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H osszú, mintegy négy éve 
tartó előkészületek után 
hivatalosan is megkez-

dődött a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ram keretében felépülő vecsési 
tanuszoda kivitelezése. 
 – Szerettük volna, hogy tele-
pülésünkön és itt, a Vecsési Já-

rás területén elérhető közelség-
ben épüljön egy tanuszoda, ezért 
csatlakoztunk 2017-ben ehhez a 
programhoz. A forrásokat 2021-
ben kaptuk meg a létesítmény 
megvalósításához. Az összesen 
8,5 hektáros területből 4,5 hektárt 
sport- és rekreációs célokra szá-
nunk, további pályákat és sport-
létesítményeket is szeretnénk itt 
megvalósítani, a másik fele pedig 
gazdasági fejlesztési övezet lesz 
– mondta Szlahó Csaba polgár-
mester. 
 Az uszodai program második 
csoportjába került Vecsés, az el-

sőben a szomszédos 
Gyál vett részt, ahol 
a program első ta-
nuszodája valósul-
hatott meg – emelte 
ki beszédében Szűcs 
Lajos országgyűlési 
képviselő. 
 –  R e m é l e m , 
ugyanilyen gyorsan 
eljön az idő, amikor 
ezt az uszodát is át 

Hivatalosan is elkezdődött 
a tanuszoda építése

Letették a kézilabda 
munkacsarnok alapkövét

November 3-án délelőtt 
ünnepélyes keretek kö-
zött letették az új vecsé-
si tanuszoda alapkövét.

A mindennapos iskolai testnevelés és a kézilabda-
sport igényeit is kielégítő, több mint ezer négyzet-
méteres létesítmény jövő év végére készülhet el. 

HÍREK

Szlahó Csaba polgármester 
elmondta, a tanuszoda mel-
lett további sportlétesítmé-
nyeket is szeretnének megva-
lósítani a Lanyi területén

tudjuk adni, és minél több gye-
reknek biztosít majd lehetősé-
get a környékbeli településeken 
is, hogy a mindennapi testedzés 
mellett az úszást is gyakorolhas-
sák – mondta Szűcs Lajos. 
 Juhász Roland, állami vagyon-
gazdálkodásért felelős államtitkár 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
a kormány minden olyan kezde-
ményezést támogat, amely hoz-
zájárul a fi atalok testi-lelki fej-
lődéséhez. 
 – Különösen fontosnak tartjuk 
a sport megszerettetését a diákok-
kal annak érdekében, hogy az éle-
tükbe beépülve, annak természe-
tes, alapvető részévé tudjon válni. 
Az uszodába járó, rendszeresen 
sportoló gyerek nem csak úszni 
tanul meg, hanem felkészül a kö-
zösségi életre, a kitartásra, a küz-
delemre. A kormány elkötelezett 
amellett, hogy a köznevelésnek 
megfelelő infrastrukturális hátte-
ret biztosítson, ehhez országszer-
te központi költségvetési forrásból 
tantermeket, tornacsarnokokat és 

N ovember 10-én délelőtt a 
Halmi téren gyűltek ösz-
sze az érdeklődők, akik 

a helyszínen szerették volna meg-
tekinteni a kézilabda munkacsar-
nok alapkőletételét. Az ünnepé-
lyes eseményen beszédet mondott 
Szlahó Csaba polgármester, Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő és 
Sárfalvi Péter, sportigazgatásért 
és sportágfejlesztésért felelős he-
lyettes államtitkár (korábbi vi-
lág- és Európa-bajnok magyar 
öttusázó). 
 Szlahó Csaba polgármester 
Vecsés egyik legdinamikusab-

ban fejlődő városrészének nevez-
te a Halmi-telepet, ahol a lakosok 
lélekszáma is jelentősen gyarapo-
dott az elmúlt évek alatt. Beszé-
dében kitért a fontosabb fejlesz-
tésekre, elmondta, hogy itt épült 
meg a város első műfüves pályája, 
az általános iskolát egy új épület-
szárnnyal bővítették, és az épület 
energetikai korszerű-
sítése is megtörtént. 
Felújította az önkor-
mányzat a Tündér-
kert Óvodát, fejlesz-
tette a közparkokat, 
és idén egy gumibur-

kolatú sportpályát is kialakítottak 
az általános iskola udvarán. 
 – Nagyon bízom benne, hogy 
ez a kézilabda munkacsarnok jó 
szolgálatot fog tenni az iskolának, 
a gyerekeknek, a pedagógus kollé-
gák jól ki tudják használni, és ter-
mészetesen a kézilabdázók, akik-
nek nagyon sokat köszönhetünk a 
kivitelezést megelőző előkészüle-
tekben, hiszen közbenjárásukkal 
a kézilabda szövetség támogatá-
sát is elnyertük – zárta gondola-
tait a polgármester. 

 Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő – aki maga is több éven át 
kézilabdázott – beszédében feli-
dézte diákéveit, amikor az And-
rássy és a Halmi általános iskola 
diákjai hatalmas kézilabdacsaták 
vívtak Ötvös tanár úr és Szlahó 
tanár úr vezetésével. Kifejezte 
abbéli reményét, hogy az új lé-
tesítmény egyaránt hasznára vá-
lik majd a testnevelésóráknak és 
a vecsési sportéletnek.
 Sárfalvi Péter helyettes állam-
titkár beszédében hangsúlyozta, a 
kormánynak ezzel a beruházás-
sal is az a célja, hogy minél mo-
dernebb, és minél jobb körülmé-
nyek között sportolhassanak a 
fi atalok és a sportolni vágyók, to-
vábbá, hogy segítse a mindenna-
pos testmozgást.

 A beszédeket kö-
vetően letették a ké-
zilabda munkacsar-
nok alapkövét, mely 
alatt egy időkapszu-
lát is elhelyeztek.  

Varga Norbert  

tanuszodákat létesítünk. Ország-
szerte eddig 23 tanuszoda készült 
el, jelenleg 21 építése van folyamat-
ban, tervezés, illetve előkészítés 
alatt pedig 40 darab áll – mondta 
Juhász Roland. 
 A 1300 négyzetméter terüle-
tű vecsési tanuszoda állami be-
ruházás keretében valósul meg 
1,4 milliárd forintból. Juhász Ro-
land államtitkár elmondta, az üze-
meltetési költségeket is az állam 
fi nanszírozza. A tanuszoda az 
úszásoktatás mellett a lakossági 
igényeket is kielégíti majd. A lé-
tesítményt várhatóan jövő év vé-
gén, vagy 2023 elején adják át. 

Szöveg és kép: varga

10 órától: KARÁCSONYI  VÁSÁR

13.30-tól  ÜNNEPI MEGNYITÓ: 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője
Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola megnyitója
Dr. Huszka Mihály plébános úr a karácsonyi ünnepről beszél

•    Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Singende Herzen Kórus előadása

•    Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
Flinke Beine tánccsoport előadása

•    Vathy Salsa Tánciskola műsora

•    Balla Péter Népdalkör karácsonyi dalai

•    Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda műsora

•    Jégvarázs interaktív zenés táncos animátor show

•    Labdarózsa Népdalkör karácsonyi dalai

•    Blechkraft koncertje

•    Rosmarein Tánccsoport tánca

VECSÉS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját 

a Mindenki Karácsonyára 
és a Karácsonyi Vásárra
2021. december 12-én, vasárnap a Piac térre.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
A rendezvény csak oltási igazolvánnyal látogatható!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Kormányrendelet alapján a rendezvény elmaradhat!

A további részletekről hamarosan 
szórólapokon tájékozódhatnak! 

18.00
New Level 
Empire 
koncertje

KORCSOLYAPÁLYA 
(ingyenes a vásár ideje alatt) 

aaaaatttóttótóóóóóóóttttótóó!!!!!!!!

hhhaaaahahaaaahhaahatt!!!!t!tttt!tt!t!t!

ÁLLATSIMOGATÓ, KISVONAT
Betlehemi jászol, forralt bor, tea, 

különféle ételek és még 
sok minden más.
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ÖNKORMÁNYZAT

Ezek az utak és járdaszakaszok 
újulhatnak meg hamarosan

L apzártánk előtti napokban fejeződött be 
a Kölcsey utca felújítása a Károly utca és 
a Lajos utca közötti szakaszon. Az út tel-

jes burkolatcseréje mellett az ivóvízhálózat-re-
konstrukciója is megtörtént. A felújított szakasz 
teljesen új pályaszerkezetet kapott, zárt vízelve-
zetést alakítottak ki, továbbá új parkolók is épül-
tek az iskolánál tapasztalható parkolási problé-
mák enyhítésére – tájékoztatott Alattyányi István. 
 Folyamatban van a Deák Ferenc utca Er-
zsébet tér–Áchim András utca közötti sza-
kaszának felújítása. A gazdasági bizottság 
elnöke elmondta, a pályaszerkezet teljes 
cseréjét megelőzően ezen a szakaszon is 
megtörténik a vízvezeték-hálózat rekonst-
rukciója. Ahol indokolt, ott zárt csapadék-
víz-elvezető rendszert is kialakítanak, illet-
ve az óvodánál történő parkolás könnyítése 
érdekében új parkolóhelyeket is építenek. 
 – Ez a beruházás pályázati támogatás fel-
használásával valósul meg, az önkormányzat 
erre a célra negyvenmillió forintot nyert a 
Belügyminisztérium pályázatán. A támoga-
tás összege az összes költség negyven száza-
lékát teszi ki, a vízvezeték-hálózat rekonst-
rukciója pedig többletköltségként jelentkezik. 
A fennmaradó összeget az önkormányzat 
saját költségvetéséből fi nanszírozza – tette 
hozzá a bizottság elnöke.    
 Bővítik a P+R parkolót Vecsés vasútállomás-
nál. A Felső telepi oldalon lévő parkolók szá-
ma kevés volt, mindössze 5-6 gépkocsinak volt 
hely, így ezen és a parkoló körül tapasztalható 
rendezetlen körülményeken is szeretne javíta-
ni az önkormányzat az új parkolóhelyek kiépí-
tésével – hangsúlyozta Alattyányi István.
  

Várhatóan még idén 
megújul több járdaszakasz
 A bizottság elnöke elmondta, hogy az ön-
kormányzat még idén szeretné befejezni 
több járdaszakasz felújítását, de az időjárás 
alakulása dönti majd el, hogy az év hátra-
levő részében mennyit sikerül megvalósí-
tani az eltervezett munkákból. 
 – Egyoldali járdafelújítást szeretnénk 
idén elvégezni a Kálmán utca Fő út-Jókai 

utca közötti szaka-
szán. Ha az időjárás 
engedi, akkor a má-
sodik ütemben foly-
tatnánk a munkála-
tokat az Ady Endre 
utcáig, ezt követően 
pedig a Zöldfa utcá-
ig, azaz három ütemben az utca teljes hosz-
szán felújítanánk a járdát. A teljes felújítás 
várhatóan jövőre tudjuk befejezni – mondta 
Alattyányi István a Kálmán utcai járdafelújí-
tással kapcsolatban. 
 Várhatóan még idén elkészül a Dózsa 
György úti járda a Bem utca és a Lőrinci utca 
közötti szakaszon, emellett a Lőrinci utcában 
is elkezdődik a gyalogút felújítása a sorompó-
tól a Szabadkai utcáig, míg a Fő úton a Tinó-
di utcától az autóalkatrész boltig tartó járda-
szakasz felújítása várható. A lakótelep belső 
út- és járdaszakaszainak felújítását is elkez-
dené idén az önkormányzat, szintén üteme-
zett kivitelezéssel és jövő évi befejezéssel.
 A tervek szerint a Széchenyi utcában is el-
kezdődhet idén a járdafelújítás. Első lépésben 
a körforgalomtól a Szabadkai utcáig, majd vár-
hatóan jövőre ütemezetten folyhatnak tovább a 
munkálatok, a teljes járdaszakasz felújításával.   
 A Besztercei utcában a Halmi tér és a 
Lőrinczi utca közötti szakasz felújításával 
adós még az önkormányzat, ennek a felújí-
tása még idén megtörténik.
 A Telepi úton optikai kábel fektetése miatt 
bontották fel a gyalogutat a nagysorompótól 
a Kossuth utcáig. A szakasz helyreállítása a 
kivitelezést végző cég feladata, ami az önkor-
mányzattal kötött megállapodás értelmében tér-
kő burkolattal történik, ehhez az önkormány-
zat biztosítja az alapanyagot. Szintén viacolor 
burkolattal végzik el a Kossuth utca és a Kö-
nyök utca közötti szakasz felújítását. Utóbbit 
a városi költségvetésből fi nanszírozzák.  
 – Ezek a tervek, de az időjárástól függ, 
hogy ebből idén mennyit tudunk megvaló-
sítani. Jövő tavasszal azokkal a munkákkal 
folytatjuk majd az út- és járdaépítési progra-
mot, amelyeket idén nem tudtunk befejezni – 
mondta Alattyányi István.   

Jövőre kezdődhet 
a 0202-es út építése
A 0202-es út megépítését megelőző előké-
születek már hosszú ideje húzódnak, leg-
újabb információink szerint azonban céle-
gyenesbe értek. Alattyányi István elmondta, 
az önkormányzatnak mintegy százötven tu-
lajdonossal kellett megegyeznie, mire a vá-
ros tulajdonába kerültek az útépítéshez elen-
gedhetetlen földterületek.  
 – Hosszú idő alatt jutottunk el idáig, de 
végre mindenkivel sikerült egyezségre jut-
ni, az önkormányzat minden tulajdonosnak 
kifi zette a megállapított összeget. Jelenleg a 
közbeszerzési eljárás előkészületei zajlanak, 
az útépítés engedélyes tervei a rendelkezé-
sünkre állnak, csak a közútkezelő hozzájá-
rulását kell megújítani, de már ez is folya-
matban van. A beruházás megkezdése előtt 
egy nagyjából fél kilométer hosszú híradás-
technikai kábel, illetve egy rövidebb szaka-
szon egy elektromos kábel kiváltására van 
szükség. Ezt még a közbeszerzési eljárás 
elindítása előtt szeretnénk elvégeztetni. A 
0202-es út megépítése miatt szakemberek 
bevonásával készíttetünk egy forgalomtech-
nikai felülvizsgálatot is, amely több alterna-
tívát fog tartalmazni arra vonatkozóan, hogy 
a biztonságos közlekedés érdekében milyen 
forgalomtechnikai módosításokat kell vég-
rehajtani a Széchenyi utca-Almáskert út cso-
mópontjánál.   
 A 0202-es út megépítése régóta napirenden 
van, az önkormányzat elsősorban a Széche-
nyi utca vonatkozásában, de városi szinten is 
a forgalomterhelés mérséklődését várja a be-
ruházástól, ezért a városvezetés szeretné elér-
ni, hogy jövő év végére megépüljön az új út-
szakasz.   Varga Norbert

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!
Magyarország Kormánya az Európai Unió 
társfi nanszírozásának segítségével célul tűz-
te ki a fenntartható vízgazdálkodás előmoz-
dítását, a biológiai sokféleség megőrzését, 
városi zöld infrastruktúra létrehozását, a 
környezetszennyezés csökkentését. Értesülé-
seink szerint, a Kormány elhatározott szán-
déka, hogy a víziközműrendszerek és zöld-
kék infrastruktúra megújítása érdekében 
pályázatot írjon ki. A pályázat részleteinek 
kidolgozására és a társadalmi egyeztetés le-
bonyolítására az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium kapott megbízást, melynek 
eredményeként a pályázati felhívás terveze-
te már év elején megjelent a hivatalos fóru-
mokon, de a konkrét pályázati kiírással az-
óta nem találkoztunk.
 A társadalmi egyeztetésre kiírt anyag nagy 
örömet okozott számos önkormányzatnak, 
közte a budapesti agglomeráció dél-keleti 
szektorában találhatóknak is.
 Településeinken a vízhálózat kiépítése a 
60-as és a 70-es években kezdődött az ak-
kor ismert és rendelkezésre álló technológi-
ák segítségével. Mára ezek a rendszerek el-
avultak, cseréjük, felújításuk aktuálissá vált. 
 A 80-as évek eleje óta ezen tér-
ség a kedvező gazdaság-földrajzi 
adottságai miatt rendkívüli válto-
zásokon ment át, mely folyamat 
a mai napig zajlik, sőt az elmúlt 
években új lendületet kapott. Egy-
részt a jobb megélhetés reményé-
ben rengeteg család költözött az 
itt található városokba, falvakba, 
másrészt a repülőtér és az autó-
pályák közelsége miatt rengeteg 
hazai és külföldi vállalkozás te-
lepült le ebben a szektorban. Ez 
a dinamikus fejlődés jelentősen 
növelte az infrastruktúra igény-
bevételét, a vízkivét mennyiségét. 
A fenti okok együttesen vezettek 
oda, hogy az amúgy is elörege-
dő vízhálózat egyre nehezebben 
szolgálja ki a felmerülő igényeket.

