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  Szeptember 18. óta ismét használhatják a 
gyalogosok a Virág utcát és a Rudolf közt ösz-
szekötő, Vashíd néven ismert vasúti felüljárót. 
 Az átjáró rekonstrukciója a 100a vasútvo-
nal Vecsés–Üllő–Monor közötti szakasz fel-
újításának részeként valósult meg, a munká-
latok tavasszal kezdődtek a felüljáró középső 
vízszintes elemének ledaruzásával. Ezt az ele-
met teljesen felújították. Ezt követően elkészí-
tették az átjáró új járófelületét, majd a leesés 

Felújították a vasúti felüljárót

Vecsés város fejlesztési 
tervei 2021–2027.

HÍREK

  Vecsésen is készül a Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégia, amely a követ-
kező uniós költségvetési időszak forrás-
felhasználásának feltétele. Mondja el ön 
is a véleményét! 
 Mint azt minden bizonnyal tudják, az Eu-
rópai Unió hét éves ciklusokra osztva ter-
vezi a fejlesztési források felhasználására 
irányuló programokat. A legutóbbi fejlesz-
tési ciklus 2020-ban ért véget, és az idei év-
vel megkezdődik az új, a 2021–2027 közöt-
ti fejlesztési időszak. Ahhoz, hogy Vecsés 
ugyanolyan hatékonyan legyen képes fej-
lesztési forrásokhoz jutni, szükséges a már 
meglévő fejlesztési stratégia (ITS: Integrált 
Településfejlesztési Stratégia) felülvizsgá-
lata, és egy új, a környezetileg, társadalmi-
lag és gazdaságilag is fenntartható városfej-
lesztést középpontba helyező Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia (FVS) készítése.

HELYESBÍTÉS
A Vecsési Tájékoztató 2021. szeptem-
beri lapszámának 2. oldalán megje-
lent Gratulálunk a kajakos Varga Ka-
talinnak! című cikkünkben tévesen 
azt írtuk, hogy Varga Katalin a toki-
ói paralimpia kajak 200 méter KL2-es 
A-döntőjében 56,622 másodperccel 
ért el bronzérmet érő harmadik helye-
zést. Ezzel szemben a helyes időered-
mény: 52,622 másodperc. A sportban 
gyakran az ezredmásodperceknek is 
óriási jelentősége van, esetünkben pe-
dig 4 másodpercet tévedtünk, ezért 
fontosnak tartottuk, hogy helyre te-
gyük ezt a pontatlanságot. A hibáért 
elnézést kérünk.  Varga Norbert 

O któber 5-én az évszakhoz mérten 
szokatlanul kellemes, langymeleg 
idő volt, de egy nappal később már 

hazánkat is elérte az őszi időjárás. A nyir-
kos, esős idő miatt idén nem az Erzsébet téri 
kopjafánál tartották meg a műsort, hanem az 
iskola tornatermében. 
 A megemlékezés elején a Vecsési Ha-
gyományőrző Zeneegyesület Fúvószeneka-
ra kíséretében elhangzott a Himnusz, majd 
az Andrássy iskola tanára, Csorba László-
né mondott beszédet, melyben ismertette a 
172 évvel ezelőtti ősz tragikus eseményeit.  
 Kiemelte, hogy 1848 tavaszán az egész 
Európán végig söprő szabadságküzdelmek 
között a magyar forradalom és szabadság-
harc egyedülálló volt abban az értelemben, 

Az esős, komor őszi időjárás miatt idén a Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola tornatermében tartották meg az októberi 6-ai 
városi megemlékezést. Az 1849. október 6-án kivégzett aradi 
vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi emlékműsort a vecsési 

hagyományokhoz hűen most is az Andrássy iskola diákjai adták. 

Emlékműsor 
AZ ARADI VÉRTANÚK 

TISZTELETÉRE

Az Andrássy iskola igazgatója, Veszpré-
mi Klára elmondta, az utolsó pillanatban 
derült ki, hogy a megemlékezést az isko-
la tornatermében kell megtartani, ezért 
rendkívüli összefogással, gyorsan kellett 
megoldani a helyzetet. 
 – Mindenki maximálisan helyt állt, ezért 
szeretném kifejezni a köszönetemet a kollé-
gáimnak– mondta az igazgatónő, hozzá-
téve, hogy büszke az iskola pedagógusaira 
és diákjaira, akik a körülmények ellenére is 
az eseményhez méltó, színvonalas műsort 
adtak. A gyerekek igazgatói dicséretben is 
részesülnek, sőt, Szlahó Csaba polgármes-
ter pizzázni is meghívta őket. 
 A műsort összeállította és a diákokat fel-
készítette: Csorba Lászlóné és Bird-Németh 

Éva. A dalok betanításában Gyöpösné Gé-
mes Ilona segített. A díszletet tervezte: 
Csorba Lászlóné és Raszlerné Szabó Etel-
ka. Szereplők: Bárány Réka Judit, Stabarecz 
Barbara, Varga Nikolett, Czira Dorottya, 
Rácz Laura, Roik Roxána, Fábián Dániel, 
Véger Szilárd, Harmat Hunor, Orczi-Tóth 
Botond, Kudrjavcev Áron, Wiszháb Áron, 
Kiss Ádám, Pénzes Marcell, Tóth Ákos, Fias 
Máté, Jancsek Norbert, Szalay Endre, Úr 
Anna, Böle Flóra, Pintér Sólyom, Vass-Bo-
zsó Janka Száva, Barth Fanni, Pollák Dor-
ka, Murza Evelin. 
 A közös összefogásban, a rendezvény 
helyszínének előkészítésében az intéz-
mény karbantartói, portásai és egyéb 
technikai dolgozói is részt vettek. 

KÖSZÖNET a résztvevőknek

Csorba Lászlóné, az Andrássy 
iskola tanára mondott ünnepi 
beszédet a megemlékezésen

A VHZ Fúvószenekara kíséretében 
hangzott el a Himnusz és a meg-
emlékezés zárásaként a Szózat

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
és Szlahó Csaba polgármester közösen 
koszorúzta meg az Erzsébet téri kopjafát

Az iskola 7. évfolyamos 
diákjai adták a műsort

hogy 1849 tavaszán a császáriak mellett be-
avatkozó orosz csapatok megsemmisítő kato-
nai túlerejével  szemben bukott el.  Augusz-
tus 13-án Görgey Artúr fővezér Világosnál 
az oroszok előtt tette le a fegyvert. Hozzá-
tette: a túlerő győzelmét megbékélés helyett 
a megfélemlítés, a kegyetlen bosszú idősza-
ka követte, hiszen Julius Jakob von Haynau 
táborszernagy 1849 szeptemberétől szabad-
kezet kapott az osztrák császártól a halálos 
ítéletek jóváhagyására vagy kegyelmezésé-
re. Haynau a halálos ítéleteket jóváhagyta, a 
kivégzésekkel példát akartak statuálni. Gróf 
Batthyány Lajost, Magyarország első alkot-
mányos miniszterelnökét tekintették a for-
radalom egyik elindítójának, ezért ő volt az 
első kivégzett halálraítélt Pesten. Őt követ-
te az Aradon kivégzett 13 honvédtábornok 
és ezredes, mint felségsértő és lázadó.
 Rámutatott, hogy a vértanúk halála ugyan 
szörnyű volt, de a nemzet függetlenségéért 
küzdőket nem félemlítette meg, és végül – 
ha korlátokkal is – 1867-ben a Kiegyezés-
sel a haza függetlensége megvalósult. Újra 
lett felelős magyar kormány, az ország meg-
indult a felemelkedés és a gyarapodás útján. 
 A beszédet követően az iskola 7. évfo-
lyamos diákjainak műsora következett. 
A gyerekek rövid idézetekkel, énekkel és mé-
cses gyújtással emlékeztek a mártírhalált halt 
aradi vértanúkra. A műsor a Szózat elének-
lésével ért véget. 
 Ezt követően a vértanúk emlékére állított 
kopjafánál helyezett el koszorút Szlahó Csa-
ba polgármester, Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő, továbbá a képviselő-testület tag-
jai, valamint helyi pártok, civil szervezetek 
és intézmények vezetői. VN

Vonnák Iván Péter és Oláh László
önkormányzati képviselő 
az MSZP nevében koszorúzott 

 Ennek a felülvizsgálati és új tervezési mun-
kának a keretében, annak partnerségi szaka-
szában lehetősége van minden állampolgárnak, 
szakmai és társadalmi szervezetnek, egye-
sületnek, csoportnak elmondani, a stratégiai 
munkát irányító Vecsés Városközpont-fejlesz-
tő Projekt Nonprofi t Kft.-nek jelezni és meg-
írni, hogyan látja és képzeli el Vecsés jövőjét. 
Milyen fejlesztéseket tart a legsürgetőbbnek, 
leginkább szükségesnek? Milyen területekkel 
elégedett, és mely területeken látja szükséges-
nek az önkormányzat fejlesztési típusú rész-
vételét? Milyen fejlesztési ötlete van a város, 
és a benne élhető élet javítása érdekében?   
 A véleményeket és ötleteket november 12-éig
várjuk az info@vvft.hu e-mail címre el-
juttatva.
 Közreműködésüket, részvételüket kö-
szönjük!
 Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofi t Kft.

elleni védelmet nyújtó új hálós korlátot ala-
kították ki az erre vonatkozó szabvány kö-
vetelményei szerint. Megtörtént továbbá az 
acélszerkezet cseréje, javítása és festése, to-
vábbá új, acélszerkezetű lépcsőfokokat készí-
tettek, melyek csúszásmentesítését speciális 
műanyagbevonattal oldották meg. A kivite-
lezést a Kútház Építőipari Kft. végezte. 
 A felújítást követően sokan hiányolták – 
jogosan – a kerékpárok átvezetését segítő sín 

kialakítását. A kivi-
telező természetesen 
erről sem feledkezett 
meg, a vasúttársaság 
tájékoztatása szerint 
ezt az elemet októ-
ber közepén helyez-
ték el a felüljárón. 
 VT info
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A Telepi úti járda felbontására egy optikai 
kábel lefektetése miatt volt szükség. A ká-
belt a vasúttól az önkormányzatig húzták 
be, a nyomvonal vezetése miatt a vasúti át-
járóval szemben lévő parktól a Kossuth La-
jos utcáig bontották fel a burkolatot. A jár-
daszakasz helyreállítása elkezdődött, és az 
önkormányzat kérésének megfelelően tér-
kő burkolattal történik. A burkolóanyagot 
az önkormányzat szállítja, a vállalkozónak 
az aljzatmunkákat és az alapozást kell elvé-
geznie. Emellett az önkormányzat önerőből 
újítja fel a Telepi utca Könyök utcától Kos-
suth utcáig tartó járdaszakaszát. A munká-
latok eredményeként a Telepi úti járdát tel-
jes hosszában térkő burkolat fogja borítani.  
 Szlahó Csaba polgármester a további 
járdafelújításokkal kapcsolatban elmond-
ta, még idén szeretné felújítani az önkor-
mányzat a járdát a Besztercei utca páros 
oldalán a Lőrinci utcától a Halmi térig, to-
vábbá megépülhet a járda a Wass Albert 
utcában a Szabadkai úttól egészen az Aldi 
áruházig, és a Kálmán utcában a Fő úttól 
a Jókai utcáig tartó szakaszon. A Fő úton 
pedig a Tinódi utcától az úgynevezett gá-
zos házakig (autóalkatrész üzlet melletti 
háztömb) készülhet új járda.  V.

Út- és járda-
építések
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ÖNKORMÁNYZAT

  Értesítjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy 
Vecsés város köztemetőjében az 1996-ban 25 
évre váltott sírhelyek, a 2011-ben 10 évre vál-
tott urnahelyek, az 1961-ban épült, 60 évre 
váltott kriptahelyek bérleti díja 2021. decem-
ber 31-én lejár.
 A sírhelyek, urnahelyek és kriptahelyek 
újraváltására a temetkezési irodában van le-
hetőség. Elérhetőség: SZIGÜ-INRI Temet-
kezési Iroda, Vecsés, Ecseri út 11. (a temető 
főbejáratával szemben), tel.: 06-29/350-357. 

Lejárt sírhelyek újraváltása:
ÉV VÉGE A HATÁRIDŐ 

FELHÍVÁS – Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat

Ősszel el-
készülhet a 
kanyarodósáv

Megújul a Deák 
Ferenc utca 
egy szakasza

HÍREK

Bölcsődeépítésre 
nyert támogatást 
az önkormányzat

Közel hatszázmillió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert új bölcsőde-
építésére az önkormányzat. Az új létesít-
mény a Vetüsz Kft. egykori telephelyén, 
a Damjanich utca 34. szám alatt épül-
het fel. 
 Szlahó Csaba polgármester elmondta, 
az előkészítő munkálatok elkezdődtek, a 
beruházás kivitelezőjét közbeszerzési el-
járás keretében választják ki, amire vár-
hatóan a jövő év elején kerülhet sor. Az 
új bölcsődét 2023-ban adhatják át.  V.

  Vecsés Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműköd-
ve a 2022. évre is kiírja a felsőoktatási hall-
gatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fi atalok számára a Bursa Hun-

 A meg nem váltott sírhelyeket, urnahe-
lyeket és kriptahelyeket a temető üzemelte-
tője felszámolhatja és újra értékesítheti. 
 Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók fi gyel-
mét, hogy akinek a tulajdonában düledező, 
vagy részben szétszedett és össze nem ra-
kott síremlék van, 2021. december 31-éig 
szíveskedjen helyreállítani!
 Kérjük az érintett hozzátartozókat a ha-
táridőn belüli intézkedésre!

SZIGÜ-INRI Temetkezés Kft.

garica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot.
 Az ösztöndíj elbírálása kizáró-
lag szociális rászorultság alapján, 
a pályázó tanulmányi eredményé-
től függetlenül történik.
 A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben történt regisztráció és 
a pályázati űrlap kinyomtatása, il-
letve aláírása után, a polgármesteri 
hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújtani, 
a megjelölt, kötelező mellékletek-
kel együtt 2021. november 5-éig.
 A pályázati űrlap letölthető a 
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx oldalról. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatban további 
tájékoztatást a polgármesteri hivatal ügyin-
tézőjénél (I. em. 7.), illetve a 06-29/555-231,
továbbá a 06-30/668-6938-as telefonszámo-
kon kaphatnak az érdeklődők. VT info

  Hamarosan kezdődhet a Deák Ferenc utca 
Erzsébet tér–Achim András utca közötti sza-
kaszának felújítása – tudtuk meg. Az említett 
szakaszon az elhasználódott útburkolat cse-
réjén kívül az ivóvízhálózat rekonstrukciójá-
ra is sor kerül. 
 A felújítás mintegy 90 millió forintba ke-
rül, az önkormányzat a költségek felét saját 
költségvetéséből, a fennmaradó összeget 
pályázaton elnyert támogatásból biztosítja 
– derült ki.    N. 

  Ha nem csúszik az engedélyek kiadása, 
akár már ősszel elkészülhet a Dózsa György 
úti lehajtó sáv a nagysorompónál. A lehajtó 
ügyében Szlahó Csaba polgármester egyez-
tetett Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel 
és a Magyar Közút illetékes szakembereivel, 
akik előteremtették a beruházás anyagi for-
rásait. A kivitelezés teljes költségét mintegy 
110-120 millió forintra becsülték. 
 – A beruházás valamennyi dokumentáci-
ója be lett adva a közútkezelőhöz, jelenleg az 
engedélyekre várunk. Ha ezt időben megkap-
juk, akkor még az ősz folyamán elkészülhet 
a kanyarodósáv, ami gyorsíthatja a forgalmat 
a vasúti átjárónál – nyilatkozta a polgármes-
ter a Williams Televíziónak.   VN

A napirendi pontok tárgyalása előtt 
Szlahó Csaba polgármester ismer-
tette a képviselő-testülettel a két ülés 

között történt fontosabb eseményeket, tár-
gyalásokat. 
 – Sok jó hír van, melyek hosszas várako-
zás után érkeztek meg. Alapos és hosszas elő-
készítő munka előzte meg azokat az eredmé-
nyeket, amelyekről most be tudok számolni. 
Ilyen például az 
újabb bölcsőde épí-
tése. A Pénzügymi-
nisztérium augusz-
tus 31-én értesítette 
az önkormányzatot, 
hogy 599 millió 780 
ezer forint összegű támogatást kaptunk – 
mondta beszámolója elején a polgármester. 
 Az új bölcsőde a Damjanich utcában épül-
het fel, a Tipegők bölcsőde melletti önkor-
mányzati tulajdonú területen. Jelenleg az 
adminisztrációs előkészítést végzik a Vá-
rosközpont-fejlesztő Projekt Nonprofi t Kft. 
munkatársai, a következő lépés a kivitelező 
kiválasztása lesz, ami közbeszerzési eljárás 
keretein belül történik meg jövő év elején. 
 A polgármester elmondta, hogy a tanuszo-
da és a kézilabda munkacsarnok munkate-
rületét is átadták. Előbbi ünnepélyes alap-
kőletétele a Lanyiban lesz október 27-én, a 
kézilabda munkacsarnok alapkövét pedig 
november 3-án helyezik el ünnepélyes ke-
retek között a Halmi téren. Mindkét beru-
házást a BMSK Sport Közhasznú Nonpro-
fi t Kft. végzi, kivitelező a Peszter Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. 
 A polgármesteri beszámolóból megtudtuk, 
hogy elkészült a kétoldali parkoló a Deák Fe-

renc utca Andrássy iskola melletti szakaszán. 
Nagyon sok szülő gépkocsival viszi gyerme-
két az iskolába, ezért reggelente jelentősen 
megnövekszik a forgalom, ennek enyhítésé-
re alakították ki az új parkolókat. 
 Átfestették és felújították a fából készült 
buszvárókat, padokat és hirdetőtáblákat a 
főúti buszmegállókban. A rossz állapotú, 
gyakran megrongált kukákat is kicserél-

ték a felújítás kere-
tében.
 Fokozatosan fej-
lesztik a Sándor ta-
nyai sportkomple-
xumot is, legutóbb 
TAO program kere-

tében a parkolók és a sporttelep belső úthá-
lózata épült meg.   
 Szeptember 16-án a DPMV Zrt. munka-
társaival tárgyalt a polgármester. A fő téma 
a vízhálózat lehetséges fejlesztése és karban-
tartása volt, de szó esett a lehetséges kapa-
citásbővítésről is.  
 Szeptember 24-én Szlahó Csaba polgár-
mester és Alattyányi István, a gazdasági bi-
zottság elnöke részt vett a Nemzeti Múze-
umban megtartott Széchenyi díjátadó gálán. 
Amint megtudtuk, két vecsési vállalkozás, 
nevezetesen a Sauer Kft. és a Baustyl Kft. 
is az Év Széchenyi Vállalkozása elismerés-
ben részesült. 

