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VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Kedves Olvasó
Ismét hátunk mögött hagytunk egy nehéz, küzdelmes esztendőt. Egyrészt nekünk,
városvezetőknek sok erőfeszítést kellett tennünk, hogy településünkön az eddig
megszokott ellátási színvonalat biztosítani tudjuk, másrészt a családok egy részének csupán a mindennapi létfenntartáshoz is eddig nem tapasztalt kihívásokkal
kellett szembenéznie.
Az év közepére úgy tűnt, hogy úrrá leszünk a világjárványon és az életünk újra a megszokott mederbe tér vissza. Sajnos azonban szembesülnünk kellett azzal,
hogy a Covid-vírus a mindennapjaink részévé vált, és mintha nem lenne önmagában elég a sok baj, amit
okoz, még meg is osztja társadalmunkat. Pedig a hátunk mögött hagyott hónapok tanúságai megtaníthatták volna mindannyiunknak, hogy csak összefogással és együttműködéssel tudunk felülkerekedni ezen
a világjárványon.
Új helyzethez kellett alkalmazkodnunk, ami új irányt szabott a mindennapi életünknek, és amely lelkileg és anyagilag is megviselt mindannyiunkat. A bevezetett különleges jogrend a helyhatóságokat is új
helyzet elé állította és különösen nagy felelősséget rótt a polgármesterekre. A munkatársaimmal együtt
legjobb tudásunk szerint igyekszünk megfelelni a kihívásoknak ebben az embert próbáló időszakban. Igaz
a mondás, hogy bajban mutatkozik meg, hogy ki az „igazi barát”. Büszkén mondhatom, hogy városunk
polgárai segítőkészségből jelesre vizsgáztak. Köszönet illet mindenkit, aki részt vett a vírus elleni védekezésben, különös tekintettel az egészségügyben dolgozókat.
Városvezetőként és magánemberként is azt kívánom, hogy mielőbb hagyjuk magunk mögött a világjárványt és közös erővel legyünk úrrá ennek minden negatív következményein.
Az év elején a szokásos megfontolt óvatossággal terveztük meg a költségvetésünket, illetve a legfontosabb feladatainkat. A világgazdaság visszaesése természetesen hazánkban, így Vecsésen is éreztette hatását. A korábbi években megszokott bevétel-növekedés helyett visszaesést kellett elkönyvelnünk, melyet
csak fokozott, hogy a Kormány hatékony veszélyhelyzet-kezelése sok plusz forrást emésztett fel. Ezen költségek egy részéhez az önkormányzatoknak is hozzá kellett járulnia. Örömmel újságolhatom azonban, hogy
az állam nemcsak elvont, hanem jelentős beruházások megvalósulásához járult hozza városunkban. Jó érzéssel tölt el, hogy Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úrral a tanuszoda és a kézilabda munkacsarnok alapkövét is elhelyezhettük.
Ismét közeledik az év vége, közelednek az ünnepek, mely mindig kiváló alkalmat teremt a visszatekintésre. A régi időkben a Biblia mellett a kalendáriumok jelentették a legkedvesebb családi olvasmányt.
Ebből idézhettük föl a közelmúlt legfontosabb eseményeit, ünnepeit. S bár jelentősen megváltoztak az olvasási szokások, de mi itt Vecsésen rendületlenül hisszük, hogy a nyomtatott formában megjelent kiadványnak még ma is átütő ereje van.
Újra itt az Advent, a várakozás, a lelki felkészülés, a remény ideje, mely erőt kell, hogy adjon a megújuláshoz. A karácsonyi ünnepek után pedig jön az új esztendő, az új tervek és elhatározások ideje, melyek megvalósításához mindenkinek kitartást kívánok.
Szeretném megköszönni a város polgárainak egész éves munkáját, amellyel maguk és a közösség javát szolgálták. Kívánok mindannyiuknak békességben, egészségben eltöltött karácsonyt!
Isten áldása kísérjen Bennünket!

Szlahó Csaba

VECSÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

5

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat Vasárnap

1

Újév

2

Ábel

Fruzsina

3

4

5

6

7

8

9

Benjámin

Títusz
Leona

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Genovéva

Melánia
Vilmos
Antal
Antónia
Timót
Xénia

Ágota
Honoráta
Piroska
Margit
Pál
Henrik

Simon
Eduárd

Gáspár
Vízkereszt

Ernő
Tatjána

Veronika
Csongor

Sára
Márió

Fábián
Sebestyén

Vanda
Paula

Angelika
Angéla

Attila
Ramóna
Bódog
Félix
Ágnes
Agnéta
Károly
Karola

Gyöngyvér
Keve
Lóránt
Lóránd
Vince
Artúr
Adél
Valér

Marc ell
Juliánusz
Gusztáv
Marcell
Zelma
Rajmund
Martina
Gerda

31

Marcella
János

JANUÁR / 2022

Magyarország híres templomai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Csenger
A református templom
Csenger Magyarország legkeletibb kisvárosa. A Szamos egy szép patkókanyarulatában fekszik. Fontos átkelőhely volt már az
Árpád-korban. A település büszkesége monumentális kőtemploma, melynek építése 1340 előtt – vélhetően 1322 után kezdődött, és a század második felében készült el.
Figyelemre méltó, hogy a templomot vakolat nélküli vörös és fekete égetett téglából építették. Országos és egyben Európ-hírű a templom hajójában lévő festett kazettás deszkamennyezet, melyet 1745-ben készítettek. A rajtalévő virágminták a magyarság legkorábbi időszakaira utalnak. A famennyezet 9×14 teljes kazettából, és egy fél kazetta sorból áll. A Felső-Tiszavidék legrégebbi emléke 1745-ből. Festett kazettái a reneszánsz hagyományokat őrzi. A kazettákat Felsőbányi Asztalos István
készítette.
Az első református zsinatot 1576-ban tartották – mely nagymértékben volt köszönhető Drágfy Gáspár főúrnak, aki teret engedett udvarában a reformáció terjesztésének –, ezt a zsinatot első püspökünk Méliusz juhász Péter hívta össze. Az
eseménynek volt köszönhető, hogy Csenger lakossága, papostól, kegyurastól áttért a református hitre. Ma is meghatározó a
lakosság protestáns közössége.

A TEMPLOM LÁTKÉPE A BELSŐ TÉRREL
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FEBRUÁR / 2022
Győr-Moson-Sopron megye
Pannonhalma
Bencés Főapátság
A Pannonhalmi Bencés Főapátságot és az azóta is folyamatosan működő Szent Benedek-rendi monostort Géza nagyfejedelem alapította 996-ban. Az 1001-ből származó alapítólevél szerint Szent István király fejezte be a kolostor építését. A jelenlegi gótikus kerengő 1486-ban Mátyás király kommendánssága idején épült. A XVI. századtól török elleni végvár, melyet a bencések 1586-ban elhagytak, majd 1594-ben a hódítok elfoglaltak. A szerzetesek 1638-ban tértek vissza, de a törökök újra elfoglalták 1683-ban. A barokk átépítés a XVIII. század közepén Sajgho Benedek főapát idején kezdődött.
II. József 1786-ban feloszlatta rendet, a kolostor műkincseit széthordták, az épületből börtönt akartak csinálni. A bencések 1801-ben kapták vissza. 1824-ben megépült Engel Ferenc tervei alapján a klasszicista könyvtár. A háromhajós templom legrégebbi része az altemplom a kora gótikus jellegzetességeit viseli.
Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. Napjainkban is élő,
mintegy negyven fős szerzetesközösség lakja, akik az ora et labora szellemében végzik a liturgiát, fogadják a lelkigyakorlatozókat, működtetik a bentlakásos gimnáziumot, kulturális munkát végeznek – könyvtár, levéltár, múzeum, könyvkiadó
működtetésével. Az egész épületegyüttest a magyar klasszicizmus egyik legismertebb alkotása, az 55 méter magas torony
koronázza, melyet Packh János tervezett.

1. A BENCÉS FŐAPÁTSÁG LÁTKÉPE
2. A FŐHAJÓ AZ EMELT SZENTELLYEL ÉS AZ ALTEMPLOMI LEJÁRÓVAL
3. RÉSZLET A KOLOSTOR KERENGŐJÉBŐL
4. A 400 EZRES KÖNYVTÁR
5. A HÁROMHAJÓS ALTEMPLOM
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MÁRCIUS / 2022
Vas megye
Ják
A Szent György templom
Magyarország leghíresebb románkori temploma, a jáki Szent György templom az Árpád-házi királyok idejéből maradt fenn.
Az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikáját a hazai román stílusú építészet szimbolikus alkotásaként tartják
számon, 800 éves történelme alatt sok minden történt a világon és hazánkban is.
A Jaák nemzetségből származó Nagy Márton comes földbirtokos alapított itt kolostort és templomot, utóbbi építése 1214ben kezdődött, és egészen 1256-ig húzódott el. A török pusztításának köszönhetően a kolostornak ma már nyoma sincs.
A templom történetének második legjelentősebb helyreállítási munkája 1896–1904 között zajlott, a munkálatokat Schulek
Frigyes vezette. Az átépítés során a románkori állapotnak megfelelően állították helyre az épületet.
1991-ben az úgynevezett Mária-oltár restaurálásakor leltek rá a jáki gótikus szárnyasoltárra az elveszettnek vélt négy
táblaképpel (Péter, Pál, Bertalan és Ker. Szent János). Visszakerült egykori helyére a nagytemplom északi hajójának az oltárához. A templom felé közeledve már messziről jól látható a monumentális épület, amely szinte uralja a környéket. A déli oldalról körítőfal övezi, rajta az 1663-ban épített díszes, bélletes kapun léphetünk be a templom területére.
A két homlokzati torony között található a pazar díszítésű főkapu, amely Magyarország leggazdagabban díszített késő
román kapuzata. A bejárat feletti timpanonban a két angyal között trónoló Krisztus látható, míg a kapu homlokzatán Krisztus
és a 12 apostol életnagyságú szobrai állnak. A kapu két oldalán lévő fülkékben a gyermekét tartó Madonna és az oroszlánnal
küzdő Sámson szobrai állnak.
A főhajóban hatalmas oszlopok sorakoznak, ezeket növénydíszes oszlopfők ékesítik. A mellékszentély oltárán álló Máriaszobor a 15. századból való, az oltárképek 1705-ből származnak.
A jáki templom díszített főkapuja egy másik, budapesti épületről is ismerős lehet. A XIV. kerületi Vajdahunyadvár népszerű látnivalója az a jáki kápolna, amelynek kapuja a jáki apátsági templom mintájára készült 1896-ban.








1. A JÁKI SZENT GYÖRGY TEMPLOM LÁTKÉPE
2. A TEMPLOM BELSEJE A FŐHAJÓVAL, HATALMAS OSZLOPAIVAL
3. A DÍSZES FŐKAPU, MELYNEK MÁSOLATA VAJDAHUNYADVÁR NÉPSZERŰ LÁTNIVALÓJA A JÁKI KÁPOLNA
4. A MELLÉKSZENTÉLY OLTÁRÁN ÁLLÓ MÁRIA-SZOBOR A 15. SZÁZADBÓL
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ÁPRILIS / 2022
Budapest
Lipótváros
A Szent István király-Bazilika
A Szent István király bazilika társszékesegyház – ismert még mint Lipótvárosi plébániatemplom – , egy neoreneszánsz stílusú
basilica minor rangú székesegyház Budapest V. kerületében, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye társszékesegyháza.
A bazilika tényleges megépítésére az 1838-as nagy árvíz szolgáltatott indokot. 1845-ben végül Hild József kapott megbízást a tervek elkészítésére, 1851. augusztus 14-én kezdték el építeni, fő mecénása Sina Simon báró volt. Az elkészült templomot a sok probléma után – építési hiba miatt a kupola beomlott – 1905. november 9-én szentelték fel, a zárókő elhelyezésére pedig az uralkodó, I. Ferenc József magyar király jelenlétében került sor 1906. december 8-án. Hild József után
1867–1889-ig Ybl Miklós vezette az építkezést, majd Kauser József fejezte be.
A főhomlokzat timpanonjának szoborcsoportja Szent István, Szent Imre, Szent László és Lipót hódolatát ábrázolja a
Patrona Hungariae előtt. A szobrok – a tornyok fülkéiben álló egyházatyák és a kupola szobraival együtt – Fessler Leó alkotásai. A boltívekre Benczur Gyula festette a szimbolikus angyalokat. A főkapu lunettájának mozaikját Thán Mór tervezte. A Neoreneszánsz főltárt Kauser József tervezte, az oltáron Szent István carrarai márvány szobra áll. A kupola mozaikját Lotz Károly kartonja után a Salviati-műhely készítette.
A bazilika magassága 96 méter, hossza 87,4 méter, szélessége 55 méter. Befogadó képessége nyolcezer fő.

1. A BAZILIKA LÁTKÉPE 
2. A NEORENESZÁNSZ FŐOLTÁR, AMELY KAUSER JÓZSEF TERVE ALAPJÁN KÉSZÜLT, ÉS STORBLI ALAJOS SZENT ISTVÁN-SZOBRA DÍSZÍTI 
3. A BAZILIKA KUPOLÁJA 
4. A KERESZTHAJÓ JOBB OLDALI RÉSZE A MELLÉKOLTÁRRAL, SZENT LÁSZLÓ ÉS SZENT GELLÉRT SZOBRÁVAL 
5. A BAZILIKA MÉLTÁN HÍRES ORGONÁJA 
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MÁJUS / 2022
Budapest
Várnegyed
A Mátyás-templom (Nagyboldogasszony plébániatemplom)
Az egyházi hagyomány szerint a templomot Szent István király alapította 1015-ben. A Szent István-féle templomról sem okleveles, sem tárgyi adat nem maradt fent. IV. Béla a tatárjárás után, 1255 és 1269 között, valószínűleg a régebbi, kisebb templom helyére tornyos, háromhajós bazilikát építtetett. Az első építési ütemben (1255–1260) épült fel a főszentély és a mellékszentélyek, az álkereszthajó és a Menyasszony-kapu, valószínűleg Villard de Honnecourt irányításával. A templom teljes kiépítése a második építési szakaszban történt meg 1260 és 1269 között.
A templom Hunyadi Mátyás uralkodása alatt érte el középkori virágzásának tetőpontját. A király felépíttette a délnyugati harangtornyot, a hazai gótikus építészet egyik legnagyszerűbb alkotását. A rajta elhelyezett Mátyás-címer felirata szerint
a torony 1470-re készült el.
Buda 1526. évi első török megszállása során a főtemplom középkori tetőszerkezete és berendezésének nagy része is megsemmisült. 1541-ben, Buda végleges elfoglalása után a törökök sebtében mecsetté alakították át.
A templom Buda visszafoglalása (1686) után először a ferences, majd a jezsuita rend tulajdonába került. 1688-1702 között északi oldalához hatalmas kollégiumot, déli oldalához pedig 1702-1714 között háromemeletes szemináriumot építettek.
Esterházy Pál nádor 1690-ben építtette föl az új barokk főoltárt. Az 1723. évi nagy budai tűzvészben a templom is leégett. I. Ferenc József király 1873-ban kelt határozata alapján 1874–1896 között Schulek Frigyes vezetésével nagyarányú újjáépítésre
került sor, amely kialakította az épület mai képét. A kőfaragó munkákat Kauser Jakab végezte.
Budapest ostroma során az épület igen súlyosan megsérült. Tetőzete kiégett, boltozatai megsérültek, orgonája elnémult.
A háborús károkat a magyar állam állíttatta helyre 1950–1970 között. 1999-ben a magyar állam – története folyamán először – az egyház tulajdonába adta a templomot.










1. A NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIATEMPLOM (MÁTYÁS-TEMPLOM) LÁTKÉPE
2. A TEMPLOM FŐHAJÓJA
3. A TEMPLOM BELSEJE
4. ITT KORONÁZTÁK MEG 1867-BEN FERENC JÓZSEFET ÉS ERZSÉBET KIRÁLYNÉT
5. A TEMPLOM ORGONÁJA
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Norbert
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Anett
Rafael
Dina
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JÚNIUS / 2022
Esztergom
Komárom-Esztergom megye
Prímási székesegyház
Az Esztergomi bazilika, teljes nevén Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház, egy klasszicista és óegyiptomi stílusban épült bazilika Esztergom városában. Külső méreteit tekintve Magyarország legnagyobb egyházi épülete, az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter magas, mellyel az ország legmagasabb épülete is egyben. Az épület továbbá Magyarország
főegyházmegyéjének főszékesegyháza a budapesti Szent István Bazilika mellett.
Először pénz hiányában székesegyházból csak az Ószeminárium épülete, a Sötétkapu és az érseki palota készült el. A bécsi udvar nem nézte jó szemmel az építkezést. Ellenezték, és megpróbálták meghiúsítani, hogy Esztergomban épüljön fel a
Habsburg Birodalom legnagyobb temploma. 1831-re elkészült a hatalmas, óegyiptomi stílusú altemplom, és felhúzták az oldalfalak nagy részét is. 1838-ban Packh Jánost, az építés vezetőjét meggyilkolták. Kopácsy József hercegprímás ekkor Hild
Józsefre bízta az építkezés vezetését, aki módosította a terveket, például a keleti homlokzatot, így neki köszönhető a bazilika végső formája. 1846-ban került fel a kereszt a kupola tetejére. Scitovszky János, az újonnan kinevezett érsek türelmetlenül sürgette a főtemplom elkészültét.
A bazilika felszentelésére 1856. augusztus 31-én került sor, még jóval a befejezése előtt. A ceremónián Ferenc József is
részt vett. A felszentelésre írta Liszt Ferenc az Esztergomi misét, amelyet ő maga vezényelt bemutatásakor.
A bazilika altemplomába 57 lépcsőn jutunk le. A grandiózus, óegyiptomi stílusú építmény Packh János építész tervei alapján készült. Itt található: Vitéz János, Szécsi Dénesé, Habsburg–Estei Károly Ambrus, Mindszenty József, Csernoch János
hercegprímás síremléke.
A Főszékesegyház orgonáját Ludwig Mooser építette, és 1856. augusztus 31-én avatták fel
A bazilika belső alapterülete 5660 négyzetméter, 118 méter hosszú és 49 méter széles. Közepén elhelyezkedő félgömb alakú kupoláját 24 oszlop tartja, amelyek között 12 ablak található. Az épület a kupolánál belülről 71,5 méter magas, átmérője 33,5 méter. A kupola erkélyére a bazilika bejáratától számítva összesen közel 400 lépcsőfok vezet fel.











1. A SZÉKESEGYHÁZ LÁTKÉPE 2. A FŐHAJÓ AZ OLTÁRRAL
3. AZ ORGONA 4. A FŐOLTÁR KÖZELRŐL
5. ALTEMPLOM AZ OLTÁRRAL
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Nóra
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Emese
Sarolta
Izabella
Dalma
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JÚLIUS / 2022
Bélapátfalva
Heves megye
Nagyboldogasszony (ciszterci) apátsági templom
Az erdő mélyén megbúvó templom az egyetlen olyan középkori apátsági templom a 20 közül, amely túlélte a történelem viharait, és eredeti formájában ma is látható. A ciszterci rend 1232-ben kapott engedélyt az apátság alapítására, alapítója II.
Kilit egri püspők. Az építkezés munkálatai a tatárjárás után fejeződtek be. A különleges szépségű, késő román, gótikus és barokk stílusú, háromhajós templom kívülről legalább olyan lenyűgöző, mint belülről. Itt található az ország legrégebbi templomi orgonája. 1241-ig elkészült a monostor kereszthajóhoz csatlakozó szárnya és a templom homlokzata, 1246-ban a ciszterciek már használták az épületet.
Az apátság 1495-ben csere útján Bakócz Tamás, egri püspök kezelésébe került, amely időszaktól fogva az egri püspökség alá tartozott, és a szerzetesek továbbra is itt élhettek. A középkor végén a kolostor, több más ciszterci apátsághoz hasonlóan kezdett elnéptelenedni. 1503-ban például a perjellel együtt csak három szerzetes élt a falak között. 1530-as évekre
teljesen elnéptelenedett az apátság.
A kolostor 1678-ban az egri káptalan kezébe került vissza, ezt követően pedig 1700-ban I. Lipót rendeletére az egri papnevelő intézet kezelésébe került. A templom helyreállításának kezdeményezése egy bizonyos Baranyi István remetének a nevéhez fűződik. Az építési munkálatok 1732-ben kezdődtek el, és 1745-ben szentelte fel gróf Endrődy Gábor egri püspök a három szakaszban újjáépített templomot. A XX. századi helyreállítás 1934-ben Lux Kálmán vezetésével kezdődött meg. A műemléki helyreállítási munkálat a háború miatt legközelebb már csak 1953–1954-ben folytatódhatott Szakál Ernő kőszobrász
és restaurátor irányításával. A templom külső helyreállítását dr. Rados Jenő professzor tervei alapján végezték 1964-ben.
1. NAGYBOLDOGASSZONY (CISZTERCI) APÁTSÁG LÁTKÉPE 
2. OLDALHAJÓ OLTÁRKÉP 
3. A HÁROMHAJÓS TEMPLOM FŐHAJÓJA 
4 A TEMPLOMBELSŐRŐL KÉSZÜLTFELVÉTELEK 
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Rózsa
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Linda
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Jácint
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Dominika
Domokos
Tiborc
Zsuzsanna
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Patrícia

Krisztina
Havas B. A
Klára
Diana
Huba
Emília,
Izsó
Natália

Berta
Bettina.
Ipoly
Ince
Állami Ü.
István, Vajk
Gáspár
Gazsó

Ibolya
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Sámuel.
Ágoston
Mózes

Bella
Erika

AUGUSZTUS / 2022
Pécs
Baranya megye
Püspöki (Szent Péter és Szent Pál) székesegyház
A Pécsi egyházmegyét 1009-ben alapította Szent István. Ekkor már állt itt egy székesegyház, amelynek altemploma a 4. századból, azaz a római időkből származott. Valószínűleg a 11. század végén kezdték építeni, és 1140-1180 között fejezhették
be. A török idők sokáig tartottak Pécsett: 1543 és 1686 között állt uralom alatt a város, ekkor a székesegyház nyugati részét,
a Corpus Christi-kápolnát dzsáminak használták. Mai formáját a 19. század végi restauráláskor nyerte el, melynek célja az
Árpád-kori székesegyház megidézése volt.
A székesegyházba belépve hatalmas belső tér tárul föl, kék és arany színekben játszanak a falak, a fakazettás mennyezetet a tizenkét apostol képe díszíti, amelynek hatását a sátoros főoltár fokozza. A kóruson négy manuálos, 6101 síppal rendelkező orgona áll, az egykori pécsi Angster Orgonagyár alkotása. A Jézus Szíve és a Corpus Christi kápolnát Lotz Károly falfestményei díszítik. Székely Bertalan világhírű faliképei láthatók a Mária kápolnában és a Szent Mór püspökről elnevezett kápolnában. A 12. századi, nagy alapterületű, négy oszlopsorral tagolt, keresztboltozatos, öthajós altemplomban régészeti
ásatások során megtalálták, majd újratemették Janus Pannonius pécsi püspök és humanista földi maradványait. Tiszteletére
ugyanott szobrot állítottak.
Pécs nyolc püspöke nyugszik a kriptában. Legelőször 1825-ben temették ide Király Józsefet, utoljára pedig 1994-ben
Cserháti Józsefet. A köztes időszakban regnáló püspökök közül csak hárman nincsenek itt, azok, akik nem a Pécsi
Egyházmegyében fejezték be szolgálatukat.
1. A PÉCSI SZEKESEGYHÁZ LÁTKÉPE 
2. FŐHAJÓ A SÁTOROS FŐOLTÁRRAL 
3. ÜNNEPI MISE A SZÉKESEGYHÁZBAN 
4. AZ ALTEMPLOM 
5. A MENNYEZET FRESKÓKKAL
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Lőrinc
Viktor
Irma
Mária
Dorián
Vilhelmina
Jusztina
Pál

Zakariás
Csanád
Kornél
Ludovika
Friderika
Frida
Adalbert
Döme

Regina
Dusán
Szeréna
Roxána
Máté
Mirella
Bernát
Vencel

Kisboldog A.
Adrien
Enikő
Melitta
Irisz
Móric
Mihály
Mikes

Ádám
Pető
Ciprián
Edit
Líviusz
Tekla

Hunor
Nikolett
Hildegárd
Zsófia
Gellért
Mercédesz

Igor
Teodóra
Diána
Metód
Eufrozina
Kende

Jeromos
Médea

SZEPTEMBER / 2022
Sopron
Győr-Moson-Sopron megye
Nagyboldogasszony bencés-templom (Népi nevén kecske templom)
A gótikus templom a bencések tulajdonában van. Nevét a templomban több helyen is látható kecske ábrázolásokról kapta. A kolostort 1270-ben a ferences szerzetesek építették. A templomot 1280 körüli években kezdte építeni, az alapító Geisel
család, az arányait tekintve még román stílusú, három hajóval. Egy tűzvész után a barokk-kor stílusának megfelelően átépítették, ebből a korból származik a rokokó szószék és a rokokó főoltár. A torony a XIV. század első negyedében épült.
A bencések 1802-ben kapták meg az épületegyüttest, majd a XIX. sz. végén a híres soproni építész Storno Ferenc tervei
szerint restaurálták a templomot, visszaállítva eredeti gótikus stílusát. A Geisel család kecskét ábrázolő címere, illetve annak
másolata díszíti a nyugati kaput. A címerállat többször is feltűnik az épületen.
Az ódon hangulatú gótikus hálóboltozat a háromhajós templom legszebb része a főoltárral és a szószékkel. A templomban található még egy szószék, a vörös márványból készült úgynevezett Kapisztrán-szószék, melyről Kapisztrán Szent János
buzdította a 1456-ban a magyarokat a török elleni harcra.
A kolostor szentélye mellett található a káptalan terem, a XIV. századi gótikus faragványaival a legkorábbi magyar művészeti emlékek közé tartoznak. Helyreállítására 1948-ban került sor.
1. A TEMLOM LÁTKPE, ELŐTÉRBEN A FŐTÉREN LÁTHATÓ A SZETHÁROMSÁG-OSZLOP 
2. AZ EGYIK SZÓSZÉK 
3. AZ ORGONA KARZAT 
4. A KOLOSTOR SZENTÉLYE 
5. TEMPLOMBELSŐ 
6. A TEMPLOMBAN TÖBB HELYEN LÁTHATÓ CÍMERÁLLAT, A KECSKE 
7. A BOLTOZAT 
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Gedeon
Hajna
Hedvig
Hédi
Gilberta
Salamon

Brigitta
Gitta
Ambrus
Lukács
Blanka
Biank

Miksa
Rezső

Ede
Kálmán

Lora
Nádor

Iringó
Vendel

Armand
Dömötör

Szabina
Szabrina

Domokos
Helén
Orsika
Orsolya
Simon
Szimone

Tekla
Terézia
Előd
Korina
Nárcisz
Zénó

Aurélia
Gál
Nemzeti Ün.
Gyöngyi
Alfonz
Kolos
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Cseke
Farkas

OKTÓBER / 2022
Szeged
Csongrád megye
Püspöki székesegyház (Dóm)
A mai épület helyén álló Szent Demeter templomot 1913-ban bontották le. A torony azonban ma is áll, Rerrich Béla tervei
alapján átalakítva. Falképeit Aba Novák Vilmos festette 1931-ben. Az új székesegyházat 1914-ben kezdték építeni Schulek
Frigyes és Foerk Ernő tervei szerint 1930-ban szentelték fel – az ünnepi miséhez a zenét Dohnányi Ernő komponálta –, Horthy
Miklós kormányzó és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter jelenlétében. Ekkor helyezték el a templomban a Szent Gellérerekjéjét.
A kéttornyos négyezeti kupolás templom az észak-olaszországi neoromán stílust szerint épült. A jobbb oldalon a Szent
Kereszt oltár látható. A bal oldali Szent Gellért oltár szobrait Krasznai Lajos készítette. A kereszhajóban emelkedik még Szent
Antal- és Jézus Szíve-oltár. Az oldalkápolnákban van a Szent Erzsébet-, Szent Margit-, Szent István és a Szent Demeter oltár.
Ez utóbbi három oltár és a kereszthajóban lévő Klebersberg-síremlék Ohmann Béla munkája. A székesegyház orgonáját Geyer
József tervei szerint a pécsi Angstercég készítette.
A Dóm névadója Magyarok Nagyasszonya. Méretei: befogadóképesség 5000 fő, hossza 80,8 méter, magassága 53,6 méter,
szélesség 51 méter, a tornyok magassága 81 méter.