 Nehézségeinket tovább tetézi, hogy a tér-
ségben fellelhető ivóvíz vas-mangán tartal-
ma meglehetősen magas (bár az egészség-
ügyi határérték alatt mért ), e két komponens 
az évtizedek alatt számos kellemetlenséget 
okozott és okoz az itt élőknek. A vasdioxid 
lerakódott a csőfalakra és nyomásingado-
zás, csőtörés esetén – mely egyre gyako-
ribb – leoldódik onnan, mely meglehetősen 
gusztustalan sárgás iszappá változtatja az 
ívóvizünket, a mangán a pangó vezetékek-
ben okozhat kellemetlen szagot.
 A víziközmű cégek a hálózataik karban-
tartására, üzemeltetésére koncentrálnak, és 
jelen működési, jogszabályi keretek között 
többre nem is képesek. A települések önerő-
ből egy-egy kritikus állapotban lévő rövid 
szakaszt tudnak kicserélni, de a megoldás 
nyilván az ütemezett és folyamatos vízháló-
zat rekonstrukció lehetne. Ennek volumene 
településeink és ezzel összefüggésben a há-
lózataink méretétől és állapotától függően 
a több száz millió forinttól a több milliárd 
forintig terjed. A helyreállítás költségeihez 
hozzászámoltuk az útburkolatok cseréjét is, 
hiszen mára az útjaink többsége szilárd bur-
kolatot kapott.

 Az önkormányzatok rendelkeznek a prob-
léma kiküszöböléséhez szükséges tervek-
kel, ismerjük a hálózatok műszaki állapo-
tát, de a kivitelezéshez szükséges fedezet 
nem áll rendelkezésünkre. Bonyolítja hely-
zetünket, hogy párhuzamosan több felada-
tot kell megoldanunk. Erre példa, hogy hi-
ába telepítenénk a kivételi pontokhoz vas-, 
mangántalanító berendezéseket a vízminő-
ség javítása érdekében, a hálózat cseréjére 
is szükség van, és ez a dilemma fordítva is 
igaz, hiába a csővezeték cseréje, ha nem te-
lepítünk vas-, mangántalanító berendezése-
ket. Az elfogadható szolgáltatási színvonalat 
a hálózat folyamatos öblítésével és mosásá-
val igyekszünk fenntartani, de ez nem szün-
teti meg a probléma forrását, csak ideigle-
nesen kezeli, így az újra és újra ismétlődik. 
Ráadásul az hálózatöblítés és -mosatás je-
lentős vízveszteséget okoz. 
 A településeink közösségi oldalain mára 
slágertéma egy-egy csőtörés, a sárgás für-
dővíz, a tönkre ment technikai eszközök és 
ruhák képei. A probléma valós és transzpa-
rens, a téma napirenden tartásáról külön-
böző, a TASZ által támogatott és részben a 
Nyílt Társadalom Alapítványok által fi nan-
szírozott civil szervezetek gondoskodnak. 
Az egyik településen éppen egy vas-man-
gántalanító berendezés létesítéséért gyűj-
tenek aláírást, holott tudják, hogy „csupán” 
a megvalósításhoz szükséges fedezet hiány-
zik.
 (Vecsés estében a víz- és csatornaszolgál-
tató, a DPMV Zrt. adatai alapján hozzáve-
tőleg 100 kilométernyi vízvezetéket kellene 
kicserélni, és egy vas-mangántalanító be-
rendezést felszerelni. Ennek a becsült költ-

sége 2020-ban 5 milliárd forint 
volt.)
 Tisztelt Képviselő Úr, a fent be-
mutatott állapot országszerte szá-
mos más települést is érint, ezért 
kérjük Önt, hogy a probléma ha-
tékony megoldása érdekében be-
látható időn belül szíveskedje-
nek forrást biztosítani, mielőtt 
az egészséges ívóvízszolgálta-
tás veszélybe nem kerül.

2021. november 2.

A polgármesterek által aláírt leve-
let dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő november 8-án átadta 
Schanda Tamásnak, az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium stratégiai államtitkárának.
 Forrás: www.vecses.hu

Újabb lépés a vízhálózatot 
érintő problémák megoldására
Szlahó Csaba polgármester levélben kérte dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő közbenjárását a vízhálózatot érintő 
problémák mielőbbi megoldása érdekében. A kezdeményezés-
hez Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő és Maglód is csatlakozott, az 
említett települések polgármesterei szintén ellátták alá-
írásukkal Szlahó Csaba levelét. Az önkormányzat honlapján 
nyilvánosságra hozott levelet változtatás nélkül közöljük.  

Szlahó Csaba levelét november 
8-án dr. Szűcs Lajos adta át 
Schanda Tamásnak, az ITM 
stratégiai államtitkárának 

A város több pontján is zajlik – vagy épp a na-
pok ban kezdődik el – az utak és járdák felújítá-
sa – tudtuk meg Alattyányi Istvántól, az önkor-
mányzat gazdasági bizottságának elnökétől. 
Több járdaszakasz még idén megújulhat, míg a 
nagyobb felújítások átnyúlhatnak a jövő évre.

 Alattyányi István képviselő, 
a gazdasági bizottság elnöke
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 KÖZÖSSÉG

Múlt havi lapszámunkban megírtuk, hogy új helyre 
költözött a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ. A szociális intézmény október óta 

fogadja ügyfeleit a Vágóhíd utca 9. szám alatt, de a felújított 
épület hivatalos átadásra november 11-én került sor. 

XXX

FELAVATTÁK 
a család- és gyermekjóléti 

szolgálat és központ új épületét

xxx

HÍREK

Tárnokiné dr. Törő Krisztina beszédében kiemelte, a professzionális 
munka és ellátás mellett legalább ötven százalékot jelent a 

segítséget igénylők számára, hogy milyen környezet fogadja őket

  Városi megemlékezést tar-
tottak a Szent István téren az 
1956. október 23-ai forradalom 
és szabadságharc kitörésének 
65. évfordulója alkalmából. Az 
eseményen dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő mondott 
beszédet. 
 1956 októberében az egész 
világ szemtanúja lehetett a ma-
gyar nemzet hősies küzdelmé-
nek – emelte ki dr. Szűcs Lajos. 
 – A főváros mellett számos 
vidéki városban szerveződtek 
megmozdulások. A mi válasz-
tókerületünk összes települése 
büszkén elmondhatja magáról, 

  A Miniszterelnökség döntése 
alapján a köznevelési intézménye-
ket fenntartó helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok jövő évi kiegészítő 
támogatása keretében 30 millió fo-
rint állami támogatásban részesült 
Vecsés Város Német Nemzetisé-
gi Önkormányzata. A támogatás-
ról szóló oklevelet Soltész Miklós 
egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkár és Rit-
ter Imre, az országgyűlés német 
nemzetiségi képviselője adta át a 
Parlamentben. Az eseményen Tó-
falvi Mónika, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke és dr. 
Lugosi Mária képviselő asszony, 
valamint Sárdi Krisztina, a Gras-
salkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Isko-
la igazgatója és Hirschné Faragó 
Tünde igazgatóhelyettes képvisel-
te Vecsést. 
 – Minden évben egy konkrét 
tervvel készülünk, idén a Gras-
salkovich iskola nyílászáróinak 
korszerűsítésére adtuk be a pá-
lyázatunkat, erre kaptunk az ál-
lamtól a 30 millió forint támo-

  Október 30-án, szombaton 
a Szent Kereszt templom esti 
miséjén emlékeztek a két vi-
lágháború áldozataira. A mise 
után koszorút és mécseseket he-
lyeztek el a templom falán ta-
lálható emléktáblánál, ahol a 
második világháború vecsési 
áldozatainak nevei vannak fel-
tüntetve. Ezután a Hősök Lige-

Az 1956-os 
forradalomra 
emlékeztek

Iskolakorszerűsítésre 
fordítják az ÁLLAMI 
TÁMOGATÁST

Irgalmas Jézus 
Plébánia HÍREIBŐL

A VILÁGHÁBORÚ 
áldozataira emlékeztek

gatást – tájékoztatta lapunkat 
Tófalvi Mónika. 
 Az iskola nyílászáróinak cseré-
jével kapcsolatban elmondta, hogy 
az intézmény átvételekor a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ké-
szíttetett egy energetikai felmé-
rést, amely megmutatta az épület 
hiányosságait. A gazdaságosabb 
fenntartás érdekében idén meg-
történt az épület fűtésrendszeré-
nek modernizálása, az energetikai 
korszerűsítés következő lépéseként 
kerülhet sor jövő nyáron a nyílás-
zárók egy részének cseréjére.
 – Az épület összes nyílászá-
rójának cseréjére 80 millió forint 
feletti árajánlatot kaptunk. A pá-
lyázati támogatás és némi önrész, 
amit biztosítani tudunk, nem te-
szi lehetővé, hogy a teljes épületen 
elvégezzük a korszerűsítést. Vár-
hatóan csak az épület egy részén 
cseréljük a nyílászárókat és a ké-
sőbbiekben több ütemben folytat-
nánk a felújítást. 
 Az új nyílászárók beépítését 
várhatóan jövő nyáron, tanítási 
szünetben végzik el.     VN

hogy az akkori cselekedeteivel 
a magyar szabadság ügyét segí-
tette. A nemzetőrségek és a nem-
zeti bizottságok felállításán túl a 
helyi lakosok személyes jelenlé-
tükkel vagy ellátmányok küldé-
sével igyekezetek részt vállalni 
a budapesti harcok támogatásá-
ban – mondta az országgyűlési 
képviselő.
 Az ünnepi beszéd után a We 
World Animation társulata adta 
elő a Magyar Rádió ostromának 
zenés hadi játékát. A megemléke-
zés a téren található ’56-os em-
lékmű koszorúzásával zárult.  

VN, fotó: Kolonics Csaba

tében felállított első világhábo-
rús emlékműnél imádsággal és 
az emlékezés virágainak elhe-
lyezésével rótták le tiszteletü-
ket a megjelentek.
 Az emlékhelyeken koszorút 
helyezett el Vecsés Város Önkor-
mányzata, a Kulturverein-Vecsés, 
valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. VT info

Ritter Imre, Sárdi Krisztina, Soltész Miklós, 
Tófalvi Mónika és Szűcs Lajos az állami 
támogatásról szóló oklevél átadásán a Parlamentben   

A z avatóünnepségen Szlahó Csaba pol-
gármester mondott beszédet, melyben 
kifejtette, hogy az intézményt Vecsés 

Város Önkormányzata alapította 2000-ben, 
2013-tól pedig járási központi intézménnyé 
alakult, ami az ellátandó feladatok jelentős 
növekedésével járt. Elmondta, hogy a váro-
si intézmények karbantartását folyamatosan 

végzi az önkormányzat, a Telepi úti régi épü-
letet is többször felújították, de azt is tudták, 
hogy végleges megoldást csak az jelentene, ha 
egy korszerűbb épületbe költözhetne az intéz-
mény. Ezért is tartották fontosnak, hogy élje-
nek a vásárlás lehetőségével, amikor kiderült, 
hogy az egykori gázszolgáltatónak már nincs 
szüksége az épületre, hiszen az ingatlan mé-

retét és adottságait illetően is megfelelt az el-
várásoknak. 
 A polgármester beszédében kiemelte, na-
gyon fontos, hogy az intézményhez segítsé-
gért forduló ügyfelek jó kezekben legyenek. 
Legyen szó gyermekről vagy rászoruló csa-
ládról, jogi vagy szociális kérdésről, a Vecsés 
és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat és Központ szakmaiságával soha nem 
volt gond – hangsúlyozta. 
 – Most már elmondhatjuk, hogy nem csak 
a belbecs jó, hanem a külcsín is hozzá alakult 
ahhoz a munkához, amit ebben az intézmény-
ben végeznek – tette hozzá. 
 A szociális intézmény harminchat főállású 
és tíz részmunkaidős kollégával látja el felada-
tait, melyek a jogi tanácsadástól a pszicholó-
giai ellátáson át a családgondozásig terjednek.   
 – Az új épületben ezeknek a feladatok-
nak maradéktalanul eleget tudunk tenni, jó-
val több ügyfelet tudunk egyszerre fogadni, 
több munkaállomásunk és terápiás helyisé-
günk lett. Szakmai pszichológusi hitvallá-
som szerint a professzionális munka és ellá-
tás mellett legalább ötven százalékot jelent 
a segítséget igénylők számára, hogy milyen 
környezet fogadja őket. A belépéstől a távo-
zásig biztosítani kell a magas szintű szakmai 
légkört, hiszen ez a miliő ugyanolyan fontos 
a bizalom kiépítéséhez, mint maga a segítő 
kapcsolat. Itt dolgozni is más, a dolgozók mo-
tivációja is új lendületet kapott – mondta Tár-
nokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető. 
 A beszédek után a Vecsési Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola adott műsort a meghívott 
vendégeknek, majd Szlahó Csaba és Tárno-
kiné dr. Törő Krisztina szalagátvágással avat-
ta fel a felújított épületet.  Varga Norbert
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  Plébániánk életét továbbra is befolyá-
solta a világjárvány. Azért igyekeztünk 
alkalmazkodni a lassan megszokottá vált, 
de mégis furcsa helyzetekhez.

 A megszorítások enyhülése már a nyári prog-
ramok szervezésében talált bennünket. Au-
gusztusban a közösségünk 18 fi ataljával léle-
kemelő gyalogos zarándoklaton vettünk részt,

 A szeptemberi Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus és 
az arra való készület az egyház-
község számára is a legfonto-
sabb és a legmeghatározóbb volt 
szinte egész évben. Jó volt látni, 
hogy közel 70 testvérünk tudott 
eljutni a kongresszus egy-egy 
eseményére.
 Az ősz kiemelkedő pillanata 
volt október 10-én az első szen-
táldozás, amely 11 gyermek és 
az egész közösség számára je-
lentett emelkedett ünnepet. 

Szöveg és fotó: plébánia
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Még kapható 
a Káposztafeszt 
történetét fel-
dolgozó könyv

Szeptember végén mutat-
ták be a Vecsési Tájházban 
Doróné Zemmel Katalin: 20 
éves a Káposztafeszt – a 
vecsési savanyú káposzta 
ünnepe című könyvét. Pá-
lyázati forrásból 400 kötetet 
nyomtak, ezek az ingyene-
sen hozzáférhető példá-
nyok a városi intézmények-

hez és a könyvbemutatón résztvevő 
családokhoz jutottak el. 
 A könyvkiadó Vecsés Városköz-
pont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 
saját forrásból további 400 példányt 
rendelt, amelyek 2500 forintért meg-
vásárolhatók a városi könyvtárban, 
nyitvatartási időben és Doróné Zem-
mel Katalinnál (telefonos elérhetősé-
ge: 06-30/668-7043). V. 

h é
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INTERJÚ KÖZÖSSÉG

A 2019-es önkormányzati 
választáson a 6. egyéni 
választókerületben in-

dult jelöltként és szerzett man-
dátumot. Mi volt a motivációja, 
miért szeretett volna önkor-
mányzati képviselő lenni?  
 – Mindig kerestem azokat a 
lehetőségeket, ahol én is hozzá-
adhatok a helyi közösség életé-
hez. Ez motivált akkor is, amikor 
elvállaltam a jelöltséget. Sze-
rencsére a városvezetésben egy 
olyan közösségnek vagyok a tag-
jai, akik között megvan az össz-
hang, jó együtt dolgozni, ami az 
önkormányzati munkában is ki-
emelten fontos. 