Elfogadták az Egészségügyi 
Szolgálat 2020. évi beszámolóját
A jogszabályi előírásoknak megfelelően dr. 
Szarvas Tibor intézményvezető elkészítette 
a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2020. évi 

munkájáról szóló szakmai beszámolót. Az 
utóbbi években folyamatosan nőtt a szakren-
delések száma az intézményben, a működé-
sük pedig egyre hatékonyabbá vált, ami töb-
bek között az elmúlt két évben végrehajtott 
jelentős fejlesztéseknek köszönhető. 
 Az egészségügyi szolgálat területi ellátási 
kötelezettsége Vecsésre terjed ki, de általá-
nosan elmondható, hogy továbbra is magas 
az ellátási területen kívülről (azaz a környe-
ző településekről) érkező betegek száma.  
A betegek eloszlása alapján elmondható, hogy 
a legtöbben a labort, a fi zikoterápiát, a sebé-
szetet és a pszichiátriai szakrendelést veszik 
igénybe. Jelentős betegforgalmat bonyolít le 
a röntgen, a nőgyógyászat, a kardiológia, a 
gyógytorna és a fül-orr-gégészet is. A ve-
csési rendelőintézetben több olyan tevékeny-
ség is elérhető, amelyek a környező telepü-
lések szakrendelésein nem. Ilyen például a 
csecsemő koponya, hasi és csípő ultrahang, 
az ízületi ultrahang, a gyermeksebészet, a 
kézsebészet, az angiológia, a reumatológia, 
a diabetológia, a neurosis ellátás és trauma-
tológia. Ezekre a rendelésekre nagyobb tá-
volságokból is érkeznek betegek. A vecsé-
si szakrendelő a koronavírus-járvány idején, 
ellentétben a környező egészségügyi intéz-
ményekkel, a Covidtól független betegeket 
is igyekezett ellátni. Ennek eredményeként 
a környező településekről egyre több beteg 
jelentkezett, akik a területükön a pandémiára 
hivatkozva nem kaptak ellátást.   
 

Nemzetiségekért díjra jelölték 
a Kulturverein Vecsés alapítóját
Nemzetiségekért díjra terjesztette fel 
Frühwirth Mihályt a képviselő-testület. 
Az elismerésről Pest megye közgyűlése 
dönt. A helyi közéletben aktív szerepet vál-
laló Frühwirth úr érdemei vitathatatlanok, 
gyűjtőmunkája révén felbecsülhetetlen ér-

tékek váltak közkinccsé az el-
múlt években. A magyarorszá-
gi németségért vállalt áldozatos 
munkája túlmutat Vecsésen, or-
szágos hírű nemzetiségi mun-
kájának elismeréseként 2007-
ben a magyarországi németek 
legmagasabb kitüntetésében 
(Ehrennadel in Gold für das 
Ungarndeutschtum) részesült. 
Vecsés Városa 2009-ben dísz-
polgári címmel tüntette ki.  

varga

A szeptember 28-án megtartott testületi ülésen jó hírt oszthatott 
meg a képviselőkkel Szlahó Csaba polgármester: a város közel 
hatszázmillió forint támogatást nyert el új bölcsőde építésére. 

BÖLCSŐDEÉPÍTÉSRE nyert pályázati 
forrást az önkormányzatTestületi ülésről 

jelentjük

„Az új bölcsőde a Damjanich ut-
cában épülhet fel, a Tipegők böl-
csőde melletti önkormányzati 
tulajdonú területen.”
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 ÖNKORMÁNYZAT

Októbertől új helyszínen, az egykor TIGÁZ-irodaként üzemelő épületben 
fogadja ügyfeleit a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ. 

A Vágóhíd utca–Temető utca sarkán található ingatlant 2019-ben 
vásárolta meg az önkormányzat, majd idén nyáron felújíttatta a 

szakmai igényeknek megfelelően, ezáltal nem csak a dolgozók mun-
kakörülményei javulnak, hanem az intézményi ellátás színvonala is. 

Szeptember 26-án német 
nyelvű névtáblát avattak a 
Jókai Mór utcában, majd a 

tájházban bemutatták Doróné 
Zemmel Katalin: 20 éves a 
Káposztafeszt – a vecsési 

savanyú káposzta ünnepe 
című könyvét. 

A munkakörülmények
 mellett az ellátás színvonala is

 JAVUL AZ ÚJ ÉPÜLETBEN
és könyv bemutató

A Vecsés és Környéke Csa-
lád- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ a 

Vecsési Járás területén, azaz Ve-
csésen, Ecseren, Maglódon és Ül-
lőn teljesít szolgálatot. Az intéz-
ménynek hosszú évek óta a Telepi 
út 44./A alatt található, napjainkra 
meglehetősen korszerűtlenné vált 
ingatlan volt az otthona. Rendsze-
resen probléma volt a fűtéssel, a 
tetőszerkezet is rossz állapotban 
volt, emellett az egyre több ügy-
felet fogadó intézmény számára 
szűkössé is vált az épület, így az 
ingatlan teljes korszerűsítése sem 
jelentett volna megoldást az ösz-
szes problémára. Mivel az intéz-
mény járási központi intézménnyé 
alakult, az önkormányzat célja az 
volt, hogy a kornak és a szakmai 
elvárásoknak megfelelő helyet 
biztosítson a fontos feladatokat 
ellátó család- és gyermekjóléti 
szolgálatnak. Tárnokiné dr. Törő 
Krisztina intézményvezető sze-
rint ez teljesül is a Vágóhíd utca 
9. szám alatti felújított épületben. 
 – 2005-óta dolgozom az in-
tézményben, a Telepi úti ingat-
lan már akkor sem volt túl jó ál-
lapotban, de mostanáig nem volt 
lehetőségünk a költözésre, sem a 
teljes felújításra. Egyre több dol-
gozóval egyre több ügyfelet lá-
tunk el, a várakozási helyiség is 
szűk volt, az épülethez nem tar-
toztak parkolók, piacnapokon 
szinte lehetetlen volt a parkolás, 
ezek miatt is időszerű és fontos 
volt már a költözés. A felújítást az 
önkormányzat végeztette el, de 
a tervezést közösen végeztük, a 
kivitelezés alatt pedig folyamato-

san kapcsolatban voltunk, hiszen 
a jogszabályok sok mindent elő-
írnak, a foglalkoztató helyiségek 
kialakításától a mozgáskorláto-
zottak felé támasztott követelmé-
nyekig, amiknek maradéktalanul 
meg kell felelni. A felújítás ered-
ményeként egy minden kívána-
lomnak megfelelő épületbe köl-
tözhetünk – mondta Tárnokiné 
dr. Törő Kirsztina.        
 A költözés menedzselése és 
koordinálása nyár óta zajlott, az 
első fázisban – szeptember utol-
só hetében – a Károly utcai régi 
gyerekkönyvtárban elhelyezett 
iskolai és óvodai szociális mun-
kások költöztek át a Vágóhíd ut-
cába. A második fázis szeptem-

ber 30-ától indult az eszközök és 
az iratok költöztetésével. Az új 
épületben informatikai rendszert 
és telefonhálózatot is ki kellett 
alakítani, szeptember végére ez 
is megtörtént, így a munkavég-
zés valamennyi feltétele teljesült 
az új ingatlanon. 
 Tárnokiné hangsúlyozta, az 
ügyfelek szempontjából nagyon 
fontos, hogy minden tekintetben 
megfelelő és kellemes környe-
zetben tudják fogadni őket az új 
helyszínen.
 – Nem csak a családgondo-
zók szakmai színvonala számít, 
hanem az is, hogy milyen lelki 
állapotban várakozik az az em-
ber, aki adott esetben egy komoly 

probléma miatt fordul hozzánk 
segítségért. Fontos, hogy ügy-
feleinknek már attól a pillanat-
tól kezdve professzionális ellátás-
ban legyen része, hogy belépnek 
az ajtón, és ebben a környezetnek 
is jelentős szerepe van. Azt gon-
dolom, hogy ezzel nem lesz gond, 
a több mint 300 négyzetméteres 
épületben sikerült nagyon jó kö-
rülményeket teremteni. A gyer-
mekpszichológusok és fejlesz-
tők is gyönyörű helyiségekben 
foglalkozhatnak a gyerekekkel 
– összegzett az intézményvezető. 
 Amint megtudtuk, október kö-
zepétől már teljes üzemben tud-
ja fogadni az ügyfeleket a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat és 
központ, de az épületátadó ün-
nepségre csak később, várható-
an novemberben kerítenek sort.    

varga

A Vecsés és Környéke Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ október 11-étől 
új címen, a Vágóhíd utca 9. 
szám alatt fogadja ügyfeleit. 
Az intézmény telefonos elér-
hetőségei is változtak, ezen-
túl a 06-30/668-7029 és a 06-
30/668-7030 telefonszámon 
lesznek elérhetők a központ 
munkatársai. 

Változott 
a telefonos 
elérhetőség

E redetileg ezen a na-
pon, szeptember 26-
án rendezték vol-

na meg a XX. Vecsési 
Káposztafesztet, de a 
járványhelyzet miatt a 
zenés, táncos rendezvé-
nyekre érvényben levő 
szabályozások nem tették 
volna lehetővé a város or-
szágszerte ismert és népszerű 
fesztiváljának zavartalan lebonyo-
lítását. Hogy a város mégse maradjon 
rendezvény nélkül, szeptember utolsó hét-
végéjén a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
előtti téren rendezték meg a Gasztrosokk jó-
tékonysági főzőversenyét, a Jókai utcai táj-
házban pedig bemutatták a Káposztafeszt 
elmúlt 19 évét felölelő könyvet. 
 A könyvbemutatót megelőzően utca név-
táblát avattak, így tisztelegve az elődök em-
léke előtt, a tábla német nyelvű felirata pe-
dig az egykori anyanyelvre utal. 

 Az ünnepségen Frühwirth Mi-
hály, a Kulturverein tiszteletbeli 
elnöke mondott beszédet, mely-
ben felidézte az újkori Vecsés tör-
ténetét, egészen az 1700-as évek 
végétől, amikor még néhány szlo-
vák és magyar család kivételével 
németajkúak lakták az akkori fa-
lut, így természetes, hogy több, 
mint száz esztendőn át a tele-

pülés nyelve német volt. 
Elmondta, hogy a 

mostani Jókai 
Mór utca neve 

a régi időkben Neguasse 
volt, de az 1900-as évek 
elején, amikor már zö-
mében magyar ajkú la-
kosság élt a településen, 
magyarul is Új utcának 

hívták. A Jókai Mór utcán 
kívül a Fő út (Hauptstraße), 

a Malom utca (Mühlgasse) és 
az Iskola utca is (Schulgasse) né-

met névtáblát kapott.
 Az avatóünnepség után Doróné Zemmel 
Katalin: 20 éves a Káposztafeszt – a vecsési 
savanyú káposzta ünnepe című könyvét mu-

tatták be a megjelenteknek. A színes fotókkal 
illusztrált igényes kötet a rendezvény törté-
netén túl bemutatja azokat a Vecsési Érték-
tárban is jegyzett értékeket, amelyek a szo-
rosan kapcsolódnak a fesztiválhoz, emellett 
értékes információkat oszt meg az olvasó-
val a káposzta termelésének és savanyítá-
sának történetéről. Megtalálhatóak benne 
remek receptek is, és sok-sok érdekes adat, 
többek között a fesztiválokon rendezett fő-
zőversenyekről, résztvevőkről. A könyvből 
négyszáz példány készült, melyeket ingyen 
bocsátanak az érdeklődők rendelkezésére. 
 A könyvbemutató után levetítették a Willi-
ams Televízió 20 éves a Káposztafeszt című 
kisfi lmjét, amely az elmúlt fesztiválok fonto-
sabb eseményeit idézte fel, hangulatos koráb-
bi felvételek kíséretében. Ha nosztalgiázni tá-
mad kedvük, nézzék meg a fi lmet a Williams 
Televízió Facebook-oldalán!   Szöveg és kép: VN

yvét. 
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Früwirth Mihály beszédé-
ben felidézte Vecsési új-

kori történetét

Utcanévtábla-avatás 

A kék táblán a Jókai Mór 
utca régi német elnevezése, 

a Neugasse (Új utca) olvasható 

Huszka Mihály atya 
megáldotta a névtáblát

Sokan kérték 
a szerzőt, hogy 
lássa el aláírásá-
val a könyvet

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármes-
ter köszöntötte a megjelent vendégeket

Szlahó Csaba: „A városnak szüksége 
van az olyan közösségépítő rendez-
vényekre, mint a Káposztafeszt.” 
(A háttérben Doróné Zemmel Katalin) 

Érdeklődő tekintetek fi gyelték 
a Káposztafesztről szóló kisfi lmet

A rendezvény végén mindenkit 
vendégül láttak a szervezők
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HAGYOMÁNYKÖZÖSSÉG

Tavaly elmaradt a járvány miatt, idén 
kevesebb létszám mellett, de október 
2-án ismét megrendezték a fi atalok a 

hagyományos szüreti mulatságot.

November 10-én a 
málenkij robotra elhurcolt 

vecsésiekre emlékeztek. 

A z elmúlt években leírtuk 
már többször, hogy év-
tizedes hagyományok-

ra tekint vissza – bár volt benne 
szünet – ez a mulatság. Nem-
csak báli történet, ez annál sok-
kal több. Hagyományosan 17 pár 
a főszereplő. A fiúk már dél-
előtt lóháton, lo vas kocsival men-
nek a lányos házakhoz kikérni 
őket a bálra. Persze megadják 
a módját a kikérésnek, mert az 
egyik lovaskocsin ülnek a ze-
nészek – mint mindig –, most 
is a Brunner Zenekar. Egy má-
sik kocsin ülnek a bírók. Ezúttal 
a két marcona, szigorú, minden 
turpisságra vicces penitenciát 
kirovó ítélkező Szabados Jó-
zsef és Halász Ádám volt. A haj-

tók sem akárkik voltak: Heer 
István, Lázár Imre és a két fo-
gathajtó híresség: Osztertág 
Márk és Kristóf személyében. 
A lányos házaknál megvendé-
gelik a kompániát már csak az 

Szüreti 
MULATSÁG

„Többet soha ne 
kelljen átélnünk 

hasonló pillanatokat”

erőnlét fenntartásáért is. A lát-
ványos felvonulás útját, amely 
végigjárja a várost, biztosíta-
ni is kell. Ezt a rendőrség és a 
polgárőrség oldotta meg, amit 
a szervezők hálásan köszönnek.
 A program szerint 15 órára ér-
nek az utolsó házhoz, a koszorús-
házhoz. Esetünkben Révai Zsa-
nett és családja fogadta a menetet 
és gyönyörűen feldíszített szüre-
ti külsőségek között étellel-ital-
lal serkentették új erőre az elfá-
radt párokat. A szüreti koszorút 
Csikász-Nagy Zsuzsanna készí-
tette. A lakoma köszöneteként 
eljárták az augusztus óta tartó 
próbák következtében már mű-
vészi fokra elsajátított szüreti tán-

cot, amelyet idén is Zehetmayer 
Adrienn tanított be. 
 Szintén a hagyomány része, 
hogy a szülők és az érdeklődők 
számára 17 órakor az Epresben 
is bemutatják szüreti táncukat a 
fi atalok.
 Az esti bálon, ahol korábban 
400-500 vendég is mulatott, ezút-
tal a korlátozások miatt kevesebb 
ember jöhetett el. Idén a BÁKK 
színházterme fogadta a sokasá-
got. Fazekasné Gombár Mónika 
volt az est háziasszonya. A kon-
díció fenntartásáról a Zehetmayer 
József által vezetett Platz Bistro 
gondoskodott. A talpalávalót a 
fáradhatatlan Brunner Zenekar 
szolgáltatta kivilágos-kivirrdatig.
 Az egész napos monstre prog-
ram főszervezői – Zehetmayer 
Adrienn, Frühwirth Melinda, 
Frühwirth Tamás, Dobrovitz Ra-
móna és Simon Vivien – köszö-
nik a városi és a német nemze-
tiségi önkormányzat, valamint 
Zehetmayer József támogatását.
 Sokak nevében köszönjük, 
hogy a vírusjárvány hullámai 
közepette jókedvvel, jó hangu-
latot teremtettek önmaguk és so-
kak számára. 