1. A DÓM LÁTKÉPE 
2. A NEGYON SZPEN FELÚJÍTOTT KUPOLA 
3. BELSŐ TÉR, HÁTTÉRBAN A SZENT GELLÉRT OLTÁR 
4. A SZENT GELLÉRT OLTÁR KÖZELRŐL 
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Mindensztk

Rezső
Csenger
Aliz
Szidónia
Iliász
Olivér
Janka
Stefánia..

Gotfrid
Kolos
Albert
Lipót
Cecilília
Filemon
Brenda
Taksony

Tivadar
Szibilia
Edmund
Margit
Kelemen
Klementina

Győző
Márton
Leo
Réka
Gergő
Hortenzia
Emma
Flóra

Károly
Karola
Martin
Márton
Jenő
Pető
Katalin
Katinka

Imre
Tétény
Jónás
Renátó
Erzsébet
Liza
Konrád
Virág

Lénárd
Leonárd
Szaniszló
Szilvia.
Bodog
Jolán
Advent 1.
Virginia

András
Andor

NOVEMBER / 2022
Keszthely
Zala megye
Magyarok Nagyasszonya – ferences – plébániatemplom
A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom késő gótikus stílusban épült templom Keszthely főterén. Ebben a templomban
találhatók a mai Magyarország legnagyobb gótikus freskói, amelyeket 1974-ben fedeztek fel.
A templom 1386-ban épült a Ferenc-rendi szerzetesek számára. Építtetőjét, az 1397-ben kivégzett Lackfi István nádort
itt a templomban temették el. A keszthelyi templomot alapító Lackfi István a királyi seregek fővezére volt. A szentélyben és
a diadalíven helyezték el a Festetics család síremlékeit. A templom falképei a XIV. században készültek. A hajó északi falán
Jézus életéből vett jelenetek láthatók, a déli falon a Szentlélek eljövetele, Mária halála és mennybevitele, valamint Mária
megkoronása kapott helyet. A szentély déli és keleti oldalán a gótikus ablakok mentén három sorban egymás fölött szentek
alakjai láthatók.
1799-ben került a templom Festetics György tulajdonába, aki a város plébániatemplomává tette, a kolostort a premontrei rendnek engedte át.
A templom három részből áll: a neogót, 19. századi toronyból, illetve előcsarnokból, a templomhajóból és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyből. A templomtesthez északról a kolostor, kerengő, sekrestye, délről a Szent Anna-kápolna csatlakozik. A templom magassága 60 méter,

1. A TEMPLOM LÁTKÉPE KESZTHELY FŐTERÉN 
2. A FŐHAJÓ AZ OLTÁRRAL
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Szilveszter
Donáta

DECEMBER / 2022
Sümeg
Veszprém megye
Urunk Mennybemenetele-plébániatemplom
A templom nem annyira külső megjelenésében érdekes, inkább a belsejében feltáruló freskósorozat teszi emlékezetessé.
Mecénása a hatvanéves püspök volt.
A Plébániatemplomot a 18. századig állt Szent Katalin templom helyére építtette Padányi Biró Márton 1756-ban, aki az
a magyar ellenreformáció egyik jeles és igen művelt egyénisége volt. Falait Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) freskói díszítik, amiért méltón a „barokk sixtusi kápolnájaként” említik. Az egész templom – az oldalfalak, a mennyezet, a hajó, a
szentély és a kórus – egyetlen, harmonikusan egybeolvadó nagy festmény. A kórus alól kilépve felettünk a A Világmindenség
Ura trónol, aki elküldi fiát. Az oldalfalon Krisztus születése, átellenben pedig a névadás és körülmetélés jelenete látható. A túloldalon a Golgotát festette meg a mester. A szentélyben látható a zárótétel, Krisztus visszatér az Atyához.
A Krisztus Mennybemeneteléről nevezett Plébániatemplomot 1759-ben szentelték fel.
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Mi történt 2020
decemberében?
Bak csillagjegy
december 22.–január 19.
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Aki átlapozta néhány évre visszamenően
a Vecsési Tájékoztató vagy a Vecsési
Kalendárium lapjait, az láthatta, hogy
szinte minden hónapban volt olyan
érdemleges történés – a gazdaság és/vagy
a kultúra területén –, ami megörökítésre
érdemes. A színes kavalkád egyik
legzsúfoltabb hónapja december.
Csak ízelítőül: motoros és kamionos
mikulások járták a várost, a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület koncertje,
Mindenki Karácsonya, a Labdarózsa
Népdalkör népzenei találkozója,
János napi boráldás, Jubiláns házaspárok
köszöntése. Mindezeknek az advent
és a karácsony adott meghitt hangulatot.
Szegényebbek lettünk.

az önkormányzatok életére is. Nyáron
egy kis könnyítés jött, de november
elejétől ismét szigorítás következett.
A Vecsési Tájékoztató hasábjain
december és idén január hónapban
oldalas interjúkat olvashattunk, ahol
az országgyűlési képviselő, a polgármester és a jegyző mondta el gondolatait az évről, a vírusról és az elvégzett feladatokról. Varga Norbert, a VT
főszerkesztője beszélgetéseiből a fontosabb részeket idézzük fel.

Mérlegen a rendkívüli
2020-as év
Tavaly januárban és februárban csak
a hírekből hallottunk arról, hogy távol egy új vírus okoz súlyos betegséget. Hesegettük a gondolatot, míg azután március elejétől testközelbe került a Covid-19 vírus. Átírta az
életünket. Teljesen új szokásoknak
kellett megfelelni az élet minden területén kisgyermektől nyugdíjasig.
Természetesen ez kihatott a gazdaság és

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő:
„Vecsés város a kialakult nehéz helyzet ellenére is remekül teljesített”
A képviselő a térség fejlődéséről
ezt mondta:
– A Lenovo ezer munkahelyet hoz
létre Üllőn. Ugyanitt a Spar is jelen-
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tős beruházásokat hajt végre – szárazáru csarnokot építenek –, ami szintén munkahelyeket generál. A JYSK
egy új, regionális raktárbázist hoz létre Ecseren, ez 300 embernek jelent
majd állást. Közel kétezer új álláshely
lesz Vecsés körzetében.
– Az elmúlt hetekben az iparűzésiadóbevételek elvonásáról lehetett hallani a médiában.
Ezzel kapcsolatban még most is
nagy a bizonytalanság, a városvezetők
joggal zúgolódhatnak, hiszen a települések bevételeinek legnagyobb része ebből az adónemből folyik be.
Lehet már tudni, hogy mire számíthatnak az önkormányzatok, és milyen módon kompenzál az állam elvonás esetén?
– A kormány a kis- és középvállalkozások megsegítése érdekében felére csökkenti az önkormányzatok számára fizetendő iparűzési adót. A 25
ezer fő alatti települések esetében a
kieső összeggel azonos nagyságú támogatást biztosít a kormány. A támogatást két egyenlő részletben kaphatják majd meg a helyhatóságok,
legkésőbb 2021 júniusában, illetve
októberében.
– A koronavírus-járvány gazdasági
hatásai Vecsésen is érződnek, ennek ellenére nem lehetünk elégedetlenek a
város elmúlt évi eredményeivel. Többek között folytatódtak az útfelújítások,
és intézményfejlesztésre is volt módja a
városnak. Mit gondol, milyen év vár
idén Vecsésre?
– Vecsés város a kialakult nehéz
helyzet ellenére is remekül teljesített.
Az intézmények biztonságosan működtek a vírus alatt is; három utat is
felújított az önkormányzat 200 millió

forintból. Ismerve a vecsési embereket, elmondhatom, hogy hasonlóan
jól fognak alkalmazkodni az idei évhez, és közösen sikerrel fogjuk zárni.
Két állami beruházás is megvalósul a
városban: a kézilabda munkacsarnok
és tanuszoda építését a kormány jóváhagyta 1,2 milliárd forintos költségvetéssel. A város a telkeket
előkészítette és átadta a kivitelezés
megkezdéséhez.
– Sok bosszúságot okoz a vecsésieknek a Telepi út–Dózsa György út közötti vasúti átjáró. Tavaly év végén
Szlahó Csaba polgármester úrral közösen tettek lépéseket a probléma enyhítésére. Hol tart most az ügy, és milyen
megoldásra van lehetőség?
– Polgármester úrral közösen jártunk a MÁV vezetésénél, hogy megoldást találjunk erre a problémára.
A legszerencsésebb megoldás egy aluljáró lenne, de a MÁV-nak jelenleg
nincs erre forrása, így most együtt keressük az alternatívákat, hogy ne kelljen néha akár 15 percet is várakoznia
az autósoknak a vonatok miatt.
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Szlahó Csaba polgármester:
„…most is arra kell törekednünk,
hogy a legjobbat hozzuk ki a lehetőségeinkből”
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Tavaly decemberi beszélgetésünk alkalmával azt mondta, összességében jól
alakult az év és sokat haladt előre
Vecsés 2019-ben. Jól sejtjük, hogy ugyanez nem mondható el az idei évről?
– Ez az év szinte minden téren
merőben eltért a korábbiaktól. A koronavírus-járvány átírta a mindennapjainkat, a családok, a települések
és az ország is megsínylette ezt az
időszakot. Ebben a helyzetben az volt
a legfontosabb feladatunk, hogy
megőrizzük a város gazdasági stabilitását. Az intézményeink és a városüzemeltetés biztonságos működését
meg tudtuk tartani, de a beruházási
oldalon szükség volt megvonásokra,
hogy végig biztos lábakon álljon a
költségvetésünk. A járvány számlájára
írhatjuk, hogy összesen több mint egymilliárd forint értékű városi beruházás
került parkoló pályára, de a megfontolt gazdálkodás eredményeként ennek ellenére is végre tudtunk hajtani
fontos fejlesztéseket. Ezeket részben
pályázati forrásból, másrészt saját
költségvetésből valósítottuk meg.
A városi beruházások közül szeretném kiemelni a jelentősebb forgalomtechnikai fejlesztéseket: a gyalogosok védelme érdekében a Fő
út–Iskola utca kereszteződésében és
a lakótelepi gyalogátkelőhelynél is
jelzőlámpák irányítják a forgalmat,
ezáltal biztonságosabb lett az átkelés,
valamint a Lőrinci út – Lincoln út és
a Széchenyi út–Lincoln út kereszteződésében pedig jelzőlámpás csomópontokat alakítottunk ki. Ezeket a
beruházásokat mintegy 100 millió forintból valósítottuk meg. Ha még
megemlítem azt a három utcát, amit
idén felújítottunk, és hozzávesszük a

Budai Nagy Antal utcai új sportcentrum fejlesztését, azt mondhatom,
hogy nincs okunk panaszkodásra, hiszen nagyon sok településen ennyire
sem futotta a pandémia idején.
– Feltételezzük, hogy a járvány elleni védekezés is sok pénzt emésztett fel.
– Egy ilyen időszakban az emberi
élet védelme a legfontosabb, ezért
nem sajnáltuk a megelőzésre fordított forrásokat. A városi intézmények
dolgozóit elláttuk a védekezéshez
szükséges eszközökkel és felszerelésekkel, megoldottuk a közterületek,
az oktatási és nevelési intézmények
fertőtlenítését, és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy az elesettek és az idősek támogató segítséget
kapjanak ebben a nehéz időszakban.
– Említette, hogy összesen egymilliárd forint értékben kellett elhalasztani
beruházásokat. Milyen fejlesztések történtek volna, ha nem szól közbe a világjárvány?
– A képviselő-testület tagjainak
számtalan ötlete van, amelyekkel szebbé, élhetőbbé szeretnék tenni városunkat. Ha arra gondolunk, hogy
mennyi közterület, út és járda van
Vecsésen, akkor nem kell nagy fantázia
ahhoz, hogy ezt a pénzt pillanatok alatt
elköltsük. De hogy konkrétumokat is
mondjak, például szerettük volna folytatni az Erzsébet tér fejlesztését, mert
fontos volna a belső vízelvezető árok
átépítése, amit az Arany János utcában is szeretnénk folytatni. A Deák
Ferenc utcai parkolási problémákat
is szeretnénk megoldani, illetve több
út- és járdafelújítást is terveztünk,
amelyekre idén nem kerülhetett sor.
Intézményi felújításokat is el kellett
halasztanunk, de itt egy jó hír is van,
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a Bálint Ágnes Óvoda régi szárnyának
felújítását most terveztetjük.
Szerettük volna tovább bővíteni a
sportolási lehetőségeket, a lakótelepen
egy új futókör építését, és a játszótér
felújítását is terveztük. Van egy karbantartó csapatunk, akik nagyon jó
hatékonysággal dolgoznak kisebb javítások esetén, például átereszek tisztításánál, útpadka javításoknál. A munkájukra nagy igény van, ezért szerettük
volna bővíteni a létszámot, de erre
sem kerülhetett sor. Az egyesületek támogatását is vissza kellett venni, de ezt
az év végén valamelyest tudjuk pótolni. Jól látszik, hogy volt mit elnapolni,
és akkor a nagyobb beruházásokról,
mint a tanuszoda és a tornacsarnok
fejlesztése, még nem is beszéltünk.
Igaz, hogy ezek állami beruházások, az
önkormányzat csak a területet biztosítja, de a munkálatok idén sem
kezdődhettek el. Bízunk benne, hogy
nem maradnak el végleg a járvány miatt. Mindezek mellett azt is meg kell
említeni, hogy a bevételeink egy részét
elvette az állam, és némileg átalakították a költségvetés struktúráját, aminek
az lett a következménye, hogy csökkentek a szabadon felhasználható forrásaink. Igaz, hogy a feladatalapú támogatások mértéke nőtt, de ez nekünk hosszú távon nem biztos, hogy
előnyös, hiszen a felcímkézett összegeket csak meghatározott célokra lehet
elkölteni, míg a szabadon felhasználható pénzeket a város igényeinek
megfelelően használhatnánk fel.
– Mit gondol, mit várhatunk
jövőre, 2021 jobb vagy rosszabb lesz az
idei évnél?
– Véleményem szerint, ha ez az év
nehéz volt, akkor a következő, amely

az idei gazdasági teljesítményen alapul, még nehezebb lesz. A járvány miatt hozott kényszerintézkedések hatásai jövőre jelentkezhetnek markánsabban, de ezzel kell együtt élnünk,
nem tehetünk mást. Az élet nem áll
meg, nekünk most is arra kell törekednünk, hogy a legjobbat hozzuk ki
a lehetőségeinkből. Tudjuk, hogy
vannak olyan sarkalatos fejlesztési
pontok, amelyekben előre kell lépnünk, hogy a lakosság minél kevesebb kellemetlenséget érezzen a
jövőben. Vannak még megoldásra váró forgalomtechnikai kérdések, például a nagysorompó ügye, de említhetném a csatornahálózat fejlesztését is.
Szeretnénk tehermentesíteni a
Budai Nagy Antal utcai átemelőt,
ami az ott lakók számára nagyon fontos, mert a beömlő csapadékvíz miatt
sokszor visszafolyik a szennyvíz. Ezzel
kapcsolatban megrendeltünk egy fejlesztési tanulmányt. Ezzel párhuzamosan szeretnénk foglalkozni a vízelvezetés kérdésével is, ami az egész várost érinti. Ezek olyan feladatok,
amelyeket még akkor sem tudnánk
egyik napról a másikra megoldani,
ha rendelkezésünkre állnának azok
az anyagi források, amelyeket ezekre
a
fejlesztésekre
fordíthatunk.
Milliárdokról van szó, ezért ezek távlati célok, a megvalósításuk csak ütemezetten hajtható végre.
– A hosszú távú tervek között szerepelt a városközpont további fejlesztése is.
– A városközpont fejlesztése is
milliárdos tétel. Az önkormányzati
ingatlanokat vállalkozók bevonásával
tudnánk fejleszteni, de egyelőre ezt is
elnapoltuk. Inkább a város nagyobb
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tereinek fejlesztésére szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Az Erzsébet teret
már említettem, emellett a Halmi
tér, a Hősök ligete és a lakótelepi játszótér fejlesztésére szeretnénk koncentrálni. A Petőfi iskola környékét
is szeretnénk tovább szépíteni, és nagyon fontos volna a lakótelep melletti benzinkútnál kialakult parkolási
káosz megszűntetése is.

Mohainé Jakab Anikó jegyző:
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„…ilyen esetben a település képviselő-testületének feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja”
– A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478-as számú kormányrendelet
november 3-án jelent meg, és azóta
hatályban van, így a novemberi és a
decemberi testületi ülés is elmaradt.
A katasztrófavédelmi törvény kimondja, hogy ilyen esetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja. Ez egy korlátozott
felhatalmazás, mert például intéz-

mény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási és szolgáltatási körzeteiről
nem dönthet egy személyben a polgármester, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A rendeletek és a határozatok tervezeteit most is összeállítjuk és kiküldjük véleményezésre a
képviselőknek, és az érintett külsős
bizottsági tagoknak. A testület tagjai
elektronikus úton küldik vissza a véleményüket – eddig jellemzően támogató visszajelzéseket kaptunk –, a
polgármester pedig ezeket figyelembe
véve hozza meg a döntést – mondta
Mohainé a döntéshozatal jelenlegi menetével kapcsolatban, majd a rendkívüli jogrendből adódóan az önkormányzat és intézményeinek működéséről az alábbi felvilágosítást adta a
jegyző asszony:
– A veszélyhelyzet kihirdetését
követően az első polgármesteri döntés
a közterületeken történő maszkviselés
szabályait fektette le. A rendeletnek
megfelelően november 13-a óta
kötelező maszkot viselni a piac területén, a játszótereken, az intézmények
bejáratának 20 méteres körzetében, az
üzletek, a vendéglátóegységek, a lottózók, a dohányboltok, a bankok és
pénzintézetek bejáratának öt méteres
körzetében, illetve a tömegközlekedési
eszközre várakozó helyeken.
A mindennapi élet megy tovább,
az elvégzendő feladatok nem csökkentek. Az embereknek továbbra is
szükségük van települési támogatásra,
építkezni szeretnének, vagy éppen a
vállalkozásukkal kapcsolatban szeretnének változtatni vagy segítséget kérni. Az intézmények is működnek, tehát nekünk is ugyanúgy kell foglalkoznunk az ügyekkel, mint a járvány
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előtt. A jelenlegi helyzetben előnyben részesítjük az elektronikus ügyintézést, de a személyes ügyintézés is
biztosított azoknak, akiknek segítségre van szüksége, és ez más módon
nem oldható meg. A földszinten kijelöltünk egy helyiséget, ahol az igazgatási osztályt érintő ügyeket személyesen is intézhetik az ügyfelek. A kérelmeket, beadványokat és a kitöltött
nyomtatványokat pedig a portán elhelyezett gyűjtőládákba is bedobhatják. A zökkenőmentes személyes ügyintézés érdekében arra kérjük a vecsési állampolgárokat, hogy telefonon
egyeztessenek
időpontot
az
ügyintézőkkel, mielőtt felkeresik a hivatalt. Eddig szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a járvány
megjelenése óta csak két kolléga betegedett meg, de már ők is jól vannak – fejezte be a tájékoztatást a
jegyzőasszony.

Ajándékozni öröm
A rászoruló emberek számára a segítség
mindig jól jön.
A társadalom – így a helyinek is – fontos szövete a szociális háló.
Az intézmények igyekeznek megfelelni,
de nem mindig és nem mindenhová tudnak eljutni. Fontos a civilszervezetek, az
egyházak és magánszemélyek adományozása, mellyel néhány családnak örömet
tudnak szerezni. Karácsony,
a szeretet ünnepe, ennek
a tevékenységnek a csúcsa.
A következőkben néhány példát
mutatunk be. Biztos, hogy nagyon sok
hasonló eset bizonyíthatja,
hogy ajándékozni öröm!

Az önkormányzat
Karácsony alkalmából tartósélelmiszercsomagokat osztott ki az önkormányzat a rászoruló vecsési családoknak. A
csomagok értéke egyenként 5000 forint,
az alapvető élelmiszerek mellé pedig csokoládé, kakaó és kávé is került.
– Az önkormányzat minden évben kétmillió forintot különít el erre
a célra, idén ebből az összegből 350
élelmiszercsomagot tudtunk összeállítani. A csomagok kiosztása az elmúlt évekhez hasonlóan a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat és a Gondozási Központ munkatársai, illetve a
képviselő-testület ajánlása alapján
történt. A kiosztást a szociális intézmények munkatársai és a képviselőtestület segítette. Tavaly a Gondozási
Központban egy szép ünnepség keretében adtuk át a csomagokat az
időskorú klubtagoknak, de idén ez a
program a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt – mondta Skribekné
Komár Ágnes önkormányzati képviselő, a szociális bizottság elnöke.
VT INFO
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Tartósélelmiszer-csomagok
a Demokratikus Koalíció
vecsési tagjaitól
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Nagy Károly önkormányzati képviselő tagtársaival hónapok óta azon
gondolkodott, hogyan segíthetnének
a koronavírus-járvány hatására nehéz
helyzetbe került vecsési családoknak.
– Megvizsgáltuk a lehetőségeinket,
számításba vettük, hogy a vecsési szervezetből hányan tudják anyagilag is
segíteni a kezdeményezést, majd amikor láttuk, hogy mekkora keretből
gazdálkodhatunk, bevásároltunk tartósélelmiszerekből és csomagokat állítottunk össze, amiket személyesen
adtunk át a családoknak november
13. és 15. között.
A képviselő elmondta, valakinek
gázpalackra, másnak kétlapos rezsóra
volt szüksége, ezért a család- és gyermekjóléti szolgálat és a gondozási
központ közreműködésével ezeket az
eszközöket is célba juttatták a vecsési
szervezet tagjai.
Nagy Károly hozzátette, hogy másoknak is szeretnének segíteni:
– Január közepére tervezünk egy
hasonló adományozást. Egy olyan
család is a látókörünkbe került, ahol
az anyuka elhunyt és most az apuka
egyedül neveli a gyermekeit, nekik is
eljuttatunk adományokat, így eddig
12 családnak tudtunk segíteni.
VT INFO

Egyházi segítség
Közel húsz éven át decemberben tartotta a Kereszténydemokrata párt helyi szervezete és az Irgalmas Jézus
Plébánia Karitász csoportja azt a kedves karácsonyi ünnepségét, ahová
meghívták az iskolák, óvodák nehezebb sorsú gyermekeit, és egy műsor
keretében mindnyájukat megajándékozták. A vírusjárvány most ezt nem
engedte megrendezni, de a korábban
szintén jellemző tartós élelmiszergyűjtő akciót meg lehetett tartani.
Gáspár Csaba szervezőtől arról érdeklődtünk, hogy miként sikerült az
adománygyűjtés.