– Az ön körzete az Andrássy te-
lep régi része, ez lesarkítva az 
Erzsébet teret és a környező ut-
cákat jelenti. Mit szeretne első-
sorban támogatni és megvaló-
sítani a városnak ezen a részén, 
illetve összességében Vecsésen?  
 – A gyermekek száma folya-
matosan növekszik, emiatt az 
oktatási intézmények leterheltek, 
ezért most az Andrássy iskola és 
a Bálint Ágnes Óvoda fejleszté-
sét tartom a legfontosabb feladat-
nak. Még ebben a ciklusban sze-
retnénk megépíteni az óvoda új 
épületszárnyát a Toldi utca fe-
lől, mert az intézmény már nem 
bírja el a magas gyermeklétszá-
mot. Az Andrássy iskolát is sze-
retnénk bővíteni az igényeknek 
megfelelően. Szükség van két új 
tanteremre, új tornaszobára, bő-
víteni kellene az ebédlőt, illetve 
most egy 400 négyzetméteres 
hátsó területet is szabadtéri ját-
szóparkká szeretnénk alakítani, 
hogy nagyobb tér álljon a diákok 
rendelkezésre. Nagyon fontosak a 
járdaépítések és az útfelújítások is. 
Jó hír, hogy elkészült a Virág ut-

cát és a Rudolf közt összekö-
tő felüljáró, a népszerű Vas-
híd. Folyamatban van a 
Deák Ferenc utca Erzsé-
bet tér–Áchim András 
utca közötti szakaszá-
nak teljes körű felújítá-
sa, mely az elhasználó-
dott útburkolat cseréjén 
kívül az ivóvízhálózat re-
konstrukcióját is magában 
foglalja. Hamarosan elkészül 
a Dózsa György útról a Kini-
zsi utca felé tartó kanyarodó sáv, 
amellyel együtt egy biztonságo-
sabb jelzőlámpás kereszteződést 
alakítunk ki. Több utcában ke-
resünk alternatív lehetőségeket 
a forgalom lassítására, mert so-
kan panaszkodnak a száguldozó 
autósok miatt. Ezt nem tehetjük 
meg mindenhol fekvőrendőrök-
kel, ezért terelőszigetek kialakítá-
sát is tervezzük. Ilyet szeretnénk 
például a Budai Nagy Antal ut-
cában, ami ha beválik, akkor ha-
sonló megoldást alkalmaznánk 
a város más pontjain is. A vá-
ros egészét tekintve fontosnak és 
hasznosnak tartom a most indu-
ló sportberuházásokat, a tanuszo-
dát és a kézilabda munkacsarno-

kot, amelyek alapköveit letettük 
novemberben. Emellett nagyobb 
hangsúlyt szeretnénk fordítani a 
kerékpárutak építésére, hiszen az 
útjaink egyre forgalmasabbak, 
ezért egyre kevésbé biztonságos 
az út szélén kerékpározni, főleg 
az időseknek és a gyerekeknek. 
Ezen mindenképpen szeretnénk 
javítani, nem beszélve a telepü-
léseket összekötő kerékpárutak-
ról, amelyek iránt szintén egyre 
nagyobb igény mutatkozik. Saj-
nos ezeknek az elvárásoknak nem 
olyan egyszerű eleget tenni, mert 
az építési költségek igen maga-
sak, számos minőségi kritérium-

nak kell megfelelniük a modern 
kerékpárutaknak. 

– Az önkormányzati választás 
után rövid idővel kopogtatott az 
ajtónkon a világjárvány. Meny-
nyire volt nehéz dolgozni a meg-
változott körülmények között? 
 – A választás után nagy len-
dülettel vetettem bele magamat a 
munkába, de gyakorlatilag a kö-
vetkező hónapban kitört a világ-
járvány, ami a képviselő-testület 
munkáját is nagyon megnehezíti. 
Hónapokig nem tudtunk ülésez-
ni, csak online tartottuk a kap-
csolatot, ami borzasztó volt. Sem 
céget, sem várost nem lehet iga-
zán irányítani személyes jelenlét 
nélkül. Ez nagyon hátráltatott a 
munkában és lelkileg is megvi-
selt, mert nem az a típus vagyok, 
aki bezárkózik és elbújik a világ 
elől, és adott esetben nem láto-
gatja még a szüleit sem. Ezért is 
fontos az oltás, hogy ennek mi-

nél előbb vége legyen. Én már 
felvettem a harmadikat is, 

és erre buzdítok minden-
kit, hiszen jelenleg ez az 
egyetlen fegyverünk a 
járvánnyal szemben. 
Egyébként a városve-
zetés a járvány idején 
is állta a sarat, sok köz-
ponti támogatást meg-

vontak, de végül mégis 
tudtuk folytatni azokat a 

beruházásokat, fejlesztése-
ket, amiket elterveztünk. 

– A jótékonykodás sem áll távol 
öntől. Például többször segített 
városi intézményeket adomá-
nyokkal. Szociálisan érzékeny-
nek vallja magát?  
 – Mondhatom, hogy ez szá-
momra magától értetődő, hiszen 
gyerekkorom óta ilyennek nevel-
tek a szüleim. Részt vettem kará-
csonyi adományozásokban, haj-
léktalanok megsegítésében, de 
kórházban is olvastam fel meséket 
beteg gyerekeknek, ami egy nehe-
zebb, lelkileg még jobban megter-
helő dolog. De ezt ellensúlyozza a 
segítségnyújtás, amit a mai világ-
ban különösen fontosnak tartok. 

Szöveg és képek: Varga Norbert

Az Andrássy iskola és a Bálint Ágnes 
Óvoda fejlesztése a legfontosabb feladat

50 éves 
A VECSÉSI 

GONDOZÁSI 
KÖZPONT 

Kovács Márton a 2019-es önkormányzati választás óta tagja a vecsési kép-
viselő-testületnek. Nős, két gyermek édesapja, képviselői feladatain túl ide 
köti a vállalkozása, részese volt a város eddigi legnagyobb sportsikerének 
az NB I.-be feljutott kézilabda szakosztály vezetőjeként. Most egyebek kö-
zött arról faggattuk, mi motiválta, hogy nagyobb szerepet vállaljon a vá-
ros életében, és milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani körzetében?

Az idősek világnapjával 
egybekötve ünnepelték meg 

a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban a város legrégebbi 

szociális intézményének 
kerek évfordulóját.
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– A jóték

Kovács Márton életében 
a család a legerősebb közösség

V ecsés szociális ellátó rendszerének 
fontos intézménye 1971. november 
15-én kezdte meg működését a Tamás 

utca 20. szám alatt. A 20 férőhelyes Öregek 
Napközi Otthonában akkoriban csak az idő-
sek klubja működött, ahol eleinte kilenc idős-
korú számára biztosították a napi háromszo-
ri étkezést és a szabadidő hasznos eltöltését. 
Ez a gondoskodási forma népszerű lett a he-
lyi idősek körében, így hamarosan bővítették 
az intézményt a Jókai Mór utca 
8. szám alatt. Ezt követően már 
40 fő ellátására volt lehetőség. 
 A házi segítségnyújtást 1980-
ban vezették be. Az új segítség-
nyújtási forma az otthonukban 
ápolásra, gondozásra szoruló idő-
sek ellátását biztosította. Ezt köve-
tően külön szolgáltatási elemként 
jelent meg a szociális étkezte-
tés. Az ételek azóta is helyben, az 
Oktatási Intézmények Központi 
Konyhájában készülnek. Szük-

ség esetén társadalmi gondozók 
szállították házhoz az adagokat, 
2002-ig kerékpárral. Az intéz-
mény jelenlegi vezetője, Peregi-
né Vodila Terézia elmondta, annak idején ő 
is kerékpáros társadalmi gondozóként kezd-
te pályafutását a gondozási központban. 
 Az intézmény új telephellyel bővült 1990-
ben, a Lőrinci utca 14-ben, ahol egy 20 férő-
helyes idősek klubja működött, a már említett 
szolgáltatásokkal. A két telephely 2005-ben 
egyesült Vecsési Gondozási Központ néven 
a Jókai Mór utcában, és napjainkban is ezen 
a címen és néven működik. 
 Fontos állomás az intézmény életében a 
2008-ban kialakított jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás, amely keretében jelenleg 40 
ellátottnak nyújtanak segítséget krízis hely-
zetben, a nap 24 órájában. Napjainkban négy 
szakfeladaton összesen 210 fő ellátottról gon-
doskodnak a központ munkatársai. 
 A BÁKK-ban megtartott ünnepélyes ese-
ményen az önkormányzat szociális bizottsá-
gának elnöke, Skribekné Komár Ágnes – aki 
a rendezvény szervezésében és lebonyolításá-
ban is jelentős szerepet vállalt – köszöntötte 
először a vecsési szépkorúakat, majd Szlahó 
Csaba polgármester mondott ünnepi beszé-
det, melyben kiemelte, az önkormányzat fon-
tos feladata, hogy a város szociális intézmé-
nyein keresztül a lehetőségekhez mérten a 
legjobb ellátást nyújtsa a vecsési időseknek. 
 Ezt követően Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő köszöntötte a megjelenteket. Be-
szédében kitért a kormány által tett erőfe-
szítésekre – megemlítve a nyugdíjprémi-
umot és a 13. havi nyugdíj visszaépítését 

– melyekkel a nyugdíjasok helyzetét sze-
retné javítani.
 Pereginé Vodila Terézia intézményveze-
tő a gondozási központ fejlődését foglalta 
össze beszédében (az írásunk első felében 
olvashatók szerint), illetve megköszönte az 
intézmény egykori és jelenlegi munkatársa-
inak áldozatos munkáját. 
 A ünnepi műsor részeként az Idősek Klub-
ja két tagja, Karácsondi Istvánné és Major-
né Leskó Anna Óbecsey István: Szeressétek 
az öregeket című versét mondta el, majd a 
Katarzis senior örömtánc csoport bemuta-

tóját nézhették meg 
a meghívottak. 
 A program a „Nem 
csak a húszéveseké a 
világ” című színvo-
nalas operett előadás-
sal folytatódott, Te-
remi Trixi és Peller 
Károly előadásában, 
majd a délelőtt zárá-
saként ebéddel látták 
vendégül a megjelent 
nyugdíjasokat.  VN

Skribekné Komár 
Ágnes köszöntötte 

a megjelenteket

Teremi Trixi

Peller Károly

Szlahó Csaba polgármester megköszönte Pereginé
Vodila Terézia intézményvezető munkáját
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A szeptember 
és az októ-
ber rengeteg 

programmal és ese-
ménnyel telt. Az első 
tematikus hetünk a 
Mobilitás Hete volt, 
ahol a környezettuda-
tosságot kívántuk erősí-
teni. Zöld Óvoda lévén a 
német nemzetiségi hagyo-
mányápolás mellett kiemelt fi -
gyelmet fordítunk az egészségnevelési 
és környezeti nevelési elvekre, programokra, 
tevékenységekre. A hét keretein belül meg-
tartottuk az Autómentes Világnapot, mely-
nek szlogenje „Érkezz autó nélkül az óvodá-
ba!” Felhívtuk a fi gyelmet a közlekedési mód 
felelősségteljes megválasztására, inspiráltuk a 
gyermekeket és a szülőket egyaránt a kerék-
páros, rolleres, gyalogos közlekedésre. 
 Következő nagyobb projekthetünk az Álla-
tok Hete volt, ahol az Állatok Világnapjáról is 
megemlékeztünk. Zöld Óvodánk egyik szuper 
ismérve, hogy minden csoportunk kisállatot 
tart, gondoz, nevel: a Süni csoportban sziámi 
harcoshal, a Delfi n csoportban mexikói axol-
otl, a Piroska csoportban ékszerteknős, míg a 
Tücsök csoportban halak és achát csigák él-
nek. A folyosón 2 mocsári teknős kapott he-
lyet, őket minden csoport közösen gondozza, 
ezzel is felhívva a fi gyelmet az állatvédelem 
fontosságára, a felelősségteljes magatartásra. 
Az Állatok Világnapján mindenkit megismer-
tettünk az óvodánkban lakó kisállatokkal, il-
letve nevelőtestületünk segítségével saját ál-
latbemutatót tartottunk. Ellátogatott hozzánk 
egy tyúk, egy kakas, egy afrikai 
süni, és egy hosszúszőrű nyuszi 
is. Dr. Börcsök Balázs állatorvos 
elhozta nekünk a család kaméle-
onját, akiről izgalmas dolgokat 
tudtunk meg. Köszönjük szépen 
neki. Csodahét volt, melyet a Szü-
ret Hete követett. 
 A szürethez kapcsolódó pro-
jekthetünk is eseménydús volt, 
telis-teli színesebbnél-színesebb 

programokkal: ud-
vari koncert, gyü-
mölcssaláta ké-
szítése, szüreti 
hagyományápo-

lás. Ellátogattunk a 
tájházba, ahol Früh-

wirth Mihály, „Misi 
bácsi” megismertetett 

bennünket a szüreti hagyo-
mányokkal, bemutatta a tájhá-

zat, régi hagyományokat és szokásokat 
elevenített fel nekünk. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni neki a fogadtatást, a tárlatve-
zetést, hogy időt szánt ránk. Ez a hetünk mi 
mással is zárulhatott volna, mint a már-már 
hagyománnyá vált szüreteléssel, ahol szőlőt 
szemezgettünk, préseltünk és mustot készí-
tettünk, majd kóstoltunk. Az udvaron igazi 
szüreti mulatságot varázsoltunk, táncoltunk, 
mókáztunk, a jókedv itt sem maradt otthon. 
 Programokból sosem szenvedünk hiányt, 
részt vettünk a BÁKK által meghirdetett és 
megszervezett fúvószenekari koncerten, ahol 
a hangszerekkel és a régi idők meséivel ismer-
kedhettek meg a gyerekek. Élveztük a Petőfi  
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium vendégszeretetét, ahol a nagy-
csoportos óvodásaink kipróbálhattak egy iga-
zi KRESZ-pályát. Külön öröm volt számukra, 
hogy az óvodánktól futóbiciklivel indultunk, és 
úgy is jöttünk „haza”. Nagy kaland volt nekik. 
 Intézményünk minden évben csat-
lakozik a Bozsik programhoz, ok-
tóberben a sportpályán az első 
Bozsik Fesztivál megrendezésre 

is került, amin a nagycsoportos gyermekek-
kel vettünk részt: labdajátékok, különböző 
labdás pályák várták őket. Köszönjük szé-
pen Varga Ádámnak, a mi „Ádám bácsink-
nak” a szervezést és a lehetőséget, alig vár-
juk a folytatást. 
 Következő nagyobb tematikus hetünk Szent 
Márton hete lesz, megszervezzük idén is hagyo-
mányos őszbúcsúztató ünnepségünket, lampio-
nos felvonulásunkat. Beszélgetünk a Márton-le-

gendáról, megismerkedhetnek 
a gyermekek Szent Már-

ton püspök élettörté-
netével, a személyét 
övező különböző me-
sés történetekkel, a 

nevéhez kötődő nép-
szokásokkal, hiedelmekkel. 

Különböző mondókákat, éneke-
ket sajátíthatnak el mind magyar, 
mind német nyelven. 
 Őszi programjaink ezzel le-
zárulnak. Úgy érzem, büszkén 
mondhatom, hogy „Mosoly or-
szág ban” lenni jó. 