Szalontai János, fotók: Csomor Ádám 

A kényszermunkatáborba elhurcolt 
vecsésiek emlékére Huszka Mihály 
atya mutatott be szentmisét a Jókai 

utcai Szent Kereszt templomban. A hagyo-
mányokhoz hűen német nyelven is elhang-
zott az imádságok és az énekek egy része. 
A misét követően a Hősök ligetében folyta-
tódott a megemlékezés, a 2019-ben felava-
tott Málenkij robot emlékműnél Szlahó Csa-
ba polgármester mondott beszédet. 
 – Nagy örömmel látom, hogy sok gyermek, 
iskolás is itt van, hiszen elsősorban azoknak 
szól ez a megemlékezés, akik olyan szeren-
csések, hogy soha nem kellett átélniük azo-
kat a borzalmakat, melyeket Magyarorszá-
gon a huszadik században többször is átéltek. 
A háborút és a vérengzést, és olyan szörnyű 
állapotokat, amikor kifordult magából az 
egész társadalom. Szerencsések vagyunk 
mi, akik a háború után születtünk, mert 76 

éve nem szóltak itt a fegyverek, és békében 
tudtunk élni, ami az egyik legfontosabb do-
log, az egyik legnagyobb adomány – mond-
ta beszédében, majd felidézte a 76 évvel ez-
előtt történt események részleteit. 
 Elmondta, hogy a Vörös Hadsereg kato-
náinak érkezését követően két hónapig hú-
zódott a front Vecsés és Üllő között. A har-
cokban gyakorlatilag fél Vecsés romba dőlt, 
de ugyanez elmondható volt a fővárosról és 
tulajdonképpen az egész országról. 
 – De a legnagyobb tragédia nem is a fi -
zikai és anyagi javainkban elszenvedett ha-
talmas veszteség volt, hanem az a sok-sok 
emberáldozat, amellyel adóztunk ezért a há-
borúért – hangsúlyozta. 
 – Gondoljunk azokra, akiket besoroztak, 
és harcolniuk kellett, közben súlyos sebeket 
szereztek, vagy az életüket adták a háború-

ban. És gondoljunk azokra az emberekre, 
akiket egészen egyszerűen összefogdostak 
és elhurcoltak a lakóhelyükről. Majdnem 
egymillió ember adta az életét ezért a bor-
zasztó, pusztító háborúért, de amiért ma 
itt vagyunk, akikre ma emlékeznünk kell 
a sok-sok áldozat mellett, azok a vecsésiek, 
akiket itt szedtek össze az utcákon és vittek 
el málenkij robotra, ami kis munkát jelent – 
emlékeztetett a polgármester. 
 A hadifoglyok és a kényszermunkatábo-
rokba csak egy „kis munkára” elhurcoltak 
közül sokan nem térhettek vissza szeretteik 
körébe, míg azok, akik túlélték a kegyetlen 
körülményeket és a kiszolgáltatottságot, éle-
tük végéig hurcolták magukkal – és hordoz-
zák ma is, akik még megmaradtak – ezeket 
az emlékeket. Többen is úgy tértek vissza, 
hogy az otthonaikban idegenek laktak, mert 
családjaikat, hozzátartozóikat kitelepítették 
az országból, amíg ők fogságban, munka-
táborokban voltak. A szovjet katonák szá-
mára a magyarországi németajkú lakosság 
első számú közellenségnek számított, ezért 
örömmel tettek eleget a parancsnak, mely 
értelmében kollektív bűnösségükért elhur-
colhatták őket jóvátételi munkára. A hadi-
foglyokkal együtt mintegy 682 ezer embert 
vittek el Magyarországról a Szovjetunióba, 
közöttük nagyjából 65 ezer németajkút. A 
munkatáborokba kényszerített vecsésiek 90 
százaléka sváb volt. 
 – Csak bízni tudok abban, hogy mi itt, 
Vecsésen békében tudunk maradni és békes-
ségben tudunk emlékezni, fejet hajtani mind-
azok előtt, akik sajnos nem tértek vissza a 
táborokból. Kívánom, hogy többet soha ne 
történjen ilyen velünk, soha ne kelljen átél-
nünk hasonló pillanatokat – zárta gondola-
tait Szlahó Csaba. 
 A polgármester beszéde után rövid emlék-

műsor következett, 
melyben közreműkö-
dött a We tschescher 
Nachtigallen kórus, 
a Grassal kovich is-
kola Singende Her-
zen gyermekkóru-
sa, valamint Suszter 
Csenge. 
 Az esemény az 
emlékmű koszorú-
zásával zárult.  

varga
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OKTATÁS

Munkatársai támogatását élvezve 
VÁLLALTA AZ ISKOLA VEZETÉSÉT

Jótékonysági Gasztrosokk 
A VÁROS FŐTERÉN 

Szeptember 1-jétől új igazgatója van a vecsé-
si Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnáziumnak. Osikoviczné Csende-
si Mária 1994 óta tanít a Petőfi ben, és saját 
bevallása szerint végigjárta a ranglétrát. 

Ugyan az idei Káposztafeszt is elmaradt, de a BÁKK jóvoltából 
mégsem maradt program nélkül a város szeptember utolsó 

hétvégéjén. A kulturális központ Gasztrosokk elnevezésű 
programját szeptember 26-án tartották meg a város főterén. 

A VT szeptemberi számában haran-
goztuk be a versenyt, és akkor Buza 
Sándor úr, a Magyar Pálinka Lovag-

rend Közép-magyarországi Lovagja cím bir-
tokosa, a verseny főszervezője elmondta az 
értékelés módját, szabályait. Kiderült, hogy 
nyolc kategóriában – almatermésűek, csont-
héjasok, szőlők, törköly és egyéb szőlőerede-
tű termékek, bogyósok, erdei és vadon termő 
gyümölcsök, vegyes párlatok, egyéb párlatok 
– hirdetnek majd eredményt szep tember 26-
án. Természetesen kategóriánként több arany 
minősítés is kiadásra kerülhet.
 A végső eredményről és a kiadott arany, 
ezüst és bronz minősítésekről is Buza Sán-
dor úrnál érdeklődtünk.

 – Az eredményhirde-
tés szeptember 26-án a 
BÁKK előtti téren meg-
rendezett Gasztrosokk jó-
tékonysági főzőversennyel 
egybekötve zajlott. Megállapít-
ható, hogy magas volt a színvonal. 
Még több és jobb pálinka született a ko-

rábbinál. A verseny legnagyobb meglepeté-
sét egy vecsési fi atalembernek, Fazekas Má-

tyásnak köszönhetjük, aki először 
nevezett, és egyből csodálatos 

eredménnyel zárt, köztük 
2 kategória győztes pálin-

kával, valamint ő készí-
tette a verseny legjobb 
pálinkáját, és nem utol-
só sorban a versenyen 
elnyerte a legjobb Ma-
gánfőzői díjat is.

 Buza úr rendelkezé-
sünkre bocsátotta a teljes 

érmes listát. Volt olyan fő-
zőmester, aki tucatnyi érmet 

érő nedű gazdája volt. Voltak olya-
nok is, akik nem értek el arany minősítést, 
de számos ezüst és bronz értékelést kap-
tak, ami szintén dicséretes és biztató készí-
tője számára. 
 Az arany minősítést elérők nevét és a 
pálinka fajtáját az újság honlapján, a www.
vecsesitajekoztato.hu oldalon olvashatják.

Szalontai János

Szeptember 4-éig kellett leadni a III. Vecsési Pálinka (Párlat) 
versenyre a benevezett mintákat. Több, mint 30 nevező 167 
tétel pálinkát adott le a határidőig. A rekord számú 
nevezés miatt a korábbi 6 bíráló helyett 8 bíráló 

végezte a zsűri nehéz feladatát. Hogy kinek, milyen 
volt a nedűje, az szeptember 26-án derült ki.

III. Vecsési Pálinka (Párlat) Verseny: 
REKORD NEVEZÉS ÉS MAGAS SZÍNVONAL 
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Fazekas Mátyás 
és a főzőedény

A pálinkalovagok, jobbra 
Buza Sándor főszervező

T ermészetesen tanárként 
kezdtem, majd lettem 
osztályfőnök, osztály-

főnöki munkaközösség-vezető, 
felsős igazgatóhelyettes, gim-
náziumi igazgatóhelyettes, majd 
igazgató. Középiskolai tanár vég-
zettségem van, 94 óta tanítok itt. 
91-ben GYES-en voltam, de kap-
csolatban voltam az akkori igaz-
gatóval, aki felajánlotta, jöjjek 
ide az akkor induló gimnázium-
ba németet tanítani. Német-törté-
nelem szakos tanárként kerültem 
ide, de csak német nyelvtanítással 
kezdtem – mondta az igazgató-
nő, aki azóta tanított ugyan tör-
ténelmet is, de inkább csak né-
metet, az volt a fő profi lja.
 Az intézményvezetés nem sze-
repelt a jövőbeni terveiben. Azért 
vállalta el, mert megkérték, miu-
tán az előző igazgató lemondott. 
 – Mindenkit váratlanul ért 
az elődöm távozása, és mivel 
tudtuk, mekkora fe-
lelősség egy ilyen 
összetett intézmény 
vezetése elsőtől érett-
ségiig, alaposan át 
kellett gondolni, ki 
lesz az, aki elvállalja. 
A vezetőtársak is sze-
rették volna, a kol-
legák is támogattak, 
és miután a fenntar-
tó EKIF – Egyház-
megyei Katolikus Is-
kolák Főhatósága – is 
megkeresett, és el-
mondta ebbéli támo-
gatását, nem lehetett 
egy ilyen megtisztelő 
felkérést visszautasí-
tani. Igazgatóhelyet-
tesként már számos 
intézményvezetési 
feladatot megismer-
tem. Annak ellenére, 
hogy hozzám a gim-

názium áll közelebb, elvállaltam, 
amikor felkértek a felsőbe helyet-
tesnek. Így kezdődött a vezetői 
pályafutásom. És ez most megint 
egy sokkal másabb, egy érdekes 
helyzet, hiszen olyan kollegákat 
kell irányítani, akikre eddig ba-
rátként nézett ember – mondta az 
igazgatónő, akinek mindenkivel 
jó a viszonya, így nehéz megta-
lálni, hogy el is érje a célját, de 
ne is legyen harag. Ezen az úton 
csak szeretettel és a békére törek-
véssel lehet előrébb jutni.
 De vajon mennyivel másabb 
egy egyházi iskolát irányítani, 
mint egy állami intézményt?
 – Itt meg kell felelni a fenntar-
tónak is, és a hitéleti dolgokban 
is gazdagítani kell a kollegákat, 
mindezt úgy, hogy ne érezzék te-
hernek. Létrehoztunk egy „kisko-
vász csoportot”, olyan kollegák-
ból, akik a hitéletben aktívak, és 
az ő segítségükkel próbáljuk ezt 

a fenntartó által várt programot 
kicsit felrázni, próbálunk meg-
újulni. A péntek reggeli zsolozs-
mákon egyre több pedagógus kol-
lega van, és a jövőben szeretnék 
majd a szülőket is megszólítani, 
bevonni az iskola hitéletébe.
 Mária immár három évtize-
de tanít a Petőfi ben, vajon meny-
nyit változott az iskolai élet ez 
idő alatt? Régen volt könnyebb, 
vagy most?
 – Sokkal másabb most egy 
pedagógusnak, mint 91-ben volt. 
Az ember azt hiszi, mennyivel 
könnyebb a digitális világban, 
de közben sokkal nehezebb, hi-
szen többféle adminisztrációs 
készséget, elvárást igényel a ta-
nároktól. Annak ellenére, hogy 
a korábbi munkám során is hasz-
náltam, az iskola vezetésének 
átvételekor szembesültem vele, 
hogy még több digitális felüle-
ten kellett regisztrálni, feltölte-
ni különböző adatokat – mond-
ta azzal kapcsolatban, mennyire 
összetett feladatai vannak most 
egy pedagógusnak.
 Az igazgatónőnek rengeteg ter-
ve, célja van, de a legfontosabb, 
hogy megmaradjon az a színvo-
nalas oktatás, ami eddig is jelle-

mezte a Petőfi t. Ki-
hangsúlyozta, hogy 
elődje, Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina mi-
lyen sokat tett az is-
kola új arculatának 
kialakításáért, a ke-
resztény szellemiség 
megalapozásáért, és 
nem utolsó sorban az 
iskola népszerűsíté-
séért, épületének és 
környezetének meg-
szépüléséért. Most a 
legfőbb feladat, hogy 
a hosszú digitális, 
illetve pandémiás 
időszak után újra 
működhessenek a 
személyes kapcso-
latokra épülő prog-
ramok. 
 Ezzel a céllal in-
dítják újra az „Is-
kolacsalogató prog-

ramot”, amiben próbálják 
becsalogatni az óvodásokat a 
szüleikkel együtt, hiszen ez is a 
modern kor kihívása, minél több 
helyen meg kell mutatkozniuk, el 
kell adniuk magukat. 
 – Lesz hasonló programunk 
novemberben a gimnáziumban 
is. Tavaly csak digitálisan volt, 
de így is a két gimnáziumi osz-
tály 30 fő felett indult – mondta. 
 Szeretnének a hitéletben is fej-
lődni, hogy minél vonzóbbá te-
gyék a gyerekeknek a vallásos-
ságot. 
 – Osztályonként van egy kis 
mag, ahol örömmel látjuk, hogy 
a szülők is járnak templomba. 
Most nagyon szép számmal vol-
tak első áldozóink, ami nagyon 
jó hatással volt a szülőkre is, akik 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra jöttek az ott el-
sőáldozó gyermekükkel. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy ren-
geteg diák és szülő vett részt tan-
évnyitó szentmisénken. Kéthe-
tente pedig diákmisére várjuk 
őket, ahol egy-egy évfolyam di-
ákjait szeretnénk megszólítani 
éneklésre, felolvasásra. Emellett 
Mihály atyát is hívjuk, hogy mi-
nél gyakrabban jöjjön be az is-
kolába – mondta a hitélettel kap-
csolatos terveiről.
 Mária azt is elárulta, egy hó-
napot gondolkozott azon, hogy 
elvállalja az igazgatói pozíciót. 
 – Férjem támogatóan állt mel-
lém, az EKIF főigazgatója is biz-
tosított támogatásáról, a kollégák 
nagyon örültek, bátorítottak, ez 
volt a döntő érv. Az iskola szer-
vezeti működési szabályzata sze-
rint az igazgató akadályoztatása 
esetén az igazgatóhelyettesek he-
lyettesítik teljes jogkörrel. Gya-
korlat szerint pedig elsősorban a 
gimnáziumi helyettes. Így szin-
te természetes volt, hogy én is 
szóba jöttem, és a volt igazgató-
nő is azt szerette volna, hogy én 
legyek az új vezető – mondta a 
Petőfi  iskolát másfél hónapja irá-
nyító igazgató, aki elárulta, nagy 
reformokat nem akar, próbálja a 
saját elképzeléseit megvalósítani.