– Az Irgalmas Jézus Plébánia Karitász csoportja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésével a helyi
ALDI áruházban élelmiszer adománygyűjtést végzett. A járvány miatt
a szigorú egészségügyi előírások betartásával, a csoportunk 30 tagjával
november 27. 28. és 29-én kértük az
adományokat. Nagyon sokan támogatták akciónkat. Nagyrészt tészta,
rizs, liszt, cukor, konzerv, édesség és
szaloncukor került a csomagokba. A
gyűjtésünkkel és híveink templomi
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élelmiszer adományával összesen
2180 kg tartós élelmiszer állt rendelkezésünkre. Egységcsomagokat készítettünk, amelyeket 156 vecsési szociálisan rászoruló család részére házhoz
szállítva adtunk át a karácsony előtti
napokban. Mindannyian éreztük,
hogy: Öröm ajándékozni!
FOTÓ: KARITÁSZ

A civilek
A Szanyi-házaspár egy motoros karitatív klub (Looney riders rc-charity
motorcycle ride club) tagjai. Egész évben segítenek a rászorulókon, országszerte élménynapokat tartanak a
gyerekotthonban élőknek, ahol együtt
bográcsoznak, zenélnek, motoroztatják
őket és adományokat is visznek. Innen
jött az ötletük, hogy a pandémia miatt még több lehet a rászoruló család,
és egy cipődoboz akciót hirdettek
meg közösségi oldalakon, vecsési
gyermekek javára.

gyerekek. Nagyon megható pillanatokat éltünk át. Akkor is, amikor gyerekek hozták a szépen becsomagolt
játékukat, és akkor is, amikor láttuk,
milyen örömöt okozott annak, aki
kapta, és láttuk a szülők meghatottságát… Nagy segítségünkre volt két
óvó néni, akik megadták 29 család
elérhetőségét, és egy fő, aki teherautóval kivitte az adományokat. Nagy
támogatónk volt még tartós élelmiszerekkel-édességekkel a Vecsési CBA
Áruház és a Shawarma étterem.
Idén tervezünk egy élménynapot
Vecsésre a Looney motoros csapattal,
ahová meghívjuk ezeket a családokat
egy ebéddel egybekötött motoroztatásra.
FOTÓ SZANYI

A magánakció
Egy építési vállalkozó három nehézsorsú, többgyermekes család számára
adományozott 1-1 db ezüstfenyőfát,
gyermekenként 1-1 kg szaloncukrot,
valamint gyermekruházati csomagot.
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– Rengetegen hoztak nagyon szép
ajándékokat. Részben becsomagolva,
a többit mi csomagoltuk be, hogy karácsonyi hangulatban kapják meg a

SZALONTAI JÁNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
FOTÓ: SZACSABA
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Önkormányzati hírek

Sport – Ökölvívás

Befejeződött a Budai Nagy Antal utca
aszfaltozása a kőhíd és az új sportcentrum között. Az új szilárd burkolatú útszakasz öt méter széles és 326 méter
hosszú, mindkét oldalon süllyesztett
szegéllyel épült. Ezzel egy időben a
sportcentrum előtt kialakítottak egy
50 méter hosszú térkő burkolatú járdaszakaszt, továbbá két viacolorral burkolt buszparkoló is épült.
Térkő burkolatú járdaszakasz épült a
Fő út Üllő felőli végén, a régi
Renault szalonnál lévő gyalogátkelőhelynél.
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett jelentkezéseket is elbírálták, és nyolc diákot
részesített havi öt ezer forint ösztöndíjban az önkormányzat. Az ösztöndíj másik felét az állam finanszírozza.
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A rászoruló családoknak polgármesteri határozat szerint 10 kaloda tüzelőt vásárolt az önkormányzat a vecsési Bau-Styl Kft. - től, a cég pedig felajánlott további 10 kalodát, így
összesen 20 kaloda száraz tűzifát osztanak ki a nehéz anyagi körülmények
között élőknek.
Decemberben már szelektíven is
gyűjthető a használt sütőolaj.
A Gyáli-patak mentén húzódó több,
mint egy kilométer hosszú vecsési
tanösvény hat állomáson mutatja be
a helyszín élővilágát. A tablók teljes
felújítása elkészült decemberre.
KAL INFO

Éremeső az országos
bajnokságokon
– Rendhagyó módon összevonva rendezték az ifik és a juniorok országos
bajnokságát, melyen három érmet
szereztünk – értékelte a fiatalok bajnokságát Seres Attila, a Vecsési Boxklub elnöke – Junior korosztálynál
50 kg-ban Pap Kata szoros mérkőzésen, megosztott pontozással kapott ki
a döntőben, így ezüstéremmel zárta
az OB-t. Szintén a junioroknál Pillis
Norbert 70 kg-ban, míg az ifiknél
Hoffmann Réka 81 kg-ban bronzérmet szerzett. A felnőtt országos bajnokságon betegség miatt csak 3 női
bokszolónk tudott rajthoz állni. Szűcs
Szabina 57 kg-ban zsinórban hetedszer lett magyar bajnok, míg Hoffmann Réka a +81 kilóban indult és
állt fel a magyar bajnoki dobogó tetejére. A 64 kilósoknál rajthoz álló
Horog Tímea is dobogón végzett, ő
újabb bronzéremmel gazdagította a
vecsésiek éremtáblázatát.
VT INFO

SZŰCS SZABINA
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Világjárvány– Covid-19 vírus
A kalendárium tavalyi kiadásában
részletesen foglalkoztunk a világjárvány hazai alakulásával. November
végén azt rögzítettük, hogy a hónap
elején elkezdődött a vírus második
hulláma. November 9-én a kormány
bevezette a rendkívüli jogrendet három hónapra, hogy gyorsan lehessen
hozni hatékony intézkedéseket: kötelező maszkhasználat, éjszakai kijárási
tilalom, nyitvatartási korlátozások
stb.
A napi fertőzöttek száma 3800-ról
6000 főre emelkedett. A hónap végére a fertőzöttek száma 79 ezerről elérte a 217 ezret. A napi elhunytak

száma 70-ről 150 körüli számra ugrott. Az elhunytak száma 1819-ről
4823 főre nőtt.
December második felében csökkenni kezdtek a riasztó számok. A
napi fertőzöttek száma az átlagos
6000-ről 2000-re csökkent, így is az
év utolsó napán 322 514 lett az összes
regisztrált beteg. Az elhunytak számában is ez volt a változás. A hónap
elején az átlagos 150 főről 175-re
nőtt, majd 110 főre csökkent a napi
halálozások száma. December 5-én
volt a fekete rekord 193 elhunyttal.
Egy hónap alatt 4823-ról 9537-re
emelkedett a halottak száma.
Az egész hónapban arról írt a világsajtó, hogy több gyógyszergyártó
cég igyekszik vakcinát előállítani. A
német-amerikai BioN Tech – Pfizer
cég terméke el is készült, és december utolsó napjaira hazánkba is jutott
néhány ezer vakcina. Az első oltásokat a kórházban dolgozó egészségügyi
dolgozók kapták meg.
KAL INFÓ
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Együtt egy életen át
Hetven évvel ezelőtt tett ígéretet egymásnak Nagymarosi Antal és Burst Teréz, hogy hátralevő életüket
együtt, szeretetben töltik el. A házaspárt a 70. házassági évforduló alkalmából két fia, három unokája és
két dédunokája mellett Vecsés Város Önkormányzata nevében Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző
köszöntötte virággal és emléklappal.
VT INFO
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Mi történt 2021
januárjában?
Vízöntő csillagjegy
január 20.–február 18.

Amivel szegényebbek
lettünk…
A karácsony táján bekövetkezett javulás, és a december végén piacra kerülő vakcina, majd vakcinák derűlátásra adtak okot. Remélni lehetett,
hogy könnyítés jöhet, és az évek óta
megszokott programok ismét megrendezésre kerülnek. Igaz, hallottunk
a „brit mutánsról”, de igazából az is
távolinak tűnt…
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Ezért a korábbi évek kínálatából a
Városi bál és a Magyar Kultúra Napja
rendezvények elmaradása – úgy értékelődött–, hogy ezek az utolsók, és utána vissza a kerékvágásba.
Ám az élet ezt is átírta, de erről a
hónap befejező részében bővebben
írunk.
A szerkesztőnek ilyenkor nehéz a
helyzete. Mit írjon erre a hónapra?
Üres lapok mégsem maradhatnak.
Mert a maszkviselős, távolságtartós,
bezárásos világ dacára az élet azért haladt, születtek tervek, indultak pályázatok, voltak döntések, amelyek szárba
szökkenése késhet, de nem maradhat el.

Beruházási,
fejlesztési
tervek
Nagysorompói
torlódás – terv
A városban a több helyütt kiépített
lámpás csomópontok beváltak, a
helyzetet pedig tovább javíthatja a
Dózsa György útról a Kinizsi utca irányába tartó kanyarodósáv kialakítása, aminek a tervezése már folyamatban van. Az új sávba 6-8 autó is be
tudna sorolni, ezáltal kevésbé torlódna fel a vasút felől érkező kocsisor a
Dózsa György úton, így a vasúti átjárón is gördülékenyebb lehet a továbbhaladás.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
és Szlahó Csaba polgármester a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő képviselőivel folytatott megbeszélése után
most lehetőség nyílik az együttműködésre, hogy a kanyarodósáv megépítése állami támogatásból valósuljon
meg, ezáltal mintegy ötvenmillió forintot spórolhatna a város.

Ezekből válogattunk.
VT INFO
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A BÁKK geotermikus
energiát is felhasznál
Az energiaracionalizálás első lépcsőjének tekinthető a városközpont fejlesztés részeként megvalósult Bálint
Ágnes Kulturális Központ (BÁKK)
kivitelezése, amely a város első geotermikus energiával működő épülete.
A technikai részleteket illetően 305
wattos monokristályos napelem-panelek alkotják a rendszert, amely teljesítőképessége legfeljebb 50 kilowatt,
ezáltal a nem engedélyköteles kiserőmű kategóriába sorolható.

Az önkormányzatnak a fejlesztéshez szükséges területet kell biztosítania – a telkek átadása megtörtént –,
illetve a közműveket kell kiépíteni a
telekhatárig. A közbeszerzési eljáráson indulni kívánó cégek képviselői
január 13-án és 14-én már helyszíni
bejáráson tekintették meg a fejlesztési helyszíneket. A kézilabda munkacsarnok a Halmy József téren, a Halmi Telepi Általános Iskola szomszédságában épül meg. A tanuszodát a
Lanyi utca – Tó utca kereszteződésében, a Lanyi területén építik fel.
A két beruházás megvalósítására
összesen több mint 2 milliárd forintot biztosíthat az állam.
A közbeszerzési eljárást és a kivitelező kiválasztását a Nemzeti Sportközpont bonyolítja le.
VT INFO

Rövid hírek
A napelemekből származó megújuló energia felhasználásával jelentősen
csökkenthető a BÁKK áramellátásának költsége. A 17 945 000 forint értékű beruházást az önkormányzat a városi költségvetésből finanszírozta.
VT INFO

Elindult
a közbeszerzési eljárás
Karácsony előtt néhány nappal értesítették Vecsés önkormányzatát, hogy
a régóta várt tanuszoda és kézilabda
munkacsarnok közbeszerzési eljárása
is elindulhat az újévben.
Mindkét beruházás állami finanszírozású és a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósul meg.

Január 1-jétől megváltozik és országszerte tilos lesz a zöldhulladék égetése.
A családi házak, ingatlanok esetében az illegális anyagokkal való tüzelés
súlyos büntetést von maga után, de
ami ennél is rosszabb, hogy ezek égetése a környezetre és az emberi egészségre is rendkívül káros. A kezeletlen fa és
a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például a következőket is: úgynevezett „kezelt” fa,
tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, petpalack, műanyag hulladék, autógumi,
használt ruha, rongy, fáradt olaj, üzemanyag.
(KAL INFO)
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Ajándékozni öröm

Változások az egészségügyben

Két civil csoport, az Eleven Vecsés és az
Eleven Gyál egy jótékonysági akcióhoz
csatlakozva szervezett gyűjtést, a nélkülöző vecsési és gyáli gyerekeknek. Öszszesen 960 500 forintot gyűjtött össze
a két csoport. A jótékonysági akció
eredményeként összegyűlt pénzből
nyolc gyáli és nyolc vecsési családnak
segítettek tizenöt laptop és két tablet
vásárlásával.

A Vecsési Egészségügyi Szolgálat tájékoztatása szerint két ütemben változás történik néhány szakrendelés tekintetében.
Január 18-tól, az I. ütemben Várady Hedvig neurózis szakrendelése
keddi napokon a szokott időben, az
angiológiai szakrendelés szerdai napokon a szokott időben, a diabetológia szakrendelése keddi és csütörtöki
napokon a szokott időben átköltöznek
a Dózsa György úti Alapellátási Központ I. emeleti szakrendelőibe.

VT INFO

SPORT – Darts

Március 3-tól, a II. ütemben: Dr.
Szabó Tibor neurózis szakrendelése
szerdai napokon a szokott időben is
átköltözik. Az érintettek további szakrendelései maradnak a Szakorvosi
Rendelőben.
KAL INFO

Fontos változások történtek a szakosztály életében. Egyik legfontosabb,
hogy Massza Sándor szakosztályvezető huszonegy év után, 2020 végén a
Vecsés SE elnökségi ülésén bejelentette lemondását. A szakosztály vezetése Nagy Lászlót kérte fel a vezetői
teendők ellátására, aki elvállalta a
megbízást. Másik nagy változás, hogy
a szakosztály a régi Sándor utcai
Talicskás sörözőből, a Fő út 112. alatti régi iskolába költözött. Egy szép és
minden igényt kielégítő termet újítottak fel a dartsosok.
(VT INFO)
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Világjárvány
Covid-19
Érdemes és érdekes egy rövid visszatekintést adni a kórházban kezeltek
és a lélegeztetőgépen lévők számának
alakulásáról.
November 1-jén a II. hullám kirobbanása előtt 4205 fő volt kórházban, közülük 306 fő kényszerült lélegeztetőre.
December 1-jén ugyanezek a mutatók már drasztikusan nőttek: 7844
és 662 fő. Január 1-jére a december
végén kezdődő mérséklődés ellenére
még 5644 és 401 fő a két legfontosabb mutatószám. Januárban ez tovább javult és 31-én 3562 fő volt kórházban és 268 fő került lélegeztetőre.
Vagyis kevesebb, mint november elején, mondhatni lefutott a járvány II.
hulláma. Igen, de hallani lehetett
egyre többet egy brit mutánsról, ami
gyorsan fertőz és szedi az áldozatait.
A fentiekből következően december végén a járványgörbe is látványosan javulni kezdett és január hónapban 60 %-kal csökkent a napi fertőzöttek száma, de ettől még az összes
fertőzöttek száma 322 ezerről 367
ezerre emelkedett. Sajnos, az elhunytak száma csak lassan csökkent: napi
110 főről a hónap végén 90 főre
apadt. Számokban ez így is 9500 főről 12500 főre történő növekedést jelentett.
A december végén elkezdődő oltások száma január 1-jén még csak
6832 fő volt. A hónap végére 237 872
fő kapta meg az első oltását. Ebben
már benne volt az első orosz és kínai
vakcina szállítmány dózisai is.

Vecsési helyzetkép
Szlahó Csaba polgármester január 18án, a William’S tévének adott nyilatkozatából idézünk részleteket:
– A vecsési intézményeket továbbra is ellátja az önkormányzat a koronavírus-fertőzés elleni védekezéshez
szükséges védőfelszerelésekkel és
egyéb eszközökkel. Folyamatos az állami ellátmány, ahol hiány mutatkozik, azt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
– A polgármesteri hivatal épületében ózonos fertőtlenítést végeztek a
két ünnep között.
– A Bálint Ágnes Kulturális Központ és a Róder Imre Városi Könyvtár kivételével a város valamennyi intézménye működik.
– A Gondozási Központban az
időskorúak klubfoglalkozásait felfüggesztették, a klubtagok személyesen
nem látogathatják az intézményt. A
házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés továbbra is működik, de az
étkeztetést kizárólag házhozszállítással biztosítja az intézmény.
– Az iskolák és az óvodák is működnek, a középiskolai oktatás továbbra is tantermen kívül, a digitális
munkarend szerint zajlik. Jelenleg (január 22-én) csak a Bálint Ágnes
Óvoda egyik csoportja van karanténban.
– A Telepi úti szakrendelő és a
Dózsa György úti Alapellátási Központ is fogadja a betegeket. A háziorvosokhoz előzetes időpont-egyeztetést követően mehetnek a páciensek.
KAL INFO
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Mi történt 2021
februárjában?
Halak csillagjegy
február 19.–március 20.
Az önkormányzatok életében a február a település költségvetésének elkészítését jelenti. Most is így volt, és bővebben tudunk vele foglalkozni, mert a
járvány miatt a farsangi bálok – sváb
és erdélyi bál –, a már hagyományosnak tekinthető Böllérverseny és a Rétesevés hangulatos eseményei elmaradtak. A költségvetés mellett és a járvány
ellenére történtek örömteli dolgok a város életében.

Egészségügyi fejlesztések
44

Két éve, hogy az Egészséges Budapest
Program keretében 293 millió forint
támogatáshoz jutott a város. Az elnyert összeget az egészségügyi informatikai rendszer modernizációja mellett orvostechnológiai berendezések
korszerűsítésére lehetett fordítani.
A kormány által biztosított támogatáshoz Vecsés Város Önkormányzata
további 25 millió forinttal járult hozzá, így összesen 318 millió forint állt
rendelkezésre a fejlesztések megvalósításához.
A fejlesztés több lépcsőben valósult meg. Két nagyon várt orvos-diagnosztikai készülék átadására ünnepé-

lyes keretek között február 24-én került sor. A Telepi úti szakrendelőben
mammográfiai gépet, a Dózsa György
úti Alapellátási Központban csontsűrűség-mérő készüléket adtak át rendeltetésének.
Ezzel két új szakrendelés lett elérhető. Üröm az örömben, hogy a tb
nem támogatja ezeket a vizsgálatokat,
ezért fizetni kell értük. A mammográfia csak orvosi beutalóval vehető
igénybe, jelenleg 25 000 forintért, de
a vecsési lakosoknak csak a felét kell
kifizetniük a vizsgálatért.

SZLAHÓ CSABA ÉS DR. SZARVAS TIBOR

CSONTSŰRŰSÉG-MÉRŐ KÉSZÜLÉK

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

A csontsűrűség-mérés orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető, az ára
9000 forint, de bejelentett vecsési lakcímmel rendelkezőknek ez is a fele.
Folynak a tárgyalások a tb-vel, hogy támogatott ellátás legyen, de ez hosszabb
időt vehet igénybe.
KAL INFO

Beruházási
és fejlesztési tervek
Szlahó Csaba polgármester a VT
márciusi számában
nyilatkozott a város
2021-es lehetőségeiről, terveiről. Ebből
idézünk:
– Pályázatot nyújtottunk be egy új
bölcsőde építésére. Az új épület a tervek szerint 56 gyermek befogadására
volna alkalmas és a meglévő Tipegők
bölcsőde melletti telken, a Damjanich utca 34. szám alatt épülne fel.
Az új intézmény a Semmelweis Ignác
Bölcsőde telephelyeként működne.
A 721 négyzetméter területű épületben két gondozási egységet alakítanának ki, négy csoportszobával, melegítőkonyhával – ide a főintézmény főzőkonyhájából szállítanák az ételeket
–, fejlesztőszobával és kiszolgáló helyiségekkel.
Az energia hatékony működést
napelemes rendszer segítené.
– Szeretnénk felújítani és egy csoportszobával bővíteni a Bálint Ágnes
Óvoda régi szárnyát.
A tervek már készülnek, ha lesz
pályázat, azon indulni fogunk.

– A vízhálózat modernizálását eddig önerőből oldottuk meg, ezért kisebb lépésekben tudtunk haladni.
Ezt szeretnénk felgyorsítani, de erre
egyelőre nincsenek hazai vagy Európai Uniós pályázati kiírások. A problémára részben megoldást jelentene
az ivóvízhálózat tisztítása. Erre kidolgoztunk egy tervet a DPMV Zrt.-vel.
A közel száz kilométer hosszú vezetékhálózatot kellene mechanikai eljárással megtisztítani a lerakódott üledéktől, amely a víz sárgás elszíneződését okozza.

ANDRÁSSY ISKOLA. SZEPTEMBERRE ELKÉSZÜLTEK A DEÁK
UTCÁBAN AZ ÚJ PARKOLÓK AZ ÚT KÉT OLDALÁN.

Ez a tűzcsapok és a tolózárak cseréjével együtt közel 320 millió forintba kerülne, amit egy költségvetési
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éven belül nem tudunk elvégeztetni,
de több lépésben kivitelezhető volna.
Most arra kértem a szolgáltatót, hogy
erre készítsenek tervet, és számítsák
ki a költségeket, hogy ütemezetten el
tudjuk végezni a munkát. Az ivóvízminőség javítására eddig azért nem
tudtunk forrásokat lehívni, mert
Magyarországon csak arzén- és nitrátmentesítésre lehetett pályázni, a vecsési víznek pedig a vas- és mangántartalma magasabb, de még így is jóval az egészségügyi határértéken belül
van. Az új uniós ciklusban talán lehetőségünk nyílik vas- és mangántalanító berendezésre pályázni. A legutóbbi számításaink szerint is mintegy 700 millió forintra lenne szükség a
megépítéséhez. Tervekkel rendelkezünk, amelyeket most a szolgáltatóval
szeretnénk aktualizálni, hogy a pályázat megnyílásakor az elsők között
nyújthassuk be az igényünket.
– Az új uniós ciklus pályázatai között hangsúlyosak lesznek a megújuló
energiaforrásokra és a környezetvédelmi célokra fordítható támogatások.
Vecsésen nyolc intézmény napelemmel való ellátását tervezzük, ami kiváltaná az épületek elektromosenergia-szükségleteit.
– Elsősorban a tao-támogatásból
szeretnénk továbbfejleszteni a Sándor
tanyai sportkomplexumot.
VT INFO

Költségvetés
A járvány ellenére az önkormányzat
bizottságai és a testület tagjai a törvényi előírásnak megfelelő módon meg
tudták tárgyalni a város 2021-es költségvetését, így semmi akadálya nem
volt annak, hogy február 23-án Szlahó

Csaba polgármester aláírhatta a város
idei költségvetési rendeletét.
A VT márciusi
számában Alatytyányi István, a
Gazdasági Bizottság elnöke részletese számolt be a
költségvetés részleteiről.
Ebből idézünk:
– A legfontosabb szempont az előző évekről áthozott kötelezettségek teljesítése és az
önkormányzati intézmények biztonságos működtetése volt, ezek feltételeit a város idei költségvetése biztosítja. Minden egyéb kiadásunkat e célok mögé soroltuk.
– Az idei év bevételi és kiadási főösszege 6 024 702 449 forint. Ez a
szám elsőre ugyan jól mutat, de ha figyelembe vesszük, hogy az önkormányzatnak a magas adóerő-képessége miatt a tavalyinál is magasabb öszszeget, 996 millió forint szolidaritási
hozzájárulást kell befizetnie az államkasszába, és, ha ehhez még hozzá
vesszük a gépjárműadó teljes megvonását, valamint az iparűzési adó megfelezését (az előző évek gyakorlatával
szemben 1,9 százalékról 1 százalékra
csökkent), akkor máris több mint
kétmilliárd Ft kiesés van bevétel oldalon.
– Az iparűzési adóból származó
bevételt 1,25 milliárd forintban állapította meg az önkormányzat, az építményadót 350 millió forintra, az idegenforgalmi adót 17 millió forintra,
az egyéb közhatalmi bevételeket pedig 10 millió forintra terveztük. A felhalmozási céltartalék idei összege 367
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millió 500 ezer forint, ami tartalmazza többek között a pályázatokra elkülönített tartalékokat, illetve a beruházások esetén felmerülő többletköltségek forrásait. Működési céltartalékra
164 millió 818 ezer forintot különített el az önkormányzat.
– Az út- és járdafelújítások, parkolók kialakítása, forgalomtechnikai
eszközök elhelyezése idén is folytatódik, ezekre a célokra 75,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben, csapadékvíz-elvezetési munkálatokra pedig 13 millió forintot.
– Városi felújításokra 72,5 millió
forint lett betervezve, egyebek között
ebből az összegből újítható fel a
TIGÁZ volt épülete, ahol a tervek
szerint a Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és Központ lenne elhelyezve.
– Alapítványok, társadalmi szervezetek, illetve ösztöndíjpályázatok támogatására idén 106 millió forintot
biztosít az önkormányzat.
Alattyányi István befejezésül elmondta, hogy a 2018-ban fejlesztési
célból felvett 1 milliárdos hitelkeretből még 620 millió forint felhasználható, ebből az összegből a 0202-es út
megépítését tervezi az önkormányzat.
Reményét fejezte ki, hogy az év végén, legkésőbb jövő év elején ki lehet
írni a közbeszerzési eljárást az útépítésre.

tője változatlanul Pereginé Vodila Terézia lett, a Központi Konyhát pedig
továbbra is Nagy László irányíthatja.
Mindkét intézményvezető kinevezése
határozott időre 2021. január 1-jétől
2025. december 31-éig szól.
Közszolgáltatási szerződést kötött
az önkormányzat a repülőtér-látogatásokat lebonyolító és a Ferihegyi
Repülőmúzeumot (Aeropark) üzemeltető Légiközlekedési Kulturális
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.vel (LKK). A három évre szóló szerződés értelmében az önkormányzat
évente ötszázezer forinttal támogatja
az LKK működését, cserébe a város
lakossága, illetve a helyi iskolás és
óvodás csoportok kedvezményesen
látogathatják a repülőmúzeumot.
A házhoz menő lomtalanítás
rendszere a szelektív hulladékgyűjtési körzeti rendszer mintája szerint
történik február 1-jétől november 30áig. Az adott körzetben minimum 10
jelentkező kell, hogy a lomtalanítás
gazdaságosan elvégezhető legyen.

Rövid hírek

Vecsésen három üveghulladék
gyűjtősziget működik. A Széchenyi
utca 141. alatt a Városgondnok telephelye előtti parkolóban, a Fő út
60. szám alatt a rendőrőrs épülete
mellett, illetve az Erzsébet téri Coop
áruház udvarában adhatják le az
üveghulladékokat a kihelyezett tárolóedényekbe.