Kuni-Schiszler Katalin

OKTATÁS

Őszi élet 
„Mosolyországban”
Szeptemberben 1-jén megkezdődött a 2021/2022-es nevelési 

év a Vecsési Mosolyország Óvodában. A befogadás óvodánkhoz 
híven családiasan zajlott a gyermekek egyéni 

szükségleteit fi gyelembe véve. Szerencsére idén 
is szuper kis ügyes óvodása ink vannak, akik 

hamar belerázódtak mindennapjainkba. 
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Bozsik Fesztivál a sportpályán. 
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INTERJÚ

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a 
munkásokkal fát gyűjtesz és szó nélkül kiosztod közöttük 

a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett 
először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a 

végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupery) 

L akner Brigitta 2016 óta ve-
zeti a Vecsési Bálint Ágnes 
Óvodát, akit huszonegy 

évvel ezelőtt Szabóné Katalin volt 
óvodavezető hívott meg Vecsésre. 
Azóta a Toldy utcai óvoda gyöke-
resen átalakult, és ma már Bálint 
Ágnes Óvodaként fogadja a vecsé-
si gyermekeket.   

– Hogyan alakult szakmai pálya-
futása azóta, hogy óvónői képe-
sítést szerzett? 
 – A budapesti Bem József 
Szakközépiskolában szereztem 
óvónői képesítést. Ebben az iskolá-
ban nagyszerű tanároktól kaptam 
életre szóló pedagógiai szemléletet 
és alapos tudást. Abban az óvodában kezdtem 
el dolgozni Kőbányán 1981-ben, ahova gyerek-
ként is jártam. Ott egy nagyon családias légkö-
rű, támogató, ugyanakkor szakmailag nagyon 
igényes testületbe kerültem. Ekkor köteleződ-
tem el végérvényesen az óvónői hivatás mel-
lett. Tanulmányaimat is fontosnak tartottam, 
és végzettséget szereztem a BTF óvodapeda-
gógusi szakán 1988-ban. Tartalmas, szép éve-
ket, értékes emberi kapcsolatokat köszönhetek 
első munkahelyem vezetőjének és munkatár-
sainak. Vecsésre 2000 szeptemberében kerül-
tem – Szabóné Katalin óvodavezető révén –, 
akivel Kőbányán már korábban együtt dol-
goztunk. Itt is nagyon jó testületbe kerültem, 
és 2003-tól vezetőhelyettesi feladatokat kap-
tam. A napi munka mellett a szakmai mun-
ka megújítása, koordinálása volt a fő felada-
tom. 2009-ben végeztem el az AVKF vezető 
pedagógusi szakát. Az óvoda vezetője, Kati 
pedig végig biztatott, támogatott és segített 
vezetővé válásom útján. Nyugdíjba vonulása 
után, 2016-tól lettem a Bálint Ágnes Óvoda 
vezetője. Egy gyermekem van, Dóra.

– Bemutatná néhány szóban olvasóink szá-
mára a Bálint Ágnes Óvodát?
 – 2009-ben vette fel óvodánk a híres író-
nő, Bálint Ágnes nevét. Óvodánk két épület-
ben hét csoporttal működik, ami 210 gyer-

mek befogadását teszi 
lehetővé. Csoportja-
ink Bálint Ágnes me-
sehőseinek nevét vi-
selik: Tádé, Mazsola, 
Kukori, Frakk, Ci-
camica, Manócska, 
Egérke. Programunk, 
amivel dolgozunk, a 
Tevékenységközpon-
tú óvodai program, 
melynek célja a 3-7 
éves gyermekek tel-
jes személyiségfej-
lesztése, és az életre 
való felkészítése a te-
vékenységeken ke-
resztül. Ez a pedagó-

giai program rengeteg fejlesztő hatású nevelési 
alaphelyzetre ad lehetőséget. Könnyű erre épí-
teni, hiszen minden 3-7 éves korú gyermek fo-
lyamatos tapasztalás, érzékelés, cselekvés során 
szerzi meg a legtöbb tudását a világról. Progra-
munk vallja, hogy nemcsak az iskolára, hanem 
az életre való felkészítés is az óvoda feladata. 
Mivel minden gyermeket a tevékenykedés vá-
gya jellemez, ezért bármilyen mozgás, cselek-
vés, változás felkeltheti a fi gyelmét, megisme-
rési vágyát, így tanul a legkönnyebben, mert 
érdekli minden, ami vele és körülötte történik.

– Melyek az óvodai programjuk legfonto-
sabb feladatai? 
 – Nekünk, pedagógusoknak az a felada-
tunk, hogy minél többféle tevékenységet biz-
tosítsunk a gyerekeknek, adjunk nekik ehhez 
megfelelő eszközöket, időt, helyet és ötleteket, 
támaszkodva a már meglevő ismeretekre. Új 
tudással is gazdagítjuk őket, azaz élményt 
nyújtunk nekik, amire folyamatosan építkez-
hetünk a továbbiakban. Tiszteletben kell tarta-
nunk a kétpólusú együttműködést, vagyis el 
kell fogadnunk, hogy a gyermeknek is lehet 
véleménye, ötlete, javaslata, úgy, mint a fel-
nőttnek. Mindezt komolyan kell vennünk, be 
kell építenünk az elképzelésünkbe. Az óvodai 
programunk során igyekszünk a gyermekek 
igényeit messzemenőkig fi gyelembe venni. 

– Melyek a Bálint Ágnes óvodai nevelés 
alapelvei?
 – Szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó, 
érzelmekben gazdag óvodai élet megterem-
tése, ahol a gyermekközpontúság a legfon-
tosabb, mely tartást, önállóságot, önbizalmat 
ad a gyermekeknek. Minden gyermek a saját 
képességei szerint, annak fi gyelembevételé-
vel nevelhető, hiszen minden gyermek egye-
di, különleges emberi lény, aki szeretetteljes 
közegben formálható, nevelhető.
 Intézményünk rendelkezik a tevékenység-
központú óvodai program megvalósításához 
szükséges feltételekkel. A pedagógusok és 
dajkák szakmai képzettsége, elhivatottsága 
garancia a program céljainak megvalósításá-
ra. Mivel 20 éve dolgozom már az oviban, el-
mondhatom, hogy rengeteg hagyományt terem-
tettünk és éltünk meg közösen kollégáimmal. 
Ezeket vezetővé választásom után is tovább 
vittük. 2016 óta sok új program lett életünk ré-
sze, így pl. a Bozsik program, Mini Sportágvá-
lasztó, Mézes tematikus napok Szűcs Károly 
vezetésével, Évzáró családi játszódélutánok, 
iskolába menők közös ballagása, miden cso-
port részvételével zajló óvodai sportdélelőtt, 
hogy csak néhányat soroljak fel közülük.

– Melyek azok a tényezők, melyek a Bálint 
Ágnes Óvoda jövőképét meghatározzák? 
 – Két éve fogalmazódott meg karakteresen 
nevelőtestületünkben a tehetséggondozás fon-
tossága. Azóta aktívan dolgozunk e terület le-
hetőségeinek fejlesztésén, működtetésén óvo-
dánkban. Idő közben három területen – mozgás, 
zenei nevelés, vizuális nevelés – tehetségműhe-
lyeket is beindítottunk. További célunk, hogy 
minden óvodapedagógus megfelelő tudással 
és elkötelezettséggel rendelkezzen a tehetség-
gondozás területén, mert szeretnénk itt is meg-
teremteni az esélyegyenlőséget. Hisszük, hogy 
minden gyermek tehetséges valamiben, és ez 
a mi felelősségünk, hogy felszínre is kerüljön. 
Mindig fontos feladatunk volt a gyermekek kör-
nyezeti nevelése. Mára már sok jól bevált gya-
korlatunk van, mint például szelektív hulladék-
gyűjtés, magaságyás gondozása, faültetés, odúk, 
madáretetők telepítése, megfi gyelése, újrahasz-
nosítás stb. Ebben a tanévben megpályázzuk a 
Zöld Óvoda címet, hogy nevelőmunkánk során 
még tudatosabban valósítsuk meg a „zöld” tar-
talmakat. Nem utolsósorban szeretnénk, ha a 
közeli jövőben megvalósulna egy régi vágyunk, 
hogy egy megújult, korszerű épületben tudnánk 
fogadni a Toldy utcai épületbe járó gyermeke-
ket is. Práczki Péter

„Minden gyermek egyedi, 
különleges emberi lény”

Lakner Brigitta, a Bálint Ágnes 
Óvoda vezetője  
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’56-os műsor az Andrássyban

Határtalanul!
– ERDÉLYBEN A HALMI SULI 

Iskolacsipegető az Andrássyban

OKTATÁS

Az őszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon ünnepeltük 
meg az 1956-os forradalmat. 

A Vecsési Halmi Tele-
pi Általános Iskola 

8. évfolyamos diákjai 
közül 29 tanuló és 4 

kísérő tanár részt vett a 
Határtalanul! program 
keretében egy öt napos 

erdélyi tanulmányi 
kiránduláson. 

  Iskolánk ebben az évben is lehetőséget biz-
tosít a hozzánk készülő gyerekeknek és szü-
leiknek, hogy megismerhessék iskolánkat és 
a tanító néniket. 
 Hat alkalommal szervezünk programokat 
kicsiknek és nagyoknak. Négy alkalommal 

a gyermekek számára kínálunk programo-
kat játékos sportfoglalkozás, logikai felada-
tok, népi játékok, mese, bábjáték keretében. 
Egy alkalommal a szülők és a gyerekek kö-
zösen vehetnek részt egy adventi kézműves 
foglalkozáson iskolánk tanítóinak segítsé-

gével. Végül pedig 
szeretettel várjuk a 
szülőket egy-egy ta-
nítási órára a jelen-
legi 4. a és b, osztá-
lyokba, ahol Deme 
Istvánné és Dudás 
Laura tart órát. 
 Az első alkalom 
kiváló hangulatban 
telt el. A gyerekek 
egy kis zenés tornán 
vehettek részt, ezu-
tán közös játék, majd 
vidám bújócskázás, 
labdaszórás követke-
zett az ejtőernyővel. 

A műsort hagyományosan a nyolcadi-
kosok adták. Idén két költő két nagy 
versére lett felfűzve az előadás. Fa-

ludy György 1956, te csillag és Márai Sán-
dor Mennyből az angyal című versei adták 
a műsor gerincét. A rendezők Gémes Ilona 
és Kiss Gábor 8. évfolyamos osztályfőnö-
kök voltak, a díszletet a harmadik osztály-
főnök, Pichler Rudolf szerezte be. Kiss Gá-
bor történelmi és helytörténeti adatokkal 
egészítette ki Faludy és Márai nagy verseit. 
A helytörténeti részben két olyan vecsési 
ember is előfordult, akinek az unokája, il-
letve dédunokája szereplőként állt most a 
színpadon! Gémes Ilona az énekért felelt. 

De még hogy! A Himnuszt olyan szépen 
betanította, hogy – mindenféle zenei kísé-
ret nélkül – felcsendülve magával ragad-
ta a terem hallgatóságát, a második sor-
tól az egész terem együtt zengte nemzeti 
imánkat. A záródalt, Ákos Felemel című 
dalát együtt énekeltette a három nyolcadik 
osztállyal. Látszott, hogy élvezik és értik 

a gyerekek az éneket, mert aki hallotta, li-
babőrös lett tőle. Az idei megemlékezés is 
méltó volt ’56 szelleméhez.
 „Nem érti ezt az a sok ember,/Mi áradt itt 
meg, mint a tenger?/Miért remegtek világ-
rendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett./De most 
sokan kérdik: mi történt?/Ki tett itt csontból, 
húsból törvényt?/És kérdik, egyre többen kér-
dik,/Hebegve, mert végképp nem értik –/ Ők, 
akik örökségbe kapták –/ Ilyen nagy dolog 
a Szabadság?” (Márai Sándor: Mennyből 
az angyal részlet.)
 Szereplők: Akbas Zehra, Bárdos Mer-
cédesz, Bartha Dóra, Csizmadia Dalma, 
Somogyi Julianna, Szántó-Serege Noémi, 
Szentgróti-Tóth Lívia, Toma Gréta, Vársze-
gi Viola
 Hangosítás: Kenyó Andrea, Vetró Gergely

Pichler Rudolf, fotó: Kiss Gábor

 A következő alkalmakra is szeretettel vár-
juk a gyerekeket és szüleiket is!

Deme Istvánné, fotó: Káli Éva

M int ahogy a projekt 
címe is sugallja – Em-
lékhelyek és termé-

szeti látványosságok Erdélyben 
legendák és mondák tükrében – 
végigjártuk a történelmi Erdély 
egyes városait, és gyönyörköd-
hettünk a csodálatos és léleg-
zetelállító természeti csodákban. 
 Az indulásunk napján minden-
ki korán kelt, és izgatottan várta 
utunk kezdetét. Zuhogó esőben 
haladtunk, de mire megérkeztünk 
Aradra, az eső is elállt. A bel-
városi séta után a Tűzoltó téren 
megnéztük a Zala György által 
készített Aradi vértanúk szobrot, 
és meghallgattuk az idegenvezető 
és diákjaink előadásában a vér-
tanúk halálának történetét. Ezu-
tán elmentünk a régi várfalhoz, 
ahol kivégezték a 13 aradi vér-
tanút, és tiszteletünk jeléül meg-
koszorúztuk az ott álló szobrot. 
 Marosillyén, a Böjte Csaba 
szerzetes által felújított Beth-
len-kastélyban Bethlen fejede-
lemre emlékeztünk, felkészült 
diákjaink bemutatták a fonto-
sabb történelmi eseményeket, 
majd egy érdekes előadást hall-

gattunk meg az épület történeté-
ről és Bethlen Gábor útjáról. 
 A nap fénypontja a magos 
Déva vára volt, ahova felvonó-
val mentünk fel a viperaveszély 
miatt. A káprázatos látvány, a 
természet szépsége mindenkit 
lenyűgözött. Pár tanuló előadá-
sában meghallgattuk Kőműves 
Kelemen balladáját, aztán a tartal-
mas és fárasztó nap végén meg-
érkeztünk Csernakeresztúrra, a 
szálláshelyünkre. A szállásadónk 
egy bukovinai székely család volt, 
akik kedvesen fogadtak bennün-
ket, és István bácsi arról mesélt 
nekünk, hogy az erdélyi magya-
rok milyen büszkék arra, hogy 
magyarok lehetnek, és ápolják a 
hagyományokat, mert csak azál-
tal tudnak létezni.
 Második nap a Vajdahunyadi 
vár volt az úti cél, ami 270 mé-
ter magasan fekszik, ezért már a 
buszból is megcsodálhattuk ezt a 
mesebeli építményt. A középkori 
várépítészet jellegzetességeit ele-
meztük, megemlékeztünk Hunya-
di János hősiességéről, történelmi 
szerepéről, a bátrabbak pedig vé-
gigjárták a kínzókamrát szembe-

sülve a középkor borzasztó fegy-
vereivel. A vár melletti bazárban 
ajándéktárgyakat vettünk és meg-
kóstoltuk a házi csokoládét. 
 Nagyszebenben láthattuk az 
erdélyi szász város szerkezetét, 
ahol a házak nagyon érdekes épí-
tészeti stílusban épültek, láttuk a 
gótikus székesegyházat, a Szent-
háromság-plébánia templomot.
 Hosszabb utazás után megér-
keztünk Farkaslakára, Hargita 
megyébe, itt Tamási Áronra em-
lékeztünk a síremléknél társaink 
előadását meghallgatva. Késő es-
tére értünk második szállásunk-
ra, Székelyszentélekre. 
 Harmadnap Csíkszeredán 
át Csíksomlyóra mentünk. Na-
gyon meglepő volt számunkra, 
hogy Csíkszeredán minden fel-
irat csak magyarul szerepelt, az 
az érzésünk volt, hogy Magyar-
országon vagyunk. Csíksomlyón 
megnéztük a Mária kegytemp-
lomot, valamint ittunk a borvíz 
forrásból, aminek nagyon erős 
íze volt. Megnéztük a „barátok 
feredő helyét”, és egy gerenda 
segítségével megmértük a víz 
mélységét.