Sz. Gy. 
Osikoviczné Csendesi Mária szeptember óta vezeti 
a Petőfi  iskolát, de 1944 óta tanít az intézményben 

GASZTRONÓMIA

A Gasztrosokk című programsoroza-
tot a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont csapata hívta életre még 2013-

ban. A rendezvénysorozat korábbi alkalmain 
más nemzetek ételeivel, italaival és kultúrá-
jával ismerkedhetett meg a vecsési közönség. 
Volt francia, horvát és görög est is, melyeken 
nem csak gasztronómiai kalandozásokban le-
hetett része az érdeklődőknek, a szervezők 
az adott ország kultúrájára jellemző zenés, 
táncos programmal is színesítették az alkal-
makat. A szeptemberi nyárzáró rendezvényt 
akár az említett programsorozat folytatásá-
nak is tekinthetnénk, bár a koncepció merő-
ben eltért a korábbiaktól. A szórakoztatáson 
túl most nemes célt is szolgált az esemény: a 
fő program a jótékonysági főzőverseny volt, 

az elkészült ételekből támogatói díjért lehe-
tett adagokat venni, az így összegyűlt bevételt 
kültéri óvodai játékok felújítására ajánlják fel.
 A Gasztrosokk sztárvendége az ismert te-
levíziós személyiség, a Street Kitchen nép-
szerű házigazdája, Fördős Zé volt, aki nem 
csak a műsort és az esemény kvízjátékát ve-
zette, hanem zsűrizte is az ételeket. Fördős 
Zé elmondta, nem egy valódi versenyről volt 
szó, hiszen nem hirdettek győztest. Sokkal 
inkább az volt a lényeg, hogy mindenki jól 
érezze magát és minél fi nomabb ételek ké-
szüljenek a bográcsokban. 
 A BÁKK előtti téren hat csapat készí-
tett fi nomabbnál fi nomabb ételeket, többek 
között ízletes tárkonyos levest, palóclevest, 
szaftos csülkös-babos káposztát, székelyká-

posztát, de marhapörkölt is készült. A Süti, 
nem süti cukrászda és kávézó sátránál pedig 
nem csak fi nom étellel, hanem remek pálin-
kákkal is várták az érdeklődőket. 
 Fördős Zé a rendezvény után néhány nap-
pal a közösségi oldalon jelentkezett be, és élő 
adásban árulta el, hogy összesen 312 405 fo-
rint gyűlt össze a rendezvényen, amit az óvo-
dai játékok felújítására fognak fordítani. 

varga, fotó: Csomor Ádám

Fördős Zé az ételek
 zsűrizése mellett jó 

hangulatot is teremtett 

A csinos hölgyek bográcsában 
fi nom gulyás főtt
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Színes programokkal 
várták a gyerekeket

A VECSÉSI ZENEISKOLA

Nyári élmények a Balaton-parton 

OKTATÁSOKTATÁS

É lmény a gyereknek, segítség a szülő-
nek – nagyjából így írhatnánk le rö-
viden a nyári napközis táborok lénye-

gét, hiszen amíg a szülők dolgoznak, addig 
a gyerekek, pedagógusok és egyéb szakem-
berek felügyelete alatt színes és változatos 
programokon vehetnek részt. 
 A vecsési napközis táboroknak miden év-
ben másik iskola ad otthont, idén nyáron a 

Szeptember 1-jével a Vecsési Alapfokú Művészeti Iskolában is 
megkezdődött az új tanév. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is több mint 250 növendék kezdte meg zenei tanulmányait a 

fennállásának 30. évfordulóját ünneplő intézményben. 

Öt hét alatt közel négyszáz gyer-
mek gyűjtött új élményeket a 
város nyári napközis táborában. 

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat szervezésében, a Földfém Alapítvány támogatásá-
val valósult meg a családsegítő első ottalvós nyári tábora 
Balatonbogláron, amelyen 45 vecsési diák vehetett részt. 

N em indult felhőtlenül az 
új oktatási év a zeneis-
kolában, az országszerte 

mutatkozó tanárhiány a vecsési 
intézményt is utolérte. Rainer-
Micsinyei László intézményve-
zető elmondta, ez a probléma a 
legnépszerűbb tanszakot, a zon-
gorát sújtja leginkább.  
 – Tanévkezdésre három mun-
katársunk is eltávozott az iskolából, 
ebből ketten zongoratanárok. Ez 
nehezítette a tervezést és az óra-
rendek beosztását is meghatároz-
ta, hiszen a kollégák pótlása nem 
megy egyik pillanatról a másikra. 
Míg az általános iskolák igazgatói 
azt tapasztalhatják, hogy kevés a 
matek és az angoltanár, addig a 
zeneiskolákban szolfézs- és zon-
goratanárokból van hiány. A nö-
vendékek száma némileg csökkent 
a tavalyi évkezdéshez viszonyít-
va, de összességében elmondható, 
hogy az elmúlt évekhez hasonló 
létszámmal tudtuk indítani az új 
tanévet – mondta az igazgató az 
évkezdéssel kapcsolatban. 
 Egy új szolfézstanár érkezett 
az iskolába, a tanszakokkal kap-
csolatban pedig arról tájékoz-
tatott Rainer-Micsinyei László 
igazgató, hogy idén is a zongora 
a legnépszerűbb hangszer a nö-
vendékek körében, emellett he-
gedű, cselló, gitár, klarinét, sza-
xofon, oboa, fuvola, trombita, 

harsona, tenorkürt, ének, szinte-
tizátor és dob tanszakokon indul 
meg a képzés az intézményben, 
de a tavaly elindult számítógé-
pes zene tanszakra is lehet je-
lentkezni. 
 A nyár sem telt eseménytele-
nül – tudtuk meg –, hiszen idén 
is megrendezte az iskola a növen-
dékek körében népszerű zenei 
napközis tábort, ahol most a ze-
nekari játékhoz kapcsolódó gya-
korlati tapasztalatok megszerzé-
sére helyezték a hangsúlyt. 
 – Tavaly is szerveztünk nyá-
ri zenei tábort, akkor elsősorban 
a kamarazenére összpontosítot-
tunk, most inkább a zenekari 
gyakorlatot helyeztük előtérbe. 
A program egy hétig tartott, és 
a visszajelzések alapján min-
denkinek nagyon jó élmény volt. 
A tábor lezárásaként idén is a pi-
actéren adtunk koncertet – mond-
ta az intézményvezető. 

 Bár a koronavírus-járvány az 
új tanév kapcsán eddig koránt-
sem került olyan markánsan elő-
térbe, mint az elmúlt évben, azt 
most még nem lehet látni, hogy 
a következő hónapokban hogyan 
változik a járványhelyzet és a vál-
tozás milyen hatással lesz az ok-
tatási intézmények hétköznapja-
ira. A korábbi tapasztalatokkal 
kapcsolatban Rainer-Micsinyei 
László elmondta, hogy a zeneis-
kola szerencsés helyzetben volt, 
mert a pandémia miatt bevezetett 
korlátozások nem lehetetlenítették 
el az oktatást, így ettől talán az új 
tanévben sem kell tartaniuk.
 – A különféle szakkörökkel, 
edzésekkel és az iskolákhoz kö-
tődő egyéb külső programokkal 
ellentétben mi viszonylag jól jöt-
tünk ki a járványhelyzetből. Meg 
tudtuk tartani online a zeneórákat, 
és a legtöbb növendék, illetve a 
szülők is úgy nyilatkoztak, hogy a 

Harminc éves 

körülményekhez képest jók voltak 
ezek az órák. Szolfézs és zenetör-
ténet, illetve a csoportos kötelező 
órák tekintetében voltak nehéz-
ségek, amire nem volt igazán jó 
megoldás, de az egyéb zeneórák 
teljesen jól működtek. Persze nem 
olyan intenzitással és érzelmi töl-
tettel, mint mikor személyesen 
találkozik egymással a tanár és 
a növendék, de normálisan tud-
tunk dolgozni – foglalta össze a 
járványhelyzettel kapcsolatos ta-
pasztalatokat Rainer-Micsinyei 
László, hozzátéve, hogy mind-
ezek ellenére reméli, idén már a 
normális kerékvágásban folyhat 
majd az oktatás az iskolában.  

Zenekari koncerttel 
ünnepelték a 30. évfordulót 
Október 4-én nagy zenekari kon-
certtel ünnepelték a tanárok és a 
növendékek a zeneiskola fennál-
lásának harmincadik évfordu-
lóját, és egyúttal a zene világ-
napjáról is megemlékeztek az 
este folyamán. Rainer-Micsinyei 
László azt is elárulta, Vecsés egy-
kori alpolgármestere emléke előtt 
is szerettek volna tisztelegni a 
hangversennyel.
 – Fontosnak tartom megem-
líteni, hogy a koncert nagy szer-
vezőmunkája során végig dolgo-
zott bennem Tábori Ferenc néhai 
alpolgármester biztatása, amely 
a Vecsési Szimfonikus Zenekar 
megszervezésére irányult. Tábori 
úr rendszeres vendége volt a nagy 
hangversenyeinknek, ezt a koncer-
tet részben az ő emléke is inspirál-
ta – mondta az iskola igazgatója.  
 A jubileumi hangverseny a ze-
neiskola korábbi koncertjeihez 
hasonlóan most is színvonalas 
volt, a növendékei és tanárok egy 
minden szempontból élmény-
számba menő estével ajándékoz-
ták meg a közönséget. Az ünne-
pi alkalomra a zeneiskola három 
évtizedes múltját felölelő fi lm 
is készült, melyet levetítettek a 
BÁKK színháztermében. 
 Rainer-Micsinyei László el-
árulta, az elmúlt három évtized-
ből tizenegy évet töltött az intéz-
ményben, ebből három és fél éven 
át tanárként, nyolc éve pedig in-
tézményvezetőként dolgozik az 
iskola előremeneteléért. 
 (A fotók a jubileumi koncer-
ten készültek.)    
Varga Norbert, fotók: Veszprémi Klára

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola szolgált a tábor 
helyszínéül. A programokat a Vecsés és Kör-
nyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ szervezte, a napi három-
szori étkezést a vecsési központi 
konyha biztosította a gyermekek 
számára. A tábor lebonyolítását 
az önkormányzat idén is jelentős 
összeggel támogatta, ennek kö-
szönhetően gazdag volt a prog-
ramkínálat, és a szülőknek is lé-
nyegesen barátságosabb összeget 
– a tényleges költségek felét – kel-
lett kifi zetni a tábori ellátásért. 
 A család- és gyermekjólé-

ti szolgálat és központ intézményvezetőjé-
től, Tárnokiné dr. Törő Krisztinától megtud-
tuk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is többnyire az alsós évfolyamok tanulói je-
lentkeztek a napközis táborba. A változatos 
programkínálat közül Tárnokiné kiemelte a 
kirándulásokat, a táborozók jártak többek kö-
zött Szentendrén és Tatán is, továbbá a koro-
navírus-járvány miatti országos lezárásokat 

a tábor kezdetére feloldották, így a gyerek 
moziba is ellátogathattak. Emellett sportprog-
ramok, táncbemutatók, kézműves foglalkozá-
sok, rendőrségi bemutatók és játékok színe-
sítették a hétköznapokat, a heti eseményeket 
pedig Ki mit tud? program zárta.  VN

Játék az Grassalkovich iskola aulájában

A falusi élet rejtelmeit fedezhették 
fel a gyerekek a Skanzenben
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N agy volt az érdeklődés a tábor iránt, 
az elérhető helyek gyorsan beteltek, 
ami nem is csoda, hiszen a vízpar-

ti élmények mellett számos változatos prog-
ram csalogatta a jelentkezőket. Az alapít-
ványi támogatásnak köszönhetően a tábor 
költségeit sikerült alacsonyan tartani, így 
a vecsési gyerekek fél áron tölt-
hettek el hat tartalmas napot a 
Balaton mellett.  A szálláshely 
mindössze néhány percnyi sétá-
ra volt a vízparttól, szerencsére 
az időjárás is kegyes volt a tábo-
rozókhoz, így sok időt tölthettek 
strandolással a gyerekek. A für-
dőzésen kívül pedig minden nap 
két-három párhuzamosan zaj-
ló program közül választhattak 
kedvükhöz illőt.

 – Az időnk zömét strandolással töltöttük, 
de emellett ellátogattunk a Balatonlellei Vi-
dámparkba, és bobozni is voltunk. Csak egy 
nap volt rossz idő, de a gyerekek akkor sem 
unatkoztak. Szerencsére jó volt az időzítés, 
mert pont akkorra terveztünk kézműves fog-
lalkozást, amit egy külsős cég tartott. Külön-

böző anyagokból készültek fali képek, me-
lyeken a tábori élményeket jelenítették meg 
a gyerekek. Mivel többségében lányok jöt-
tek a táborba, ezért volt smink suli is, ahol a 
sminkelési tanácsok mellett az öltözködésről 
is szó volt, például azt is megtudhatták, hogy 
milyen színek állnak jól nekik. A reggeli után 
csapatépítő programok következtek, amelyek 
segítették az egymáshoz kapcsolódást, hiszen 
napjainkban nagyon sok gyerek csak virtu-
álisan éli meg a közösségi élményeket. Eze-
ket a foglalkozásokat két pszichológus tar-
totta. Egy gyermeket megcsípett a méhecske, 
ezt leszámítva nem történt sérülés, nem volt 

baleset – részletez-
te a tábor eseménye-
it a családsegítő igaz-
gatója, Tárnokiné dr. 
Törő Krisztina hoz-
zátéve, hogy pozitív 
élményekkel térhet-
tek haza a táborból, 
és a szülők visszajel-
zése alapján is min-
den gyermek jól érez-
te magát.   VN
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KÖZÖSSÉG

Gyűjtés rászorulóknak

HÁLÁS KÖSZÖNET a Vecsési 
Mentőállomás munkatársainak

  Olvasónk, Nagy Imréné ez-
úton szeretné kifejezni háláját 
a vecsési mentősök példaértékű 
munkájáért. A köszönetnyilvá-
nítást változtatás nélkül közöl-
jük. Nagy Imrénének ezúton is 
sok erőt és kitartást kívánunk.  
 „A Vecsési Tájékoztató nyil-
vánosságának igénybevételével 
szeretném hálás köszönetemet 
kifejezni a vecsési mentőállomás 
két gépkocsijának öttagú sze-
mélyzete példaértékű, gyors és 
lelkiismeretes munkájáért, amit 
2021. szeptember 13-án éjszaka súlyos ál-
lapotba került férjem életének megmenté-
se érdekében végeztek. 

A köztévé Családbarát műsorának egyik 
szerkesztője adta az ötletet Jámbor 
Mátyásnénak, hogy akció indul rá-

szoruló családok megsegítésére. Nemcsak 
ruhákat, hanem ágyneműt, függönyt, táskát, 
cipőt, tartós élelmiszert és minden egyebet 
vártak, amire szükség lehet egy háztartás-
ban. Jámbor Mátyásné így összegezte ta-
pasztalatait:
 – A Családbarát több segélyszervezettel, 
szociális otthonnal van kapcsolatban. Én Ti-
szanánát választottam, előtte az ottani pol-
gármester úrral egyeztettem. A szállítmányt 
ők vették át, az elosztásról ők gondoskod-
tak. Szeretném megköszönni a vecsési em-
berek segítségét az adománygyűjtésben, az 

elosztásban és a kiszolgálásban. „Tiszta és 
igényes anyagot” hoztak minden vonatko-
zásban, ezt meg is köszönték Tiszanánán is. 
Előtte Vecsésen rendeztük meg a „Vedd és 
vidd” napot a Rétesház előtt. 
 Köszönöm az adományozóknak, hogy szí-
vesen és örömmel hoztak nemcsak ruhane-
műt. Köszönet a savanyítóknak, akik ká-
posztát, uborkát és más savanyúságot adtak. 
Fazekasné Liebe Erzsébet lekvárjainak na-
gyon örültek. Tiszanánán rögtön mondták: 
„De jó! Hét végén, a falunapon palacsintát 
sütünk, vecsési lekvárral töltjük, és vecsési 
káposztát főzünk”.
 Köszönöm Vinczéné Szomorú Máriának 
és Fazekasné Erzsinek a segítségét, akik 
mellém álltak és segítettek kiszolgálni az 
embereket a nem könnyű vállalás sikeré-
ben. Köszönöm Matának (Matasdi János-
nak – szerk.) az adományok kiszállításában 
való közreműködését. Köszönöm Szlahó 
Csaba polgármester úr támogatását az ak-
cióban.
 Örülök, hogy segíthettem a rászorulóknak, 
többek között az itt dolgozó erdélyieknek is. 
Köztük vannak fi atalemberek, akik többlet-
munkát is vállalva az otthon maradottakra 
gondolnak, mert „vannak ott még nálunk is 
szegényebb körülmények között élők.” Egyi-
kük, Tomi elmondta, hogy ő is azt csinálja 
otthon, mint én itt. Különösen gyermekru-
ha, játék, kerékpár, cipő a jelentősebb hiány-
cikk odaát. Köszönet Nagy Irénnek, aki ren-
geteg gyermekruhát adományozott – én egy 
kerékpárt –, és elmondhatjuk, hogy a gyűj-
tésből még Erdélybe is jutott. Higgyék el, jó 
helyre került! Szalontai János

Nyár elején történt, hogy 
Jámbor Mátyásné rászoruló 
családok megsegítésére 
szervezett gyűjtést Vecsésen. 

 Sajnos erőfeszítésük és a kórházi inten-
zív ellátás ellenére férjem másnap meghalt. 
Nagy Imréné”  VT info

Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR! Megérkezett az új őszi-téli divatáru, meleg 
holmi igen olcsó áron. Szeretettel várom kedves vásárlóimat, 
ismerőseimet november végéig jó idő esetén: h-sze-p: 10-17 
óráig. Vecsés, Attila u. 28. Érd.: 06-29/352-887

NOVEMBER 19-én ÉS 20-án Sissi napok a 
Rétesházban 8-tól 17 óráig. Vecsés Fő út 89. 
Jámbor Mátyásné, telefonszám: 06/70-513-41-55.