A Gondozási Központ és a Központi
Konyha vezetőinek határozott idejű
megbízása lejárt, ezért a két intézmény élére pályázat útján választottak
vezetőt. A Gondozási Központ veze-

Február első hétvégéjén A Hulladékkommandó önkéntesei – akikhez
csatlakozott Szlahó Csaba polgármester, Frühwirthné Halász Melinda

VT INFO
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alpolgármester és Várszegi Csaba, a
környezetvédelmi bizottság elnöke –
tisztította meg a szeméttől a VecsésKertekalja vasúti megállóhely környékét. A nap végére több mint egy
teherautónyi szemét gyűlt össze.

Február 16-án töltötte be 80. évét
Bükk László. Vecsés egykori (19982006) polgármesterét az önkormányzat nevében Szlahó Csaba köszöntötte születésnapján.

Halász Melinda alpolgármester köszöntötte a kulturális egyesület tagjait.
Beszédében örömének adott hangot, amiért az egyesület a pandémia
ellenére is talált arra módot, hogy a
fesztivál bizonyos részeit kézzelfoghatóan. Mindig örülünk, ha megismerhetjük más népek kultúráját, új élményekkel gazdagodhatunk.
Különösen igaz ez akkor, ha olyan
távoli országról van szó, mint Kína,
ahonnan ritkán érkeznek hozzánk
vendégek – fűzte hozzá.
Az alpolgármester köszöntője után
a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület elnöke, Teng Wei Jie köszöntötte Vecsést,
majd bejelentette, hogy az egyesület tízezer szájmaszkot adományoz a városnak a járvány elleni védekezéshez.
A vándorkiállítás három napig
volt látható Vecsésen.
VT INFO
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SPORT – Ökölvívás
Kínai–Magyar kulturális
kapcsolat
Nem először járt Vecsésen a Magyar–
Kínai Kulturális Egyesület 2018-ban
már ellátogattak a városba, és a kínai
holdújév alkalmából egész napos
programot szerveztek. Frühwirthné

Szűcs Szabina második helyen végzett
a február elején megrendezett Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyen. A Vecsési Bokszklub
versenyzője török, majd kazah ellenfélen keresztül jutott el a döntőbe,
ahol az olasz Testa Irma legyőzte versenyzőnket.
(VT INFO)
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Világjárvány – Covid-19
Február hónap a krónikák lapjain
úgy maradhat meg, mint a remény, a
reménytelenség és a bizakodás érzelmi hullámvasútja. A december végén
kezdődő lassulása a járványnak folyamatos maradt, és február első felében
még azt reméltük, hogy vége a második hullámnak. Ugyanakkor egyre rémisztőbb hírek érkeztek a brit mutáns egyre agresszívabb térhódításáról, százezrek megbetegedéséről és
tízezrek haláláról. Február 18-án hazánkban is drámai sebességgel berobbant a harmadik hullám. A napi
megbetegedések száma 1500-ról 4500
környékére kúszott, és a hónap végén
az összes fertőzött 428 599 fő lett
2020 márciusától. A hónap során
több, mint 60 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.
Ekkor a fertőzés már tömeges lett.
Családok kerültek házi karanténba, a
helyzet súlyosságára jellemző, hogy az
időszakban a kórházba kerültek száma 5679-re, a lélegeztetőre szorulók
száma 537 főre ugrott.
Sajnos, az elhunytak terén is jelentkezett a járvány rohamos terjedése. A hónapban 2400 főt veszítettünk el, és a járvány teljes ideje alatt
az elhunytak száma 14974 fő lett. A
mind szilajabban tomboló járvány reménytelenségében a lassan érkező
uniós vakcinák mellett a kínai és
orosz vakcinák nagyobb mennysége
adhatott bizakodást. Februárban közel 450 ezren vették fel az első oltást,
így már összesen 685 247 fő lett beoltva. Második oltást is 250 ezer ember már megkaphatta.

Vecsési helyzetkép
– Az általános iskolákban folyt az oktatás, az óvodákban a nevelés, de osztályok és csoportok voltak karanténban, a bölcsődék fogadták a gyermeket
– A gyermekétkeztetés biztosított
volt a városban.

Oltópont lett a vecsési
alapellátási központ
Február első hetében országszerte
megkezdődött a lakosság koronavírus elleni tömeges oltása. Vecsésen
február 5-én oltottak először a háziorvosok.
Dr. Szarvas Tibor, a Szakrendelő
igazgatója:
– Fontos feladatot lát el a Dózsa
György úti alapellátási központ, mert
az egészségügyi intézményt hivatalosan is oltópontnak jelölték ki. Négy
nap alatt közel ezer főt oltottunk be
Pfizer-vakcinával. A vecsési egészségügyi intézmények dolgozói – mintegy
150 fő – mindkét adag védőoltást
megkapta, körülbelül 2500 vecsési lakost oltottunk be, közülük százan
már az ismétlő oltáson is túl vannak.
A szakrendeléseink továbbra is működnek, az egynapos sebészet is.
KAL INFÓ
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Mi történt 2021
márciusában?
Kos csillagjegy
március 21.–április 19.
A járvány harmadik hulláma elsöpörte
annak reményét, hogy szabadabb
márciusunk lehet és valamilyen
szabadtéri rendezvény megtartható lesz
Egy versenyfutás kezdődött
a vírus és a vakcina között.

Visszafogott nemzeti ünnep
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Tavaly azért maradt el március 15-e
méltó megünneplése, mert előtte jelentkezett hazánkban a vírus. Most pedig már a harmadik hullám egyre erősebb tobzódása miatt vált lehetetlenné
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezés. Ahogyan
tavaly, úgy most is egyénenként vagy
kis csoportokban volt lehetséges leróni
a tiszteletet a Petőfi iskolánál, Petőfi
Sándor mellszobránál. Az önkormányzat, az intézmények, a civilszervezetek
és magánszemélyek így is szép számmal
adóztak nemzetünk nagy eseménye
kapcsán a szobornál.

KOSZORÚZÁSRA VÁRVA – FOTÓ: VARGA

Március 15-e előtti napon a vasútállomásnál a Bobich emléktáblánál a
civilszervezetek tartottak korábban
ünnepséget. Ezúttal is csak koszorúzásra volt lehetőség, és az Orbán
Balázs Erdélyi Kör ezt meg is tette
vitéz Hompoth Zoltán elnök vezetésével.
KAL INFO

Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre?
Dicsérj meg másokat (...)!
Vágysz kedvességre?
Légy kedves!

EGYÜTT KOSZORÚZOTT SZŰCS LAJOS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ,
SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER
ÉS MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ
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In memoriam
Tábori Ferenc (1947-2021)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó súlyos betegség után,
március 10-én elhunyt Tábori Ferenc, Vecsés Város alpolgármestere.
Tábori Ferenc 1947-ben született. Általános iskolai tanulmányait Vecsésen a Petőfi
Sándor Általános Iskolában végezte, majd Pestlőrincen
a Steinmetz Miklós Gimnáziumban érettségizett és fogtechnikus szakmát szerzett.
Budapesten a Honvéd Kórházban dolgozott 30 éven át,
majd ezt követően a nyugdíjazásáig fogtechnikus vállalkozóként
tevékenykedett Vecsésen.
A KDNP vecsési szervezetének alapító tagja. 2006-tól 2019-ig
a FIDESZ-KDNP színeiben az 1. számú vecsési választókerület
önkormányzati képviselője volt, és 15 éven át alpolgármesterként
közreműködött városunk fejlesztésében.
Politikai hitvallása, hogy közalkalmazottként sohasem a saját hasznunkat kell
keresni, hanem azt, hogy mit tehetünk városunk, közösségünk
fejlődéséért. Éppen ezért büszke arra a hatalmas fejlődésre,
amit Vecsés a várossá válás óta elért, és arra is, hogy járási központként meghatározó települése lehet régiónknak.
Szerető családja, felesége, gyermekei, unokái gyászolják.
Vecsés Város Önkormányzata saját halottjának tekinti,
temetéséről később intézkednek.

Nyugodjon békében!
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Súlyos veszteség érte a város közéletét

Tábori Ferencet 2006-tól mostanáig
négyévente megválasztották
alpolgármesternek. A mellékelt fotón
a 2010-es megválasztását ünneplik
a képviselők. 2012 decemberében így
vélekedett a VT hasábjain a feladatairól:
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– Vecsés nem alvó város. Intézményeink, civilszervezeteink, egyesületeink jóvoltából bőven akad program
esténként is, néha a hétvégék is zsúfoltak. (…) Összegezve elmondható,
hogy messze nem munkanapokban
és napi munkaidőben igyekszünk
megfelelni a bizalomnak.
Szívemnek nagyon szép megható
pillanatot jelent, ha a polgármester úr
akadályoztatása esetén jelen lehetek és
vezethetem az állampolgársági esküt.
– Környezetvédelem terén - fásításra, komposztálásra - évente szervezünk akciókat. Már több év óta gyűjthetjük a faleveleket, lomtalanítást tartunk, igyekszünk lezárni a külterületre
való bejutást, hogy oda ne lehessen
szemetet szállítani. Közel 5-6 éve jelen van városunkban a megújuló
energia hasznosítása is. Intézménye-

ink felújításánál minden esetben
gondot fordítunk a szigetelésre, a
korszerű nyílászárók cseréjére, a napenergia hasznosítására.
– Ha azt elfogadjuk, hogy a magyar oktatás évszázadok óta magas
színvonalú, különösen az volt a tragikus 1920-as évek után, akkor azt is el
kell fogadnunk, hogy az egyházi iskolák minden felekezete évszázados tapasztalat birtokában van. (…) Vecsésen a Felsőtelepi és az Andrássy-telepi iskola egyházi volt, amíg meg nem
szüntették őket. Én nagyon örülök
annak, hogy református óvoda mellett római katolikus iskola is van.

Az alábbi sorok a VT 2019
márciusi számában
jelentek meg:
– Véleményem szerint biztató jövő előtt áll Vecsés. Van már szép kulturális központunk, van egy korszerű
szakrendelő, most pedig épül az új
egészségház és mentőállomás. Az intézményeinket korszerűsítettük és
újakat is építettünk, a város úthálózatát majdnem teljes egészében szilárd
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burkolat fedi. De vannak még álmaink, például egy korszerű sportcsarnok, és a városközpontot is szeretnénk
még fejleszteni. Az elmúlt közel másfél évtized alatt mindig a helyi közösség igényeit tartotta szem előtt a képviselő-testület, és ez így lesz a jövőben is.

Búcsúzás…
Az ember születése óriási boldogság, isteni teremtmény jött napvilágra, aki
gyarapítja a családot, továbbviszi hagyományainkat. A szülők öröme persze életre szóló felelősség is egyben, hiszen innentől örök aggódás és boldogság forrása a gyermek. Ahogyan azután
a gyermekből felnőtt lesz, úgy lesz a
szülőből is nagyszülő és kerül az elmúlás közelébe. Amikor biológiai óránk
fogaskerekeinek csikorgását, egyre nehezebb működését észleljük, akkor válik az élet egyre értékesebbé. Legbelül
csak mi magunk észleljük, hogy valami
már nem úgy megy, ahogyan tegnap.
De jó volna lassítani az időt!
Akkor jövünk rá, hogy még menynyi mindent kellene elvégeznünk a
családban, kisebb-nagyobb közösségünkben.
A vallásos ember azonban tudja,
hogy a végső percet nem mi intézzük…

Ferenc vidám alaptermészetű ember volt. Mindenkivel szívesen megállt egy beszélgetésre, senki sem érezhette, hogy Vecsés második emberével beszélget. Tagja is volt több
civilszervezetnek, a rendezvények sokaságán találkozhattunk vele. Színes
közkedvelt egyéniség volt, aligha lehetett ellensége.
Ferenc vallásos ember volt. Gyakorolta hitét, még a közelmúltban,
amikor még szentmisére lehetett
menni, elment, pedig talán nehezére
esett. Ő meghallhatta a fönti hívó
szót a végső, utolsó útra. Súlyos betegsége volt, hosszú harcot vívott vele.
A remény és a félelem hullámvasútján utazott a lelke és a teste. És minden remény ellenére tudta: eljött a
végállomásra érkezés pillanata.
Ferenc, köszönjük, hogy itt voltál.
Nyugodjál békében, családodnak a
Teremtő adjon erőt a megváltozhatatlan elfogadásához.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZALONTAI JÁNOS

Végső búcsú
Március 23-án végső búcsút vettek
Tábori Ferenc alpolgármestertől a vecsési temetőben. A római katolikus
gyászszertartáson Szlahó Csaba polgármester mondott búcsúbeszédet, melynek rövidített változatát közöljük.
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Itt állunk fájó szívvel és összeszoruló torokkal, hogy elbúcsúzzunk tőled, a munkatársunktól, a bajtársunktól, a barátunktól. Nem is tudom elmondani, mennyire fog hiányozni,
hogy begyere hozzánk, hogy megtárgyaljuk a város ügyes-bajos dolgait,
hogy elosszuk a feladatokat, hogy
döntéseket hozzunk, hogy beszélgessünk, nevessünk. Hiányozni fog a
gyakorlatias világlátásod, az emberismereted. Hiányozni fog az a mód,
ahogy a rád háruló feladatokat megoldottad, lelkiismeretesen, de mégis
könnyed eleganciával. Kifinomult érzéked volt az emberekhez, nyitott voltál a problémáik iránt, mindenkit
meghallgattál, és ami ebben a mai világban a legfontosabb, mindannyiunkhoz volt néhány jó szavad. Megnyíltak neked az emberek, és te nagyon jól tudtad, amit oly sokan nem,
hogy mikor kell hallgatni, és mikor
kell beszélni. Persze hogy tudtad, hiszen azon kevesek közé tartoztál, akiket egyszóval úriembernek neveznek.
A rendszerváltozás átformálta mindannyiunk életét, és akkor a generációdnak – és persze benne neked – lehetősége nyílt, hogy jobbá tegyétek
Magyarországot, és benne a vecsésiek
életét. Lelkes elszántsággal, de mégis
a tőled megszokott könnyed természetességgel léptél a helyi közélet színpadára. Attól kezdve egész életedben
következetesen és fáradhatatlanul képviselted a keresztény, nemzeti, polgári
Magyarország eszméjét. A KDNP
Vecsési Szervezetének alapítója, 2006tól 2019-ig a FIDESZ-KDNP-Ipartestület Szövetség egyéni képviselője
és alpolgármester lettél. Rengeteg feladatot vettél le rólam, erőlködés és

veszekedés nélkül hagytunk a hátunk
mögött 15 eredményekben és izgalmakban bővelkedő esztendőt. Nem
kérkedtél vagy dicsekedtél soha kimagasló választási eredményeiddel,
mint ahogy néma büszkeséggel tekintettél a város fejlődéséért tett erőfeszítéseidre is.
Született felsőtelepiként sokan ismertek, és Te magad is rengeteg embert ismertél. Ezen persze nincs mit
csodálkozni, hiszen a Petőfi utcában
láttad meg a napvilágot, itt gyerekeskedtél, és a Petőfi térre jártál általános iskolába. Itt a katolikus templomban tartottak keresztvíz alá, itt lettél elsőáldozó, és ide jártál misére
életed végéig.
A fél város megfordult nálad, és Te
segítettél, mert tudtad, az ilyen gondok
esetén, aki gyorsan segít, az kétszer segít. De hát ilyen voltál, szívesen tetted,
humorral és fesztelenül fordultál az
emberek felé. Szeretted a fiatalokat és
a gyerekeket, nem csak azért, mert te
magad is fiatalos voltál, hanem mert
tudtad, hogy a jövőt nekik építjük.
Sokszor gondolkoztam rajta, hogy
mi a titkod, hogy miért szeretnek
TAVASZI FESZTIVÁLON EGY
BARÁTI TÁRSASÁGGAL
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ennyien? Sok válasz van erre a kérdésre, de az egyik ok biztos az, hogy
nálad a közösség volt az első, amit te
szívvel-lélekkel szerettél. Mindig a
megegyezést kerested, a közös célt, a
közös érdeket láttad Vecsés felemelkedését, és ezt a másképpen gondolkodók, a más platformon állók is elismerték, tapasztalták.
A sport igen közel állt hozzád,
ezért tudtál olyan lelkesen drukkolni
a vecsési sportolóknak, csapatoknak,
a kéziseknek, akiknek hosszú évekig
elnöke voltál, és a focistáknak.
Mint a századokat látott tölgyfa,
mely minden erőt abból a földből
nyer, amiben megfogant, te is itt, Vecsésen kaptál minden fontos útravalót. Társadat, Margitkát is innen választottad, családot alapítottatok, és
52 esztendő harmonikus és kiegyensúlyozott házasság adatott meg nektek. Milyen szeretettel tudtál beszélni
gyerekeidről, Juditról, aki három csodaszép unokával ajándékozott meg
benneteket. És Vince, Viri és Vera
majd nagyon büszkék lesznek a nagypapájukra, nekik csak napszira, ha
felnőnek és megtudják, mi mindent
tett a családjáért és a városáért.
Sokat meséltél fiadról, Andrásról, a család művészlelkületű tagjáról, akivel többször szerveztetek apa-fia
napot, amit közös mozi vagy egy-egy
beszélgetős ebéd tett felejthetetlenné.
És végül az a szomszéd lány, akibe
már gimnazistaként beleszerettél, aki
a feleséged lett és társad vidámságban
és bánatban egy életen át –, nemcsak
egy gyönyörű családdal ajándékozott
meg, hanem ápolt és fogta a kezed az
utolsó pillanatig.

TÁBORI FERENC FELESÉGÉVEL A JÓKAI SZABADTÉRIN

Te mindenki gondját meghallgattad, ha módod volt rá, segítettél, de a
hallgatóid közül csak keveseknek
tűnt fel, hogy saját gondjaidról nem
beszéltél. 2016 karácsonyán villámcsapásként ért a hír bennünket, hogy
megműtöttek, és megkezdődött az
évekig tartó kezelés. De nem roppantál össze, nem futottál el a problémák
elől, de legfőképpen nem vágytál az
áldozatot megillető együttérzésre és
sajnálatra. A jókedvedet is csak ritkán árnyékolta be ez a nehéz teher,
és betegen is az utolsó napokig aktív
maradtál.
Egy mozdulatunk, egy mosolyunk,
egy cselekedetünk sok mindent elárul rólunk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és merrefelé tartunk.
Amikor az itthoni infúziós kezeléseket végző nővér azt mondta, hogy sok
embert látott elmenni, de ilyen békében még senkit, nem csodálkoztam.
Büszke voltam és felnéztem rád,
ahogy olyan sokszor az életemben.
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Mert nekem nemcsak barátom,
hanem segítőm és mentorom is voltál.
Így ötven felé, az ember már tudja, hogy a Mindenható láthatatlan
szálakkal köt össze életeket, sorsokat,
amik aztán hosszabb-rövidebb ideig
velünk maradnak. Vannak szálak,
amik felemelnek, és vannak, amik lehúznak.
Én köszönöm a jó Istennek, hogy
a mi életünk szálait majd 20 év erejéig egymás mellé rendezte. Nagyon sokat kaptam és tanultam tőled.
Hiányozni fogsz. Nyugodj békében barátom!
VT INFO

BALRÓL: SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER,
A KÉT HÖLGY KÖZÖTT,
SZIJÁRTÓ PÉTER KÜLÜGYMINISZTER
JOBBRÓL A MÁSODIK
SZÜCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
A KFT. VEZETŐSÉGÉVEL

Világjárvány
Covid-19 vírus

Állami támogatás
a Soós tésztának
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A kormány versenyképesség-növelő támogatási programja segítségével 60 millió forintos fejlesztést hajt
végre a vecsési székhelyű Soós Tészta
Kft. – jelentette be Vecsésen a támogatásátadó ünnepségen Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az eseményen részt vett Szlahó
Csaba polgármester és Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő is.
– Az ország stratégiai érdeke, hogy
minél nagyobb legyen a magyar tulajdonban lévő vállalkozások szerepe a
magyar lakosság élelmiszerellátásában, ezáltal minél több magyar áru
legyen a hazai boltok és élelmiszer
áruházak polcain – hangsúlyozta a
miniszter.
VT INFO

Ahogyan bevezetőben jeleztük, március hónap a vírus
és a vakcina versengéséről szólt. A
brit mutáns óriási erővel támadta immár nemcsak az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket, hanem
a fiatalabb korosztályt is. Vecsésen az
iskolák, óvodák bezártak, de ügyeletet tartottak azoknak a gyermekeknek, akik nem tudtak otthon maradni. A bölcsődék továbbra is fogadták
a gyerekeket. Az elmúlt évhez hasonlóan most is elmaradt a hagyományos vecsési borverseny.
A gyermekétkeztetés is biztosított
volt, március 8-ától a Központi Konyha a higiéniai előírások betartásával,
bedobozolva szállította ki az ételeket
az intézményekbe, ahol átvehették,
akik igényelték.
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Nézzük az adatokat, amelyek egyik
része dermesztő, a másik fele óvatosan biztató volt.
Március 1-jén 4326 fő új fertőzött volt, és 432 925 fő volt az összes
fertőzött. Március 31-én az összes
652 433 főre emelkedett. Március 26a volt a csúcs 11 265 fő napi fertőzöttel!
A kórházban ápoltak száma 5679ről 12 062 főre nőtt! A lélegeztetőre
kényszerültek száma 537-ről 1512 főre gyarapodott!
Szomorúan látható, hogy ezt a
tendenciát az elhunytak száma is követte. Egy hónap alatt több mint
5700 fővel, 20737 főre szaporodott az
elveszített életek száma.

Naponta figyeltük az oltások számát, mert ez jelentette a bizakodást,
hogy általa túl lehetünk a veszélyen.
Egy hónap alatt az első oltást kapottak száma 2 065 948 főre emelkedett! A kormány bejelentette, hogyha
elérjük a két és fél milliót, akkor elkezdődhet az újraindítás, a könnyítés
időszaka.
A második oltást felvevők száma
március 31-én meghaladta a 787 ezret.
A hónapban már folyamatosan
megkapták a védettségi kártyát azok,
akik igazoltan átestek a vírusfertőzésen, és azok, akik megkapták az oltást. Egyelőre azonban ez még semmi
előnyt nem jelentett.
KAL INFO

Vadonatúj vízelvezető-árok
Elkészült az Erzsébet tértől a Zrínyi
utcáig terjedően a vízelvezető-árok
teljes felújítása. A régi, évtizedekkel
ezelőtt készült és idők során megsüllyedt, infrastruktúra fejlesztések
során megsérültek, alkalmatlanná
vált feladatának betöltésére. Az eredeti szándék az volt, hogy az Andrássy-telep mélyebben fekvő utcáiról a
csapadékvizet az árokrendszer elszállítsa a Budai Nagy Antal utca mély árkába, és az onnan a kanális medrében
landoljon. Az utcák kereszteződésében
az átereszek eltömődtek, ezek kitakarítása és felújítása is megtörtént. A képen látható árok szépen kivitelezett
formájában alkalmas funkciójának betöltésére. A kivitelezés önkormányzati
forrásból valósult meg.
FOTÓ: –SZAJAN – KAL INFO
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Mi történt 2021
áprilisában?
Bika csillagjegy
április 20.–május 20.
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Nagyon érdekes hónap volt! Tombolt a
vírus harmadik hulláma, ezrek fertőződtek meg naponta, százak veszítették
el életüket, és ismét elmaradtak a megszokott rendezvények. Ismét csendes,
családi körbe szorult vissza a kereszténység nagy ünnepe, a húsvét. De,
ahogyan húsvét a Feltámadás nagy
misztériuma, úgy idén, az életünkben is
megtapasztalhattuk ezt. A húsvétot követő Irgalmasság napjára megtörténtek
az első könnyítések. Aztán a tömeges
oltások következtében a hónap végére
már érezhettük a remény első jeleit a
hosszú, bizonytalan és megpróbáltatásokkal teli időszak után, és bízhattunk,
hogy visszatérhetünk a régi életünkhöz.

Alacska pihenőhely melletti több
mint 18 hektáros területen. Az épületek összesen bérbe adható területe
meghaladja a 80 000 négyzetmétert.
VT INFO

Hatmilliárd forintos beruházást hajt végre a Bosch
Regionális szolgáltató központot hoz
létre Vecsésen a Bosch, Magyarország
legnagyobb ipari vállalata. A fejlesztéssel 225 új munkahely jön létre –
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (jobbról a 3.).

Nagyberuházások
Logisztikai park
A hollandiai székhelyű ipar-ingatlanfejlesztő CTP 60 millió eurósra tervezett beruházás keretében építi meg
Vecsésen legújabb logisztikai parkját.
A beruházás első építési szakasza év
elején kezdődött, az építkezés első
ütemében három épület készülhet el
az M0-ás autópálya mentén, a Vecsés-

A Bosch számára Magyarország
stratégiai fontosságú partner és befektetési célpont. A csoport az országban több mint 15 ezer munkavállalót foglalkoztat, így az egyik leg-
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nagyobb külföldi ipari munkaadó –
mondta a Bosch csoport humán erőforrás igazgatója.
Somogyi András hozzátette: „A folyamatos fejlődés csak kiszámítható
üzleti környezetben tartható fent,
ezért döntött úgy a Bosch, hogy
Magyarország lesz az öt országot kiszolgáló, regionális jelentőségű beruházás színhelye.”
Szűcs Lajos, a térség országgyűlési
képviselője a beruházás jelentőségét kiemelve kifejtette, hogy Budapest agglomerációja évtizedekig „lesajnált” területe volt az országnak. Ma gazdasági
szempontból a térség már különösen
fontos, közlekedési csomópontokkal,
közúti közlekedési lehetőségekkel, vasútvonalakkal és repülőtérrel.
VT INFO

Korszerűsítés
a 100a vasútvonalon
Április 6-án megkezdődött a 100a
vasútvonal felújítása a Vecsés-ÜllőMonor szakaszon. A 20 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló beruházás eredményeként
ebben a viszonylatban helyreállhat a
120 km/órás pályasebesség, megszűntethetők a sebességkorlátozások, megbízhatóbbá és stabilabbá válik a közlekedés, és csökken a meghibásodások száma.