 Szerpentines úton haladva el-
érkeztünk a Gyilkos-tóhoz, ahol 
meghallgattuk a tó keletkezésének 
legendáját, és igaz történetét is. Ér-
dekesnek találtuk a tóból kiálló fe-
nyőfákat, megértettük, hogy az évti-
zedek során miért nem korhadtak el. 
A Békás-szoros látványa minden-
kit lenyűgözött, hihetetlen, milyen 
természeti csodák léteznek! Végig-
sétáltunk a szűk szurdokvölgyben, 
ahol nagyon fi gyelmesen kellett ha-
ladni. Láttuk az Oltár-követ, ami-
nek a tetején egy kereszt állt. A le-
vegő tiszta és friss volt.
 A negyedik nap Tordára men-
tünk, megnéztük a híres sóbánya 
termeit, meghallgattuk a sóbá-
nyászat történetét, és kipróbál-
hattuk a visszhangszobát, ahol 
tizenhatszor volt hallható a ki-
áltásunk. Torda belvárosában rö-
vid sétát tettünk, majd megnéztük 
azt a híres katolikus templomot, 
ahol 1568-ban Európában először 
mondták ki a vallásszabadságot.
 A Tordai-hasadékban csodála-
tos érzés volt a napsütésben sza-
ladgálni, és hosszan nézegetni a 
„kettéhasadt sziklát”. Meghallgat-
tuk a hasadékhoz fűződő Szent 
László-legendát is. A kétórás túra 
után jól esett megérkezni az utol-
só szállásunkra, Magyarlónára.
 Az utolsó nap vegyes érzésekkel 
ébredve – mert szívesen maradtunk 
volna még – Kolozsvárra mentünk. 
A Kincses városban megnéztük a 
Farkas utcai gótikus református 
templomot és a Szent György lo-
vasszobrot. A városnézés során fel-
kerestük Mátyás király szülőházát, 
amely Kolozsvár legrégebbi eme-
letes háza. Ezután Fadrusz János 
Mátyás király szobrához mentünk, 
ami 1900-ban aranyérmet kapott a 
párizsi világkiállításon. 
 Körősfőn, utolsó állomásun-
kon megnéztük a református 
templomot, és történetéről egy rö-
vid beszámolót hallgattunk meg. 
A templom mennyezete 225 ka-
zettából áll, és mindegyik egye-
di díszítésű, a falakat gyönyörű 
varrottas díszíti. Ezután hazain-
dultunk Vecsésre, ahol szerette-
ink vártak ránk.
 Élményekkel tele, az Erdély-
ben élő emberek vendégszeretetét, 
hagyományőrzését megtapasztal-
va, a csodálatos természet látvá-
nyával gazdagodva bővült a tar-
solyunk. Örültünk, hogy sikerült 
kihasználnunk ezt a lehetőséget! 
 Tordai Júlia
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OKTATÁS

Európai Diáksport Napja 
a Grassalkovich iskolában

Barlang-
TÚRA

  A Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskola 6.b osztályának ta-
nulói barlangtúrán vettek részt 

  Iskolánk is csatlakozott az 
Európai Diáksport Napja néven 
megvalósított programhoz, mely-
nek célja, hogy élménysport prog-
ramokkal a gyerekek életébe újra 
visszatérjen a rendszeres testmoz-
gás, és ennek érdekében kreatív 
mozgásterek kialakítására ösz-
tönözze az intézményeket. Isko-
lánk összes tanulója részt vett a 
mozgásos feladatokban, alsósok 
és felsősök egyaránt.

ADOMÁNY 
A GYÖMRŐI 
KUTYAMENTSVÁR 
ÁLLATMENHELYNEK

A Grassalkovich iskolában már évek 
óta jótékonykodásra és az állatok 
szeretetére ösztönözzük tanulóin-
kat az Állatok Világnapja alkalmá-
ból megtartott gyűjtésünkkel. Év-
ről évre nagy örömmel csatlakoznak 
tanulóink és családjaik az akcióhoz, 
mellyel segíthetünk a nehéz sorsú 
állatokon. Idén is szép számmal ér-
keztek adományok, melyeket ez-
úton is köszönünk a családoknak. 
Köszönjük Kolozsi Mihály szülőnek 
is a segítséget, aki évek óta segít az 
adományok elszállításában. Bízunk 
benne, hogy adományunkkal segí-
tettük a menhely működését, hoz-
zájárulva az állatok élelmezéséhez.
 Gáborné Bárány Ágnes

 A kicsiknek a tanító kollégák 
– a tornaterem teljes területén 
felállított pályákon kialakított – 
ügyességi és labdás feladatok-
kal készültek, az udvaron pedig 
futó- és fogójátékokat játszottak. 
A felsős tanulók négy helyszí-
nen végeztek feladatokat: amíg 
a tornateremben Exatlon jellegű 
kúszás, mászás, labdahordás és 
célbadobás volt a feladat, addig a 
sportpályákon foci- és kosárlab-
da-mérkőzéseken vettek részt a 
csapatok. A nap befejezése ha-
gyományőrző és modern tán-
cokkal zárult az aulában.
 A programok teljesítése közben 
az egész nap folyamán láthatóan 
nagyon jó hangulat uralkodott, 
felnőttek és gyerekek egyaránt 
élvezettel töltötték együtt az időt. 
Ez is igazolja, hogy újra szükség 
van a közös élményekre az elmúlt 
időszak bezártsága után.

Maár-Bárány Anikó

a Budai-hegységben található 
Mátyás-hegyi-barlangban. Ha-
zánk leghosszabb barlangrend-
szeréből körülbelül egy kilomé-
ter hosszú szakaszt teljesítettek 
szakképzett barlangászok ve-
zetésével. A három órás túrán 
többször kellett kúszva köz-
lekedni, csúszni-mászni, ez-
zel leküzdeni a barlang szűkü-
leteit, mászást igénylő részeit. 
A csapat ügyességben, erőnlét-
ben egyaránt helytállt, és várja 
a következő barlangi kihívást.  

Török Tamás

OKTATÁS

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK az 
Andrássyban a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen!
Az idei tanévben a Vecsési 
Andrássy Gyula Általános 
Iskolából 45 tanuló 12 csapat-
tal vett részt az október 15-én 
délután megrendezett Bolyai 
Matematika Csapatversenyen. 

A versenyt idén minden iskola saját 
maga rendezte meg a vírushelyzetre 
való tekintettel. A gyerekek nagyon 

kedvelik ezt a matematikaversenyt, hiszen 
itt csapatban mérettethetik meg magukat. 
A közös felkészülések, az összedolgozás meg-
tapasztalása mind pozitív élményeket nyúj-

tanak számukra. Idén 3 csapatunk is kima-
gasló eredményt ért el. 
 A 4. a osztály Matematikusok csapata a 
megyei 8. helyen végzett. Csapattagok: Gás-
pár Nikolett, Habarics Nóra, Kis-Gadó Csa-
ba, Neszvecskó Réka, felkészítő tanár: Deme 
Istvánné.
 A 6. a osztály Süllyedő tehenek csapata, 
akik a megyei 3. helyen végeztek. Csapatta-
gok: Balajti Nándor, Lengyel Blanka, Ráko-
si Dóra, Tóth Bertalan, felkészítő tanár: Csi-
kósné Plauschin Katalin.
 A 7.b osztály Fűcsomó csapata, akik a 2. he-
lyen végeztek a megyei fordulóban. Csapatta-
gok: Fábián Dániel, Weiszháb Áron, Tóth Ákos, 
Fias Máté, felkészítő tanár: Bird-Németh Éva. 

 A 2. és 3. helyezettek oklevelet és ajándé-
kot is kaptak a verseny szervezőitől. 
 Büszkék vagyunk Rátok!

Csikósné Plauschin Katalin

  Október 20-án, a második órában a Gras-
salkovich Antal Német Nemzetiségi- és Két-
nyelvű Általános Iskola alsó tagozatának 
3. és 4. osztálya, valamint a felső tagoza-
tának 5. és 6. osztálya vett részt a vecsé-
si Hulladékkommandó által szervezett „Te 
Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyaror-

szágért” akciójában. Ennek lényege az volt, 
hogy a gyerekek és kísérő nevelőik óriási sze-
meteszsákokkal a kezükben járták az isko-
la környékét – különös tekintettel a zöld ré-
szekre, az Epresre, illetve a Hősök ligetére – 
mindenféle elhajított hulladék után kutatva.
 Jókedvűen teltek a percek, az osztályok egy-
mással versenyezve, főleg elhajított cigaret-
ta csikkekkel, műanyag- és üvegfl akonokkal 
töltögették meg a zsákokat. Boldognak érez-
ték a gyerekek magukat, hisz ma ők is hoz-
zájárulhattak egy picit a tisztább környezet-
hez, és a napi jócselekedetük is megvolt.
 Köszönjük a lehetőséget, és egy örök ér-
vényű klasszikussal zárnám: A kulturált 

Hulladékgyűjtés a Grassalkovich iskolában

ember nem szemetel, a többieknek pedig 
tilos! Drahos Dániel tanító

 Matematikusok csapata (4.a) a 8. 
lett a megyei matematika versenyen

A Fűcsomó csapat (7.b) a 2. helyet szerez-
te meg a megyei megmérettetésen 

A 6.a osztály Süllyedő tehenek 
nevű csapata a 3. helyen végzett

 A díjazott 
gyerekek 
felkészítő 

tanáraikkal
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További információkért kövessenek minket 
a Facebook-on, vagy weboldalunkon.

A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit 
szeretettel programjainkra 2021-22-ben is!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programok-
ról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a Facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az 
őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, 
valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.

BÁKK JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
1.    A Bálint Ágnes Kulturális Központ 

védettségi igazolvány nélkül látogatható.
2.    A Bálint Ágnes Kulturális Központ közösségi tereiben – a hatályos 

szabályozás szerint – kötelező a helyes maszkhasználat.
3.    A zenés-táncos események kizárólag 

védettségi igazolvánnyal látogathatóak.
4.    Közösségi foglakozásaink korlátozások nélkül megtarthatóak.
5.    Weblapunkon minden program esetében 

feltüntetjük a részvételi feltételeket.

PROGRAMAJÁNLÓ

  Tudjátok-e hogyan jön a Mikulás?
 Van, ahová szánon jön, van, ahová hintón, van, ahová repülőn, 
s van, ahova sítalpon, ha kell, hajón utazik, s bizony az sem rit-
ka, hogy gyalogol ide-oda.
 Hozzánk ismét kamionon érkezik, december 5-én este Vecsés-
re is eljön, hogy minden gyermek találkozhasson vele.
 A találkozás biztos, a menetrend még titkos, a manók dolgoz-
nak rajta, ezért kérlek, ne felejtsd el nézni a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ weboldalát és Facebook-oldalát, ahol megtudhatod 
a bővebb információkat. 
 Ja, és hogy ér oda mindenhova csupán egyetlen éjszaka? Az 
maradjon az Ő titka!
 A BÁKK Mikulás hivatalos szállítója Szép Attila.

  Bohumil Hrabal klasszikusa egy vadonatúj adaptációban. 
Főszerepben: Kerekes József, Földes Eszter.

Időpont: 2021. december 3. 18 óra • Jegyár: 3 990 Ft-tól

Időpont: 2021. december 29. 19 óra • Jegyár: 4 900 Ft

A DUMASZÍNHÁZ BEMUTATJA: 
KISS ÁDÁM ÖNÁLLÓ ESTJE VECSÉSEN!
Műsorvezető: Elek Péter

A VERES 1 Színház Bemutatja: 
SÖRGYÁRI CAPRICCIO
ÍRTA: BOHUMIL HRABAL

Időpont: 2021. december 4. • Kapunyitás: 19 óra; koncert: 21 óra 
Jegyár: elővételben: 4 999 Ft, helyszínen: 5 999 Ft

TANKCSAPDA – VECSÉS
– NINCSENEK SZAVAK TURNÉ

   Főszerepben: Kern András, Lévay Viktória, Kocsis 
Dénes és Szerednyey Béla

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

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA: 
A VÁD TANÚJA
SZERZŐ: AGATHA CHRISTIE

Helyszín: Vecsés - a BÁKK előtti Fő téren
Időpont: vasárnaponként 16 órától

TÉRZENE KONCERTEK VECSÉSEN

  Az aktuális program a www.
kulturba.hu oldalon érhető el.

Időpont: 2021. október 5.
BÁKK MIKULÁS

É

 KÖZÖSSÉG

KULTURÁLIS KAPCSOLATOK: 
Vecsés és a Pécsi Tangó Ünnep

Decembertől újra 
KORCSOLYÁZHATUNK 
A PIACTÉREN 

 A pécsi városvezetés 1922-ben betiltotta 
a tangót, miután az akkori hatalom az ar-
gentin táncot túlzottan erotikusnak találta. 
A rendelet mindmáig – bár porosodva – ér-
vényben volt, ezért 99 év után a pécsi dön-
téshozók ezt a tiltást, a Pécsi Tangó Ünnep 
keretében, hivatalosan is feloldották. A szak-
mai szervezést a pécsi táncközösség, a Tango 
Harmony Budapest zenekar, Gyenis Balázs 
tangó DJ, és végül, de nem utolsó sorban a 
Vecsési Tangó Stúdió végezte. 
 Az eseményt Pécs polgármestere nyitot-
ta meg, és ezt követően megkezdődött a tán-
cos rendezvény. Tangós oldalról Práczki Pé-

 Bár a koronavírus terjedése egyre ag-
gasztóbb méreteket ölt Magyarországon, 
eddig semmi jel nem utal arra, hogy a 
tavaly év végihez hasonló korlátozások-
ra kellene számítanunk. Ha ez a későbbi-
ekben sem változik, akkor joggal remél-
hetjük, hogy ezen a télen újra kinyithat a 
jégpálya. Ebben bízik a létesítmény üze-
meltetője, Matasdi János is, aki elárulta, 
ha a körülmények lehetővé teszik, akkor 
december elejétől látogathatják a vecsési 
jeget a korcsolyázás szerelmesei. 
 – Eddig úgy néz ki, hogy kinyithatunk, 
de azzal is tisztában vagyunk, hogy a ké-
sőbbiekben még keresztülhúzhatja a számí-
tásainkat a járvány. December első napján 
szeretnénk megnyitni a pályát, mikulás-
ra és karácsonyra pedig meglepetés prog-

ter köszöntötte a Széchenyi tér közönségét, 
és a Vecsési Tangó Stúdió nevében átad-
ta Vecsés Város üdvözletét Pécs Városának, 
majd az argentin tangó rövid bemutatásán 
túl néhány lépéses tangós oktatásra került 
sor, ahol a közönséget is bevonták a táncba, 
köztük Péterff y Attila pécsi polgármestert is. 
 Reméljük, hogy a Pécsi Tangó Ünnep nem 
egyszeri esemény lesz, hanem a továbbiak-
ban is minden évben megrendezik, nem be-
szélve arról, hogy jövőre éppen 100 éve lesz, 
hogy Pécsett az argentin tangót betiltották. 
(A teljes cikket elolvashatja a www.vecsesi-
tajekoztato.hu honlapon.) Némedy MariannaFo
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ramokkal is készülünk – mondta Matasdi 
János.
 Idén fedett lesz a jégpálya, a köré emelt sá-
tor védi az esőtől és a naptól a jeget, így a ren-
dezvényeket és a korcsolyaoktatást – az órá-
kat magyar bajnok műkorcsolyázó hölgyek 
fogják tartani – is ideálisabb körülmények kö-
zött lehet megtartani. A pálya alatt murvával 
hozták vízszintbe a talajt, ezáltal a jégfelü-
let hűtése is kiegyensúlyozottá válik, várha-
tóan jobb lesz a jég minősége, mint a koráb-
bi években. Karácsonykor ünnepi világítást 
kap a helyszín, december 12-én, a Minden-
ki karácsonya rendezvényen a pálya haszná-
lata ingyenes lesz – árulta el az üzemeltető.
 A jégpályát védettségi igazolvánnyal lehet 
látogatni, a mindenkori járványügyi szabá-
lyok betartásával.  VN 

VÁLTOZIK A TELEPÜ-
LÉS TISZTASÁGÁRÓL 
ÉS A HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ RENDELET

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy Vecsés Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének a település tisz-
taságáról és a hulladékgazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati ren-
delete 2022. január 1-jétől teljes egé-
szében megváltozik.
  A változás a következők szerint érinti 
az ingatlantulajdonosokat: „A kötelező 
közszolgáltatás igénybevételével kap-
csolatban minden ingatlantulajdonos 
köteles a Szolgáltatónál a közszolgál-
tatás igénybevételének bejelentésé-
re és a közszolgáltatáshoz kapcsolódó 
adatközlési kötelezettség teljesítésé-
re.” (Részlet az új önkormányzati ren-
deletből.)
  Amennyiben az ingatlantulajdonos 
nem teszi meg a közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó adatközlési kötelezettsé-
gét, úgy a közszolgáltató a hulladék 
elszállítását megtagadhatja.
  Ezúton kérünk minden ingatlantulaj-
donost, hogy amennyiben még nem 
közölte a szolgáltatóval (Vecsési Város-
gondnok Nonprofi t Kft.) a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges adatokat, 
azt mielőbb szíveskedjen megtenni!
  Köszönjük megértésüket!