ELADÓ ÜDÜLŐI JOG Hajdúszoboszlón. 2 fő részére, forgórend-
szerben. Telefonszám: 06-30/2000-940 vagy 06-1-28-111-56.

EGYEDI BÚTOROK OTTHONÁBAN! Bútorkészítést, összesze-
relést vállalok rövid határidővel! Tóth Gábor: +36-30/579-2959

OLVASÓNK 
MONDTA
Egy kedves idős hölgy, Horváth Gáborné 
„Gizi néni” azzal a kéréssel fordult szer-
kesztőségünkhöz, hogy osszuk meg 
gondolatait a Vecsési Tájékoztató ha-
sábjain. Gizi néni abbéli örömét sze-
retné kifejezni, amit Vecsés látványos 
fejlődése okozott neki az elmúlt évek-
ben. 1960-ban Mátészalkáról költözött 
Vecsésre, így még abban az időben is 
látta a települést, amikor por borítot-
ta az utcákat, és az utakon több volt a 
lovaskocsi, mint az autó. Az elmúlt 61 
év látványos fejlődésének köszönhető-
en ma már egészen más kép tárulhat 
az itt élők szeme elé, mint akkoriban. 
 – Hálával gondolok a városvezetésre, 
hiszen úgy látom, hogy jó irányba ha-
ladnak Vecsés ügyei. Persze itt is van-
nak problémák, de azt a sok jót már 
senki nem veheti el tőlünk, ami eddig 
megtörtént – mondta az idős hölgy, 
majd felsorolta, számára mi a legked-
vesebb Vecsésen. 
 – Szép lett a megújult városközpont, 
vannak hangulatos helyek, parkok a te-
lepülésen, szépen felújították a középü-
leteket, új óvodák és bölcsődék épül-
tek. Nagyon jó látni, hogy sok a fi atal, 
a kisgyerek, hiszen ők a jövő nemze-
déke. Az újságban szoktam olvasni, 
hogy micsoda rendezvényeket tar-
tanak, milyen sok ember megy el a 
Káposztafesztiválra, a gyermeknapra
– mondta. 
 Gizi néni szóvá tette, külön öröm szá-
mára, hogy az idősekről sem feledkezik 
meg a városvezetés. Bár Gizi néni egye-
dül él, a jubiláló házaspárok köszönté-
sét nagyon szép dolognak tartja. 
 Az illetékesek nevében is köszönjük 
a kedves szavakat, Gizi néninek pedig 
jó egészséget és további boldog éve-
ket kívánunk!  V.   
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Vecsés legnagyobb nevezetessége a Bálint Ágnes Emlékház. Két okból is. Az egyik, hogy 
ez volt az Andrássyak vadászkastélya, ahol a királyi pár is megfordult több alkalommal. 
Igaz, a világháború karcsúbbra szabta az alakját és a formáját, de ez nem von le semmit 

értékéből. A másik ok már benne van a ház mai nevében. Itt élt és alkotott a meseíró 
Bálint Ágnes, a legendás mesefi gurák alkotója. Szeptember 11-én dupla évfordulót 

tartottak, színes programok mellett az Emlékház udvarán Meseforgó címmel.

DUPLA JUBILEUM 
a Bálint Ágnes Emlékházban

S zalad az idő, ezt éppen azok az örök-
ifjak vallhatják, akik gyermekkoruk-
ban esténként a tévé elé kucorogtak 

és áhítattal nézték, hogy mi történt a Futrin-
ka utcában, Frakk hogyan kergette a cicákat, 
mi történt Böbe babával és még hosszan so-
rolhatnánk gyermekkorunk kedvenceit. Rá-
juk vénülő fejjel is megható szeretettel gon-
dolunk. Bizony, Frakk, a macskák réme 50 
évvel ezelőtt született, és indult el hódító 
útjára Bálint Ágnes meséje nyomán. Frakk 
élő kutyus volt, a család kedvenc kutyája-
ként ihlette meg a szerzőt, amit a fantázia 
tovább színesített. 

80 évvel ezelőtt jelent meg 
„Az elvarázsolt egérkisasszony”
Egy másik mese is kerek jubileumhoz érke-
zett. Bálint Ágnes első nyomtatásban meg-
jelent meséje, Az elvarázsolt egérkisasszony 
80 éves lett. Ez szintén nagy karriert futott 
be, és mi, Vecsésiek különösen jól ismerjük, 
mert a Kisspista Színház jóvoltából láthat-
tuk még a JAM-ban 2004-ben, de az Emlék-
házban is 2010-ben, Lenkefi  István és Nagy-
Papp Krisztina remeklésével. 

 Németh Ágnes, az írónő lánya, az Emlék-
ház egyik vezetője így vélekedett a rendez-
vényről:
 – Nagyon jó hangulatú, vidám, szin-
te azt mondanám, boldog, napsütötte ren-
dezvény volt a híres 
ebről szóló megem-
lékezésünk, éppen 
a megfelelő számú 
közönséggel – se 
túl kevés, se túl sok. 
Fellépett a nagyon jó 
előadásokat produ-
káló Fogi színháza 
a „Frakk, a macskák 
réme” című darabjá-
val, nagy sikert aratott Lui bűvész a meg-
magyarázhatatlan trükkjeivel, valamint 
megjelent Demény, a celeb vizsla gazdijá-
val, Magos Judittal. Ők nagyon jó hangu-
latban, de mégis csak komolyabb dolgokról 
ejtettek szót: a kutyák jólétéről és hányat-
tatásairól, a bántalmazásokról. Mindenki-

nek nagy sikere volt! Emellett diafi lmeket 
vetítettünk, kézműveskedtünk, és elmesél-
tünk egy történetet Frakk egyik vadászku-
tya elődjéről, akiről a nevét kapta. Külön kö-
szönettel tartozunk Szanyi Gyöngyinek, aki a 

férjével együtt „tár-
sadalmi munkában” 
még akkor is festet-
te a gyerekek arcára 
szebbnél szebb min-
táit, amikor már ré-
ges-régen máshol 
kellett volna lennie 
– egyszerűen nem 
volt szíve senkinek 
nemet mondan i . 

A csodás jó idő csak megkoronázta a na-
pot. Szép volt! 
 Valóban szép volt, ezt tanúsíthatja a sok-
sok gyermek, akik szüleikkel, nagyszüle-
ikkel felkeresték az emlékházat, és játszva, 
szórakozva tanulva, tartalmasan töltöttek el 
egy délelőttöt. Szalontai János, épek: emlékház

Fogi színháza és a meseforgó szervezői 
(állva balról a második Németh Ágnes)

A műsorvezető Magos Judittal és Demény kutyájával

„Frakk, a macskák réme 50 évvel 
ezelőtt született, és indult el hó-
dító útjára Bálint Ágnes meséje 
nyomán. Frakk élő kutyus volt, 
a család kedvenc kutyájaként ih-
lette meg a szerzőt, amit a fantá-
zia tovább színesített.”

PROGRAMAJÁNLÓ

Időpont: 2021. november 12. 19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

Helyszín: Vecsés – a BÁKK előtti Fő téren
Időpont: Vasárnaponként 16 órától

TÁNCDALFESZTIVÁL
Fellépő művészek: Zalatnay Sarolta, Soltész Rezső, Poór Péter

TÉRZENE KONCERTEK VECSÉSEN

  A koncertzenekar első tematikus nagykoncertje volt a 2016-ban 
indított Táncdalfesztivál, mely most idén 55 éves születésnapját 
ünnepli. Olyan sztárvendégek állnak színpadra, akik mind ott vol-
tak az 1966-os kezdeteknél. 
 A műsort kíséri: Molnár György, Lyra-díjas harmonikaművész 
és Koncertzenekara.

  A programok a BÁKK előtti Fő téren kerül-
nek megrendezésre – rossz idő esetén a BÁKK-
ban – és ingyenesen látogathatók! Az események 
a Térzene Program támogatásával valósul-
nak meg.
 Az aktuális program a www.kulturba.hu 
oldalon érhető el.

  Huzella Péter a régi Kaláka együttes Villon-lemezén 
megjelent dalait és ehhez az előadáshoz írt új szerzeményeit ének-
li, Mácsai Pál pedig nem csak mondja, játssza, éli a verseket, ha-
nem énekel és gitározik is. A mai értelemben vett versként, zene 
nélkül megszólaló szövegek kortársi hangon szólnak. Igazi kü-
lönlegesség, izgalmas kaland Villon mindig érvényes, örök em-
beri szövegeit hallani közel félévezredes távolból, az új, a har-
madik évezredben.

Időpont: 2021. október 27. 19 óra • Jegyár: 3 900 Ft

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

BEFOGAD ÉS KITASZÍT A VILÁG 
– Huzella Péter és Mácsai Pál Villon-estje

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA: A VÁD TANÚJA
Szerző: Agatha Christie

n

További információkért kövessenek minket a Facebookon, 

vagy weboldalunkon.

 A megfelelő óvintézkedések mellett várunk minden-

kit szeretettel programjainkra 2021 őszén is!

 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes prog-

ramokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a 

Facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhet-

nek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a jegyek online a 

www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási idő-

ben jegypénztárunkban válthatóak.

  Vajon ártatlan, vagy bűnös Leonard Vole, a jóképű fi a-
talember, akit egy idős hölgy meggyilkolásával vádolnak? Agatha 
Christie ezúttal is mesterien szövi a szálakat krimijében, melynek 
a legfőbb helyszíne a tárgyalóterem, ahol a néző szinte esküdtszé-
ki ülnökként vehet részt az izgalmas nyomozásban.
 Főbb szerepekben: Kern András, Kocsis Dénes, Lévay Viktória, 
Szerednyei Béla.

kerül-
ÁKK-
ények 
l-

u

a

  Programok: Játék a játszóházban, szellemkeresés, labirintus, si-
kolyszoba, babaszoba kicsiknek, kézműves foglakozás, ügyességi 
játékok, JELMEZVERSENY. 
 Gyűjtsd a pontokat az ajándékokért!
 18.30-kor fellép az Apacuka zenekar
 Jegyvásárlás elővételben a Mazsola Játszóházban. Gyerekjegy: 
2500 Ft, felnőtt kísérőjegy 600 Ft. Helyszínen: gyerekjegy: 2900 Ft, 
felnőtt kísérőjegy: 800 Ft. Jegyek korlátozott számban kaphatóak ki-
zárólag a helyszínen! A program látogatása 4 éves kortól ajánlott.

Időpont: 2021. október 31. 17 óra

Sztárvendég: Apacuka Zenekar

HALLOWEEN PARTY
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HITÉLETG. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Kelemen Bata Mária
Hulló levelek

Benke Mária
Nyárvégi látomás…

Hegedűs Károly
Ősz van újra

Sallay Gyula
Ki lesz velem?

Szénási Sándor István
Ősszel a balatonnál

Varjasi Béla
Tévút

M Kaiser Ilona képe

Bágyadt levelek az őszi fákon,
szomorúan könnyeznek az ágon. 
Bőszen lecsap rájuk a morcos szél,
keringve száll sok hulló falevél. 

Zizegve kapaszkodnak egymásba, 
maradni akarnak a családba’.
Szélparipa száguld: nincs kegyelem.
Útja során hullnak a levelek.  

Szilaj paripa dühe: hevesebb,
fákon a levél egyre kevesebb.   
Pörögnek tovább kétségbeesve, 
rőt avarba lesznek eltemetve. 

Elgondolkodom, nézem a tájat. 
Szívembe zárom a kopasz fákat.
Lelkemben tanyázik az őszi szél,
olyan lettem, mint a hulló levél.  

Ökörnyálból szövi hajnal a fátylát,
a telihold lomhán járja táncát.
Hűvösek a hajnalok, nyár vége van,
hogy elszállt a nyár, az idő rohan…

Borzong a kismadár a fákon,
Potyog a levél, barnul az ágon.
Közeleg az ősz, menthetetlen
egy látomást nézek rezzenetlen.

Szeretném marasztalni még,
Ő kérlelhetetlen, azt mondja: Elég.
A nyárból nekem sohasem elég,
vágyom rá, hogy ragyogjon az ég…

Süss rám drága Napsugár!
Mindenki még nagyon vár.
Melegíts, simogass lényeddel,
járj át, búj hozzám fényeddel…

Meg sem hallgatsz? – vége hát?
Simogatom kezemmel a diófát.
Ő kedvesen köszöni, s bólogat
oda tartom fejem, s megsimogat…

Közeleg az ősz, mely komor sötét,
későn virrad, esik, fúj, fogadom jöttét…
még el sem múlt a nyár már várom,
sok zöld levél, s virág legyen a fákon…

Érett gyümölcsöt ringat az ág,
Nap kószál a levelek fonákján,
már alábbhagyott az égnek tüze,
őszi fények villódznak a fecskék
szárnyán.

Már gyülekeznek a madarak, halkul
a táj, vándorbotját készíti a nyár,
indul hát a tavasz után, hajladoz
az árvalányhaj, szélbe ragad a bogáncs.

Sáros hajnalok rétegződnek lépteimen,
súlyuk visszahúz sok nyári szerelem után,
a lombokban didergőn csillagok rejtőznek,
utak mentén száraz füvek zizegnek.

Beköszöntött harsány színeivel
a szeptember, nektár zamatú
emlékeket fodroz a hűvös part,
fázósan hullámzik a Hold a víz tükrén.

Ősz van, újra forr az újbor,
áldomásra készül a világ, majd
bezárkózik a szobák félhomályán,
új szerelmek gyúlnak a kályhák
parazsán.

Az élet körém tekerte a csendet,
melyben megfakult képek követnek.
A sors kristálygömbjébe állva
nézek a jövő fénytelen torkába.
Aggódva nézem, ki lesz velem,
ki a Sztüx folyónál fogja a kezem.

Búcsúzó szemedből az ősz
egynyári virág-szerelmét
sziromhullató lemondás
hűvös fényszele hordja szét.

Álmaim lágy hullámai
elhalnak idő-köveken:
őszülő szívvel már békénk,
a bölcsességet követem.

Mennék ma is, itt legbelül
égetnek parázsló fények:
túlpartról hív az ifjúság,
ha kitárt karomra nézek.

Különös vágy a boldogság!
Keresztem vállára vetve
minden korban jött, jön velem
zihálva, sírva, szeretve…

Mint madárszárnyak suhogtok
az égen színes levelek:
amíg így érezni tudok,
boldogan szállok veletek!

Egyik helyen tűzvész pusztít,
a másikon vízár rombol,
mégsem vesznek észre semmit
a vészes katasztrófákból.

Emberi tevékenység szülte,
mert fi gyelmét elkerülte,
hogy a Földet védje, óvja.
Mindent szabad; úgy gondolta.

Pedig, ez a készlet véges,
nem lehet örökké rabolni.
Az ember kapzsisága vészes,
nem tud jövőre gondolni.

Elve az, hogy élj a mának,
nincsen helye az imának.
Eredményeként ezt kapta,
Istent fi gyelmen kívül hagyta.

Tedd azt, amit szíved diktál,
ne gondolj a Bibliára!
Eredménye előttünk áll:
várjunk több katasztrófára.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

I mmár harmadik éve kapcso-
lódunk bele a Nyitott Temp-
lomok Éjszakája országos 

rendezvénysorozatba. Koncep-
ciónk szerint az alkalomra olyan 
profi  és amatőr zenészeket, éne-
keseket hívunk meg, akiknek va-
lamilyen kötődése van a gyüle-
kezetünkhöz. Idén is csodálatos 
harmóniával örvendeztetett meg 
bennünket a Campus Corvinus 
énekegyüttes Klembala Géza 
vezetésével. Kaposvári Maura, 
– különleges kincsünk – hárfa-
játékával bűvölte el a hallgatósá-
got. A gyülekezet kórusa – való-
jában ökumenikus énekkar, hét 
gospel számmal készült. Szucsák 
Tamás és Antal Gergő gitár és 
ének duója pedig a XX. és XXI. 

század könnyűzenei műveiből 
adott ízelítőt. 
 Az idei év bibliai igéjét Pál 
apostol Galatákhoz írt levelé-
ből határozták meg a szervezők. 
Pál mondatai mélyről jövő val-
lomásban fejtik ki azt a szemé-
lyes meggyőződést, ami a mienk 
is lehet. Isten szeretete minden-

„SEM MAGASSÁG, SEM MÉLYSÉG… 
nem választhat el Isten szeretetétől”

Vecsési iskolák 
elsőáldozói 

A HŐSÖK TERÉN

Nyitott Templomok 
Éjszakája Vecsésen 

az Evangélikus 
Templomban.