Budapest-Cegléd-Szolnok (100a)
vasútvonal a főváros agglomerációjának legforgalmasabb pályája: naponta több, mint 210 személyszállító és
50 tehervonat közlekedik a vonalon,
évente pedig több, mint 11 millió
utas veszi igénybe a MÁV adatai szerint. A vasútvonal felújítása tavaly
kezdődött a Nyugati pályaudvar és a
városligeti elágazás közötti szakasz
korszerűsítésével. Ennek a folytatása
a Vecséstől Monorig tartó vonalszakasz felújítása, ami ütemezetten várhatóan őszre készül el. A városunkat
érintő munkálatok a felújítás első
ütemében történnek, a MÁV tájékoztatása szerint április 6. és június
18. között.
Időszakosan lezárják a vasúti átjárókat, melyek a média és a net világában naponta voltak elérhetőek. A
sorompóátjárók is teljesen kicserélődnek. A beruházás során megtörténik a Vashíd teljes felújítása is.
ÚJ UTASVÁRÓ

Az új típusú utasvárókat telepítenek Kertekalja megállóhelyre. Ezeket
modulrendszerben alakították ki,
szélsőperonra, és két vágány közötti,
úgynevezett középperonra is telepíthetők. Az alapmodul öt méter hoszszú, közel három méter magas és 2,6
méter mély, ebből több, mint másfél
méter mélységben széltől védett. A vá-
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rakozóhelyeken padot, utastájékoztató vitrint is elhelyeznek, melyeket
biztonsági üvegezett felületek és biztonsági kamerák tesznek vandálbiztossá. Az utazóközönség további kényelméért egyes beállókba jegykiadó
automatákat is telepítenek.
VT INFO – FOTÓ: VARGA

Vecsés – Gyál – Budapest
busszal
Amikor elkezdődött az M3-as metró
felújítása, a Volán elindította az 578as számú buszjáratot a két város között, hogy a gyáliak elérjék a vecsési
vasútállomást, ahonnan tovább utazhatnak Budapestre.

Önkormányzati hírek
Több, mint hatmillió forint támogatást nyert az önkormányzat térfigyelő
kamerák telepítésére. Az illegális hulladékkal rendszeresen szennyezett
külterületi helyszíneket figyelik majd
a modern eszközök.
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Április 27-én, kedden megkezdte a
zöldhulladékok elszállítását a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. Az ingatlan-tulajdonosok biológiailag lebomló zsákban helyezhetik el a kerti
zöldhulladékot. Kedden Felsőtelepről
és Falu területéről, csütörtökön
Andrássy és Halmi telepről viszik el a
zsákokat az ingatlanok elöl. A zöldhulladék elszállítása - az időjárás függvényében – november végén a nagy
levélhullás végével várhatóan befejeződik.
VT INFO

Korszerűsítés
a Grassalkovich iskolában
Helyi nemzetiségi önkormányzatok
által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények 2021. évi kiegészítő támogatása című pályázaton 50
millió forint állami támogatásban részesült a Vecsési Német Nemzetiségi
Önkormányzat. Az elnyert összegből
az iskola fűtésrendszerét korszerűsítik.
VT INFO

– Az Eleven Vecsés és az Eleven
Gyál, a két civilszervezet a járat racionalizálása érdekében felmérte a lakossági igényeket. Benyújtottuk a javaslatainkat az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, ahonnan
azt a választ kaptuk, hogy akkor léphetünk tovább, ha a települések vezetői is támogatják a kezdeményezést –
mondta Tóth Judit, az Eleven Vecsés
képviselője.
Vecsés és Gyál városvezetői is meghallgatták a civilek elképzeléseit,
mindkét képviselő-testület támogatta
a kezdeményezést, így újabb egyeztetések következtek, a tárgyalások eredményeként megszületett a Volán javaslata: a korábbi autóbuszvonalak
összevonásával új járatok közlekednek a térségben. 576 – 578 Budapest–Vecsés–Gyál–Vecsés–Budapest
néven indított új útvonalon április
11-e óta közlekednek a járatok. A
Volánbusz hivatalos közleménye szerint az 578 jelzésű Vecsés–Gyál–Ve-
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csés viszonylatban, az 576-577 Budapest–Vecsés, Erzsébet viszonylatban. Az új 576-578 buszjáratoknak
köszönhetően közvetlenül elérhetővé
válik Gyálról Vecsés mellett Ferihegy
vasútállomás, Kőbánya-Kispest, továbbá tanszünetes napokon délután
40 helyett 30 percenként indulnak
Kőbánya-Kispest és Vecsés között a
buszjáratok.

A négyesfogatok versenyében hármas vecsési siker született, hiszen ifj.
Dobrovitz József lett az első, megelőzve édesapját, míg a harmadik helyen
Tóth Simon Sándor végzett, aki szintén a Vecsés SE LSZ versenyzője.
Ifjabb Dobrovitz az április végén,
Hetényegyházán megrendezett háromnapos országos fogathajtó versenyen is nyerni tudott.

VT INFO

KAL INFO

Sport – Fogathajtás
Ifjabb Dobrovitz
két győzelme
Április 12-én került megrendezésre a
Fedeles Fogathajtó Országos Bajnokság döntője Szilvásváradon, a Lipicai
Lovasközpont stadionjában. Hat kategóriában – a póni egyesfogattól a
négyesfogatokig – versenyeztek az indulók.

Világjárvány
Covid-19 vírus
Április az áttörés hónapja!
Április 1-jén 9288 fő a napi új fertő-
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zött, az összes fertőzött 2020 márciusától 661 721 fő volt. Kórházi kezelésre szorult 12062 fő, ebből lélegeztetőn volt 1512 fő! Mindezek a magas
mutatók látszanak az elhunytak számában is. 258 fő a napi elhunyt a hónap első napján, amivel az összes elhunyt száma 20 995 főre emelkedett.
A reményt az oltás adja. Nagy a versenyfutás, de egyre több vakcina érhető el, egyre több oltópont lépett be,
és a családi orvosok is oltani kezdtek.
Naponta 50-60 ezer oltás történt, de
a hónap során ez emelkedett, és több
alkalommal 100 ezer feletti volt a napi beoltottak száma. A húsvétot még
meghitt családi körben tarthattuk
meg, a templomok is zárva voltak, de
biztató volt a kormány bejelentése,
hogy 2,5 millió beoltott után könnyítések várhatóak. Ez megtörtént, és
április 8-ától a boltok és szolgáltatások nyitva tartása javukra változott, a
kijárási tilalom 22 órára tolódott, de
köztéren a maszkviselés továbbra is
kötelező maradt.
A hónap közepén a következő statisztikát láthattuk. A napi új fertőzöttek száma 5000 körülire csökkent.

Bár kevesebb a kórházban ápoltak
(átlag 9000) és a lélegeztetőn lévők száma (átlag 1100), mégis még mindig
magas az elhunytak száma 240 fő!
Ezekben a napokban a kormány
bejelentette, hogy az újabb nyitás 3,5
millió beoltott után várható. Ezt április 23-án értük el, és másnap megnyithattak a teraszok, a kijárási tilalom 23
órától kezdődött. Az újabb könnyítéseket 4 millió beoltottnál várhattuk.
A tömeges oltás meghozta a gyümölcsét, mert május 1-jére elértük a
4 023 137 beoltott személyt. Megnyíltak az éttermek belső terei, a sportlétesítmények, a szállodák, a fürdők –
természetesen az eddig felsorolt könynyítéseket csak védettségi igazolvány
mellett élvezhettük. A kormány bejelentette, hogy május 10-én az iskolák felső tagozata és a felsőfokú tanintézmények nyitnak és élőben oktatnak.
A mutatók is sokat javultak a hónap végére. A napi fertőzöttek száma
2300 környékére csúszott, az összes fertőzött száma 779 348 fő lett. Kórházi
ápoltak hatezer alá csökkentek, a lélegeztetőre kényszerültek 700 alá. Az el-

Covid-19 áldozatok
2020 márciusától, a járvány kezdetétől 2021. március 4-éig 15 659-en
haltak meg koronavírus-fertőzés következtében a magyarországi településeken – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott tájékoztatóból. A nyilvánosságra hozott adatokból az derült
ki, hogy március 4-éig 24 vecsési áldozata volt a járványnak.
Miután a harmadik hullám tetőzése a fenti dátum után volt, és ma
már meghaladta a 30 ezret az elhunytak száma, ezért feltételezhetően
a vecsési áldozatok száma is emelkedett.
KAL INFO

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

hunytak száma lassabban apadt, de a
182 fő elvesztése még mindig magas és
fájdalmas volt. Az összes elhunyt
27701 fő lett a járvány teljes ideje alatt.
KAL INFO

Covid-19 – Vecsési
helyzetkép
Nagy nap az ovisoknak
és az alsósoknak
Április 19-ével engedélyezte a kormány az óvodák és az iskolák alsó tagozatai számára az újranyitást. Intézményeink vezetőitől megtudtuk, hogy
a termeket mindenütt fertőtlenítették.

A higiéniás szabályok általánosak
voltak: csak egészséges gyermek menjen az intézménybe, kötelező a maszkhasználat, a fertőtlenítő kézmosást
biztosították, és a hőmérsékletet is ellenőrizték. Szabályozták a gyermekek
és a kísérők beléptetését, illetve a
gyermekek átvételét.
A szülő kérelmezhette, ha gyermekét nem akarta közösségbe vinni.
Ezzel sokan éltek is. Volt olyan intézmény, ahol csak 60 %, de többségében 80-90% volt a részvételi arány.
Az intézményvezetők elmondták, hogy
mind a nevelők, mind a gyermekek
részéről nagy volt a várakozás, így az
első napokat sok beszélgetés és vidámság jellemezte.
VT INFO – FOTÓK: INTÉZMÉNYEK
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Mi történt 2021
májusában?
Ikrek csillagjegy
május 21.–június 21.
Májust már más lélegzettel vettük!
Éreztük, hogy a vírus és a vakcina
viaskodásából a vakcina kerül ki
győztesen. Még midig nem lehetett nagy
rendezvényt tervezni, ezért ismét elmaradt
a korábbi májusok két nagy rendezvénye,
a Lóti-Futi és a Mesefesztivál,
de reménykedtünk, hogy mind közelebb
kerülünk a megszokott életünkhöz.

Zárszámadás
64

A képviselő-testület november óta nem
tartott ülést a járvány miatt, de a törvényi lehetőségek között el kellett látni
minden feladatot, amit a törvény előírt
és a város normális működtetése megkövetelt. Ilyen volt a zárszámadási rendelet elfogadása online körülmények között. Alattyányi István, a Gazdasági
Bizottság elnöke a VT júniusi számában részletesen elemezte a 2020-as évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Varga Norbert
főszerkesztő riportjából idézünk:
– 2020. évre vonatkozóan a teljesült bevételek főösszege a zárszámadást követően 8,9 milliárd forint –
ebből finanszírozási bevétel 2,8 milli-

árd forint –, a kiadási főösszeg pedig
6,1 milliárd forint. A kettő közötti
különbség 2,8 milliárd forint, melyből 2,1 milliárd forint feladattal terhelt; azaz 700 millió forint volt az a
pénzmaradvány, melyről most tudott
dönteni a képviselő-testület.
– A szabadon felosztható keretből
többek között pályázati céltartalékra,
40 millió forintot, út- és járdaépítésre, 78 millió forintot, vis maior tartalékra, 10 millió forintot, általános
tartalékra, 20 millió forintot, a civilszervezetek támogatására, 10 millió
forintot, sportegyesületek támogatására és sportcélú fejlesztésekre 50 millió forintot, bérkiegészítésre szintén
50 millió forintot különített el a
képviselő-testület.

– Fontos kiemelni, hogy az illetményalapot felemeltük 48 ezer forintról 60 ezer forintra. Ez a bérkiegészítés
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a köztisztviselőket és a polgármesteri
hivatalhoz tartozó technikai, illetve fizikai alkalmazottakat érinti. Ezzel a lépéssel a fizetéseket is versenyképesebbé tudtuk tenni.
– Idén is pályázott az önkormányzat a Deák Ferenc utca felújítására,
erre a célra 46 millió forint önrészt
különített el az önkormányzat.
Az M0-ás autópálya melletti logisztikai beruházást végző cég 200
millió forintot fizetett be a városi
költségvetésbe, amit elkülönítettünk
az útalapba, és a 0202-es út megépítésére fordítja majd az önkormányzat.
– A civilszervezetek támogatására
elkülönített 10 millió forint mellett
további 5 millió forinttal támogatja
az önkormányzat a polgárőrség munkáját, és az oktatási célokra fordítható tartalékba is 5 millió forintot különített el a képviselő-testület. Rendezvények támogatására további 7,5
millió forintot, a Káposztafesztiválra
– amennyiben a járványhelyzet
lehetővé teszi, hogy megrendezzék –
pedig további 10 millió forintot biztosít a városvezetés. Városi faültetésre 5 milliót, a városi sportpark program folytatására pedig 13,5 millió forintot szánunk.
A kormány ígérete szerint két részletben, nyáron és ősszel kaphatják vissza az
önkormányzatok a kiesett iparűzési adóbevételeket, amelyeket a világjárvány elleni védekezés okán átcsoportosítottak a
településektől. Vecsésen is abban az esetben tervezhetnek nagyobb beruházásokat, ha az iparűzési adó elvont részét
(kb. 1 milliárd forint) a település viszszakapja.
VT INFO

Korszerű lett a Halmi
iskola pályája

A Halmi Telepi Általános Iskola
udvarán éppen 20 esztendeje adták
át a beton alapú kézilabda pályát. A
korszerűsítési munkálatokat az alsósok már az iskolában figyelhették
meg, így igazi meglepetés a felsősöket
érte, amikor a digitális oktatásból
megérkeztek májusban, és egy új pálya fogadta őket az iskola udvarán. A
kézi pálya rekortán burkolatot és új
felfestéseket kapott, valamint egy hat
méter magas labdafogó hálót, hogy
ne kelljen a szomszédba menni az elkallódott lasztiért. A borítás sokkal
inkább gyermek- és sportbarát,
jelentősen csökkenti a kisebb-nagyobb sérülések lehetőségét.
VT INFO

Elűzetés
a szülőföldről
Jaj, a vesztesnek! – tartja a mondás.
És még annak is, aki a bűnösnek mondott
nemzethez tartozónak vallja magát,
de semmi köze a történtekhez – tehetjük
hozzá a vecsési svábság elűzetésének
tanulságaként.
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1945 decemberében az újonnan
alakult koalíciós parlament és kormány elfogadta a német nemzetiség kitelepítését magyar földről, mert „felelősei” a világégés magyarországi pusztításainak. Fontos rögzíteni, hogy nem
a nemzetközi nyomásnak engedett,
sokkal inkább a megszálló szovjet vezetésnek igyekezett megfelelni az akkori
hatalom. Hamar megszülettek a
kitelepítendők listái, és 1946. május
14-én már el is indultak az első marhavagonok a szülőföldjükről elűzettek
első csoportjaival. A néhány ládába
vagy bőröndbe összecsomagolt apróságaikon kívül mást nem vihettek magukkal. A nagyállomásról induló szerelvényeket síró vonatoknak is nevezték, a helybeliek hallhatták a
szívszorító sírást a távozó vonatból.
A borzalomnak több szálon futó
tragédiái lettek. Azok a svábok, akiket 1945 januárjában a megszálló
szovjetek elhurcoltak malenkij robotra, és évek múltán, testileg-lelkileg
megnyomorodva érkeztek haza, már
nem találták a rokonságot, és vadidegeneket találtak az ősi házban.
Ugyanis a kitelepítettek házait meghirdették az országban és belföldi telepesek foglalták el azokat. A felvidéki magyarok kitelepítése 1947-1948ban zajlott le. A magyar családok
elhelyezését úgy oldották meg, hogy
két sváb családot összeköltöztettek, és
az üresen maradt házat megkapták.
Gyakori volt, hogy az „új rend híve” rámutatott egy sváb házára, hogy
neki az kell, és kitelepítés után övé is
lett. Gondoljanak bele, hogy milyen
fájdalommal élhettek azok, akiket elkerült az elűzetés, de ősi portájukon
mások éltek.

Az elűzetésre, a családok szétszakítására, életek ellehetetlenítésére nincs
mentség, de a 20. század bővelkedett
ezekben a szörnyűségekben.
Az alábbi történetet Makovecz
Imre, a világhírű építész mesélte el az
egyik vecsési látogatásán. A feleségével jöttek haza külföldről, és már Magyarországon beültek egy étterem teraszára vacsorázni. Beszélgettek és a
szomszédos asztalnál ülő idős úrral
összeismerkedtek. Az idős úr elmondta, hogy kitelepített volt, minden évben „hazajön”, de falujukba
nem megy el, mert azt nem élné túl,
de visszajár. Miért? – volt a kérdés.
Amire a világ legfájóbb-legszebb válasza érkezett:
– Érezni. Éreznem kell a heimat
(szülőföld) illatát.
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A hagyományos megemlékezés idén,
május 15-én a Szent Kereszt templomban kezdődött. Dr. Huszka Mihály plébános által celebrált kitelepítési szentmisén emlékeztek az elűzetés 75. évfordulójára. A mise után a városi és a
német nemzetiségi önkormányzat és
sokan mások megkoszorúzták a templom és a vasútállomás falán 1996-ban
elhelyezett emléktáblákat. Az esős idő
ellenére sokan érezték kötelességüknek
az emlékezést.

Gergő, Sándor Norbert Rudolf,
Szkunc Vjacseszláv, Tárkányi Gergő,
Tóth Tamás, Virág Levente István.
Vezetőedző: Vincze Gábor Technikai
vezető: Keresztes József, Novák Alexisz.
Fizioterapeuta: Bellus Péter Elnök:
Czibolya Zoltán
VT INFO

SZALONTAI
FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK

Sport
Labdarúgás
Bajnok a Vecsés FC!
Ősszel már vezettük a tabellát, amikor novemberben a vírus miatt a 13.
forduló után felfüggesztették a bajnokság menetét. Tavasszal kiegyensúlyozott teljesítménnyel megőriztük
az első helyet, és már az utolsó forduló előtt bajnoki címet ünnepelhetett a gárda. Sajnos, anyagi okok miatt a klub nem vállalta a magasabb
osztályt. Éppen ezért külön dicséret
illeti a játékosokat és a vezetést!
A csapat tagjai:
Bacskai Péter Áron, Bíró Tamás,
Bogári Péter, Dévai Csaba László,
Feka Márk József, Gál Szabolcs,
Gecse Gyula, Gendur László, Hamar István, Hollauer Balázs, Kispéter Mihály, Kiss Krisztián, Komora László, Kónya Zsolt Benjámin,
Mojzer György, Mosonyi Viktor
Bence, Nádasi Kornél, Patkó György,
Puskás Ádám, Rása Gergő, Róhfeld

Fogathajtás
Vecsési siker
Dobrovitz József nyerte május második vasárnapján a Mezőhegyesi versenyt. Mezőhegyesen a négyesek
mezőnyében 19 egység állt rajthoz. A
verseny a hazai EB egyik felkészülési
és válogató versenye volt. A csapatban világbajnok Dobrovitz József végzett az élen mindössze 1,09 hibaponttal megelőzve a kilencszeres világbajnok Lázár Zoltánt. Harmadikként a
cseh Jiri Nesvacil zárt.
VT INFO

Darts
Feljutás küszöbén
2020-as bajnoki idényt a koronavírus
járvány félbeszakította, ezért a
Magyar Darts Szövetség a soft szakág
vezetése még decemberben úgy döntött, hogy összevonja a 2020–2021-es
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idényt. Még tavaly kezdte meg a csapat a szereplést a másodosztályú bajnokságban, mivel az előző idényben
sajnos, kiestünk az első osztályból.
Tavaly az első forduló négy mecscsét 100 százalékos teljesítménnyel
zártuk. Május második hétvégéjén
rendezte a soft szakág soron
következő csapatbajnoki fordulóját,
ahol Vecsés egyes csapata mindenkit
letarolt. Így a záró forduló előtt minden esély megvan arra, hogy az egyes
csapat feltett szándéka érvényesüljön
és visszajusson a legjobbak közé.
VT INFO

mellett álló japánakácok egy részének
ápolására került sor.
Az év során nyílik lehetőség arra,
hogy a kivágott japánakác példányok
helyett újakat ültessünk, azokra a helyekre is, ahol már korábban kipusztultak a japánakácok. A fasort az Üllő
felőli végén egy rövid szakasszal meghosszabbítjuk a Fő út páros oldalán.
Összesen 40 db háromszor iskolázott
japánakác facsemetét ültetünk el. Kb.
1x1 méteres ültető gödröket alakítanak ki a szakemberek, melyben talajcsere is történik. Szeretnénk kérni a
Fő úton lakók segítségét. „Fogadjanak
örökbe” egy-egy, a házuk közelében álló kis csemetét. Időnként egy kis vízzel
segítsék, hogy gyökeret verjenek itt városunkban. Reméljük, hogy gyermekeink, unokáink felnőtt korukban egy
olyan szép fasor alatt sétálhatnak, mint
amilyet mi örököltünk az elődeinktől
ezen a területen.
VT INFO
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AZ EGYES CSAPAT:
JEHIRSZKI GYÖRGY, BÖRZSEI JÁNOS,
VÁGÓ ÁGOSTON, JAKAB PÉTER

Ültessünk
és ápoljuk a fákat
Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester örömmel adott tájékoztatást a
Fő úton lévő fasorok ápolásáról:
– Az elmúlt években sikerült szakszerűen megmetszeni, az odvakat kitisztítani, egyéb famentő munkálatokat végezni az Epres területén lévő
eperfasorban. Tavaly ősszel a Fő út

ÍGY NÉZ KI EGY SZÉP JAPÁNAKÁC
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Világjárvány
Covid-19 vírus
A vírus-vakcina versengés egyik nagy
kérdése volt, hogy vajon mennyire
hatásos az oltás? Az is kérdéses volt,
hogy mindegyik vakcina hatásos-e, és
kérdés volt, mennyi ideig adnak védettséget ezek. Erre persze csak
később kapunk választ, de az előző
kettőre május megadta a választ.
Amíg áprilisban 120 ezren, addig májusban csak 24 ezren, amíg áprilisban
7500-an haltak meg, addig májusban
2200 lelket veszítettünk el.
Kórházban április végén 5937 embert kezeltek, és közülük 677 fő szorult lélegeztetőre, addig május végén
981-re és 110-re csökkent ez a két
fontos mutató.
Az előbb említett statisztikai mutatók arra is választ adnak, hogy az
EU által biztosított vakcinák mellett
ugyanolyan hatásos volt a kínai és az
orosz vakcina is. Nélkülük nem lett
volna ez a gyors javulás, nem vált
volna lehetővé a mindennapok normalizálása és a gazdaság gyors talpra
állása sem. És ami a legdöntőbb:
még többen fertőződtek volna meg,
kerültek volna kórházba, és ami a

legtragikusabb, hogy sokkal magasabb számot mutatott volna az elhalálozás száma.
Áprilisi összeállításunkban már jeleztük, hogy május 1-jére elértük a 4
millió beoltottat, és hogy az milyen
könnyítéseket hozott. A kormány 5
millió beoltotthoz kötötte a további –
talán végső – könnyítéseket. A tömeges oltás következtében ezt is elértük
május 23-ára. Megszűnt a kijárási tilalom, a köztéri kötelező maszkviselés, szabadtéri és szabadidő sportot
korlátozás nélkül űzhettük, a boltok
és vendéglátóhelyek szabadon dönthettek a zárás idejéről, a családi és
csoportos események, esküvők, szabadtéri rendezvények létszámkorlát
mellett megrendezhetőek lettek.
Sorra születtek megállapodások országokkal, hogy hová utazhatunk a védettségi igazolványunkkal, miután
még egységes EU-s igazolvány nem
volt az alacsony EU-s átoltottság miatt.
A kormány azt is bejelentette, hogy a
vírus járványelleni védekezéshez szükséges eszközök gyártását részben már
hazai cégek biztosítsák, de a hazai vakcina gyártás is előkészület alatt van.
Hazai vakcina gyártás – más vakcinákkal együtt – 2022 végére várható.
Május végén 804 538 fő az összes
fertőzött, az összes beoltott 5 146 949
fő, ebből a 2 oltást 3 661 690 fő kapta meg.

KORDÁS SÁNDOR: TÉL (LINÓ)
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Mi történt 2021
júniusában?
Rák csillagjegy
június 22.–július 22.
Az óvatos újrakezdés időszaka.
A felsorolás olvasásakor az olvasó is észleli
majd, hogy több az esemény. Van miről
beszámolni a krónikásnak.
Ez már az a reménység, hogy közel
a szigorítások megszűnése.

Csendes
koszorúzás
a városi ünnepen
70

Június 14-én ünnepeltük Vecsés újratelepítésének 235. évfordulóját. A veszélyhelyzetre való tekintettel a jelenlegi rendelkezések értelmében a megszokott városi ünnepség a tavalyi
évhez hasonlóan elmaradt. Ahogy az
elmúlt évben, úgy idén is csak csöndes koszorúzásra volt lehetőség a
Városháza előtti Szent István téren.
Az ilyenkor szokásos városi kitüntetések adományozása egy későbbi időpontra halasztódott.
VT INFO

FOTÓK: VARGA
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Nyolc hónap után
ülésezett újra a
képviselő-testület

Június 4
Összetartozás
Napja

A kormány június 15-étől engedélyezte
az önkormányzatok testületi ülésének
megtartását. Szlahó Csaba polgármester
június 17-ére rendkívüli ülést hívott össze,
melyen tizenkét napirendi pontot
tárgyaltak a városvezetők.

Hagyományosan az Orbán Balázs Erdélyi Kör által felállított Megmaradás
Emlékműnél tartották meg a civilszervezetek és a városvezetés az
emlékező ünnepséget június 4-én.
A megemlékezés kezdetén Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi
Kör vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a magyar és a székely
himnusz eléneklését követően
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
mondott beszédet.