Városgondnok Kft.  
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Legtöbbünknek mi más jutna eszébe Vecsésről, mint a fi nom, 
ropogós káposzta és a belőle készült remek savanyúságok. 
Jól is van ez így, ám az utóbbi időben nagyszerű kulturális 

életére is fi gyelhetünk a Budapest-közeli városkának.

N egyedik alkalommal 
rendezték meg Szom-
szédolás címmel a Nem-

zetközi Folklór Fesztivált és Ki-
állítást ezen a napos októberi 
hétvégén, 16. és 17-én. Az ösz-
szetartó, főszervező Katonáné 
Gergely Tünde, a helyi népdal-
kör oszlopos tagja, a Balla Pé-
ter Népdalkör Hagyományőrző 
Egyesület elnöke volt, aki igazi háziasszony-
ként, mindenkire és mindenre fi gyelt. 
 A két napos eseménysorozat minden korosz-
tálynak és sokféle érdeklődési körű embernek 
nyújtott programot. Szombaton nyílt meg az a 
kiállítás, ami a Dabas és Térsége kézművesei-
nek népművészeti alkotásait mutatta be. Dobos 
Krisztina remek bőrmunkái valamint Pesti Já-
nos fafaragó munkái – mindketten népművé-
szek – vitték a prímet, de láttuk – még készítés 
közben is – a kunhímzést, népi iparművészeti 
munkákat, gyöngyöket, csipkét, ruhákat, nemez 
és kerámia tárgyakat. A kiállítást, a helyszínt és 
a technikai hátteret nyújtó Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ igazgatója, Kis Tóth János nyitot-
ta meg. Ezután kezdődött a sokszínű koncert, 

amin népdalkörök, 
szólisták, kórusok 
és néptánccsopor-
tok mutatkoztak be. 
A város polgármeste-
re, Szlahó Csaba egy 
kis kultúrtörténeti 
visszatekintéssel fű-
szerezve nyitotta meg 
a fesztivált. A teljes 
sorozatot a Nemzeti 
Kulturális Alap támo-
gatása tette lehetővé.

 A vecsési Balla Péter népzenekutatóról el-
nevezett népdalkör remek, kimunkált han-
gon szólalt meg. Vezetőjük Dr. Papp Edit 
karnagy, aki szakértelemmel és igazi oda-
adással irányítja őket. A kisteleki citeraze-
nekar, a boldvai Cantus Firmus Dalárda, a 
kunhegyesi Búzavirág népdalkör és Hajdi-
na Citerazenekar és a szintén vecsési Lab-
darózsa népdalkör mind olyan összeállítá-
sokkal léptek fel, amelyek bármely országos 
bemutatón megállják a helyüket. Hallhattunk 
szólistákat: Papp Lajos és Ferenczik Attila 
nádudvari népdalkör tagjai adatközlő szin-
tű éneklést mutattak be, öröm volt hallgatni 
őket. A mára már letűnt pásztorélet elevene-
dett meg előttünk hangjuk nyomán. A kóru-
suk is bemutatkozott, nem kisebb sikerrel. 

KULTÚRA

Szomszédolás 
VECSÉSEN

 A második rész 
elején a házigazda 
Balla Péter Népdal-
kör Citerazeneka-
ra is ügyesen sze-
repelt. A Monori 
Strázsák Néptánc-
együttes friss, fia-
talos fellépése a ka-
lotaszegi táncokkal 

igazán üdítő színfolt volt a műsorfolyam-
ban.  A Vecsernye gospel kórus szintén helyi, 
az evangélikus egyház keretein belül mű-
ködnek, ők egy más világ szépségeit tárták 
elénk. Változatos szlovák táncösszeállítás-
sal örvendeztetett meg minket a Roszics-
ka Hagyományőrző Ének- és Tánccsoport 
Maglódról, remek ruhákban igazán fi ata-
los hévvel ropták a táncokat. 
 Mindkét műsorfél zárószáma a kazinc-
barcikai Galagonya citerazenekar játéka volt, 
akik igazán kiművelten, éteri tisztasággal ját-
szottak feldolgozott népzenét. Ők igazi hang-
szeres profi k a műfajukban, remek hangu-
latot teremtettek átélt játékukkal és a terem 
megénekeltetésével is.
 A műsor után Sarantis Mantzourakis gö-
rög buzuki művész előadását és koncertjét 
hallhatta a közönség, másnap pedig a KÓTA 
társelnöke, Birinyi József tartott „Síppal, dob-
bal…” hangszerbemutató előadást. A két na-
pot a Kóborzengő zenekar „Ezer ágán ezer 
fészek…” koncertje zárta.
 Nem véletlen, hogy minden fellépő egy 
kerámiából készült káposztalevelet vihetett 
haza emlékül. Őrizni kell a hagyomány min-
den formáját az ilyen sokszínű, izgalmas és 
tartalmas előadásokkal is.

Fehér Anikó, fotók: Katona Csaba

KULTÚRA

30 ÉVES 
a GAMMEL Kör

A kezdetre Görög Béla fes-
tő, a József Attila Műve-
lődési Ház akkori mű-

vészeti vezetője így emlékezett 
vissza. 
 – Gyermekek és fi atalok is-
kolán túli képző és iparművé-
szeti nevelése céljából jöttünk 
létre. Azok, akik a kilencvenes 
évek elején jártak a körbe, mára 
már meglett felnőttek, és páran 
gyermekeiket is elhozzák, meg-
mutatni nekik „régmúlt emlékeik” 
tárgyait. Fontos, hogy a Gammel 
Kör mind a mai napig tevékeny-
kedik, ha jól tudom, az elsők kö-
zött az újkori Vecsés civilszerve-
zetei közül.
 Reméljük, hogy ez még sok 
évig fogja szolgálni Vecsés mű-
vészeti életét a kiállítások és más 
kulturális események színterén. 
Az évek során sok szekcióveze-
tő oktatta, tanította, nevelte a fi -
atalokat a magyar értékek meg-
óvására – szép sikerrel. Ez volt 
Gammel József festőművész és 
G. Ferenczy Hanna író hátraha-
gyott kívánsága is.
 A kör jelenlegi vezetője Kor-
dás Sándor elmondta: „a fafara-
gás mindig is vonzott, kisebb dol-
gokat csinálgattam, mielőtt egy 
szép napon lementem a művelő-
dési ház foglalkozásaira. Köves-
di Józsi bácsi segített elindulni 
az úton, s ehhez jött még sokfé-
le technika is. Faragással elju-
tottam sok országos kiállításra, 
határainkon túl is.”
 A kezdetről, a folytatásról, a 
mindennapok küzdelméről a fa-
faragót kérdeztük.

 – A foglalkozások akkori-
ban a Művelődési Ház pincéjé-
ben kaptak helyet, szolid körül-
mények közt, s a létszám sem 
volt nagy. Későbbiekben meg-
kaptuk a felszabadult szolgá-
lati lakást. Miután létszámunk 
megsokasodott, a szolgálati la-
kást is kinőttük, ezért a gyer-
mekkönyvtárba került az okta-
tás másik fele, ekkor kaptunk 
égető kemencét is.

 Az önkormányzat s vállalko-
zók adományaival, magunk erejé-
ből elkezdtük az alkotóház (szol-
gálati lakás) felújítását. Lehetőség 
lett a mellettünk lévő szoba ösz-
szenyitására. Ismételt felújításba 
kezdtünk, és ez kis ideig megol-
dotta a gondokat. Létszámunk 
gyorsan gyarapodott, hamaro-
san kicsinek bizonyult ez is, így a 
foglalkozások kettészakadtak dé-
lelőtti s délutáni időpontra. Már 
a színpadon és más helyiségek-
ben is gyerekek dolgoztak önfe-
ledten. 
 Az ’50-es évek államosítá-
sáig, a legendás Téhöly Ven-
déglő egységes épületegyüttes 
volt. Államosításkor ezt jelöl-
ték ki új művelődési háznak a 
szétlőtt Iskola utcai Kultúrház 
pótlására. Majd az akkori hi-
ányos bolthálózat miatt egyik 
részéből ABC áruházat alakí-
tottak ki. Ez közel húsz év után 
visszakerült a művelődési ház 
keretei közé.

1991. október 26-án alakult Vecsésen a József Attila Művelődési 
Ház keretei között a Gammel József Képző- és Iparművészeti Kör. 

Alapítói: G. Ferenczy Hanna, a festő leánya és Görög Béla festő, aki a 
megalakuló kör vezetője is lett. Hamarosan csatlakozott hozzájuk Nagy 

Éva, Gombos Adrien, Gyapai László, Kövesdi József és Lukács Tünde. 
A város egyik legrégebbi egyesülete 30. születésnapát ünnepelte.

 – A bolt kiköltözött, s háború 
utáni állapotokat hagyott hátra: 
a falon át lehetett nézni, kiégett 
állapotú és kormos falak köszön-
tötték a kíváncsi szemeket. Kör-
nyező vállalkozók, repülőtér és 
az önkormányzat segítségével, 
sok munkaórával ismét hasz-
nálhatóvá varázsoltuk a helyisé-
geket, így már a környezet is az 
alkotómunkát szolgálta, eszkö-
zeink is lassan meglettek, újak, 
használtak vegyesen. Létszá-
munk ebben az időben a csú-
cson járt, 40-50 gyerek között 
ingadozott. 
 Az érdeklődő fi atalok a követ-
kező szekciókban ismerkedhet-
nek meg az alkotás szépségével: 
szövés – Boda Kriszti, kerámia
– Barta István, kreatív fejlesztő 
– Károly Kati, gyöngy – Gyöm-
rei Piroska, rajz és animáció – 
Kovács Gábor, fafaragás – Kor-
dás Sándor.
 Ezen kívül megbeszélés után 
más kiegészítők is sorra kerül-
hetnek, mint például: csuhézás, 
gyertyamártás, linómetszés, fa-
esztergálás, fémfólia domborítás, 
batikolás, tojásfestés, gyöngy-
szövés, gyöngyvarrás mellett 
kreatív képeslapok, gyöngyék-
szerek, mézeskalácsok, gipsz-
képek, álarcok, maszkok, hű-
tőképek, bőrdíszek készítése, 
díszítése.
 A máról Kordás Sándor el-
mondta, hogy igyekeznek alkal-
mazkodni a körülményekhez.
 – Az iskolákban s a könyvtár-
ban is elindultak az önálló kéz-
műves foglalkozások, érezhető-
vé vált nálunk is a fogyatkozás. 
Elértünk egy olyan szakaszba, 
amikor ezeket az értékeket nem 
tekintik már olyan fontosnak. 
Hozzánk is elért a sok nehézség, 
a támogatások nagy része meg-
szűnt. Nehezen létezünk, s ke-
ressük azokat a segítő kezeket, 
akiknek fontos az ilyen jellegű 
hagyományok átadása, megtar-
tása s továbbvitele a gyerme-
keiknek. Igyekszünk múltunk 
népművészetét átadni, ötvözni, 
színesebbé tenni. 
 Az Alkotóház részt vesz ren-
dezvényeken is, felkéréseknek 
is igyekszik eleget tenni. Kiállí-
tásokat rendeznek alkotásaikból, 
pályázatokon vesznek részt, és 
nyaranta alkotó táborokat szer-
veznek.

Szalontai János, fotó, illusztráció   
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Őszi alkony

Varjasi Béla
Elmúlóban

Hegedűs Károly
Halkuló reggelek 

Sallay Gyula
Meditáló lélek

Kelemen Bata Mária
Novemberben a temető

Benke Mária
Félelem

Levelekbe bújt az alkony,
de rátaláltam őszi fényben.
Nap-szívében parázslik még 
egy csöppnyi vágy, hogy végignézzem:
mert elhívja a messzi ég,
hát elkíséri sok emlékem.

Ahogy lelkedből a hűség
szemed fényében felém ragyog,
mint isteni szeretet
melegét sugárzó csillagok:
szolgálni szép emberséget,
talán a Földön ezért vagyok.

Az idő vasfoga
még a vasat is kikezdi.
Életünk oly mostoha:
egészségünk sem kíméli.

Ahogy múlnak éveink,
bárhogy is óvjuk magunk
kopnak, fogynak szerveink,
rájövünk míly’ gyengék vagyunk.

Telik az idő felettünk,
sokan kidőlnek a sorból.
Talán, mi következünk?
Öreg lett a fi atalból.

Mikor egy pontig elértünk
az elmúltra visszanézünk.
Volt értelme életünknek?
Maradt nyoma tetteinknek?

A ringatózó félhomályban
álmodik a csend a semmi peremén,
ott ülök én, a kisemmizett méltatlan,
s várom, hogy valaki széthasítsa
csendem, az elbambult időt
kilendítse a köré épített magányból.

Feszítem az időt, kitolom az inga
karjait, távlatot keresek a jövőnek,
belegondolom a szomorú mosolyokat,
a jókedvű hajnalokat, a tovább
nem gondolt mondatokat, mellettem
angyalok paroláznak, ciráda fény zeng.

Halkulnak a sóhajok, halkul a szív
szava, beleárnyalódik a világzajba,
összetöri a fények szivárvány moraját,
lágy esőt komponál, elmossa a reggel
leszakadó fényeinek fájdalmát, becsomagolja
a múlt minden mozzanatát, ködbe vész.

Az urna hideg fala öleli a hamvakat:
a lelkemen kívül belőlem ez maradt,
s persze az élet és benne minden szösszenet,
mely tanulságtételül bennem megrekedt.
Már nincsen test, szavak, mondatok,
nem szólhatok hozzád, bárhogy is akarok.
A végtelen csend köröttem lebeg,
elém varázsolja, mit átéltem Veled.
Hosszú, szép és boldog volt az élet,
bár a végén élhetetlent lépett.
E fájdalom sokszor Téged is bántott,
szerető szíved tán megbocsátott.
A nagy fájdalmak egy határon megálltak,
szavad, mosolyod vetett nekik gátat.
A fájdalmak úgy őrölték a testem, hogy
lelkem repedt, mint föld a nagy melegben.
Kiégetve minden szépet, éltetőt,
felőrölve a napokba bújt esztendőt.
E nehéz napok végtelen sodrában,
árvalányhaj voltál a kietlen pusztában.

A temető ünneplőben,
pislákoló gyertyafényben.
Színes csokros krizantémok
virítanak a sírokon.

Szürke felhők közelednek,
temetőre tekintenek.
Ködös esőt permeteznek,
virágokra ráperegnek.

Egyre jobban szaporázza,
sírkövein csordogálva.
Hull, csak hull az őszi eső,
halkan sír a szürke felhő.

A temető békés, csendes,
néha egy-egy madár repdes.
Fa tetején sárgult levél,
elrepíti messze a szél.

Halványul a mécses lángja,
sötét éj borul a tájra.
Nyugodt így a holtak álma,
csak a Hold süt a fejfára.

Lelkem jéghegyén ül a félelem, 
mi van velem? – kérdezem. 
Én, aki eddig sosem féltem, 
nevettem csak az „egészen” 
Fáj a fejem, a szívem nyom… 
Megváltozott valami, nagyon. 
Gyenge vagyok, rosszul alszom, 
Életembe beköltözött az alkony? 
Nem engedhetem! – napjaimat átértékelem. 
Szeretek örülni, nevetni, – elrévedem… 
Hogyan tovább? – így nem élhetem. 
Változás kell, de hogyan? – kérdezem… 
Fülemben zakatol a szívem, 
a vér „vágtázik” az ereimben. 
Végtagjaim remegnek, gyenge vagyok. 
Változik az idő! – jönnek a fagyok.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a G. FERENCZY HANNA IRODALMI KÖR 
ADVENTI MŰSORÁRA december 10-én 

18 órára a KÖNYVTÁRBA! 
Verseiket elmondják a szerzők, 

zenei közreműködő Lenkefi  István.