Az 1938-as kongresszus után, a 2020-as 
évben került volna megrendezésre, immáron 
második alkalommal Budapesten, a Római 
Katolikus Egyház világeseménye. A tavalyi 

járványhelyzetre való tekintettel, idén 
szeptemberben tartották az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust (IEC 2020).  

nél erősebb, semmi, még a halál 
sem választhat el bennünket tőle. 
 Köszönet a vecsési szerve-
zésért és a kórusunk áldozatos 
felkészítésért Koczor Kingának. 
Nagy dolog volt ez a szolgálat az 
énekkarunk számára, hiszen a 
Covid-19 miatt egy éve énekel-
tünk utoljára közösség, gyüleke-

zet előtt. Köszönet minden fellé-
pőnek, hogy énekével, zenéjével 
gazdagított minket. Hála Isten-
nek, hogy idén is megrendez-
hettük ezt az alkalmat és igazi 
keresztény örömöt élhettünk át 
együtt.     Heinemann Ildikó lelkész       

Szucsák Tamás és Antal 
Gergő gitáros duója könnyű-
zenei művekből adott ízelítőt

 Kaposvári Maura hárfajátékával bűvölte el a hallgatóságot          

A z egy héten át tartó ese-
ménysorozat 2021. szept-
ember 5-én, vasárnap vet-

te kezdetét, és szeptember 12-én, 
Ferenc pápa szentmiséjével zárult. 
 A nyitómise egyik különle-
gessége az volt, hogy 83 év után 
ismét lehetőség nyílt arra, hogy 

most ezen az eseményen legyen 
valaki elsőáldozó. Több mint 
1200 gyermek a megnyitó szent-
misén vehette magához első al-
kalommal az Eucharisztiát. 
 A résztvevők megtöltötték 
a Hősök terét, és az Andrássy 
úton egészen a Bajza utcáig áll-

tak. Erdő Péter bíboros, prímás, 
eszter gom-budapesti érsek kö-
szöntette a jelenlévőket. A mi-
sén 100 püspök és több, mint 300 
pap koncelebrált. A szentmise 
fő celebránsa Angelo Bagnasco 
olasz bíboros volt, aki így szólt 
az elsőáldozókhoz: „Ti vagytok 
az egyház tavasza, akiknek most 
Isten betér a szívébe. Isten vele-
tek marad, olyan barátotok lesz, 
aki soha nem árul el benneteket”.
 Az elsőáldozó gyermekek kö-
zött voltak a vecsési általános is-
kolák kisdiákjai is, akik Husz-
ka Mihály atya és hitoktatóik 
– Koncsikné Szilvay Anna – Pan-
ni néni, Vrankó Gézáné – Kati 
néni és Peresáné Kállay Geor-

gina – segítségével már hónapok 
óta készülnek erre a magasztos 
és emlékezetes eseményre. 
 Elsőáldozók névsora: Bala-
ton Bence, Béki Richárd, Csi-
ki Fanni, Gáspár Dóra, Gáspár 
Erik, Greff  Patrik, Ongai Ádám, 
Papp Hanna, Petz Gréta, Szaba-
dos Alíz, Szabó Rebeka, Szadlon 
Zalán, Tóth Nikolett.
 Az elsőáldozó gyermekeknek, 
a szülőknek, nagyszülőknek és 
minden rokonnak, ismerősnek, 
barátnak, akik elkísérték őket, 
egy igazán rendkívüli és kiemel-
kedő esemény volt az Eucharisz-
tikus Kongresszus megnyitó mi-
séjén való részvétel. 

Petzné Magyar Judit
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E havi helytörténeti ro va tunkban részletet 
közlünk Kiss Gábor hamarosan megjelenő 
Halmy József és családja című könyvéből. 

Adventi lelki feltöltődésre hívjuk a házas párokat. 
Jó hangulatú, Jézussal együtt töl tött tartalmas hétvégét 
kínálunk a Házaspá rok Adventi Lelkigyakorlatán, a HAL-on. 

Nobel-díjas 
A CSALÁDBAN

HELYTÖRTÉNET

H evesy György az édes-
anyja, Schossberger 
Jenny révén volt az 

unokatestvére Halmy József-
nek. Halmy József édesany-
ja, Schossberger Anna a hét év-
vel idősebb nővére volt Hevesy 
György édesanyjának. Hevesy 
azonban nem az ipart, nem a me-
zőgazdaságot választotta életcé-
lul, hanem a tudományt.
 Tehetséges kutató volt, barát-
jának tudhatta Eötvös Lorándot, 
Kármán Tódort és Polányi Mi-
hályt. Nagy reményekkel indult 
pályáján, melyet derékba tört az 
Osztrák-Magyar Monarchia ve-
resége az első világháborúban. 
A fehérterrort követő tisztoga-
tásokban megfosztották tanári 
katedrájától. Dániába, Koppen-
hágába menekült, ahova tudós 
barátja, Niels Bohr hívta. Ek-
kor már birtokában volt annak 
a felfedezésnek, amiért majd a 
díjat kapja. Még 1912 karácso-
nyán megalkotta a radioaktív 
nyomjelzés módszerét. Ennek 
lényege, hogy betegség idején 
nem kell felvágni, felnyitni a 
testet, helyette a testbe juttatott 
radioaktív izotópok alkalmazha-
tók diagnosztizálásra. Módsze-
re használható még 
új gyógymódok ki-
fejlesztésére, illet-
ve radioaktív izo-
tópokat használnak 
nagy hatékonysággal 
a DNS azonosításra 
bűnügyek vizsgálata 
során. Tulajdonkép-
pen megalapozta a 
nukleáris orvostudo-
mányt, és általa ren-
geteg daganatos be-
teg meggyógyulhat, 
vagy közelebb juthat 
a gyógyuláshoz. 

 A régészet a kormeghatá-
rozásban használja módszerét. 
A szén C14-es izotópjának segít-
ségével szerves anyagok korát 
tudják nagyon pontosan kiszá-
molni. De izotópos nyomjel-
zést használnak biológusok és 
botanikusok is, ha egy kémiai 
elem útját szeretnék követni az 
élő szervezetben. Kohászok, ha 

tudni szeretnék, mi játszódik le 
az anyagban olvasztás, öntés so-
rán. Felszín alatti vízfolyások fel-
derítéséhez geológusok, és még 
sokan mások… 
 Hevesy aztán 1923-ban felfe-
dezte a periódusos rendszer 72. 
elemét, a hafniumot, amely nevét 
Koppenhága latin neve után kap-
ta. 1924-től Németországban dol-
gozott, de mikor a nácik hatalom-
ra kerültek, menekülnie kellett. 

Visszatért Koppenhá-
gába, és ott dolgozott 
egészen addig, míg a 
német hadsereg meg 
nem szállta az orszá-
got. Ekkor a semle-
ges Svédországba 
menekült. 1943-ban 
itt kapta meg a kémi-
ai Nobel-díjat a radio-
aktív nyomjelzés fel-
fedezéséért.  
 M a g y a r k é n t . 
U gyan is Hevesy 
magát magyarnak 
tartotta, és a magyar 
állampolgárságát 
mindvégig megtar-
totta. A díjat 1944 novemberé-
ben vehette át. Pont akkor, mi-
kor özvegy Halmy Józsefnét és 
családját a nemzetközi gettóba 
zárták. A világra szóló tudo-
mányos sikerről egy szót sem 
írtak a nyilasok által cenzúrá-
zott magyar újságok. A nyilas 

vezetés számára He-
vesy nem volt ma-
gyar, sőt ember sem 
volt. „Zsidó” volt, a 
szó náci értelmében. 
A csend másik oka 
az volt, hogy Hitler 
semmire sem tartot-
ta a Nobel-díjat, és 
ehhez a magyar új-
ságírók is igazod-

tak. Csak a külföldi magyar 
újságok írtak róla. Ők viszont 
nagy büszkeséggel. Például az 
argentínai Dél-Amerikai Ma-
gyarság vagy a mexikói Sza-
bad Magyarság. 
 Hevesy hazatérni 1945 után 
sem tudott, mert a háború után 
Kelet-Európa a vasfüggöny mögé 
szorult. Ugyanúgy járt, mind a 
családból mindenki, az egyik 
rendszer a származásáért, a má-

sik a vagyoni és társa-
dalmi helyzete miatt 
gyűlölte. Így Hevesy 
idegenben halt meg, 
de végrendelete sze-
rint hamvait hazahoz-
ták szeretett Buda-
pestjére. Azon kevés 
Nobel-díjasunk közé 
tartozik, aki magyar 
földben nyugszik. 
 Izotópos nyom-
jelző rendszere ma 
is milliónyi beteg 
emberen segít szer-
te a világon. Hevesy 

neve külföldön ugyanúgy Ma-
gyarország jelképe, mint Pető-
fi é vagy Puskásé. 1973-ban ka-
liforniai csillagászok kisbolygót 
neveztek el róla.  A világ legran-
gosabb nukleáris kémiai újságja, 
a Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry minden év-
ben Hevesy medállal tünteti ki 
a világ legjobbnak ítélt nukleá-
ris kémikusát. Utcák, egyetemi 
intézetek és előadótermek vise-
lik nevét szerte a világon. Szá-
mos egyetem díszdoktora, több 
radiologiai és orvosi társaság 
tiszteletbeli tagja.  2000-ben a 
turai általános iskola felvette He-
vesy György nevét.  A 7-8. osz-
tályos tanulók magyarországi 
(ma már Kárpát-medencei) ké-
miai versenye 1986 óta róla van 
elnevezve.  Polgárdiban (nem 
messze Sárbogárdtól) utca viseli 
a nevét.  Budapesten, a Műegye-
temnél áll Kelet-Európa első in-
novációs parkja. A tudományos 
központ egyik határa a Hevesy 
György út. 
 Mint atomtudós, azok közé tar-
tozott, akik a békés felhasználás 
szolgálatába állították a kutatá-
sukat. Az atombomba kísérle-
tekben semmilyen módon nem 
vett részt. Ezért Az Atom Bé-
kés Felhasználásáért díjat kapta 
meg. Élete utolsó évében fogad-
ta őt VI. Pál pápa. A meghívást 
a pápa kezdeményezte, és a halá-
los beteg Hevesyvel, a sárbogárdi 
rabbi dédunokájával, az emberi-
ség tudós gyógyítójával megtör-
tént a történelmi beszélgetés. Hat 
hétre rá Hevesy Bischitz György 
visszaadta lelkét Teremtőjének, a 
zsidók és keresztények közös Is-
tenének. 

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

„Mint atomtudós, azok közé tar-
tozott, akik a békés felhasználás 
szolgálatába állították a kutatá-
sukat. Az atombomba kísérletek-
ben semmilyen módon nem vett 
részt. Ezért Az Atom Békés Fel-
használásáért díjat kapta meg.”

Kép Hevesyről a világ legnagyobb 
enciklopédiájában, az Enciklopédia Britannicában

Hevesy György

A z Irgalmas Jézus Plébánián 2014-től 
szokásban van, hogy a házaspárok 
kilépve a karácsony előtti pörgés-

ből, felkészülnek az ünnepre, új lendüle-
tet adva házastársi kapcsolatuknak, egyé-
ni lelki útjuknak.

Amit kínálunk: 
Izgalmas interaktív témafeldolgozást, egyé-
ni és csoportos beszélgetéseket, tanúságté-
teleket, megerősödést hitben, közös imádsá-
gokat, új barátságokat, ismeretségeket, aktív 
pihenést, kényelmes szálláshelyet.  
 A hétvége lelki vezetője a Váci Egyház-
megye spirituálisa lesz.
 Várunk benneteket házaspárként, ha szí-
vesen léptek előre közösen kapcsolatotok-
ban, nyitottak vagytok az új barátságokra, 

szeretnétek hallani arról, más házaspárok 
hogy élik meg hitüket, megállnátok egy hét-
végére a rohanó napokban, szeretnétek egy 
igazi segítőtársat – Jézus Krisztust – maga-
tok mellett tudni. 
 Időpont: december 3-ától 5-éig (pénteken 
18 órától vasárnap 12 óráig). Helyszín: Vác, 
Althann Vendégház. A hétvége teljes költsé-
ge páronként: 55 000 Ft. Jelentkezési határ-
idő: november 7. 

A jelentkezés módja
E-mailben Frics Zoltán diakónus-plébánia-
szervezőnél a frics.zoltan@vaciegyhazmegye.
hu címen, vagy a 06-30/792-6986 telefon-
számon. 
 Szeretettel várjuk a jelentkezéseket! 

Frics Zoltán diakónus, Irgalmas Jézus Plébánia

HAL karácsonyra! 
HITÉLET

  A vecsési elsőáldozók egy része – 12 gyer-
mek – már szeptember 5-én, az Euchariszti-
kus Kongresszus nyitómiséjén a Hősök terén 
áldozhatott, kimondhatatlan élménnyel gaz-
dagodva.  A többi felkészült gyermek részére 
az elsőáldozás a Pe-
tőfi  téri Jézus Szíve 
templomban történt, 
október 3-án. Ekkor 
a 30 új elsőáldozóval 
együtt áldoztak ün-
nepélyesen az Oltá-
riszentséget már ko-
rábban, Budapesten 
magukhoz vevő gyer-
mekek is. Így össze-
sen negyvenketten 

Már hagyománnyá vált, hogy a Káposz-
tafeszt keretében a Szent Kereszt temp-
lomban bemutatott szentmisén megáld-
ják az oltár előtt művészien elhelyezett 
terményeket. Sajnálatos, hogy az idén is 
elmaradt a fesztivál a Covid miatt, pe-
dig sokan készültek a jubileumi esemény 
méltó megünneplésére. (Bízunk abban, 
hogy ez jövőre annál jobban fog sikerülni.) 
A terményáldás nem maradhatott el, hi-
szen a gazdák aránylag jó termést taka-
ríthattak be, az Úr nem feledkezik meg 
rólunk.
 A gazdák terményeik javából a koráb-
bi évekhez hasonlóan szeptember 26-án 
is valóságos „költeményt” varázsoltak az 
oltár elé, s egész évi munkájukra ezzel az 
Úr áldását kérték, nem növelve a fertőzés 
terjedését.   Kép és szöveg: Nagy István Elek     

TERMÉNYÁLDÁS 
A SZENT KERESZT 
TEMPLOMBAN

áldozhattak a szülők, a nagyszülők, a hoz-
zátartozók, az ismerősök és a hívek  örömére. 
 Nagyon ritkán látható ilyen zsúfoltan a 
templom.  A gyermekek fegyelmezetten 
viselkedtek, és külön öröm volt számukra, 

hogy a szülők és a rokonság is együtt örül-
hetett velük. De azt is tudták, hogy az első-
áldozás – és az áldozások – lényege a fontos. 
Függetlenül Budapesttől, Vecséstől, vagy az 
ország bármely részétől, az az élő Jézus jön 

el szívükbe a parányi ostya szí-
ne alatt, aki a Földön élt kétezer 
évvel ezelőtt, s aki felszólította 
az apostolokat: „Engedjétek hoz-
zám a gyermekeket, mert az ilye-
neké a Mennyek Országa!”
 Szép ünnep volt a gyerme-
kek, a családok, s az egyházköz-
ség számára is. Ezért is vagyunk 
kötelesek mindnyájan imádkoz-
ni értük, minél többször.  

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Elsőáldozás a Jézus Szíve templomban
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Sekély vizek 
MADARAI

Se tengerünk, se tavunk – hogyan kerülnek 
mégis partimadarak Vecsés külterületeire? 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

A folyamszabályozások és lecsapolá-
sok a hajdani hatalmas vizes terüle-
teket összezsugorították, de a ví zi-

világ fennmaradt. Vecsés azon szerencsések 
között van, ahol – ha csak foltokban is, de – 
megmaradt több kisebb nádas, mocsár, vi-
zes rét, melyek lehetséges élőhelyek. Sokat 
számít az is, hogy ezek többnyire egy egy-
befüggő, nagyobb, kevésbé zavart zöldterület 
részei. Természetesen az állatok és a növé-
nyek alkalmazkodóképessége is kellett hoz-
zá, hogy ilyen körülmények között tovább 
éljenek, szaporodjanak. Az általunk megfi -
gyelt partimadarak nagyobb része a tavaszi 
és őszi vonulási időszakban pihen meg ná-
lunk. Tavasszal különösen látványos a bel-
vizes „tavakban”, tocsogókban élelmet kere-
ső sok apró madár. Legnagyobb számban a 
bíbicek költenek a határban, talán ők a leg-
ismertebbek a partimadarak közül. Három 
csodás, de kevésbé ismert fajt szeretnénk 
most megmutatni.
 

Kis lile
A kis lile igen tetszetős partimadár. A sötét 
szemét körülvevő sárga gyűrű és a különle-
ges fejmintázata nagyon barátságos megje-
lenést kölcsönöz neki. Fekete, fehér és barna 
színezete miatt nem mindig könnyű észre-
venni, sokszor először csak a hangjára le-
szünk fi gyelmesek, mielőtt megpillantjuk a 

talajon sebesen szaladó, közben meg-meg-
álló és magát viccesen hintázta-
tó madarat. A földön és sekély 
vízben keresi táplálékát: apró 
csigákat és rovarokat. Fészkét 
is a talajon készíti: kis mélye-
dést kapar, és ebbe rakja megle-
pően nagy tojásait. Hazánkban 
csupán 1000-1500 pár költ, te-
lepülésünk határában megtalál-
hatók nem csak az említett víz-
járta réteken, de Üllő és Vecsés 
között egy viszonylag gondozat-
lan kavicsos területen is. Mivel 
általában hű fészkelőhelyéhez, 
számíthatunk rá, hogy az af-
rikai telelésből visszaérkezve 
a nálunk fészkelő párok ismét 
megjelennek.
 