Egyhangú döntés született arról, hogy
Vecsés ez év december 31-ével kilép
az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból.
Az Airport Hotel mögötti új lakóparkban a környékbeli utcanevekhez
igazodva három utcát neveztek el
Magyarország néhai miniszterelnökeiről, nevezetesen Andrássy Gyuláról,
Tisza Kálmánról és Wekerle Sándorról.
Az ipari területeken egyebek között
Fuvaros, Szállító, Raktár, Csavar, Tengely neveket adták a közterületeknek,
az egyik most zajló beruházásnál pedig
a kormányozható léghajó feltalálójáról, Schwarz Dávidról neveztek el utcát.
A képviselő-testület további öt évre megbízta Lakner Brigittát a Bálint
Ágnes Óvoda vezetésével.
VT INFO – FOTÓ: VARGA

Szűcs Lajos rámutatott, hogy Trianon nem csak a magyarság tragédiája, hanem Európa nagyhatalmainak
szégyenteljes kudarca is, amelyet soha nem fognak beismerni, mert soha
ilyen kárt nem okozott az önzés, a bizalmatlanság egy kontinensnek.
Hozzátette: ami megtörtént, az nem
volt szükségszerű, mert nem a történelem kényszere okozta a bajt, hanem azok az emberek, akik jogot formáltak az önkényre, és akik a hatalmi politika nyers erejével a szakadékba
taszították Európát ahelyett, hogy felemelték volna.
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Az emlékező gondolatok után a
Bálint Ágnes Óvoda óvodásainak
műsora következett, majd Soltész János és Soltészné Kovács Zita adott elő
marosszéki forgatós táncot, végezetül
Szép Dóra, a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója szavalta el Reményik
Sándor: Erdély magyarjaihoz 1918
őszén című versét.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével és koszorúzással zárult.

tó Bálint Ágnes Emlékház volt. A két
helyszínen összesen 10 előadás volt,
és sok-sok játék. A rendezvény szabadtéren zajlott, védettségi igazolványt nem kértek, de előzetes regisztrációhoz kötötték a belépést, és a látogatók létszáma a két helyszínen egy
időben összesen 750 fő lehetett. Németh Ágnes, az Emlékház egyik
vezetője elmondta, hogy öröm volt
látni azt a felszabadultságot, jókedvet,
ami a jelenlévőket jellemezte.
KAL INFO

VT INFO – FOTÓK: VARGA

Nyitott a BÁKK
72

Az újranyitás alkalmából június 7-én
egy vidám és interaktív egyszemélyes
színdarabra invitálta a nézőket a Bálint Ágnes Kulturális Központ csapata. A Játékszín és a Lepkegyűjtő közös produkciójában készült Dolgok,
amikért érdemes élni című előadás
Bereczki Zoltán főszereplésével könynyed, mégis tartalmas szórakozást
ígért azoknak, akik jegyet váltottak az
előadásra.
A BÁKK, hogy a gyerekeket kicsit
kárpótolja az elmaradt mesefesztiválok miatt június első hétvégéjén
BÁKK Manó mesés napja – címen
rendezett műsoros délutánt, amelynek egyik helyszíne az Andrássy
Gyula iskola, a másik pedig a júniustól már a szokásos módon nyitva tar-

Seprőgépet
vásárolt
a Városgondnok
Az önkormányzat cége, a Városgondnok Nonprofit Kft. vásárolt egy kistraktort, melyhez a korábbi kiegészítő
eszközök mellé most egy seprőgépet
is beszereztek.
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Az új eszköz a közterületek tisztántartásában nyújthat majd nagy segítséget. Kialakításának köszönhetően
az útpadka mellett is össze tudja szedni a szemetet, a sepréshez pedig vízpermetet is adagol, ami különösen
jól jön nyáron, mert a nedves sepréssel nem veri fel a port.
VT INFO

Akikre büszkék
vagyunk
a kitűnő tanulók
Hagyományosan ismertetjük a vecsési
alma materek kitűnő tanulóit.

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

1.c
Osztályfőnök: Péterné Csókási Beáta
Dani Zsombor Károly, Fitos Kíra
Tamara, Gregor Noémi, Ivácson
Hanna, Juhász Bence, Molnár Márk,
Palásthy Péter, Pinke Petra Anna,
Sáfár Anna, Szabolcsi Hanna

2.a

Osztályfőnök: Kordás Imola Réka
Antal Lőrinc, Kátai Hédi, Kovács
Zalán, Matics Alexa Andrea, Piukovics Glória Médea, Szabó Alíz,
Szűcs Dorina, Szücs Marcell, Vajda
Hanna

2.b

Osztályfőnök: Horváth Ágota
Dominek Csenge, Dull Ádám, Koczka Dávid, Lőrinczi Evelin Eliza,
Mondok Botond, Szabó Léna Kíra

3.a

Osztályfőnök: Sebők Márta
Bartal Zorka, Bánkuti Barnabás,
Molnár Olivér, Pintér Eszter, Öztürk Deniz, Szöllösi Gergő, TóthMihályi Emma, Vajó Gellért

3.b

Osztályfőnök: Vass Anita
Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Merkl
Adél, Novák Nándor, Pazicski-Balog Patrik, Zeke Alíz

3.c
1.a
Osztályfőnök: Timár Judit
Baletta Stefano, Csorba Rómeó,
Kun Zsófia, Tasi Benett

1.b

Osztályfőnök: Krak Ildikó
Bakondi Balázs, Bánfalvi Dániel,
Molnár Olívia, Öztürk Zara, Tóth
Levente Gábor, Vasadi Rebeka

Osztályfőnök: Körözsi Emese Irén
Balaskó Hanna Jázmin, Dezső Béla
Bence, Horváth Benjámin Joel, Szász
Izabella, Tállai Zaránd, Tóth Bianka, Tungalag Borte Fujin

4.a

Osztályfőnök: Gyömrei Piroska
Fülöp Nikoletta, Kovács-Moharos
Marcell, Sáfár Lili

5.a

Osztályfőnök: Mráz Fruzsina
Dénes Tamara, Füzesi Fanni
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5.b
Osztályfőnök: Vas Sándor
Botor Dávid, Dominek Levente,
Jancski Boróka, Mondok Levente,
Péter Orsolya, Tokai Lili, Túri Júlia, Vajó Zsombor

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

5.c

Osztályfőnök: Brezóczki Mihály
Balás Elza, Tóth Henrietta

6.a

Osztályfőnök: Dobiné Oláh Éva
Deme Sára, Divéki Hajnalka, Madura Zsanett

6.b

1.a

Osztályfőnök:
Manduk-Faragó Renáta
Bakondi Bálint, Jablonkai Noémi,
Jankovich Miklós Ádám, Weidinger
Fanni Panna

Osztályfőnök: Zumpf Anikó
Galambos Bence Bátor, Jakab Sámuel, Kirchner Balázs Noel, Kontár Eszter, Mezei Regina, Sebestyén
Marcell, Szűcs Gergő, Tóbiás Olivér

Osztályfőnök: Tordai Júlia Anna
Albrecht Adél, Mama Korina, Maysonave Viktória, Nagy Nóra

Osztályfőnök: Fejérné Gál Tímea
Fejér Rozina Réka, Fekete Flóra,
Hajdús Levente, Kis- Gadó Dávid,
Kudrjávcev Milos, Nagy Sarolta
Éva, Radnóthy Lili, Tarsoly Panna,
Varga Réka

7.a

7.b

Osztályfőnök: Lippai Viktorné
Elekes Gergő István, Sápi Szonja,
Stelczer Annamária, Tankó Flóra
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8.a

Osztályfőnök: Kiss Sándor
Fodor Zsófia, Jánosa Noémi Flóra,
Juhász Áron, Molnár Nikoletta
Én hiába szeretem a szobám
csendjében az utcagyereket! Nem
arra van szüksége, hogy könnyes,
szende szemembe nézzen, hanem hogy legyen kenyér az asztalán, fedél a feje fölött, étel a
tányérján, ceruza a kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, simogatást.

1.b

2.a

Osztályfőnök:
Kovácsné Gyetvai Györgyi
Börzsei Lili, Csizmadia Lili, Csurár
Boglárka Anna, Fekete Dóra

2.b

Osztályfőnök: Kürti Orsolya
Adám Léna, Kiss Virág Luca, Panker Bianka, Stefán Károly, Tüske
Bendegúz

2.c

Osztályfőnök: Zakota János
Bognár Bernadett, Hetyei Jázmin
Alexandra, Islai Bence, Szalay Gréta Roxána, Zentai Gergő

3.a

Osztályfőnök: Deme Istvánné
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Gáspár Nikolett, Habarics Nóra,
Neszvecskó Réka Zsuzsanna

3.b

Osztályfőnök: Dudás Laura
Csurár Barnabás, Horváth Dóra,
Mórocz Marcell István, Rahovitzki
Dóra, Zelenyánszki Sára

4.a

Osztályfőnök: Kovács Krisztina
Huszti Lóránt Alfréd, Mogyorósi
Márk Tamás

4.b

Osztályfőnök: Fábiánné Balajti Anikó
Hahn Anna Lilla, Kató Patrícia,
Kis-Jakab Petra, László Tímea, Szlobodnyik Hanna, Tóth Ivett Linda,
Tüske Lotti

5.a

Osztályfőnök: Kissné Fehér Judit
Balajti Nándor, Bagdi Petra,
Lengyel Blanka, Ozorai Bálint, Rákosi Dóra, Torgyik Réka Laura,
Tóth Bertalan, Vetró Gergely, Zsulyevics Bence

5.b

Osztályfőnök: Kabai Gabriella
Beleslin Tamara, Dusenka Lotti,
Palkovics Réka, Toma Flóra Edit

5.c

Osztályfőnök: Berényi Mária
Vicsápi Dominik Tibor

Bartha Anna, Csizmadia Dalma,
Hrabovszky Gergő, Kis- Jakab Máté,
Porumb Laura Stefánia, Toma Gréta
Ildikó, Várszegi Viola, Velőti Vajk

7.c

Osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona
Bartha Dóra Zsuzsann, Bihal Vince, Pichler Rudolf Olivér, SzántóSerege Noémi, Szentgróti-Tóth Lívia Lilla, Szilágyi Csanád

8.a

Osztályfőnök: Malinkó Judit
Bábián Péter, Kiss Eszter, Pollák
Réka, Szórádi Anna, Vass-Bozsó
Benedek

8.b

Osztályfőnök: Simon Gyöngyi
Aschenbrenner Barbara, Kató Alexandra, Keresztes Jázmin, PatócsRabe Anna, Weiszháb Nóra

8.c

Osztályfőnök:
Horváthné Gyurcsán Erika
Fényi Anna, Horeczki Zsófia Zsuzsanna

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola

6.a

Osztályfőnök: Csorba Lászlóné
Kudrjávcev Áron, Győry Ágoston

6.b

Osztályfőnök: Tóth Luca
Barth Fanni Rebeka, Bárány Réka
Judit, Fábián Dániel, Fias Máté,
Nemesmagasi Emília, Pollák Dorka, Tóth Szilárd, Vass- Bozsó Janka
Száva, Weiszháb Áron

1.a

Osztályfőnök: Kiss Gábor

Osztályfőnök:
Gáborné Bárány Ágnes

7.a
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Buvári Anna, Czinege André,
Farkas Léna, Gáspár György, Idul
Lilienm Jakab-Teleki Csenge, Kovács Máté, Kupi Alina, Lovas Kornél, Németh-Erdős Hunor, Palánki
Edina, Smajda Dorina

1.b

Osztályfőnök: Szőkéné Németh Noémi
Balaton András, Bartha Temulen
Helka, Bodnár Dániel, Fásssy Csenge Oroszi Gergely, Suszter Levente,
Tuska Lili, Varga Mirjam

1.c

Osztályfőnök: Vakter Laura
Bajusz Viktória, Balogh Dóra, Darcsi Erszébet, Jerzsele Jázmin, Jurák
Dóra, Ligeti Ákos, Linkai Levente,
Orsó Zoé, Selmeczi Barnabás, Strohmayer Lia, Takács Réka, Tódor
Hunor, Tóth Nándor

2.a
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Osztályfőnök: Keserű Edit
Czotter Alíz Anna, Csekő Panna,
Ghassemi Nejad Jázmin, Iglói Jázmin, Mayer Dorottya, Istók-Fenyvesi Luca, Lestyán János Lóránd,
Prorok Péter, Szabó Bence, Szabó
Bende Balázs, Szitai Botond, Halász Dávid, Tóth Konrád, Szunomár Soma

2.b

Osztályfőnök: Drahos Dániel
Antal Kata, Cetin Jusuf, Dezső Áron,
Juhász Dániel, Kohr Hunor, Urgyán Fanni, Pálmai Ákos, Szira
Zétény, Varga Vivien

3.a

Osztályfőnök: Mák Klára
Balogh Bertalan, Darab Zília, Eizen
Benjamin, Kuni Bendegúz, Kurucz
Lili, Majdanics Linda, Máriás Bence,
Monger Vivien, Zaroba Noémi

3.b
Osztályfőnök:
Gombosné Simon Amanda
Frankó Máté, Gulácsi Ármin, Hámori Hanka, Iván-Szilvási Mihály,
Pálmai Máté, Petz Gréta Liza, Szabó Rebeka, Takaró Dávid, Teleki
Tamara

4.a

Osztályfőnök: Nagy Andrea
Bernáth Alíz, Kéri Barna, IstókFenyvesi Luca, Schneider Lisanne,
Seres Júlia, Tircsi Janka, Tóth Petra
Abigél, Varga Brigitta

4.b

Osztályfőnök:
Fazekasné Gombár Mónika
Bartha Herlen Ágota, Böckl Liza,
Farkas Emma, Farkasfalvi Réka,
Gombár Ádám, Kun Csenge, Mérai Dorottya

5.a

Osztályfőnök: Maár-Bárány Anikó
Kaiser Ákos, Prorok Máté, Saska
Ákos, Szili Barnabás, Szunomár
Solt

5.b

Osztályfőnök: Gombos Csaba
Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad
Dániel, Haraszti Rita, Tóth-Berényi
Adél, Száraz Zoé, Wieszt Henrik
6.a
Osztályfőnök: Dombainé Dula Mária
Balogh Tímea, Szécsi Dávid, Zeke
Bálint
6.b
Osztályfőnök: Novákné Hanti Mirtill
Ablonczy Anna Sára, Kohr Alíz,
Suszter Csenge, Szeghalmi Kata

7.a

Osztályfőnök: Rockenbauer Anna
Borissza Laura Hanna, Kollár Maja Erika
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8.a

2.a

Osztályfőnök:
Eszenyiné Varga Zsuzsanna
Kári Hanna. Fehér Lili

Osztályfőnök: Koncsek Zita
Dengel Áron Botond, Földesi Bence, Kovács Veronika, Móré János
Ábrahám, Tábi Brigitta, Vass Bence

8.b

Osztályfőnök: Pozsár László
Hidvégi Bettina, Hidvégi Melinda,
Rátóczi Zalán

2.b

Osztályfőnök: Lahocsinszky Nóra
Holczer Bence, Kohr Rebeka, Paládi Péter, Somogyi Marcell, Szász
Dániel

3.a

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium

3.b

8.c

Osztályfőnök: Fekete Rebeka
Binda Veronika Katalin, Hajbel
Ádám, Lehoczki Linett, Lipcsei Dávid

Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára
Börcsök Kincső Réka, Demeter Dóra, Gáspár Csilla Dóra, Tannous
Nour, Teravágimov Vera, Tőke Nárcisz
Osztályfőnök: Pleskovics Sándorné
András Maja Cintia, Csedreki Csanád Andor, Dékány Írisz, Denke
Sebestyén, Gorzó Boglárka Anna,
Nagy Nóra Alexandra, Szőnyi Aliz
Sára, Tóvári Norbert Márton, Váradi Ádám, Velkei Boglárka

4.a

Osztályfőnök: Dudás Noémi
Dudás Anna, Farkas Hédi, Homok
Botond, Papp Hanna

4.b
1.a
Osztályfőnök: Magos Béláné
Arató Dániel, Földesi Dóra, Hajbel
Zsófia, Mayer Tímea
1.b
Osztályfőnök: Hütter Teréz
Barna Ádám, Bodor Barnabás, Dányi Patrik, Darnai Emma, Dékány
Lilla, Dengel Inez, Dobi Zsombor,
Frendl Zsombor, Kiss Máté Tamás,
Kozma Olivér, Majzik Dóra, Nagy
Hanna, Somlai Tiborc, Tőke Alexandra, Viszoki Ábel

Osztályfőnök: Pályi Tünde
Koncsek Levente, Majzik Ferenc,
Máthé Patrik Leonárd, Nagy Szabina Szilvia, Négyesi Boglárka, Sztyehlik Emma, Vígh Nina Natália

5.a

Osztályfőnök: Szuromi Tamás
Börcsök Csenge Anna, Greff Kendra Jázmin, Hasse Nóra, Kupcsó Heidi, Molnár Petra, Nagy Márton,
Szász Magor, Szilágyi Janka TóthNyári Virág

6.a

Osztályfőnök: Bánlaki Tiborné
Knul Csenge, Nyíri-Szabó Hanna
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6.b
Osztályfőnök: Kéthelyi Lídia
Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz
Barnabás, Szlahó Anna, Tonk Máté

7.a

Osztályfőnök: Oszoli Beatrix
Szanyi Szonja Virág, Szilágyi Kristóf

7.b

Osztályfőnök: Papp Katalin
Bodor Boglárka, Cser János, Dénes
Andrea, Nagy Vivien, Ongai Dorottya

lehettek a gyerekek életének egyik
legjelentősebb napján. 281 diák intett
búcsút a négy vecsési általános iskolának,
összeállításunkban a ballagók
névsorát olvashatják.

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium

8.a

Osztályfőnök: Juhász Mónika
Antal Laura, Bóta-Depinyi Soma,
Gáspár Adrián, Gyebnár Ádám,
Tóth Hanna

8.b

Osztályfőnök: Czékus Jób
Vecsei Rita

12.a osztály

10.c

Osztályfőnök: Kaposi Gábor
Barta Szilvia, Cser Zsófia

11.c
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Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita
Antal Andrea, Dankó Boglárka,
Niczuly Erik Márk, Pesti-Geiger
Viktor

12.c

Osztályfőnök: Hegyesi Krisztina
Magyarosi Szidónia, Mezőfi Babett
Márta
VT INFO

Ballag már
a vén diák…
Az idei nyolcadikosok ballagását június
első felében tartották az intézmények,
a tavalyi búcsúztatástól szabadabban,
hiszen ha korlátozott létszámmal is,
de már szülők, rokonok, barátok is jelen

Osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Csernai Lili, Ecsedi Klaudia, Juhász
Lili, Juhász Márk, Korponai Ádám
Gyula, Kovács Gréta, Laza Petra
Kinga, Molnár Ágoston Árpád,
Oláh Olivér, Palotai Tamás, Pelle
Fanni Katalin, Pető Ottó Márk,
Róth Szabina Erzsébet, Szijjártó
Norbert, Szűcs Roxána

12.b osztály
Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Cserei Róbert Szilárd, Dajcsin Rebeka, Dankó Fruzsina, Dienes Nikolett, Garamszegi Anna, Geiger
Laura, Horváth Dominik, Juhász
Zoltán Dávid, Kiss Annamária,
Kovács Dániel, Körmendi Barnabás, Mihály Nikoletta, Pásztor Bence Péter, Schubert Gergő, Tóth Anna, Weidel Márton Ernő

12.c osztály

Osztályfőnök: Hegyesi Krisztina
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Balogh Dominika, Béres Beatrix,
Csiszér Bernadett, Fagyal Nikoletta, Fodor Fanni, Földvári Hanna,
Gál Balázs, Geröly Rebeka Csilla,
Görbe Zétény, Göttli Lilla Viktória,
Jánosa Fanni Katalin, Jurászik Dávid, Kozma János, Magyarosi Szidónia, Mezőfi Babett Márta, Romhányi Petra, Stiller Roland, Szabó Nikolett, Tóth Hunor György, Váli
Viktor, Vicze Fanni Patrícia, Werner Denis

Anita Lívia, Vámosi Dominik, Vecsei Rita, Zupkó Ákos Iván

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

8.a osztáy

Osztályfőnök: Juhász Mónika
Antal Laura, Bisztrovics Mézi,
Bóta-Depinyi Soma, Egri Lara,
Ehrlich Liliom Anna, Farkas Boróka Csenge, Galambos Zsombor,
Gáspár Adrián, Gáspár Enikő Roxán, Geröly Tibor, Gyebnár Ádám,
Herbály Amarilla, Korponai Anna
Rebeka, Kovács Kinga, Lauter Boglárka, Lázár István Lajos, Lengyel
Fruzsina, Mayer Martin, Molnár
Botond Attila, Molnár Gergely,
Molnár Petra Angéla, Nagy Máté
Gábor, Németh Réka Alexandra,
Németh Vanda, Pozsa Gábor László, Susán Réka, Szabó Csilla Szofi,
Szász Hunor András, Tapodi Márton Sándor, Tóth Hanna Eszter,
Tóth Roland Kristóf, Vanek Gábor
István

8.b osztály

Osztályfőnök: Czékus Jób Géza
Bíró Alexandra, Halász Csenge,
Incze Dominik, Kántor Kamilla
Zsuzsanna, Kanyar Noémi, Kazi
Norbert, Kovács Boglárka, Lapos
Molli Nikol, Maruzsi Noémi, Nagy
Lilla, Nyalka Laura, Pap Róbert,
Róth Regina, Sebestyén Attila, Simó Barbara, Tardi Milán, Uri

8.a osztály
Osztályfőnök: Kiss Sándor
Benczik Marcell Ferenc, Benes
Attila Márk, Dányi István András,
Fagyal Regina Viktória, Fodor Anna Petra, Fodor Zsófia Bernadett,
Gergely Panna Flóra, Gulyás Evelin
Virág, Honvéd Loretta Katalin,
Jakab Ádám, Jánosa Noémi Flóra,
Juhász Áron, Katona Veronika Krisztina, Kauremszki Szabolcs Miron,
Majsai Adrienn, Molnár Nikoletta
Szintia, Olajos Adrienn, Pál
Dominik, Soós-Nagy Márk, Tamási
Kálmán Balázs, Varga Arnold, Varga Jázmin Lili, Varga Marcell Kevin

8.b osztály

Osztályfőnök:
Jánosáné Csirkovics Katalin
Barta Csilla, Blaha Ferenc József,
Danyi Alexandra Mercédesz, Diós
Ramóna, Divéki Ferenc, Dominek
Zoltán, Erdős Tímea, Földi Bence
Márk, Füstös Panna Zsófia, Ganea
Daniella Aranka, Gyarmati Csenge Zoé, Havasi Virág, Juhász Margit
Anna, Lengyel Zoé Ilona, Lörinci
Anita Kinga, Madura Anasztázia,
Madura Dzsesszika, Oláh Máté,
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Oláh Tamás Norbert, Radványi
Fanni Dominika, Szilágyi Regina,
Tani Kitti, Tasnádi János Mihály,
Tolvay Ákos Zoltán

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola

Rátóczi Zalán, Stiller Fédra, Zsichla
Dorka Petra

8.c osztály

Osztályfőnök: Lahocsinszky Nóra
Erős Balázs, Fazakas Bálint, Gáspár Levente, Gombos Gyula, Holczer Bence, Klag Noemi, Kohr Rebeka, Kopó Alex, Liszkai Kinga
Nikol, Paládi Péter, Sinkó Vivien
Anna, Somogyi Marcell, Szabó Viola, Szász Dániel, Veres Boglárka,
Viola Boglárka

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

8.a osztály
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Osztályfőnök:
Eszenyiné Varga Zsuzsanna
Csurgó Bálint, Dobrovitz Dominik
Brendon, Erdélyi Vencel, Farnadi
Ákos István, Fehér Csilla, Fehér
Lili, Jakab Tamás, Kári Hanna,
Koponyás Karolina Kata, Kőmíves
Laura Alexandra, Lakai Boglárka,
Lakatos Vivien Irén, Makula Natasa, Marosi Kíra, Miklós Erik,
Pető Barbara Vivien, Rendek Sztella, Szatyina Máté Bence, Szloboda
Kristóf, Urbán-Szabó Bálint, Varga
Patrik, Vogelsinger Bence

8.b osztály

Osztályfőnök: Pozsár László
Abonyi Lázár Szilárd, Antal Hanna Eszter, Bodnár Sára, Frühvirt
János, Frühvirth Mátyás, Hidvégi
Bettina, Hidvégi Melinda, Horváth
Ferenc, Jusztin Gréta, Kaári Áron,
Korn Csaba Dávid, Kozák Bence,
Marosi Renáta, Mátyás Sándor,
Mérai Gergő, Osváth Lili Beatrix,

8.a osztály
Osztályfőnök: Malinkó Judit
Milán Ákos, Beleslin Zorka, Czalbert-Halasi Balázs, Csorba Szófia
Ivett, Csordás Dávid Kristóf, Fábián
Péter, Horváth Hanna, Horváth
Szabolcs Zsolt, Kiss Edina, Kiss
Eszter Emma, Nagy Marcell Nimród, Nemesmagasi Gréta, Pénzes
Laura, Pethes Bianka, Pollák Réka
Renáta, Stabarecz Martin Dávid,
Szarka Zsombor, Szénási Márton,
Szilágyi Dominika Lilla, Szilágyi Mátyás, Szórádi Anna, Szórádi Eszter,
Vajda Gréta Boglárka, Varga Rebeka
Andrea, Vass-Bozsó Benedek
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8.b osztály
Osztályfőnök: Simon Gyöngyi
Aschenbrenner Barbara, Balázs
Kristóf, Berki Richárd, Böjte Milán
Krisztofer, Czeglédi Zsigmond Máté,
Farkas Petra, Halgas János Tamás,
Kató Alexandra, Keresztes Jázmin,
Kocsik Adél Kata, Makula János,
Malatinszky Milán Levente, Markó
Barnabás, Mester Réka, Nagy Dávid, Nagy Marcell, Ondics Gábor
György, Patócs-Rabe Anna, Somogyvári Ivett, Weiszháb Nóra

8.c osztály

Osztályfőnök:
Horváthné Gyurcsán Erika
Bánki Zoltán Károly, Bolla Dániel,
Császár-Dajka Panna, Fényi Anna
Lilla, Gáspár Antónia, Hoksza
Zsombor Alex, Horeczki Zsófia Zsuzsanna, Juhász Milán, Kálmán Mirella, Kiss Konrád János, Kovács
Roland, Kun Alexandra, László
Flóra Hanna, Lehocki Martin Dániel, Lik Gergő, Mádi János Gábor,
Mátyás Krisztián, Moldován Réka,
Nagy Nikolasz, Nagy Rebeka, Nagy
Réka, Péter Attila Kristóf, Sárosi
Tamás Bálint, Szántó Vivien Gabriella, Szőnyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi
Réka Johanna
VT INFO

SPORT

Vecsési SE színeiben versenyző
Dobrovitz Józsefnek és fiának, ifj.
Dobrovitz Józsefnek olyan ellenfelekkel kellett szembenézniük, mint a
többszörös holland világbajnok, Ijsbrand Chardon és fia, Bram Chardon,
vagy a német Mareike Harm és Michael Brauchle, illetve a kilencszeres világbajnok Lázár Zoltán. A hajtószámokban is ők vitték a prímet és osztották el a helyezéseket.
A négyesfogat-hajtók összetett végeredménye: 1. Ijsbrand Chardon, 2.
Bram Chardon, 3. Lázár Zoltán. Dobrovitz József az ötödik, ifj. Dobrovitz
József a hetedik helyen végzett aXXV.
Vecsés Kupán.
Kettes fogatok versenyében vecsési háziverseny volt. A szombati maratonhajtást követően átrendeződött
a mezőny, összetettben a pályafutását
Vecsésen kezdő, tavaly világbajnoki
címet szerző Hölle Martin vezetett,
második helyre jött fel Osztertág

Fogathajtás
Erős mezőny
a 25. Vecsés Kupán
A világ legjobb négyesfogat hajtói közül
többen is megmérettették magukat
a Dobrovitz Lovasfarmon
június 3. és 6. között.