Barcsainé Prohászka Györgyi: 
Tűzzománckép
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HITÉLET

Mindenszentek ünnepe 
és halottak napja

Gondolatok…
E két ünnep az egyházi év leginkább gondolatébresztő és legtöbb 

személyt megmozgató ünnepei közé tartozik. A temetőkben a 
sírokat friss virágok, sírcsokrok borítják, és a számtalan égő 

gyertyától, mécsestől – máskor nem tapasztalható – fényár borítja 
az egész sírkertet. Az ünneplőbe öltözött látogatók, rokonok 

arcán is mosoly dereng, az imbolygó kis lángnyelvek nyugalmat, 
megbékélést varázsolnak. De mit is ünneplünk e különös hangulatú 

alkalommal?  Az ember általában fél a halottaktól, nem szeret 
a halálra gondolni, s most csak békés, mosolygó arcokat látni. 

A z egyház már a II-III. századtól kezd-
ve megemlékezik vértanúiról, szent-
jeiről, vagyis azokról, akik életüket is 

készek voltak feláldozni Jézusért, és az eré-
nyeket hősi fokban gyakorolták példát mu-
tatva Jézus követőinek. Az egyház nem akar 
az Isten látására jutott lelkek közül egyet 
sem fi gyelmen kívül hagyni, ezért szentel 
egy külön ünnepet Mindenszen-
tek tiszteletének, tehát azoknak 
is, akiknek nevét egyedül Isten 
ismeri. IV. Gergely pápa ezt az 
ünnepet november 1-jére tette.  
A diadalmas egyházat ünnepel-
jük ekkor, vagyis azokat is, akik-
nek nincs külön ünnepük, mint 
a kanonizált szenteknek, de hősi 
életük okán már az Úr dicsősé-
gében élnek. Méghozzá az Úr 
szavai szerint ki nem fejezhető 
boldogságban: „Szem nem látta, 
fül nem hallotta, emberi szív fel 
nem foghatja azt a boldogságot, 
melyet az Úr „övéinek” készí-

tett”. Köztük vannak, lehetnek őseink közül 
mindazok, akik földi, mindennapi életüket 
úgy élték, hogy a Mindenható Isten halá-
luk után azonnal magához vette őket iste-
ni dicsőségébe. A mai mise könyörgésében 
így imádkozunk: „Örök Isten, (…) minden 
szentednek érdemeire kérünk, hogy e sok 
közbenjáróra tekintettel, add meg nekünk 
gazdagon irgalmasságod bőségét.” Fordul-
junk gyakran, nagyon gyakran közbenjáró-
inkhoz, a szentekhez, segítségüket kérve az 
Úr kegyelmeiért!  

Halottak napja
Érthető, ha mindenszentek utáni nap – no-
vember 2-án – a szenvedő egyházra fordít-
juk fi gyelmünket, azokra, akiknek haláluk 
után az úgynevezett tisztító tűzben meg kell 
még tisztulniuk, hogy méltók legyenek az 
Úr országának dicsőségére. Mindenszen-
tekkor mi kérjük a szentek közbenjárását, 
segítségét, halottak napján pedig mi se-

gítjük az előttünk elhunytakat, hogy mi-
előbb az örök boldogságba jussanak. De 
hogyan segíthetjük őket? Legjobban azzal, 
ha szentmisét ajánlunk fel lelki üdvössé-
gükért, s azzal is, ha imádkozunk, búcsút 
nyerünk el a tisztítótűzben szenvedő lelke-
kért. Tehát a felajánlott szentmisék, a bú-
csúk, az értük mondott imák azt jelentik, 
hogy szolidárisak vagyunk velük szemben. 
S azt is, hogy hálásak is vagyunk mind-
azért a sok jóért, melyet földi életükben 
tőlük kaptunk. A meggyújtott gyertyák, a 
vázákba helyezett friss virágok csak külső 
jelei hálánknak és köszönetünknek. A va-
lódi segítség az értük felajánlott ima, bár-
milyen formában.  
 A halál a keresztény ember számára nem 
az élet végét jelenti, hanem csupán egy kapu, 
hogy beléphessünk az örök életbe: aki Krisz-
tus kezébe helyezi az életét, az a lehető leg-
jobbat választja. Ezért vállalták a szentek 
örömmel a halált bármilyen formában is. 
Szent Ferenc testvérének nevezte a halált. 
Szent II. János Pál pápával kapcsolatban fel-
jegyezték, halálos ágyán utolsó szavai ezek 
voltak: „Engedjetek már elmenni!” Nagyon 
várta már a halált.  
 Ez évben is felejthetetlenül csodálatosak 
voltak a temetők. Hófehér virágcsokrok, csil-
lagként világító apró mécsesek őrizték el-
hunyt hozzátartozóink, ismerőseink álmát. 
Meghatóan szép volt.  Ugye, imádkoztunk 
is? „Réquiem aeternam dona eis, Domine: 

et lux perpétua luceat eis.  Adj, 
Uram, örök nyugodalmat nekik 
és az örök világosság fényesked-
jék nekik.” (Zs.111.7.)
 A korábbi évekhez hasonló-
an ez évben is mindenszentek 
ünnepén, délután, ökumenikus 
megemlékezés volt a temetőben. 
A Vecsésen működő egyházak 
vezetői közösen imádkoztak az 
elhunytak lelki üdvéért a szám-
talan kis égő gyertya fényénél a 
Vecsési Hagyományőrző Zene-
egyesület Fúvószenekara hangu-
latos, odaillő szereplése mellett.
 Kép és szöveg: Nagy István Elek      

28. Európai Madár-
megfi gyelő Napok
A tavalyi évhez hasonlóan, a Vecsési Ma-
dárles csoport idén is csatlakozott az Euró-
pai Madármegfi gyelő Napok rendezvényé-
hez, melyet hazánkban a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület koordinál. 
A programot immár 28 éve rendezik meg 
Európa-szerte az első októberi hétvégén. Az 
esemény alkalmat ad közös madármegfi gye-
lésre, országok közötti játékos versenyre, és 
nem utolsó sorban tudományos célokat is 
szolgál, hiszen az őszi madárvonulásról ér-
kező egyidejű adatok fontos szakmai tarta-
lommal bírnak. Idén 35 ország képviseleté-
ben több, mint 28 ezer résztvevő 7,3 millió 
madarat számolt meg. Magyarország a részt-
vevők számát nézve aranyérmes, a helyszí-
nek számát tekintve pedig ezüstérmes lett.
 A vecsési helyszín lelkes csapata is hoz-
zájárult a szép eredményhez. A Gyáli- és a 
Vasadi-csatorna összefolyójánál meghirde-
tett találkozóra nem csak vecsési családok 
és baráti társaságok érkeztek, hanem a kör-
nyékbeli településekről is voltak vendége-
ink. A találkozó helyszínén folyamatosan 
számoltuk a megjelenő, átvonuló madara-
kat, és a délután során a területen tartott két 

rövid kiránduláson is jegyzeteltük észlelé-
seinket. Aki pedig elfáradt, madaras köny-
veket lapozgathatott vagy játszhatott mada-
ras játékainkkal.
 Idén 652 madarat észleltünk, ami a tava-
lyi számhoz képest kevesebb ugyan, de a fa-
jokat tekintve mégis több. Míg 2020-ban 22 
féle madarat láttunk, most 30 fajt számol-
tunk! Már a program elején egy tollászko-
dó guvat került szem elé (és lencsevégre) a 
Gyáli-csatornában, ami az egyik legizgal-
masabb idei adatunk. A másik különleges-
ség egy sárszalonka, mely a Vecsési Madár-
les létrejötte óta a településünkön észlelt 136. 
madárfaj. Láttunk ezenkívül többek között 
meggyvágót, zöld küllőket, átrepülő nagy 
kárókatonákat. Legnagyobb számban a ga-
lambfélék és a tengelicek voltak.
 

Őszi madárodú leltár
Sok háznál látunk ma már mesterséges ma-
dárodút, de a természetben is fontos szerepe 
van: egyre kevesebb az odúként vagy fészek-
rakáshoz használható fa, emiatt a kihelyezett 
költőládák biztosítanak lehetőséget a tojás-
rakásra. Itt Vecsésen fokozottan érvényes ez, 
sajnos az M0 megépítése óta az erdők ará-
nya nagyon alacsony a város külterületén.
 A Kispatak Tanösvény odúit és a Vecsé-
si Madárles csoport által a határba kira-
kott odúkat folyamatosan fi gyeltük az év 
során. Ezek őszi tisztítása újabb informá-
ciókkal szolgált az itt élő madarakról. Íme 
egy rövid összesítés, majd a végén az ér-
dekességek!
 A 2 db A típusú (ez a legkisebb röpnyílású) 
odú üresen maradt – a tanösvényen belül má-
sik helyre tettük őket, hátha ott kedvezőbb-
nek találják majd jövőre a kék cinegék. A 11 
db B típusúból kilencben széncinege költött, 
egyben benne maradt egy elhagyott szénci-
nege fészek 2 tojással, és csak egy volt üres. 
Előfordul, hogy a fészekben pusztulnak el fi -
ókák, mi is találtunk néhány tetemet – emiatt 
is nagyon fontos, hogy ilyenkor ősszel kita-
karítsuk. A 13 db D típusú odú mindegyi-
kében fészkelt tavasszal seregély.
 A legnagyobb szenzáció számunkra, hogy 
az egyik tavasszal kirakott D odúba a se-

regélyek kirepülése után befészkelt egy 
szalakóta pár, három fi ókát neveltek. Kü-
lönlegességnek számít, hogy az egyik köl-
tőládánkban egymásra épültek az elhagyott 
fészkek: a 3 tojásos széncinege fészekre 
ráköltözött a seregély, szintén otthagyva a 
fészket 3 tojással, és mindezt eltakarva még 
egy fészekkezdemény volt legfelül. A Tan-

ösvény egyik odújában pedig frissen behor-
dott nyárfaleveleket találtunk, ami arra utal, 
hogy egy pele talált benne az őszi időszak-
ra menedéket.
 Tavaszig átgondoljuk, hova és milyen ma-
daraknak helyezünk ki újabb költőládákat, és 
szeretnénk, ha az ideinél több madarat tud-
nánk jövőre gyűrűvel megjelölni. Bízunk 
benne, hogy a mesterséges odúinkban gyű-
rűzött madárfi ókák révén tudományos ered-
ményekhez jutnak majd a természetvédelem-
mel foglalkozó szervezetek.
Írta: Kiricsi Ágnes, Lengyel Hajnalka, Vecsési Madárles

Fotók: Csányi Vonková Petra, 
Kiricsi Ágnes, Lengyel Hajnalka

Őszi programok 
A HATÁRBAN

Az idei ősz is eseménydús volt a Vecsési Madárles csoport életében. 
A madárvonulás izgalmas közös programra adott lehetőséget, 

a tél közeledte pedig feladatokat és érdekességeket hozott.

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

A tollászkodó guvat a Gyáli-csatornában

Seregély néz ki az odúból (májusi fotó)

Egymásra épült fészkek: a pöttyös a 
széncinege, a kékes a seregély tojása
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Hirdetés

A felajánlott nyeremény a 
Táncdalfesztivál zenés pro-
dukcióra szóló belépőjegy 
volt, de az előadást tech-
nikai okok miatt törölte 
a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ, ezért egy másik 
eseményre szóló belépőt 
biztosítunk a nyertesnek.   

E havi keresztrejtvényünk 
fősorából kiolvasható 
egy népszerű regény címe, 
írója, és egy szállóigévé lett 
idézet a regényből.   

A helyes megfejtést 
beküldők között színházi 
belépőt sorsolunk ki.

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

Beküldési határidő: 
2021. DECEMBER 6.  

Múlt havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: 
A Táncdalfesztivál könnyűzenei verseny volt a Magyar Televízióban. 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ előadására belépőjegyet nyert:  Kiss Gézáné.

A szeptemberben megrendezett tokiói paralimpián a 38 fős 
magyar csapat hét arany-, öt ezüst- és négy bronzéremmel fejezte 

be a versenyt. Varga Katalin a kajakosok KL2-es kategóriájában 
volt érdekelt, és végül bronzéremmel zárt, ezzel ő lett az első 

női magyar paralimpiai érmese a sportágnak. Ezt a történelmi 
tettet egy vecsési illetőségű sportoló hajtotta végre!

METALLICA KELLETT 
a történelmi sikerhez 
a vecsési kajakosnak

SPORT

E légedett vagyok, ez volt 
a cél – ez a realitás, ez 
volt a maximum, amit ki-

hozhattam ebből az olimpiából. 
Már amikor kijöttünk, akkor is 
azt mondtam, ha a két brit mö-
gött végzek, az már jó – mondta 
a balesetes gerincsérült 35 éves 
magyar kajakos, aki öt éve ötö-
dik volt a riói paralimpián, idén 
pedig ezüstöt nyert az olimpiát 
megelőző Európa-bajnokságon.
 Amit biztosan tud, hogy fi zi-
kailag kell erősödnie még rivá-
lisaihoz, mert technikailag rend-
ben van. 
 – Képbe kerültem az utóbbi 
időben, hogyan kell kajakozni, a 
jövőben elsősorban erőre és ál-
lóképességre kell dolgozni, ami-
ben az úszás segíti a legtöbbet, 
de nem szeretek úszni, mert csí-
pőszűkületem van, ami lenyom 
a víz alá – mondta őszintén.
  Magáról az olimpiáról elárul-
ta, szervezettebb volt, mint a riói 
játékok, rendszerezett, profi  volt 
minden, ugyanakkor a hirtelen, 
váratlanul előforduló problé-
mákkal nem igazán tudtak mit 
kezdeni a szervezők, de azért 
sikerült azt is megoldaniuk.
 Tokióból nem sokat láttak, hi-
szen a szállás és a versenyhely-
szín között mozogtak csak, de 
mint elmondta, 2019-ben vol-
tak tesztversenyen, akkor vala-
micskét láttak a városból is. De 
az évek során már megszokták, 
hogy egy verseny alatt nincs ide-
jük városnézésre. Most ehhez 
még hozzá jött az időjárás is.
 –Amikor megérkeztünk, öt na-
punk volt arra, hogy megszokjuk 

a helyszínt, az idő alatt végig me-
leg volt, erre készültünk otthon 
is. Egyedül a párát nem tudtuk 
modellezni, nehéz volt a leve-
gő. Azonban mire az előfutamok 
megkezdődtek, elkezdett esni az 
eső, és nem is akart abbamarad-
ni – mondta Katalin. Hozzátette, 
a rossz időjárás számukra azért 
is gond, mert nekik legalább tíz 
perces munka, amíg beszállnak, 
és mindent leellenőriznek a ha-
jóban.
 A döntő után elmondta, Me-
tallicát hallgatott, hogy fel tud-
jon pörögni a versenyre. De va-
jon miért pont James Hetfi eld 
hangja kellett ehhez? 