Gólyatöcs
A gólyatöcs (régebbi nevén: székigólya) az 
egyik legkülönlegesebb madár, amit Vecsés 
környékén a tavaszi vonuláskor megfi gyel-
tünk. Lehetséges, hogy van olyan év, ami-
kor fészkel is. Magyarországon ritka költő 
madár (180-400 párra becsülik), fokozot-
tan védett, eszmei értéke 250.000 Ft. Feke-
te-fehér tollazata és hosszú, piros lába na-

gyon jellegzetes, semmi más partimadárral 
nem lehet összekeverni. Nászrepülése ki-
fejezetten látványos, a zuhanórepüléstől a 
hirtelen magasba emelkedésig szinte mű-
vészi fordulatokat mutat be. Éber madár, 
felreppenésekor hangos kiáltozásával a 
többi állatot is riasztja. Rövid időt tölt ná-
lunk: március-áprilisban érkezik meg Af-
rikából és általában augusztusban már is-
mét útra kel. 
 

Piroslábú cankó
A cankók tavasszal és ősszel kisebb-na-
gyobb csapatokba verődve vonulnak át 
Magyarországon, ilyenkor a Vecsés mel-

letti tocsogós részeken, belvízfoltok terü-
letén is elidőznek. Az elmúlt két évben 
hat képviselőjüket is sikerült megfi gyel-
ni. Közülük érdemes kiemelni a réti can-
kót és a pajzsos cankót, melyek európai 
szinten kiemelkedő természetvédelmi je-
lentőséggel bírnak, úgynevezett Natura 
2000 jelölőfajok; illetve a fokozottan vé-
dett piroslábú cankót. Ez utóbbi madár 
az egyetlen hazánkban is fészkelő can-
kófaj, természetvédelmi értéke a gólya-
töcshöz hasonlóan 250.000 Ft. Büszkék 

lehetünk rá, hogy Vecsés hatá-
rában is talál költőhelyet magá-
nak. Élénkpiros lába és csőre, 
illetve repülés közben jól lát-
ható széles fehér szárnycsíkja 
alapján könnyen azonosítha-
tó. Tavaszi pipiskedő, szárnyat 
emelgető násztánca kedves lát-
vány. A Magyar Madártani 
Egyesület adatai alapján csu-
pán 400-1000 pár fészkel ha-
zánkban, és mivel fészekra-
kása és táplálkozása is erősen 
kötődik a sekély vízzel borí-
tott területekhez, ezek eltűné-
se vagy kiszáradása veszélyez-
teti a piroslábú cankók nálunk 
élő populációját. 

Írta: Kiricsi Ágnes, Lengyel Hajnalka, 
Vecsési Madárles, fotók: Kiricsi Ágnes

Kis lile – ilyen kavicsos
területen is rak fészket

Gólyatöcs pár eleséget keres a vizes réten

Piroslábú cankó pár - hím násztánca

A tiszta környezet kiemelten fontos a 
repülőtér üzemeltetője számára a 
kerítésein belül és kívül is. A Bu-

dapest Airport ezért csatlakozott a „Tisz-
títsuk meg az or-
szágot!” elnevezésű 
kezdeményezéshez, 
amelyet az Innová-
ciós és Technoló-
giai Minisztérium 
(ITM) és az IFKA 
Közhasznú Nonpro-
fit Kft. hívott élet-
re. A program célja, 
hogy felszámolja a 
közterületeken tör-
vénytelenül lerakott 
hulladékot. A pályá-
zat keretében elnyert 
mintegy 13 millió 
forint támogatásból 
sorompókat, kame-
rákat és vadkame-
rákat telepítettek a 
repülőtér környéki 
érintett területeken. 

 A Budapest Airport az elmúlt időszak-
ban 655 köbméter szemetet gyűjtött össze 
és szállított el a bejelentéseknek köszön-
hetően a repülőtér kerítésén kívül eső bu-

dapesti, ecseri és vecsési, de még a válla-
lathoz tartozó területeken. A hulladékok 
nagy része háztartási hulladék és építke-
zési törmelék. Az illegálisan lerakott sze-
metet a repülőtér által hulladékok kezelé-
sével megbízott szakcégek gyűjtik össze, 
akik a nem hasznosítható hulladékokat le-
rakóba szállítják, az újrahasznosíthatókat 
pedig újrahasznosítják.
 A további illegális szemétlerakások meg-
előzésére a Budapest Airport mechanikus 
sorompókat épített az érintett területekre, 
így megszűntek az indokolatlan gépjármű-
behajtások és az illegális hulladéklerakás 
lehetősége is csökkent. A sorompók mellett 
nagyfelbontású kamerákkal és vadkame-
rákkal védekezik a repülőtér a törvénytelen 
tevékenység ellen. A nagyfelbontású kame-
rák távolról, nagy területet lefedve képesek 
megfi gyelni a szemétlerakással érintett te-
rületeket, a vadkamerákat pedig a repülő-
téri kerítésen kívül, a gyakran összesze-
metelt területekhez telepítette a vállalat. 
A vadkamerák mérete és kialakítása le-
hetővé teszi, hogy teljesen rejtve legye-
nek, így sokkal nehezebben lehet ezeket 
az eszközöket észrevenni. Ezek a kamerák 
eseményvezéreltek, ami azt jelenti, hogy 
nem folyamatos videófelvételt készítenek, 
hanem mozgásra aktiválódnak és e-mail 
útján küldik be a kamera felvételeket az 
érintett hatóságnak.
 A lakosság a HulladékRadar elnevezé-
sű mobil alkalmazáson keresztül jelent-
heti be, ha illegálisan lerakott hulladékot 
talál. A repülőtér környékére vonatkozó 

észlelések végül a 
Budapest Airport-
hoz érkeznek meg, 
ennek köszönhető-
en a vállalat gyor-
sabban és haté-
konyabban tudja 
eltávolítani a jog-
ellenesen elhelye-
zett hulladékokat. 
A repülőtér üze-
meltetője továbbra 
is arra kéri a helyi 
lakosokat, hogy ha 
törvénytelenül lera-
kott szemetet talál-
nak, jelezzék azt a 
HulladékRadar al-
kalmazáson keresz-
tül, hogy a vállalat 
mielőbb elszállít-
tathassa azt. (x)

655 KÖBMÉTER illegálisan lerakott 
szemetet szállíttatott el a repülőtér
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Vecsés találkozásá-
nál több olyan helyszín is találha tó, amely sportolás, egy 
kellemes kutyasétálta tás vagy a repülőgépeket fényképező 
spotter tevékenység szempontjából ideális. Az utóbbi időben 
azonban gyakran előfordult, hogy ismeretle nek illegális 
szemétlerakásra használták ezeket a közösségi területeket.

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR
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SPORT

Varga Ádám hosszú évekig tanított testnevelést a Halmy 
téri iskolában, próbálta minél több, változatosabb 

mozgásra rábírni a gyerekeket. Emellett beindította a 
Minitalent Sportgyesületet, hogy a legapróbbak délután 

is tudjanak szervezett keretek között mozogni. 

Egy vecsési tanár, aki 
KÖRBEFUTOTTA A BALATONT

SPORT

1971 őszén a retúrjegy az NB II. Keleti csoportjából az NB III. 
Középcsoportjába szállította vissza a vecsési focistákat. Sajnos, 

ez csak a lejtmenet kezdete volt, és a visszaesés 30 évig a megyei, 
vagy még alacsonyabb osztályokban tartotta a csapatot.

A VECSÉSI FOCI
110 ÉVES

E gy kiesést általában nagy játékos ván-
dorlás követ, ami inkább távozókat 
jelent. Ez itt is így volt, de meglepő-

en kis mértékben. Az első mérkőzésen az 
Elektromos ellen ez a csapat állt fel: Drágán 
– Szűcs J., Nagy A., Sztanev, Kiss A., Molnár, 
Kiss B, Kuharszki, Fodor I, Krausz, Szűcs A. 
A csapat java játszott az NB II.-ben is. Az új 
edző Trasser Lajos lett. Ha a tehetségekről 
beszélünk, akkor ki kell emelni Nagy Ala-
dárt (Alit), aki szenzációs volt. Félévet közép-
ső védőként játszott és kiemelkedőt nyújtott 
fi atal kora ellenére. A szezon másik felében 
csatárt játszott, zseniálisan! Ami még feltű-
nő, hogy Kuharszkit is a csapatban látjuk, és 
a csapat erőssége volt, de tavaszra abbahagy-
ta. Félidőben a 9. helyet foglalta el a gárda, és 
már látszott, ebből nem lesz előrejutás. Ta-
vaszra Boda lett a kapus, aki Pest megye leg-
jobb kézilabdakapusa volt, de a kézi együt-
tes megszűnése után átment foci kapusnak, 
ahol szintén csodákat művelt. Visszajött Kal-
már és Makovecz, de ez a gárda egy abszo-
lút 50  %-os teljesítménnyel csak a 9. helyet 
tudta megtartani. 
 A következő év a széthullás kezdete volt.
Boda, Szűcs Jenő, Kiss A., Nagy A., Nagy-
marosi, Schubert, Szűcs A. és Makovecz ma-

radt hírvivőnek a korábbi évek sikergárdá-
jából, de ez nagyon kevés volt. Ősz végén 
már felsejlett, hogy semmi esély a bennma-
radásra. Ami be is igazolódott: 30 mérkőzés-
ből csak 15 pontot szereztünk, és a 24-71-es 
gólkülönbség többről is árulkodik.
 Újra megyei I. osztály, és nincs vége a 
mélyrepülésnek! 1973 novembere ebben az 
osztályban is utolsó helyen találja a gárdát, 
tavaszra a veterán Trasser is újra cipőt húz, 
rúg döntő gólokat, hazatér Maár János, újra 
játszik Kiss András, Makovecz, a Fodor test-
vérek és Nagymarosi. A gárda az őszi utol-
sóból kitűnő tavaszi eredménnyel a 11. hely-
re küzdődte fel magát, de ez is kevés volt. 
Mert az a ritka helyzet állt elő, hogy sok me-
gyei csapat esett ki az NB III.-ból, ezért in-
nen hat csapat esett ki. A 11. hely pedig ki-
eső lett. Megyei II. osztály ekkor nem volt, 
irány a járási bajnokság!
 A teljesen új együttes Müller Béla irányí-
tásával próbált lábra állni, ami előbb egy 5., 
majd egy 4. helyet jelent a következő idé-
nyekben. Az 1976-77-es bajnokságot több-
nyire a Horváth – Huslinger, Dobozi, Do-
bos, Czinkos, Bende, Veres, Lovas, Batiz, 
Bódi, Szécsényi összeállítású csapat (néha 
még játszott Fodor Pötyi is mások mellett) 

játszotta végig és nyerte meg. A feljutásért 
3 csapatos osztályozót kellett vívni, de rosz-
szabb gólaránnyal nem sikerült a feljutás. 
A következő évad egy ponttal lemaradva 2. 
helyezést hozott. 
 Ezt követően összevont Monor–Cegléd já-
rási bajnokság volt, ahol 14 vagy 16 település 
együttese versenyzett a pontokért. A 3. hely, 
majd megint egy ponttal lemaradva a 2. hely 
már biztató volt. Az 1980-81-es évad bajno-
ki címet hozott! Ősztől az ismét megalaku-
ló megyei II. osztályba kerültünk. A gár-
da húzóembere Szécsényi Pál, Kiss András, 
Nagyfejeő és Buronyi, a korábbi csepeli ki-
válóság volt. 1982 nyarán megnyertük ezt a 
bajnokságot is! 
 Az 1982/83-as Pest megyei I. osztály nyi-
tómeccsén ez a csapat játszott: Szepesi – 
Gergely, Kiss, Tunner, Bulla, Osváth, Mol-
nár, Nagyfejeő, Buronyi, Tóth S., Szécsényi. 
Az őszt a 12. helyen zártuk. 1983 januárjá-
ban névváltozás történt, és Ferihegy SE né-
ven folytattuk a bajnokságot. A júniusi zá-
rás a 9. helyen érte a gárdát. 
 Nem feladatunk most az akkori helyzet 
elemzése, de tény, hogy ezután szétesett a 
gárda. Biztos, hogy szakosztályvezetési hiba 
is volt, mert a következő években soha nem 
látott mélységbe süllyedt a vecsési foci.
 1984 nyarán 14. hely – ősszel 12 pont, ta-
vasszal csak 3! – éppen bennmaradást jelent. 
De ez még semmi!
 Nézzük az 1984/85-ös évadot: 16. hely, 
30 mérkőzésből 1 győzelem (ez is óvás után 
asztalnál született!), 1 döntetlen és 28 vere-
ség! A gólkülönbség: 10-156! A csúcs 17-1-
es vereség volt, de volt 10-0 és 3x 9-0. És a 
gyalázatnak nincs vége!
 A következő szezonban, a megyei II. osz-
tályban semmi sem változott. Pofozógépek 
voltunk, pont nélkül innen is kiestünk.
 Ide mindenképp kell egy személyes 
megjegyzés. Számomra ezek a fi úk még-
is szimpatikusak, mert hétről hétre kiáll-
tak a biztos, többségében megalázó vere-
ség tudatában. Nem tudom, mi motiválhatta 
őket. Talán a foci szeretete, de az biztos, 
hogy annak a szégyenétől, hogy megszű-
nik a helyi foci, attól megmentették ma-
gukat és a települést.
 1986/87-ben ismét a körzeti bajnokságban 
kergettük a labdát. A 8. hely nem túl rózsás, 
de visszajöttek páran, és feltűntek újabbak 
is. Földvári, Csőke, Bajkó, Nagyfejeő, Siszler, 
Müller már örömöt is okoz a közönségnek. 
A következő évben alig maradtak le a bajno-
ki címről, és stabilizálódott a helyzet az ösz-
szevont körzeti bajnokságban.
 1988 őszén vezették be, hogy a győzelem 
3 pontot ér, de a továbbiakban is még a kör-
zeti bajnokság a fi úk harcmezeje. 
 A hosszú vesszőfutás után elkezdődik 
majd valami, ami – némi szerencsével kí-
sérve – messzire fog vezetni, de erről majd 
legközelebb. Szalontai János

1982. Bag-Vecsés 4-2. Munkában a védelem
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  Vecsés labdarúgócsapata az előző szezon-
ban megnyerte a Megye I.-es bajnokságot, jo-
got szerzett arra, hogy a következő szezon-
ban az NB III.-ban szerepeljen, 
de a bajnoki cím ellenére a klub 
nem vállalta a harmadosztályú 
szereplést, mert nincsenek meg 
a feltételek az osztályváltáshoz.
 Az idei szezonra azonban is-
mét átalakult az együttes, Vinc-
ze Gábor vezetőedzőnek új csa-
patot kell összeraknia. Hogy ez 
nem megy zökkenőmentesen, azt 
jól mutatja, a csapat kilenc fordu-
ló után a 9. helyen áll a bajnok-
ságban, négy győzelem mellett 
ugyanannyi vereség és egy dön-
tetlen a mérleg. 

ALAKUL A CSAPAT, de még nem az igazi
 A szakvezető már korábban elmondta, 4-5 
meghatározó játékos elment a nyáron, akik 
jöttek, azoknak időre van szüksége, és még 

nincsenek azon a szinten, ahol a távozók vol-
tak. 
 Hazai környezetben még elfogadható a 

csapat mérlege, hiszen a négy 
meccsből hármat is megnyertek, 
azonban idegenben eddig nem 
sok siker termett, az öt meccs-
ből csak egy győzelem született. 
Ugyanakkor a tavalyi legnagyobb 
rivális, Dunaharaszti otthonából 
sikerült egy pontot elhozni.
 Komoly, sokgólos veresége ed-
dig még nem volt az együttes-
nek, és ha sikerül a téli alapozás, 
nem sújtják a csapatot sérülések, 
ismét egy sikeres tavaszi szezon 
elé nézhet a gárda, és odaérhet 
az élmezőny végére. SzgY

V arga Ádám nem csak tanítja, hanem 
komoly szinten gyakorolja is a spor-
tot. Korábban két sikertelen próbál-

kozás után most, harmadjára sikerült körbe-
futnia a Balatont az Ultrabalaton versenyen. 
 – Az október elsejei 7 óra 5 perces rajtot 
követően másnap 13 óra 45 perckor, 216 km 
után sikeresen célba értem, egyéni futóként 
az Ultrabalaton versenyen – elevenítette fel 
a nem mindennapi teljesítményt.

– Miért nem sikerült korábban?
 – Mindig volt mire fogni, mindig volt va-
lami, amivel lehetett magyarázkodni, a ki-
fogásokat keresni. Korábban mentálisan és 
fi zikailag is gyenge voltam, és rutintalan. 
Az ilyen jellegű távokhoz sokkal több oda-
fi gyelés szükséges. Nagyobb tiszteletet kell 
mutatni a táv iránt.