OSZTERTÁG KRISTÓF
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Kristóf, a dobogó harmadik fokán
pedig Ifj. Dobrovitz József állt.
Akadályhajtásban a vecsési Osztertág ragyogóan teljesített és össze-

tettben megelőzte Hölle Matint, a
harmadik ifj. Dobrovitz József lett.
SZÖVEG ÉS KÉPEK. VARGA NORBERT

c

In Memoriam

Tóth János (1937-2021)
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Tóth János 1937-ben született Szegeden. Az általános iskola elvégzése után a Nagykőrösi Tanítóképzőben szerezte meg tanítói
diplomáját. 1956-ban Uri községben kezdett tanítani, majd
1959-ben helyezték át Vecsésre az
akkor még 2. sz. Általános Iskolába (Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola). Kezdetben a felső tagozaton rajzot tanított és megválasztották
úttörővezetőnek. A tanítói munka mellett 1966-ban diplomázott a
Marxista Leninista Egyetemen, később elvégezte a filozófia szakot is.
1967-ben helyezték át az újonnan épült 4. sz. Általános Iskolába,
vagyis Halmi telepre. Ez egy remek lehetőség volt számára, hiszen feleségével, Magdikával egy iskolába kerültek és szolgálati lakást is kaptak.
Kiváló vezetői tulajdonságai miatt 1980. szeptember 1-jétől kinevezték az iskola igazgatójának, mely tisztséget 22 éven át töltötte be.
Vezetői munkájáért számos elismerést kapott. Vecsés Város Önkormányzata többször is kitüntetésben – Köszönő Oklevél, Elismerő
Oklevél és Vecsésért Életműdíj – részesítette. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara 2017-ben gyémántdiplomát adományozott neki, melyet a június 14-i vecsési ünnepségen vehetett át.
Felesége, Szlávik Magdolna, korábban autóbalesetben elhunyt.
Leánya párjával éltek közösen, és mint leendő nagypapa nagyon várta
a kis unokája érkezését, amit sajnos nem élhetett meg. Tóth Jánost június 9-én a vecsési temetőben római katolikus szertartás keretében helyezték örök nyugalomba.
Nyugodjon békében!
VT INFO
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Érettségi
és ballagás
a Petőfiben
A járványügyi helyzet miatt az idei
tanévben is szóbeli vizsgák nélkül zajlottak az érettségi vizsgák. A 12. a osztályban 14 diák érettségizett, ebből
két fő emelt szintűt vizsgát tett
történelemből és fizikából. A 12. b
osztályban 16 diák érettségizett, közülük 11 fő emelt szintű vizsgát tett,
hárman két tárgyból is. A 12. c osztályban 22 diák érettségizett, 18 fő
emelt szinten, ebből a többség két
tárgyból, egy fő három tárgyból.

Szülők jelenléte nélkül, a ballagtató osztályok által gyönyörűen feldíszített Jézus Szíve templomban búcsúztak érettségizőinktől tanáraink,
az igazgatóság, valamint Huszka Mihály atya június 25-én, az érettségi
vizsgák lebonyolítása után.
Az ünnepséget Sztyehlikné Hegyi
Krisztina igazgató asszony beszéde
nyitotta meg, majd az osztályfőnökök
oklevéllel jutalmazták meg a kitartó
szorgalmú diákokat.
VT INFO

világjárvány
Covid-19
A vakcinák egyértelműen jól vizsgáztak: rohamléptekben csökkent a
fertőzések száma és vele egyre több
mindent tudtunk visszanyerni korábbi életünkből.
A fertőzöttek száma 3416 fővel, az
elhunytak száma 231 fővel nőtt a hónapban. Javulás tükröződik a súlyos
esetek számában is. A kórházban kezeltek 947–ről 126 főre, a léleeztetőre
szorultak száma 100-ról 23-ra csökkent.
Az egyre jobb adatok következtésben
döntött a kormány arról, hogy a foci
EB magyar meccseit korlátozás nélkül
megtekinthetik a védettségi igazolványnyal rendelkezők. Mind több országgal
sikerült kölcsönös megállapodást kötni
arról, hogy elfogadják egymás oltási igazolásait. Arról is döntöttek, hogy a 1618 évesek oltása után a 12-15 évesek
is kérhetik a védőoltást. További könynyítések 5,5 millió beoltott után várhatóak. Ehhez közel kerültünk, mert
június utolsó napjára 5 486514 fő
lett az öszes beoltott és 4 916 927 fő
kapta meg a 2. oltást is.
KAL INFO

83

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Mi történt 2021
júliusában?
Oroszlán csillagjegy
július 23.–augusztus 22.
Július már szinte a régi időket idézte.
Ez meglátszik az események bőségén is.
Az emberek igyekeztek élni
a szabadsággal, ami szembetűnő lett
a strandok, a gyógyfürdők, a szabadtéri
koncertek, a sportesemények
látogatottságán, a nagyvizeink környékén
csúcsokat döntött a turistaáradat.
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Halmy József
és Wolfner Lili
hamvai hazatértek
A vecsési temetőben
megtartott római katolikus gyászszertartás
keretében július 9-én
újratemették a vecsési
Halmy-telep alapítóinak, Halmy Deutsch
József és felesége, Wolfner Lili földi
maradványait. A gyászszertartást dr.
Huszka Mihály rk. plébános atya végezte. Beszédet mondott Szlahó Csaba polgármester, aki így vélekedett a családról: „Halmy József tettei és adományai
Grassalkovich Antal újratelepítésével
említhetők egy lapon.”

A polgármester beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, akik
segítették a házaspár hamvainak hazahozatalát. Ezt követően a Vecsési
Honismereti Kör elnöke, Kiss Gábor
búcsúbeszédében ismertette Halmy
József és felesége életét, kiemelte a
Halmy család érdemeit.
A beszédeket követően Halmy Deutsch József és Wolfner Lili hamvait
a ravatalozó épületével szemben helyezték örök nyugalomra.
KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA

(A Kalendáriumban bővebben olvashatnak a Halmy-család életéről, munkásságáról és az újratemetésről – Kal.
szerk.)
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Beruházások
A járvány j csökkenése meghozta a beruházási kedvet is, a korábbi adósságok
törlesztését és újabbak kivitelezését és
tervezését. A VT júliusi számában
Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke részletesen számolt be
ezekről.

A tavalyról elmaradtak…
Tavalyról elmaradt feladatot pótoltunk idén, amikor elkészült a Kinizsi
utca árokburkolása. A beruházás harmincmillió forintba került. (lásd 57.
oldal – kal szerk.) Szintén elkészült a
Ganz utca útfelújítása a csapadékvízelvezetési munkákkal együtt. A beruházás költsége mintegy nyolcmillió
forint volt. A megsüllyedt vízvezetékbekötések miatt a burkolat korszerűsítésére volt szükség a Szép utcában. A munkát a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV)
hajtotta végre. A beruházást Kertekalja vasúti megállóhelynél végzett
munkákkal összehangolva az átjáró
lezárásával egy időben végezték, hogy
kevésbé terheljék az autós forgalmat.
A felújítás nyolcmillió forintba került. Burkolatcserét hajtottunk végre
a Fő úton a Sziget köz és a Bau-Styl
Kft. közötti járdaszakaszon. A nagyjából száz méter hosszú szakasz felújítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel összhangban végeztettük el, mert a járdafelújítással együtt
a villamoshálózat rekonstrukciójára
is sor került.
– A Deák Ferenc utca felújítására
idén újra benyújtott pályázaton 40
millió forint támogatást nyert a város

a Belügyminisztériumtól. A sikeres
pályázat eredményeként még idén
megtörténhet a Deák Ferenc utca
Erzsébet tér–Áchim András utca közötti szakaszának felújítása. A pályázati
támogatás a költségek felét fedezi, 40
millió forintot az önkormányzatnak
kell biztosítania saját költségvetésből.
A beruházás keretében az útfelújításon túl a parkolási lehetőségeket is
szeretnénk javítani a Bálint Ágnes
Óvoda Deák Ferenc utcai bejáratánál.
Emellett a már megszokott módon, az
útszakasz burkolatcseréje előtt az ivóvíz-gerincvezeték és a lakossági ivóvízbekötővezetékek rekonstrukcióját is elvégzik a DPMV Zrt. szakemberei. A rekonstrukciós munkákat az útfelújítás
költségein felül az önkormányzat finanszírozza.
– A nyár folyamán elkészülhet a
Kölcsey utca fedett vízelvezetése a
műfüves sportpályától a Károly utcáig. A tervek szerint az útszakasz mindkét oldalán fedett árkokat alakítanak
ki, ezzel könnyítve az iskolához autóval érkezők parkolását. Elkészült az
Andrássy iskola mellett a Deák Ferenc utca két oldalán 80 méter hoszszúságban az új parkoló. (lásd 45. oldal – kal szerk.)

KÖLCSEY UTCA FEDETT ÁROK ÉS PARKOLÓ
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– Az önkormányzat 2019-ben vásárolta meg a TIGÁZ Vágóhíd utcai
irodáját. A nagy befogadóképességű
épületben a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat lelhet új otthonra. Jelenleg
az épület belső felújítása zajlik. A
belső udvar rendezése részben megtörtént, de még további kertészeti és
vízelvezetési munkákra lesz szükség.
– A Sándor tanyai sportkomplexum fejlesztése is folyamatban van, jelenleg a belső utak és parkolók kialakítását végzik a területen. A beruházást a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen hajtjuk végre, a munkák július végére elkészülhetnek. A közel százmillió
forintos fejlesztés önkormányzati önrésszel kiegészített támogatásból valósul
meg. – összegezte Alattyányi István a
beruházások jelenlegi állását.
VT INFO

SPORTCENTRUM

Indul a két mamut
beruházás!
Lezárult a kézilabda munkacsarnok
és a tanuszoda közbeszerzési eljárása,
ami egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzat hosszas előkészítő mun-

kájának eredményeként hamarosan
elkezdődhet a két létesítmény kivitelezése. Mindkét beruházás állami támogatásból épül meg a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében.
A kézilabda munkacsarnok kivitelezésére mintegy 1,4 milliárd forintot,
a tanuszodára pedig közel 1,5 milliárd forintot biztosít az állam a
Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint.
Mint ismert, a kézilabda munkacsarnok a Halmy József téren, a
Halmi Telepi Általános Iskola szomszédságában épülhet meg. A csarnok
melletti területet az önkormányzat
parkosítja és kialakít egy új játszóteret. Amellett, hogy a kézilabdacsapatok igényeit kiszolgálja majd az új létesítmény, az iskolai testnevelés célját is
kielégíti, így a Halmi iskola diákjai a
mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú csarnokban vehetnek részt a
tornaórákon.
Emellett utánpótlás-nevelés céljára és tömegsport-rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz az épület.
A tanuszodát a Lanyi utca-Tó utca
kereszteződésében, a Lanyi területén
építik fel.
A tervek szerint két tanmedencét
alakítanak ki az épületben. A kisebb
10x6 méter területű, 0,8 méter vízmélységgel, a nagyobb 25x15 méteres, 1,9 méteres vízmélységgel.
A létesítmény az úszásoktatás mellett a lakossági igényeket is kiszolgálja.
Lásd a borító 2. oldalát
VT INFO
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Semmelweis nap
Július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy napja.
Hagyományosan a szakrendelő aulájában rendezték az ünnepséget. Ez tavaly
a járvány miatt elmaradt, de idén
megtartották.
A megjelenteket dr. Szarvas Tibor
igazgató-főorvos köszöntötte, majd
Szlahó Csaba polgármester mondott
beszédet, melyben a város nevében
megköszönte az egészségügyi dolgozók járvány idején tanúsított dicséretes helytállását. „Az egészségügy hihetetlenül nagy terhet cipelt a vállán, de
valamennyi dolgozó példásan helytállt
a nehéz időkben. Szeretném megköszönni a szakellátásban és az alapellátásban dolgozóknak, a háziorvosoknak, a gyerekorvosoknak, a védőnőknek, az asszisztenseknek és a technikai
dolgozóknak az elvégzett munkát.” –
mondotta a polgármester.
Ezt követően dr. Molnár Imre
nőgyógyász-főorvos Semmelweis Ignác
életútját és szakmai tevékenységét méltatta. Idén is részt vett a rendezvényen
Schlanger András színészrendező, aki
Romhányi József állatverseit tartalmazó
Szamárfül című kötetből olvasott fel
múlhatatlan humorú verseket.
A vidám blokk után a vecsési egészségügyi intézmények vezetője, dr.
Szarvas Tibor igazgató-főorvos mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy „a
vecsési egészségügyi ellátórendszer a
járvány idején is teljes kapacitással
működött. Többletmunkát követelt a
dolgozóktól a folyamatosan működő
covid előszűrő állomás, majd oltóponttá jelölték ki a Dózsa György úti

Alapellátási Központot, ami szintén
nagy terhet rótt az egészségügyi dolgozókra. Az oltóponton nem csak
vecsésieket oltottak, a monori és a
nagykátai járásból is sok lakos itt
kapta meg a védőoltást.” – hangsúlyozta a főorvos.
Jutalmazásokkal fejeződött be az
ünnepség.
VT INFO

Vecsést a Művészetek
Völgyében
is szerették
Az ország legnagyobb kulturális fesztiválján, a Művészetek Völgyében Vecsés
is bemutatkozott július 30-án. Szőke
András színész, filmrendező meghívására Taliándörögdön, az Ősök Házában találkozhattak az érdeklődők a
város értékeivel, kultúrájával és gasztronómiájával.
Kis-Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatójának tájékoztatása szerint a város színes, sokrétű kínálatot mutatott a sok érdeklődőnek.
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A gasztronómiai élményekért elsősorban Wirthné Sárosi Éva, Nyitrainé
Sárosi Mária és Szabadosné Schiller
Katalin felelt.

A zeneiskola és a helyi amatőr
csoportok bemutatkozása mellett a
Kisspista Színház Láng a sötétben
című darabját is bemutatták a helyi
templomban. A megnyitó keretében
Kiss Gáborral, a Vecsési Honismereti
Kör elnökével beszélgetett Szőke
András. A programokban fellépett a
Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar, a vecsési zeneiskola tanáraiból
alakult jazzquartet, Lenkefi István
előadóművész, a BlechKraft Zenekar.

De láthattak az érdeklődők igazi
sváb táncot, volt sváb táncház is a
Brunner Zenekar közreműködésével.
VT INFO
FOTÓK MÉHÉSZ-MATUS ESZTER

Vecsésen rendezték
meg a Széchenyi
Kupa harmadik
fordulóját
A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi
István család leszármazottai, akik a
nagy előd hagyatékát és emlékét
őrzik, már tavaly jártak Vecsésen és
felvették a kapcsolatot a város vezetésével. A kapcsolat idén új hajtást hozott.
Július 24-én a Dózsa György úti
sporttelepen rendezték meg a Széchenyi Kupa harmadik fordulóját. A
részletekről Széchenyi Tímea, a grófi
család képviselője, az örökséget őrző
Gróf Széchenyi Család Alapítvány
elnöke beszélt.

– A vecsési Széchenyi Kupa nagyon jól sikerült, minden adott volt a
színvonalas lebonyolításhoz, hiszen a
vecsési pálya nagyon jó minőségű, és
egy nagyon jó, focit kedvelő társaság
jött össze ezen a hétvégén. Emellett
azt is meg kell jegyezni, hogy könynyen jutottunk közös nevezőre a rendezvény kapcsán, hiszen ahogy Gróf
Széchenyi István életében, a vecsési
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városvezetés programjában is kiemelt
helyen szerepel a sportos és egészséges életmód.
Széchenyi Tímea a jó hangulatú
sportnapon elmondta még, hogy az
alapítvány által alapított Stádium-díjra a Kárpát-medence területén lévő
magyar ajkú iskolák diákjai állíthatnak a közélet, a művészetek és a tudomány területén tevékeny jelölteket. A vecsési iskolák már tavaly is jelen voltak ezen a pályázaton, és idén
is nagy szeretettel várják őket.
Az alapítvány egy másik díjra is várja a pályázókat és biztatják a vecsési vállalkozókat, hogy jelentkezzenek az Év
Széchenyi Vállalkozása Díjra, melyet
azzal a céllal hozta létre a Gróf
Széchenyi Család Alapítvány, hogy a
hazai vállalkozások sikerét előmozdítsa.

Darts
Női vonalon Puskás Erzsébet összetett
harmadik helyen végzett, ezzel bronzérmet szerzett a VSE színeiben. A férfiaknál Forgács László nagy csatában
kiharcolta a bennmaradást az első
osztályban, így jövőre is ott tudja képviselni a VSE darts klubbot.
Szintén softon csapatszinten is
nagy siker született az első számú csapatunknak köszönhetően. A VSE I.
az utolsó alapszakasz kört is döntetlen és vereség nélkül hozta, így minden fordulót tekintve a csoport élén
végzett 100 százalékos teljesítménynyel, és várhatja a rájátszást.
VT INFO

VT INFO

SPORT
Fogathajtás
Dobrovitz József bizonyult a legjobbnak a négyesfogatok versenyében a
június harmadik hétvégéjén, Bugacon megrendezett nemzetközi fogathajtó viadalon Második helyen a német Mareike Harm, harmadikként a
svájci Jerome Voutaz végzett.
VT INFO

Karate
Július végén Németországban (Löbau) vehettek részt edzőtáborban és
szemináriumon. Mr. Nagai 9 danos
és Mr. Murakami 8 danos mesterek
vezetésével gyakorolhatták a karate
technikáit.
VT INFO

BALRÓL A HARMADIK FRIDRICH GYÖRGY
7 DANOS MESTER, A VECSÉSIEK VILÁGBAJNOK, VB ÉS
EB ÉRMES MESTERE, JOBBSZÉLEN
A VECSÉSI GEBRI GYÖRGY 4 DANOS MESTER LÁTHATÓ
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Postagalambászat
A Vecsési Sportegyesület egyik siker
szakosztálya a postagalamb szakosztály Simon Mihály már évtizedek óta
vezeti sporttársait, most kicsit szomorúan ecsetelte, hogy őket is nagyon megviselte a járvány:
– A galambászok számára az idei
versenyprogramok is nehezen
kezdődtek el, mindenki bizonytalan
volt, akadt olyan sportember, aki
nem is készült a versenyekre.
Májusban elkezdődött a versenyprogram, de a létszám majdnem 50
százalékára visszaesett. 2-3 út van
még a nyári fő versenyekből, de ezen
sem a megszokott létszámmal vesznek részt a versenyzők és galambjaik.
A galambok vissza is estek, a teljesítményükön látszik, hogy nem versenyeztek. Sok galamb megsemmisül, a
koránál fogva nem tud visszatérni,
nem lesz olyan aktív, mint volt, vagy
lehetne. Mi az elmúlt évek gyakorlatai alapján első osztályú versenyzők
vagyunk. Élversenyzőnk, Pintér Ferenc az elmúlt tíz év egyik legsikeresebb galambásza, jelenleg is ugyanolyan jól tartja a szintet, a területi
bajnokságunkat vezeti, és a Középmagyarországi területi bajnokságban
is jól állunk. A közép és hosszú távú
bajnokság még zajlik, ezeket is Pintér
vezeti, de a többi 11 vecsési versenyző
is a középmezőny első felében van.
VT INFO

Újrakezdés – újra
együtt
A Gondozási Központ gondozottjai
számára a nyár sok örömöt tartogatott. A járvány miatt nem látogathatták előtte hosszú időn át a Jókai utcai
központot, ahol a napjaikat eltölthették.

Az idősek számára fontos, hogy az otthoni magányból kiszakadjanak és közösségben, beszélgetéssel, társaságban
tölthessék el idejüket. Júniusban már
bejárhattak a klubba, de azért még
akadtak kikötések. Júliustól már ezek
is megszűntek és reggeltől délutánig
együtt lehettek, nevethettek, beszélgethettek és a szolgáltatásokat itt vehették igénybe. Pereginé Vodila Teréz, a
Gondozási Központ vezetője elégedetten számolt be az újranyitásról és arról, hogy az idősek milyen nagy örömmel vettek részt a közösségi életben.
FOTÓ: GONDOZÁSI

Utcafesztivál
Pavella Krisztina, a Labdarózsa Népdalkör művészeti vezető elmondta,
hogy július 2-án a Labdarózsa Népdal-
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kör és Citerazenekar egy fantasztikus
délutánt töltött Cegléden, a Ceglédi
Utcazenei Fesztiválon.
– Már nagyon vártuk, hogy újra
zenélhessünk közösen és közönség
előtt játszhassunk. 16 órától 20 óráig
szinte szünet nélkül szólt a népzene a
téren. A résztvevő csoportok négy
összeállítást játszottak. Mi az Újpesti
Nefelejcs Népdalkörrel is együtt zenéltünk. Nagyon jó hangulatban telt
ez a nap.
VT INFO – FOTÓ: LABDARÓZSA

és a kórházak kivételével megszűnt a
kötelező a maszkviselés az üzletekben, és a tömegközlekedési eszközökön. Védettségi igazolvány nélkül lehet belépni a vendéglátó helyiségekbe,
szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előre váltott ülőhelyes
nézőtéren tartott kulturális rendezvényekre. Az üzletekre vonatkozó korlátozások megszűnnek, magánrendezvényeken 50 helyett 100-an vehetnek részt, lakodalomban pedig
200-ról 400-ra emelkedik az engedélyezett létszám. Három helyen maradt fenn a belépés védettségi igazolványhoz kötöttségét: a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények,
illetve a zárt térben tartott
“koncertszerű rendezvények” esetén.
Lényegében visszatérünk a két évvel
ezelőtti életünkhöz. A belföldi turizmus tetőpontra hágott. Alig lehetett
szálláshelyet foglalni, a strandok,
gyógyfürdők, éttermek megteltek
vendégekkel.
A hónapban 1363 új fertőzött
volt. Kórházban 78-ra apadt a kezeltek szám, lélegeztetőn már csak 11 fő
volt. Az összes beoltott 5 617 260 fő
volt, ebből 5428 980 megkapta a 2.
oltást is.
KAL INFOA

Világjárvány
Covid-19
Július 2-án meglett az 5,5 millió beoltott személy! A szociális intézmények

Ha fáj a szíved, ha megbántottak, a sérelmed, a bűnt írd homokba, így azt könnyen elfújja
az irgalom szele. (...) Ha pedig
jót tesz veled valaki, azt vésd kőbe, hogy emlékezetedben örökké megmaradjon!
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Mi történt 2021
augusztusában?
Szűz csillagjegy
augusztus 23.–szeptember 22.

Állami ünnep
2021.
augusztus 20.
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Idén a megszokottól
eltérő módon, augusztus 19-én a Városháza dísztermében rendezték meg
a keresztény államalapítás vecsési ünnepségét. Varga Norbert, a VT főszerkesztőjének írásával idézzük fel az állami ünnep vecsési megemlékezését.