 – Nagyon nem is hallgattam 
zenét, csak amit a pakolás köz-
ben szoktam. Most sem hallgattam 
semmit, és kezdtem kicsit apátiába 
esni, rossz volt, hogy el kellett ma-
gamban nyomni az izgulást. Erre 
mondta a párom, hogy hallgassak 
Metallicát, mert ő vért akar látni, 
és arra ez a legjobb – emlékezett 
vissza nevetve Katalin. 
 Elárulta, amikor kiutaztak, 
az első pár nap nem sikerült 
olyan jól, nehezen tudott fel-
pörögni. Annyira lenyomta az 
izgulást, hogy az visszásan ha-
tott rá. Azonban a csütörtöki elő-
futamában így is jól szerepelt, 
de másodikként célba érve kö-

zépfutamra kényszerült. Abban 
végül még úgy is simán nyert, 
hogy a végén kiengedett.
 A bő egy órával későbbi dön-
tőben jól rajtolt, jó volt az utazó 
tempója, így nem is az volt iga-
zán a kérdés, meglesz-e neki a 
bronzérem, hanem hogy esetleg 
megfogja-e az élen lapátoló két 
brit közül a lassabbat. Végül sta-
bil harmadik helyen ért célba.
 – Azért vagyok erős, mert fej-
ben rendben vagyok. Sportpszi-
chológust kaptunk, sokat beszél-
gettünk ketten. Ő már korábban 
adott technikai utasításokat, és 
ennek köszönhetően abszolút ki-
hoztam magamból mindent: amit 
elterveztem, az úgy lett.
 A paralimpia után nem sok-
kal jött a világbajnokság, Japán 
és Dánia között szinte csak vil-
lámlátogatást tett Vecsésen, illet-
ve Szegeden. Külön nem is ké-
szült rá, abban bízva, az olimpiai 
lendület kitart a vb-re is.
 – Úgy indultam el kedden a 
vb-re, hogy meg voltam fázva, 
így betegen nyomtam le a ver-
senyt. Szerdán borzalmas idő volt, 
olyan hullámokkal, hogy azt hit-
tem, a hajóban sem tudok meg-
maradni. Jó kis esős idő, ami-
nek köszönhetően csütörtökre, 
az előfutamra voltam a legrosz-
szabbul – mondta utólag már ezt 
is jókedvűen, pedig nem lehetett 
egyszerű így versenyezni. 
 Stresszben volt, nem tudta mi-
lyen lesz, de miután egyből a dön-
tőbe jutott, így volt plusz egy napja, 
ami csak a pihenésről szólt. Elő-
ször azt hitte, középfutamra kény-
szerült, de mivel hárman jutottak 
tovább, így ezt nem kellett telje-
sítenie. 
 – A szombati döntőre valami-
vel jobban lettem, próbáltam be-
leadni mindent, de az utolsó har-
minc méterre nem is emlékszem, 
a végére teljesen levert voltam, 
az izmaim nem úgy működtek, 
ahogy szoktak – mondta Kata-
lin, akinek klasszisáról mindent 
elmond, hogy ilyen betegen is 
vb-bronzérmes lett. 
 A terveit illetően azt mondta, 
a párizsi paralimpián szeretné 
fényesíteni ezt az érmet, és az a 
munka, amit pár hónapja elkez-
dett, elég jó, úgyhogy ezt foly-
tatja majd. Ha azt nézzük, hogy 
Rióban ötödik lett, Tokióban har-
madik, akkor a számsort folytat-
va Párizsban akár… Sz. Gy.  

REJTVÉNY
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A nemzetgazdaság versenyképességé-
nek alakulása nagymértékben függ 
az oktatás színvonalától, hiszen az 

innovációs eredmények legfőbb motorja a jól 
képzett szakemberek teljesítménye, ezért a 
Richter Gedeon Nyrt. kiemelt fi gyelemmel 
kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társa-
ság kötelességének érzi, hogy lehetőségei-
hez mérten folytassa támogató tevékenységét 
ezen a területen. A Richter Gedeon Alapít-
vány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriu-
ma ítéli oda a rangos elismerést, a szemé-
lyenként 500 ezer forinttal járó díjat. 
 „Az idén 120 éves Richter a sikerét nagy-
részt annak köszönheti, hogy az országban 
talán egyedülálló módon egy olyan robusz-
tus és energikus tudáscentrumaként műkö-
dik, ami egyrészt csúcstechnológiát alkalmaz, 
másrészt nagyszámú, igen magasan képzett 
szakember multidiszciplináris és az innová-
ciós lánc egészét lefedő tevékenységére, il-
letve együttműködésére épül egyetlen nagy 
független intézmény keretein belül. Ez a kü-
lönleges tudáscentrum nem létezhet olyan ok-
tatási rendszer nélkül, ami biztosítja ennek 
a szakembergárdának a kinevelését. Ennek 
belátása már önmagában is teljes mértékben 
indokolja, hogy a cég aktív fi gyelmet fordít-
son a közoktatásra, azon belül is elsősorban 
a természettudományos oktatásra, ily módon 
pedig igyekezzen minél inkább elismerni és 
inspirálni a kiváló tanárokat. A Richter Gede-
on Alapítvány a Magyar Kémia-
oktatásért igyekszik a kémiataná-
rokat nemcsak elismerni, hanem 
velük olyan konstruktív, együtt-
működő, tudásmegosztó partne-
ri viszonyt kialakítani, amelyből 
a tanárok ezen a díjon túlmenő-
en, a jövőre nézve is profi tálnak.” 
− Prof. Dr. Szántay Csaba, a ku-
ratórium elnöke
 „A díjat 1999-ben adták át 
először olyan pedagógusoknak, 
akik a természettudományokat 
magas színvonalon tanítják, di-
ákjaik sikeresen szerepelnek ver-

senyeken, a tananyagok aktualizálását szor-
galmas munkával végzik. De nagyon fontos 
és rendkívül örömteli tapasztalatunk, hogy 
ezek a pedagógusok egyfajta életszemléle-
tet, erkölcsi tartást is mutatnak a fi ataloknak. 
Ők pedig példaképet, követendő magatartást 
és a humánus gondolkodás képviselőjét lát-
ják és mintának tekintik. A díj jelent elisme-
rést, köszönetet és hálát. Mindazért, amit a 
mindennapokban tesznek. És legyen ez egy 
kérés vagy ösztönzés arra, hogy a további-
akban is nyújtsák azt, amit eddig. Mert ez 
vezet sikeres életekhez és szakmai és em-
beri gazdagodáshoz.” − Dr. Pellioniszné 
Dr. Pa róczai Margit, a Richter Gedeon Nyrt. 
támogatáspolitikáért és alapítványi tevé-
kenységek koordinálásáért felelős vezetője. 

Az idei év díjazottjai
Dr. Saabné Réti Ibolya (Kaposvári Kodály 
Zoltán Központi Ált. Isk.): Még általános is-
kolás voltam, amikor láttam egy fi lmet Ma-
rie Curie életéről és munkásságáról. Nagy 
hatással volt rám további életemben és ed-
digi pályafutásom alatt. A kitartó munkához 
a legnagyobb motivációt a tanítványaimtól, 
szüleiktől és kollégáimtól kapott visszajel-
zések adták.
 Söre Ferenc (BMSZC Petrik Lajos Két 
Tanítási Nyelvű Technikum): – Friss diplo-
másként a kifürkészhetetlenség irányított pe-

dagógusnak. A sors azt is megadta, hogy az-
óta is szeretett iskolámban taníthatok, ahol 
egykoron magam is koptattam az iskolapa-
dot. Elevenen él emléke az első tanóráim 
előtti izgatott várakozásomnak, a lázas ké-
szülődésnek, hogy a legtöbbet tudjak átadni 
tudásomból és lényemből. Ezek az érzetek 
mára kiforrottabban, de hála, most is kísér-
nek. Mindennapi találkozásaim a tanítvá-
nyokkal múlhatatlan erőt adnak és lelkesí-
tenek, legyenek azok a fi atalabb vagy akár 
az esti oktatás idősebb résztvevői. 
 Szabóné Sári Zsuzsanna Klára (Mo-
sonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázi-
um és Kollégium): – Szerencsésnek tartom 
magam, hogy a pedagóguspályán eltöltött 
negyven év alatt kipróbálhattam magam 
a tanári munka minden területén anélkül, 
hogy elhagytam volna egyetlen munkahe-
lyemet, a Mosonmagyaróvári Kossuth La-
jos Gimnáziumot. Lehetőségem volt kima-
gasló tehetségű tanítványaimat hozzásegíteni 
színvonalas versenyeken értékes helyezések 
eléréséhez, hozzájárulhattam továbbtanulási 
terveik megvalósításához. Megtisztelő szá-
momra, hogy a Richter Gedeon Alapítvány 
méltónak talált erre az elismerésre.                             
 Dr. Szakmány Csaba (ELTE Trefort Ágos-
ton Gyakorló Gimnázium): Kémia- (és fi zika) 
tanárként fontosnak tartom, hogy munkán-
kat ne magunkra hagyott „bozótharcosként” 
végezzük, hanem egymással együttműköd-

ve, egymást segítve, közös meg-
oldásokat keresve. Mindezzel sa-
ját diákjainkat és a kémiatanítás 
ügyét is szolgáljuk. Fontosnak 
tartom a jövő kémiatanári ge-
nerációjával való foglalkozást is, 
fi atalok tanári pályára való ösz-
tönzését, azon való megtartását. 
A díj számomra azt jelenti, hogy 
a Richter odafi gyel a kémiataná-
rokra, és szívén viseli a kémiata-
nári társadalom támogatását, az 
utánpótlás megteremtését, és el-
ismeri az ilyen irányú törekvése-
ket, tevékenységeket. (x)

A 2021-es évben a Richter Anna Díj 
ünnepélyes díjátadója ugyan a vir-
tuális térben került megrendezésre, 

de a helyzet szülte megoldás egy percig nem 
szegte kedvét a lelkes győzteseknek. 
 Szeptember végéig sikeresen megvaló-
sult az idei öt győztes projekt, melyeket ok-
tóber 12-én ünnepélyes keretek között mu-
tattak be a csapatok a nagyközönségnek és 
a sajtó képviselőinek.

A gyógyszerész kategória győztese: „Az 
vagy, amit megeszel” – kosárközösségek lét-
rejöttének  támogatása a fenntarthatóságért 
és az egészségtudatosságért. 
 Egy elhivatott gyógyszerész számára a 
prevenció, az egészségtudatosság rendkívül 
fontos. A győztes  gyógyszerész csapat „Az 
vagy, amit megeszel” projektje az ország kü-
lönböző pontjain mentorál  újonnan alakuló 
kosárközösségeket, hogy hozzájuk hasonló-
an egyre többen rátaláljanak a helyi  terme-
lők által kínált tiszta, természetes élelmisze-
rekre. 

Az egészségügyi szakdolgozó kategória 
győztese: „Gerincműtét testközelből” do-
kumentumfi lm. 
 A 8-12 órás, extrém kockázatúnak számí-
tó gerinckorrekciós műtét évente több száz 
gyereket érint  hazánkban. Az egyik legna-
gyobb orvosi beavatkozás, amit gyerekeken 

végeznek. Olyan speciális és  egyben külön-
leges területe az egészségügynek, amely Ma-
gyarországon világszínvonalú. Az  egészség-
ügyi kategória győztese, Schuster Barbara 
és fi lmes csapata a műtét előkészületeit és 
magát a beavatkozást mutatja meg egy do-
kumentumfi lm formájában, hogy ezzel se-
gítse az életre szóló döntés előtt álló csalá-
dokat. 

A pedagógus kategória győztese: „Sc’Up 
– Science and Startup” – workshop a termé-
szettudományok népszerűsítéséért. 
 A pedagógus kategória győztesei, a fi a-
tal kutatókból álló csapat a Science & Star-
tup elnevezésű programmal a pályaválasz-
tás előtt álló középiskolások érdeklődését 
szeretnék felkelteni. 
 Magyarországon évről évre egyre keve-
sebben választják a természettudományos 
pályát. A Sc’Up  interaktív, életszerű work-
shopja ebben hoz gyökeres változást, bebi-
zonyítva, hogy a kutatói lét izgalmas, kihí-
vásokkal teli jövőkép a fi atalok számára. 

Az orvos kategória győztese: „Nefelejcs” – 
érzékenyítő kisjátékfi lm a demenciáról. 
Az orvos kategória győztes csapatvezetője 
pszichiáter, aki egy remek fi lmes stábbal 
összefogva az időskori demenciát a páci-
ens szemszögéből bemutató kisjátékfi lmet 

forgatott. A Nefelejcs a demens emberek 
megértését és elfogadását elősegítő, ér-
zékenyítő beszélgetésre alkalmas, téma-
indító kisfi lm, mely egyben segíti a lai-
kusokat a betegség korai felismerésében. 
A betegség hazánkban is legalább két-
százezer embert érint, és ez a szám ro-
hamosan nő, az évtized közepére százöt-
ven millióra becsülik a demenciával élők 
számát a Földön. 

Közönségdíjas: Prehospitális kézikönyv. 
A közönségdíjat egy mentőtisztből és grafi -
kusból álló testvérpár nyerte a Prehospitá-
lis Sürgősségi Kézikönyv megvalósításá-
ra. A testvérek a formailag és tartalmilag 
is tökéletesre fejlesztett, gyors döntéshoza-
talt segítő zsebkönyvvel az Országos Men-
tőszolgálat és a háziorvosok munkáját tá-
mogatja a sürgősségi ellátásban. A csapat 
álma, hogy a kézikönyv egyszer minden 
magyar mentőautó alapfelszereltségének 
része legyen. 

A Richter Gedeon Nyrt. célja, hogy felka-
rolva ezeket a kezdeményezéseket olyan 
projektek megszületésében vegyen részt, 
melyek hozzájárulnak a hazai egészség-
ügy és oktatás fejlesztéséhez, az ott dolgo-
zók munkakörülményeinek jobbá tételé-
hez, össztársadalmi változásokat indítanak 
el mindannyiunk életminőségének javítá-
sát is szolgálva, minőségi változást hozva 
a hétköznapokba. 
 2021. november 30-áig újra lehet pályázni 
a Richter Anna Díjra, a pályázatok feltölté-
sének, valamint a legfontosabb információk-
nak, híreknek a www.richterannadij.hu fe-
lülete ad helyet. Az érdeklődők naponta friss 
tartalommal találkozhatnak a facebook.com/
richterannadij közösségi oldalon. (x)

AJÁNLÓ AJÁNLÓ

A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai 
munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány 

a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítél oda középiskolai és általános iskolai 
kémiatanároknak. A díj a pedagógusok áldozatos munkájának elismerését szolgálja, amivel 

jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, valamint kiemelt fi gyelmet 
fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére és a tehetséges diákok felkarolására.

A Richter Gedeon Nyrt. folytatja egyedülálló, újszerű társadalmi szerepvállalás programját. Ennek  
köszönhetően a projektek megvalósításával egy időben megnyílt az új pályázati időszak: a kreatív,  

ötletes, egészségügyet és oktatást jobbá tevő terveket 2021. november 30-áig várja a zsűri.

KÉMIATANÁROKAT 
DÍJAZOTT A RICHTER

INDUL A RICHTER ANNA DÍJ 
negyedik pályázati időszaka 
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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

PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – november 29-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – december 6-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – december 13-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – december 20-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 27-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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 

Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7900 példányban.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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

Tájékoztató

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

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

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

Frühwirthné Halász Melinda
alpolgármester (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIRPORT HOTEL BUDAPEST

TAKARÍTÓ
munkatársat keres.

Amit kínálunk:
 • Munkalehetőség egy profi  csapatban

 • Kétműszakos munkavégzés
  (7-15, 14-22)

 • Cafeteria

 • Havi nettó bér: 250.000 Ft

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
krisztiank@airporthotel.hu

Airport Hotel Budapest**** Superior
2220 Vecsés, Lőrinci utca 130/a

2220 Vecsés, Magyar utca 31.
Telefon: 06-29-350-870
Mobil: 06-30-891-1402

www.vecsesivervetel.hui t l h

  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.balinezmasszazs.hu
Vecsés, Fő út 158. I/2.

Nyitva: Minden nap 10–20 óráig

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz   

és Thai Masszázs
A nyugalom szigete, ahol 

igazán kipihenheti a 
stresszes mindennapok 

fáradalmait...

Lepje meg szeretteit egy csodálatos élménnyel!

AAAjándékkártya 
karácsonyra

7000 Ft/60 perc

Vásárlás személyesen 
vagy e-utalvány  

átutalásos fizetéssel!

Tapasztalja meg ezt a különleges masszázsélményt 
eredeti balinéz terapeutáink által!

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

 
 

 

t
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CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

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!

HNIKA

E

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:  



Lakossági élelmiszer-  
házhozszállítás Vecsésen

SHOP.JEGTRADE.HU

Konyhakész pontyszelet
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