– Hogyan lehet egy ilyen versenyre felké-
szülni?
 – A felkészülésemben most több időt for-
dítottam a kondicionális képességek fejlesz-

tésére, leginkább a hát, a has, a derék és a 
láb edzésére. Mindemellett egyéni speciális 
gyógytornagyakorlatokat is végeztem, cél-
zottan azokra az izomcsoportokra koncent-
rálva, amiben tudtam, hogy gyenge vagyok. 
Ezeken kívül heti 60-80 kilométert futottam. 
Előfordult, hogy a lakásunk körül, a lakó-
parkban egy szép szombat délelőtt lefutot-
tam 50 kilométert.

– Mire kellett külön fi gyelnie a harmadik 
nekifutásnál?
 – Az első és legfontosabb, hogy soha, de 
soha ne álljak meg! Ha ettem vagy ittam, 
sétáltam, de soha nem álltam meg. Azon-
kívül pontosabban terveztem meg az egyes 
szakaszokat. Az elvesztett energia és folya-
dékpótlást valamint a ruházatot és egyéb fel-
szereléseket sokkal nagyobb odafi gyeléssel 
terveztem meg, és alkalmaztam is. Korábban 
mindig volt biciklis vagy autós kísérőm, idén 
ragaszkodtam hozzá, hogy teljesen egyedül 
menjek. Így csak magamra fi gyeltem, nem 
kellett senkihez sem alkalmazkodnom.

– Mit lehet csinálni 216 kilométer futás 
közben?
 – Merengeni, gondolkodni, zenét hallgat-
ni, magadban beszélni.

– Mi a következő cél, verseny?
 – Nincs újabb verseny, nincs több futás. 
Minden szabadidőmet a családommal sze-
retném tölteni. Sz.Gy.
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Hirdetés

Szeptemberben a kézilabdacsapatok számára is megkezdődtek 
a bajnoki küzdelmek. A Vecsési Sportegyesület férfi  csapata 
az NB I./B keleti csoportjában, a hölgyek pedig az NB II. déli 

csoportjában mérkőznek meg hétről hétre a bajnoki pontokért.

Cél a biztos 
BENNMARADÁS

N em sikerült túl jól a vecsési kézilab-
dacsapatok idénykezdése: lapzár-
tánkig a férfi ak négy mérkőzés után 

egy győzelmet és három vereséget, a hölgyek 
pedig három mérkőzésen egy döntetlent és 
két vereséget könyvelhettek el. Nem ilyen 
kezdésre számított a szakosztály új vezető-
je, Jánka Zsolt sem, aki elárulta, az új idény 
elején is nehézségekkel, elsősorban sérülé-
sekkel és megbetegedésekkel kellett szem-
benéznie az egyesületnek. 
 – Amellett, hogy mindkét csapat új kere-
tet épít, sérülések és betegségek is sújtanak 
bennünket. Most nem a Coviddal küzdünk, 
hanem az ősz alkalmával megjelenő víru-
sokkal. Volt olyan edzése a felnőtt férfi  csa-
patnak, ahol csak hét-nyolc játékos tudott 
megjelenni. A mérkőzéseken is történnek 
dolgok, a magyar kupában például a kapu-
sunkhoz kellett orvost hívni, akit úgy ha-
lántékon talált a labda, hogy agyrázkódást 
szenvedett – mondta a szakosztályvezető, 
hozzátéve, hogy ez egy küzdelmes időszak, 
amin túl kell lendülnie a csapatnak. 
 Az eddig lejátszott mérkőzésekkel kapcso-
latban Jánka Zsolt elmondta, hogy a férfi  csa-
pat kimondottan tetszetős játékot mutatott a 
Mezőkövesd ellen vívott hazai bajnokin, ami-
nek győzelem lett az eredménye. A Ceglédtől 
elszenvedett vereség benne volt a pakliban, 
hiszen egy erős játékosállományú ellenfélről 
van szó, akik úgy indultak a bajnokságnak, 

hogy vissza akarnak jutni az NB I.-be. A sal-
gótarjáni vereség talán azért fájó, mert abban 
a mérkőzésben benne volt a pontszerzés lehe-
tősége, az Optimum-Solar Békési FKC ellen 
pedig mindig nehéz nyerni, sajnos most sem 
jött össze a vecsési alakulatnak. Emellett fon-
tos megjegyezni, hogy minden ellenfelével 
partiban volt a Vecsés SE és egyik mérkőzé-
sen sem szenvedett nagyarányú vereséget. 
 – Ha a Fradi és a Szeged U21-es csapata-
it nem vesszük számításba, akkor elmond-
hatjuk, hogy az őszi nehéz mérkőzéseinken 
túl vagyunk. Most jönnek azok a meccsek, 
például az Orosháza, az Ózd vagy a Debre-
ceni Egyetem ellen, ahol az ellenfelek köz-
vetlen vetélytársainknak tekinthetők. Ha 
sikeres lesz az ellenük vívott küzdelem, ak-
kor egyrészt ezek a csapatok megelőzhetők, 
másrészt teszünk egy nagy lépést a célunk 
felé, ami megnyugvást hozhat a csapatnak
– hangsúlyozta Jánka Zsolt. 
 A cél elérése pedig idén a biztos bennma-
radást jelentené, amiért sokat kell dolgozni a 
másodosztályú bajnokság átalakítása miatt is. 
A biztos bennmaradáshoz az első ötben kell 
végeznie a csapatnak, a hatodik helytől lefe-
lé alsóházi rájátszás dönt majd a kiesőkről.  
 A nőknél is új csapat épül, időre van szük-
ség, hogy összekovácsolódjon a gárda. Sok 
új játékos érkezett, de a meccsrutin viszony-
lag kevés, a húzóemberek sem álltak min-
dig rendelkezésre, mert sok kis apró, ám an-

nál bosszantóbb sérülés tizedeli a csapatot. 
A felsoroltak összessége az eddigi eredmé-
nyeken is megmutatkozott. 
 – Cegléden nagyon kemény mérkőzést ját-
szottak a lányok, a játékvezetéssel is akadtak 
problémák, de végül egy ponttal távoztunk. 
A Pénzügyőr elleni vereséggel számoltunk, 
hiszen egy magasabb osztályú csapat tartalék 
játékosaiból álló gárdáról van szó, a játékos-
állományuk messze kimagaslik a mezőny-
ből. De a hölgyeknél sem drámai a helyzet, 
hiszen itt is ezután jönnek még azok a csa-
patok, akik ellen meg lehet szerezni a pon-
tokat. A célunk a biztos bennmaradás, de 
örülnénk, ha ezt sikerülne felülmúlni és a 
középmezőnyben végeznénk. Ez a csapat 
a jövő csapata, ami építeni kell, a követke-
ző évek ebből a szempontból meghatározó-
ak lesznek – mondta a szakvezető. 
 Jánka Zsolt elárulta, hogy október 11-ével 
egy érdekes változás állt be, ami a mérkő-
zések lebonyolítását nehezítheti. A kézilab-
da szövetség döntése szerint a serdülő kor-
osztálytól a felnőttekig csak olyan játékosok 
nevezhetők a mérkőzésekre, akik védettsé-
gi igazolvánnyal vagy 72 óránál nem régeb-
bi negatív Covid teszttel rendelkeznek. Ez a 
kikötés a stábtagokra, technikai segítőkre is 
vonatkozik. A Vecsés SE játékosainak zöme 
rendelkezik védettségi kártyával, ebből a 
szempontból jó helyzetben van az egyesület, 
de elképzelhető, hogy ez a döntés más csa-
patok életét jelentősen befolyásolni fogja, hi-
szen az oltás nem kötelező, a Covid teszt pe-
dig drága, adott esetben több tízezer, de akár 
százezer forintra is rúghat mérkőzésenként 
a költsége. Az csak később, néhány forduló 
után derül ki, hogy ez milyen hatással lesz a 
gyakorlatban a bajnokság lebonyolítására.
 Jánka Zsolt kitért a csapat edzéseire is. 
Elmondta, hogy a korlátozások feloldásával 
javult a helyzet, tudnak edzeni, igaz, hogy 
ezt még mindig csak „albérletben” tehetik 
meg, ezért a lehetőségeik továbbra is kor-
látozottak. Az utánpótlásbázist is szeretnék 
tovább fejleszteni, ezért már nagyon várják, 
hogy elkezdődjön a kézilabda munkacsar-
nok kivitelezése.   varga •  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL

•  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS
•  LELETEK AKÁR 24-48 ÓRÁN BELÜL
•  COVID ANTITEST, ANTIGÉN TESZTELÉS

CÍM: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
TELEFON: +36-30/090-6567

 labor@vecsesivervetel.hu

www.vecsesivervetel.hu

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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NYERJEN 
BELÉPŐT 
A TÁNCDAL-
FESZTIVÁLRA!

A keresztrejtvény helyes 
megfejtését beküldők kö-
zött egy páros belépőt 
sorsolunk ki a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ 
no vember 12-ei Tánc-
dalfesztivál című zenés 
programjára. Fellépők: 
Zalatnay Sarolta, Soltész 
Rezső, Poór Péter. 

A megfejtéseket az 
info@vecsesitajekoztato.
hu e-mail címre, levélben a 
Vecsés Városközpont-fej-
lesztő Projekt Non-profi t 
Kft. 2220 Vecsés, Károly 
utca 2. címre várjuk. 

Beküldési határidő:
NOVEMBER 5.

Hirdetés

Olyan kolléga jelentkezését várjuk, aki rendelkezik hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 
végzettséggel és tapasztalattal.  „B” kategóriás jogosítvány szükséges az állás betöltéséhez. 

Általános munkarend mellett VRF rendszerek, klímagépek, szekrényklímák karbantartása a feladat, 
illetve szabályozó elemek karbantartása és javítása. 

Munkavégzés helye: több helyszínen, de elsősorban Budapest Nemzetközi Repülőtér.  

AMIT BIZTOSÍTUNK ÚJ KOLLÉGÁNK SZÁMÁRA: 
 •• versenyképes jövedelem, béren felüli juttatások,
 •• bejelentett, hosszú távú munkalehetőség, 
 •• szakmai kihívások és fejlődési lehetőség,
 •• folyamatos és támogatott szakmai képzés. 

FELVÉTELT HIRDETÜNK KLÍMA- ÉS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK KARBANTARTÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

p p

Ha Ön is szeretne egy korrekt csapat tagja lenni, 
akkor hívja bizalommal a +36-70-479-2432-es 
telefonszámot (hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között) 
vagy küldje el fényképes szakmai önéletrajzát 
a muszakimunka@mybridge.hu email címre!
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – október 25-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – november 1-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – november 8-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 15-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – november 22-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – november 29-ével  
kezdődő héten ügyeletes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Vecsési Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és központ: 
2200 Vecsés, Vágóhíd utca 9., 06-30/668-7029, 06-30/668-7030
Támogató Szolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2. +36-29/350-423

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/551-473  
Háziorvosi rendelők: Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414

Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468
Dr. Székely Lilla – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-421

Gyermekorvosi Rendelők: 
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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. 
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REKLÁM

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b 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

• 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

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

M inden helyszínen számos fontos 
szűrésen és tanácsadáson, va-
lamint egészséges életmódhoz 

kapcsolódó előadáson vehettek részt az 
eseményre látogatók. A járványhelyzet-
re való tekintettel a Richter Gedeon Nyrt. 
alapadománya idén is megemelt összegről, 
3  500  000 forintról indult minden állomá-
son, amelyet a résztvevők tovább gyarapít-
hattak. A lakosok ugyanis nemcsak saját 
magukért, de a helyi egészségügyi intéz-
ményekért is tehettek: hiszen minden ak-
tivitásukért 300 forintot érő adománypont 
járt. Összefogásuknak köszönhetően az idei 
hét Richter Egészségváros alkalmával több, 
mint 43 millió forint adományt adott át a 
hazai gyógyszergyártó társaság a támoga-
tott intézmények számára.  
 A Richter Gedeon Nyrt. programsoroza-
tának 86 állomásán eddig több, mint 195 ez-
ren vettek részt, és több, mint 215 ezer szű-
rést végeztek el az eseményeken résztvevő 
szakemberek. A lakosok aktivitásának kö-
szönhetően összesen több, mint 446 millió 
forint adomány gyűlt össze a támogatott 
egészségügyi intézmények javára. 
 A Richter Egészségváros program egyik 
legnagyobb előnye, hogy egy helyen és idő-
ben számos fontos szűrővizsgálaton vehet-
nek részt az érdeklődők, ráadásul nemcsak 
lakhelyükhöz közel, de ingyenesen is. Az 
egész napos rendezvényre kilátogatók min-
den egyes aktivitásukért – szűrésen, ta-
nácsadáson, előadáson való részvételért – 
300 forintot érő adománypontot kaptak. 

Az így összegyűlt összeg pedig hozzá-
adódott a Richter által minden alkalom-
mal felajánlott, a járványhelyzetre való te-
kintettel jelentősen megemelt, 3,5 milliós 
alapadományhoz.
 A 2021-es évadban a Somogy Megyei Ka-
posi Mór Oktató Kórház számára 5 343 800 
forint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
ponti Kórház és Egyetemi Oktatókórház szá-
mára 5  353  100 forint, a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórháznak 8  706  800 forint, a Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központ Szív-
gyógyászati Klinikának 5  793  500 forint, a 
Szent Borbála Szakkórház és Rendelőinté-
zet, Vaszary Kolos Kórház Esztergom, Doro-
gi Telephelynek 6  981  800 forint, a Dél-pes-
ti Centrumkórháznak 4  982  900 forint, míg 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 
Géza Kórház-Rendelőintézetnek 6  023  900 
forint adomány gyűlt össze.
 A saját egészségügyi eredményeik meg-
ismerésén túl a lakosok részvételükkel idén 
olyan adománycélok megvalósításához já-
rulhattak hozzá, mint a mobil szűrővizsgá-
latokhoz szükséges mini labor, C-íves sebé-
szeti képerősítő, szívultrahang vizsgálófej 
beszerzése, fekvőbeteg intézmény felújítá-
sa, a kórházi infrastruktúra szintjének az 
emelése és a szülészet-nőgyógyászati esz-
közpark fejlesztése, légkondicionáló rend-
szer kiépítése, illetve az élelmezési osztály 
fejlesztése.
 A szűrések és tanácsadások mellett a részt-
vevő egészségügyi intézmények szakembe-
rei sokszínű előadásokkal is várták a hely-

színre látogatókat. Szó volt többek között a 
csontritkulás megelőzéséről és kezeléséről, a 
memória működéséről, a lelki egészség fon-
tosságáról, valamint a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzéséről, kezelésérről is.

Online részvételi rekord 
a virtuális adomány-
pont-gyűjtésben
A Richter Egészségváros hivatalos Facebook-
eseményeiben is számos előadást követhet-
tek élőben az érdeklődők. Az online aktivi-
tás ugyanúgy értékes forintokat ért, mint a 
személyes részvétel. Az élő, online közve-
títésekhez fűzött hozzászólásokkal, meg-
osztásokkal és kedvelésekkel az érdeklődők 
2,3 millió forintot gyűjtöttek az egészség-
ügyi intézményeknek. 
 Mi sem igazolja jobban, hogy az élő köz-
vetítésre egyre nagyobb az érdeklődés, mint 
az, hogy az idei évben megdőlt a virtuális 
pontgyűjtés rekordja: a lakosok online ak-
tivitása 1,3 millió forinttal növelte az ado-
mányösszeget a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház számára.
 Az élő közvetítéssel sugárzott előadások a 
Richter Egészségváros hivatalos Facebook-
oldalán továbbra is elérhetőek, így a hasz-
nos és hiteles információk hosszú távon is 
segítséget nyújthatnak a lakosok számára 
egészségük megőrzésében.
 Bár egyre többet hallani az egészség-
tudatosság és a megelőzés fontosságáról, 
a szűréseken való részvétel még mindig 
messze elmarad az elvárttól. Az egészség, 
mint érték általában csak betegség esetén 
kerül előtérbe, illetve a szűrésekre, álla-
potfelmérésre is legtöbbször már csak ak-
kor kerül sor, ha valamilyen egészségügyi 
probléma merült fel. Pedig az egészségtu-
datosság és a rendszeres szűrővizsgálato-
kon való részvétel hozzájárul az egészség-
ben eltöltött évek számának növekedéséhez. 
A betegségek időben történő diagnosztizá-
lása életeket menthet.
 A prevenciós szemlélet kialakítása azon-
ban egy hosszú távú edukációs folyamat, 
amely a Richter Egészségváros célkitűzé-
se között szerepel a kezdetek óta. A ren-
dezvénysorozat tizenegy év alatt az ország 
minden régiójába eljutott, de ismertségének 
és hiánypótló szerepvállalásának köszönhe-
tően még mindig nagyon sok megkeresést, 
felkérést kap városoktól, egészségügyi in-
tézményektől. Ezért a rendezvénysorozat 
2022-ben is folytatódik. (x)

EGÉSZSÉG

Tizenkét éve indult útjára a Richter Gedeon Nyrt. 
egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő 

országjáró programsorozata, hogy segítse a lakosok egészségének 
megőrzését, támogassa az egészségügyi intézményeket. 

2021-ben is sikeres évadot zárt 
A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS
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