„Át kell adnunk a múlt
örökségét az utókornak”
A Himnusz közös eléneklése után
Szlahó Csaba polgármester mondott
ünnepi beszédet.
Beszédében kitért az államalapítás
óta eltelt évszázadok hányattatott időszakaira, amikor a magyarság megtapasztalta szuverenitásának elvesztését.
Rámutatott a kereszténységre leselkedő veszélyekre, hiszen a nemzetünk
alapját jelentő hit és az Istenbe vetett

bizalom napjainkra meggyengült. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország
nagyon sokat tett az európai értékek
megőrzéséért, amit ma már sokan elfelejtenek, hogy a ma élő magyaroknak tovább kell vinni és át kell adni
a múlt örökségét az utókornak, és
azon kell dolgoznunk, hogy Magyarország minél előrébb jusson.
– Nekünk itt, Vecsésen az a dolgunk, hogy a város ügyeit rendezzük,
hogy elmondhassuk majd az utódainknak, megragadtuk a lehetőséget és fejlesztettük a várost, továbbá mindent
elkövettünk, hogy az elkövetkező nemzedékek nyugalomban élhessenek a településen – zárta ünnepi beszédét
Szlahó Csaba.
Ezt követően a Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar műsora után
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntőt. Emlékeztetett arra, hogy az államalapító
ünnepünket többször próbálták átformálni, és azokat a régi hagyományokat, melyekkel meg tudtuk őrizni
magyarságunkat és Magyarországot a
Kárpát-medencében, megpróbálták
eltörölni. Kiemelte, hogy most is vannak hasonló törekvések, és akik ezt
szeretnék elérni, azok nem egy erős
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Magyarországban gondolkodnak, hanem egy olyan országban, melyet könynyen lehet irányítani.
– Nincs Európában még egy olyan
ország, amely ezer év óta ugyanazon a
néven és nagyjából ugyanazon a területen működik. Ez az, ami bennünket
összeköt, ezért meg kell őriznünk az
utánunk következő nemzedékeknek –
hangsúlyozta.
A beszédeket követően Dömötör
Norbert református lelkész és Huszka
Mihály katolikus plébános ökumenikus imája, majd az új kenyér megáldása következett.
A nemzeti színű szalaggal átkötött
új kenyeret – melyet a Bojtos ABC
ajánlott fel – a hagyományokhoz hűen Szlahó Csaba polgármester és a
polgármesteri hivatal vezetője, Mohainé Jakab Anikó jegyző szelte meg.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével
zárult.
VARGA NORBERT
FOTÓ: CSOMOR ÁDÁM

Munkaterület
átadása
A tanuszoda a Lanyi utca–Tó utca által határolt területen épülhet fel, a
munkaterületet augusztus 26-án vette
át a kivitelezést elnyerő székesfehérvári Peszter Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.-nek. A
beruházásokat a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. bonyolítja
le. Az önkormányzat feladata és vállalt kötelezettsége a közművek biztosítása, illetve az épületek környezetének kialakítása. Amint megtudtuk az
elektromos hálózat, a víz- és a szennyvízvezetékek, illetve a gázvezeték elérését biztosította az önkormányzat, a
munkálatok megkezdéséig már csak
kisebb egyeztetésekre van szükség. A
létesítmények környezetének kialakításával járó munkákat, például a parkolók megépítését és a parkosítást a
beruházások végén végezteti el az önkormányzat.
VT INFO

Nyári
korszerűsítések a
Grassalkovichban
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
(NNÖK) fenntartásában működő
Grassalkovich iskolában idén nyáron
is jelentős korszerűsítéseket tudott megvalósítani az NNÖK és az iskolavezetés a kormány által nyújtott támogatásoknak köszönhetően.
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A tisztasági festés és sok egyéb mellett a legnagyobb volumenű beruházás
idén az iskola teljes fűtésrendszerének
és a hálózati melegvíz-rendszernek a
felújítása volt. A munkálatok során a
kivitelező a régi kazánokat vadonatúj,
távolról is vezérelhető Viessmann
kondenzációs kazánokra cserélte.

melyet most sikerült orvosolni. A tetőfedés teljes cseréje történt meg álló
korcos síklemez-fedéssel. A gerincvonali bevilágító üvegek, ablakok cseréje is a munkálatok részét képezték. A
felújítás összegét, 16,3 m forintot az
iskola saját költségvetéséből biztosította.
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA

Versenytársakból
szövetségesek
Összehangolná munkahelyteremtő ipari
fejlesztéseinek feladatait Vecsés, Üllő,
Ecser, Gyömrő és Maglód polgármestere. A városvezetők a részletekről a vecsési városházán folytattak egyeztető
tárgyalást augusztus 31-én.

A radiátorokat leszerelték, átmosták, és a nagyon rossz állapotban lévőket ki is cserélték. Minden radiátor termoszelepet kapott. Teljesen
megújultak az iskola kazánházai, új vízlágyító készülékek kerültek beépítésre.
Almérő felszerelésével mérhetővé vált
a tornaterem gázfogyasztása is.
A munkálatok teljes költsége 77,5
millió forint volt, melyből 50 millió
forint kormányzati támogatás, körülbelül 850 000 forint a városi önkormányzat támogatása volt. Az iskola
saját forrásaiból 26 650 000 forintot
biztosított a munkálatokra.
Másik évek óta húzódó probléma
volt az intézmény aulájának beázása,

Öt szomszédos település hangolja öszsze ezentúl 20 millió négyzetméter
munkahelyteremtő ipari fejlesztéseinek feladatait. Erről tartott egyeztetést Üllő, Ecser, Gyömrő, Maglód és
Vecsés polgármestere a Vecsési Polgármesteri Hivatalban.
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Kissné Szabó Katalin (Üllő), Gál
Zsolt (Ecser), Gyenes Levente (Gyömrő), Tabányi Pál (Maglód) és Szlahó
Csaba (Vecsés) egyetértett abban,
hogy a jövőben összehangoltan zajlanak majd a településeken a fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok, problémák vizsgálatai, a szükséges infrastruktúrák terveztetési és legfőképpen a
forráskeresési feladatai.

felállított hordóból idén is tökéletes
ízű és minőségű italt fogyaszthattak a
résztvevők.
A Murcifesztre az esemény napján,
reggel 9 órakor zenés ébresztővel hívták fel a figyelmet a szervezők, a programok pedig koraeste kezdődtek a
VHZ Fúvószenekarának koncertjével.

VT INFO – FOTÓ: VARGA

Ez volt
a kilencedik
Családias hangulat, finom falatok és
frissen préselt, zamatos murci várta
azokat, akik augusztus 28-án ellátogattak a Fő út 60. szám alá a IX. Vecsési Murcifesztre. Az első fesztivált
még 2013-ban rendezte meg a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület és a
Vecsési Borbarátok Egyesülete Fazekas József ötlete alapján. A fesztivál
történetének első murciját az ötletgazda kínálta fel a zamatos szőlőből
készülő italra szomjazó közönségnek,
majd évről évre más borászt jelöltek
ki a murci elkészítésére. Idén ezt a
megtisztelő, de könnyűnek éppen
nem nevezhető feladatot Petz Mártonra bízta a Vecsési Borbarátok Egyesülete. A tisztánlátás végett jegyezzük
meg, hogy a murci a must és a bor
közötti átmenet, az erjedési folyamat
miatt csak nagyon rövid ideig, mindössze egy-két napig marad meg ebben
az édes, a szénsavtól enyhén csípős állapotban, amíg tökéletes, zamatos
murciról beszélhetünk. Petz Márton
munkáját dicséri, hogy a színpadon

A mulatság kezdetén, mielőtt a
murcit készítő Petz Márton csapra
verte a hordót, Huszka Mihály atya
szólt a megjelentekhez, beszéde zárásaként pedig megáldotta a murcit.
Köszöntőjében egyebek között kiemelte, hogy a bor a liturgia fontos
része, mióta Jézus az utolsó vacsorán
a bort saját vérévé, a kenyeret pedig
saját testévé változtatta. Kitért arra is,
hogy a fúvószenéhez hasonlóan a szőlőnek és a borkészítésnek is messzire
nyúlik vissza a hagyománya Vecsésen,
és ezeket a tradíciókat érdemes ápolni, gondozni, hogy továbbra is életben maradjanak.
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A rendezvényt rövid köszöntő
után Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg. Beszédében megköszönte
a szervezők munkáját, továbbá kifejezte abbéli örömét, hogy több vecsési rendezvénnyel ellentétben a Murcifeszt megrendezésére idén is lehetőség nyílt.
Ezt követően kezdetét vette a zenés, táncos mulatság, a talpalávalót a
Brunner Zenekar szolgáltatta. A hangulat – mint mindig – most is nagyon jó volt, jövőre várjuk a folytatást.

Szép számú közönség jött össze a rendezvényre, a program a Midlife Crisis együttes koncertjével kezdődött,
majd DJ Dominique, DJ Lotters és
DJ Bigtee gondoskodott a jó hangulatról.
VT INFO

Faültetési akció

VARGA,
FOTÓK: CSOMOR ÁDÁM

Retro partival
búcsúzott
a nyártól a BÁKK
96

Augusztus 7-én a Kultúrsokk Retro
Party sikerére alapozva szervezett
nagyszabású nyári zenés, táncos szórakoztató programot a Bálint Ágnes
Kulturális Központ, majd két héttel
később, augusztus 21-én újabb hangulatos bulira hívták a közönséget,
ami az időpont miatt nyárzáró programnak is beillett.

Idén gömbjuhar, gömbkőris,
gömbakác, gömbszivar, gömb
csepleszmeggy és termés nélküli vérszilva igénylésére lesz
lehetőség. A faültetési akcióra
legkorábban 2021. augusztus
16-ától lehet jelentkezni. Jelentkezéseket a faültetési keretösszeg erejéig tudunk fogadni. Az igénylés leadása után
az ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egységes
utcakép kialakítása érdekében
az utcában nagyobb részt megtalálható fafajta igénylése lesz
elfogadható – tudtuk meg Várszegi Csabától, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökétől.
VT INFO
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f
In memoriam Ősz Béla (1929-2021)
Ősz Bélát, a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tanárát és nyugalmazott igazgatóját
augusztus 11-én, a Pestszentlőrinci temetőben római katolikus szertatás keretében helyezték örök nyugalomra. Temetésén Veszprémi Klára, az iskola jelenlegi igazgatója mondott beszédet. A megemlékező gondolatokat teljes terjedelmében közöljük.
Tisztelt gyászoló Család! Tisztelt gyászoló Közösség!
Ősz Béla nyugalmazott általános iskolai igazgató 92. életévét augusztus 12-én töltötte volna be, melyet már nem élhetett meg, hiszen itt hagyta az árnyékvilágot. De nemcsak születésnapját, hanem 61. házassági évfordulóját sem érhette meg, így felesége, Szalai Ilona számára csak a végtelen űr marad augusztus 13-án az együtt töltött több, mint
6 évtized után.
Pestlőrincen született, ott is járt gimnáziumba. Később, 1956-ban magyar-történekem szakos diplomát szerzett az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán. Vecsést második otthonaként szerette. 1958 és 1974 között a
vecsési Martinovics Ignác Általános Iskola tanára, majd 1974-től igazgatója volt. 1990-ben ment nyugdíjba, de
még utána is tanított mostani nevén a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában. Így hozott össze minket a sors
1992. augusztus 16-án.
Hetedikes osztályfőnök volt a 92-93-as tanévben. Egyértelmű volt számára, hogy az utolsó osztályát elballagtatja. Az akkori tantárgyfelosztás úgy alakult, hogy az osztályában én tanítottam a történelmet. Nemcsak Béla bácsit szerettem meg, hanem ezeket a gyerekeket is.
Sose fogom elfelejteni, mikor egyszer behívott egy osztályfőnöki órájára, s a természetéből fakadó végtelen kedvességével felkért a pótosztályfőnökségre. Friss diplomásként végtelenül meghatott figyelmessége, segítőkészsége.
Ezután engem is elhívott a közös osztálykirándulásokra, túrákra, amelyeken rengeteget nevettünk, hiszen a mi Béla
bácsink egy kedélyes, életvidám ember volt mindig is. Ezt üzeni nekünk földi halandóknak is, hogy ne sírjunk, hisz
fentről figyel ránk, és mosolyt küld az arcunkra.
Munkájának elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Engedjék meg, hogy említsek néhányat:
– Két miniszteri dicséret kapott 1966-ban és 72-ben.
– Járásért, majd Vecsésért emlékplakettet vehetett át 1986-ban és 89-ben.
– Településünk 1994-ben pedig Róder Imre-díjjal ismerte el az alapítvány kuratóriumáért végzett munkásságát.
Mindemellett egy remek ember volt, mindenkinek segített: legyen az diák, szülő vagy kolléga, de természetesen
azoknak segített a legtöbbet, akiket a világon a legjobban szeretett: feleségének, gyermekeinek, unokáinak.
Intézményünk valamennyi dolgozója, a volt diákok, szülők, nagyszülők, barátok és ismerősök nevében szeretném
kifejezni együttérzésem a gyászoló családnak.
Béla bácsi! Emléked szívünkben örökké él!
Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében egy Reményik Sándor idézettel búcsúzzam iskolánk volt igazgatójától:
„ A holtom után ne keressetek, leszek sehol – és mindenütt leszek”
KAL INFO
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Sport
Elkezdődtek a bajnokságok
A labdarúgó bajnokság elkezdődött,
és az előző idény bajnoka, a Vecsés
FC közepesen kezdte a Pest megyei I.
osztályban a pontvadászatot. Három
meghatározó játékos mellett mások is
elmentek, új igazolásokra nem sok
idő maradt, így Vincze Gábor, a csapat trénere is úgy vélekedett, hogy reálisnak az 5-6. hely tűnik, a dobogó
már bravúr kategória.
VT INFO

Elmarad
a Káposztafeszt
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Július eleje óta szinte visszakaptuk szabadságunkat. Teltházak voltak mindenütt. Az augusztusi VT-ben mégis az
jelent meg, hogy ismét elmarad a Káposztafeszt. A kormány három eseményre, az állami és önkormányzati
államalapítási ünnepségekre, a FEI
Négyesfogathajtó Eb-re, és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusra
vonatkozóan oldotta fel a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket. Miután a veszélyhelyzet érvényben
maradt, ezért a szabadban tartott rendezvények, ahol a résztvevők száma
meghaladja az ötszáz főt, csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. A továbbiakat felidézzük Varga Norbert
írásából.

– Nehéz volt meghozni a döntést,
hiszen a járvány miatt tavaly is elmaradt a Káposztafeszt, ráadásul ez lett
volna a jubileumi huszadik fesztivál.
Összességében már két éve dolgozunk a háttérben a programokon, az
utolsó percig bizakodtunk, de olyan
intézkedéseket kellett volna bevezetni a fesztivál területén, amelyek nem,
vagy csak nagyon nehezen kivitelezhetők. A legnagyobb problémát a védettségi igazolványok ellenőrzése
okozta volna, mert ehhez két-három
belépési pontot kellett volna biztosítani a helyszínen, a terület többi részét pedig átjárhatatlan kordonokkal
kellett volna lezárni – válaszolta a
szervezőbizottság elnöke, Alattyányi
István.
– Bíztunk benne, hogy a nyár második felében feloldják a korlátozó
intézkedéseket, ezért minden készen
állt a fesztivál megrendezésére. A fellépőkkel megkötöttük a szerződéseket, elindult a jelentkezés a főzőversenyre, a vásár is szervezés alatt állt,
végső készültségi fázisban volt a rendezvény programfüzete, de a jelenlegi
feltételekkel nem tudtuk felelősen
bevállalni a fesztivál megtartását. A
legfontosabb ok, ami miatt lemondtuk a rendezvényt, hogy a védettségi
igazolvány ellenőrzéséhez szükséges
kordonokkal elzárt területre katasztrófavédelmi szempontból nem lett
volna biztonságos több ezer embert
bezsúfolni. Ha bármi miatt pánik tör
ki, előfordulhatott volna, hogy kevés
a menekülési út a tömegnek. A fesztivál helyszíne alapesetben is igen
zárt, egyik oldalról a házsor, másik oldalról a 400-as út határolja, ami miatt nem lehet bárhol menekülési uta-
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kat nyitni. Másik lehetőség a létszám
korlátozása lehetett volna, azonban
ezt sem tartottuk járható útnak egyrészt a rendezés magas költségei miatt, másrészt a kiszorulókkal szemben
sem lett volna etikus. Emellett nem
szabad megfeledkezni a felvonulásról,
ahol szintén nagy tömeg tartózkodik
egy időben, megnehezítve az ellenőrzést – hangsúlyozta Frühwirthné
Halász Melinda alpolgármester.

COVID-19
A július már a csodaszép régmúlt
időket idézte, de azért minden pillanatban találkoztunk a vírus jelenlétével. Ismét jöttek a hírek az indiai,
úgynevezett Delta-variáns elterjedéséről. A hírek nem voltak megnyugtatóak, mert arról szóltak, hogy lényegesen gyorsabban terjednek. Amíg a
brit mutáns két, addig a Delta 4-5
embert tud megfertőzni. A hírek
mellett azt is figyeltük, hogy miként
vizsgázik a vakcina. Ahol nagy a beoltottság, ott kevesebb a beteg – ez az
egyik tétel. Egy másik szerint, ahol
nagy a beoltottság – ott lehet ugyan
magas a fertőzöttek száma, de kevés

lesz a kórházban ápoltak és még kevesebb lesz a lélegeztetőre szorultak
száma. Ezek fontos megállapítások
voltak és a későbbi időszak ezeket igazolta is.
Augusztusban ismét emelkedett a
fertőzöttek száma, ami a hónap végére 812 337 fő lett, a növekedés több
mint duplája lett a júliusinak. A kórházban kezeltek száma alig nőtt, 78ról 119-re. Alig volt változás, ha a lélegeztetőn lévőket nézzük: júliusban
23-ról 11-re esett vissza, ez augusztus
végére csak 13-ra emelkedett. Az elhunytak száma minimálisan csökkent, a júliusi 34 főről 32 főre.
Ami igazán aggasztó és a későbbiekben akár tragikus méreteket is
okozhat, az az oltási kedv csökkenése
volt. Már júliusban jelentősen csökkent, és ez a tendencia megmaradt
augusztusra is. Egy hónap alatt mindösszesen 137 ezer ember vette fel az
első oltást (5 754 566 fő). Vigasztaló,
hogy ettől alig maradt el a második
oltást is felvevők száma (5 507 371
fő), sőt elkezdődött a harmadik oltást kérők beoltása is.
KAL INFO

Az óvodáinknak, iskoláinknak
nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális
eredmények, a sikerek, hanem
az életre felkészítő, az életnek
szerves részét alkotó terek, ahol
egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.
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Mi történt 2021
szeptemberében?
Mérleg csillagjegy
szeptember 23.–október22.

Vecsési bronz
a paralimpián!
Az újkori paralimpiák történetének
legjobb eredményét érte el Tokióban
a Magyar Paralimpiai Csapat: a magyar küldöttség tizenhat éremmel –
hét arany, öt ezüst, négy bronz – tért
haza az ötkarikás játékokról. A nagyszerű eredményhez a vecsési kajakos,
Varga Katalin egy bronzéremmel járult hozzá.

Katalint Szlahó Csaba polgármester
köszöntötte szeptember 8-án a városháza dísztermében. A sportolónak
gratulált továbbá a hivatal nevében
Mohainé Jakab Anikó jegyző, a képviselő-testület részéről pedig Oláh
László és Nagy Károly képviselők.
(A Kalendárium későbbi fejezeteiben bővebben írunk a sportolónő életéről, pályafutásáról.)
VT INFO

Épül a kézilabda
munkacsarnok
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A kiváló sporteredményt Vecsés
önkormányzata is elismerte, Varga

A kézilabda munkacsarnok építési
munkaterületének átadására szeptember 1-jén került sor a Halmi téren a kivitelezést elnyerő székesfehérvári Peszter Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft.-nek. A
tanuszodához hasonlóan a beruházást a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. bonyolítja le. Az önkormányzat feladata és vállalt kötelezettsége a közművek biztosítása, illetve
az épületek környezetének kialakítása.
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A téren található játszótér eszközeit
elbontották, állapotukat szakemberrel vizsgáltatta meg az önkormányzat.
A játékra alkalmas eszközöket felújításuk után egy másik játszótéren helyezik el, a Halmi téren pedig egy új,
modern játszótér kialakítását tervezik. A létesítmény elkészülte után kerül sor parkoló és park kialakítására.
VT INFO

III. Vecsési
Pálinka (Párlat)
Verseny
Szeptember 4-én, a Czifra Csárdában
volt a versenyre leadott pálinkaminták
bírálata. Buza Sándor úrtól a Magyar
Pálinka Lovagrend Közép-magyarországi Lovagja cím birtokosától, a verseny főszervezőjétől érdeklődtünk a
verseny kulisszatitkairól.
– Milyen céllal hívták életre ezt
a nemes vetélkedést?
– A versenyt 2019-ben a Káposztafesztivállal együtt rendeztük meg első
ízben a Magyar Pálinka Lovagrend
Közép-magyarországi Lovagjai, valamint a város Fő útján található Süti,
nem süti cukrászda, kávézó közös elhatározása után. A cél arra irányult,
hogy a környékbeli magán és bérfőzők
által készített pálinkák, párlatok megmérettessenek, minőségük javításban
segítséget nyújtsunk, valamint a kulturált pálinkafogyasztás, a párlattal, pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemléletformálását is célul tűztük ki.

– Milyen az érdeklődés a térségben?
– Az első évben már jelentős számú nevezési minta, mintegy 64 tétel
került leadásra. A második évben már
97 tétel került benevezésre, melyből
láttuk, hogy a magán és bérfőzők bizalommal adják le elkészített „kincsüket” megmérettetésre. Az idei rekord nevezést hozott, több mint 30
nevező, immár 167 tétel pálinkát nevezett a versenyre. A rekord számú
nevezés miatt a korábbi 6 bíráló helyett 8 bíráló végezte a nevezett tételek minősítését.
– Miként történik a pálinkák
elbírálása és hány kategóriában
hirdetnek eredményt?
– Fontos elmondani, hogy a leadott mintákat a szervezők kategóriák
szerint rendezik majd véletlen sorszámmal látják el és a zsűrik csak ezt
a számot láthatják. Így a tulajdonos
kiléte az rejtve van a bírálók előtt.
A kategóriák:
Almatermésűek, Csonthéjasok, Szőlők, Törköly és egyéb szőlőeredetű termékek, Bogyósok, Erdei és vadon
termő gyümölcsök, Vegyes párlatok,
Egyéb párlatok.
– A zsűri összetételéről mit kell
tudnunk, és mit vizsgálnak
a szakértők?
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– A nyolc zsűritag az ország legjobb
bírálóiból kerültek ki. Okleveles pálinkamesterek és okleveles pálinkabírálók.
Többségük gyakorolja is a szakmát.
Köztük többen neves Pálinkaházak,
bérfőzdék főzőmesterei, szakmailag elismert magánfőzők.
A bírálat menete az Országos Pálinkaversenyen történő lebonyolítás
szerint történt, kategóriák szerint, 20
pontos minősítési rendszerben. A
minősítés során vizsgálják a pálinka
Illat tisztaságát (max 3 pont), Illat karakterét (max 5 pont), Íz tisztaságát
(max 3 pont), Íz karakterét (max
5pont), valamint a pálinka Harmóniáját, tartósságát (max 4 pont). A
vizsgálat során minden minősített pálinka 0 pontról indul és a megszerzett pontok alapján érheti el a maximális 20 pontot. Egy minősítendő
pálinkát minimum 2 bírálónak kell
minősítni, melynek minősítési eltérésekor egy újabb bíráló visszakóstolással dönti el a minősítést. A minősítések során négy eredmény érhető
el. Arany minősítést érhető el 18-20
pontig, Ezüst 16-17 pont esetén,
Bronz 14-15 pont esetén, valamint
nem érmes minősítést 0-13 pont esetén. Az arany minősítést elérők közül
a bírák konszenzus alapján kiválasztják a kategóriájában legjobb, Champion győztes pálinkát, valamint a
Champion győztesek közül a Verseny
Legjobb Pálinkáját.

sítésekről Buza Sándor úr adott tájékoztatást: (a mikrofon előtt)

– A III. Vecsési Pálinka (Párlat)
Verseny 2021. eredményhirdetését
követően megállapítható, hogy magas volt a színvonal. Még több és jobb
pálinka született a korábbinál. A verseny legnagyobb meglepetését egy vecsési fiatalember, Fazekas Mátyás
szolgáltatta, aki először nevezett a
városi rendezvényen és egyből csodálatos eredménnyel zárt, köztük 2
kategória győztes pálinkával, valamint Ő készítette a verseny legjobb
pálinkáját és nem utolsó sorban a
versenyen elnyerte a legjobb Magánfőzői díjat is.

Szeptember 26-án a BÁKK által szervezett, Gasztrosokk rendezvényen, a
Lovagrend tagjai lovagi öltözékben,
ünnepélyes külsőségek között adták
át az elismeréseket. A versenyről, a
kiadott arany, ezüst és bronz minő-

FAZEKAS MÁTYÁS 4 ARANYAT NYERT
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A második évtől számos segítséget
kaptunk a Vecsési Önkormányzattól,
a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, valamint a BÁKK-tól, mellyel
nagy segítségünkre voltak a rendkívül színvonalas versenybírálat lebonyolításához.
A gasztrosokk rendezvényhez próbáltunk igazodni is. A jótékonysági
főzőversenyen a Süti, nem süti Vecsés
Cukrászda, Kávézó csapatával közösen egy finom gulyást is elkészítettek a Lovagok, mellyel ők is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A főzősátruknál külön meglepetés is várta
az érdeklődőket, hiszen a pálinkákat
érintő kérdések megválaszolását követően egy finom pálinkát is kóstolhattak.

Eredményhirdetés
Buza úr rendelkezésünkre bocsátotta a
teljes érmes listát. Volt olyan főzőmester, aki tucatnyi érmet érő nedű gazdája volt. Voltak olyanok is, akik nem értek el arany minősítést, de számos
ezüst és bronz értékelést kaptak, ami
szintén dicséretes és biztató készítője
számára. Megérdemlik, hogy legalább
az arany minősítést elérők nevét és a
pálinka fajtáját megemlítsük. Ezáltal
képet kapunk a sokféleségről, és megmozdulhat a fantáziánk az íz világ gazdagságáról is.
Aranyérmesek:
Baráczki Csaba: 1 arany
– Cseresznye
Csalló Gergő: 1 arany
– Merlot törköly
Dézsi László: 2 arany
– Ottonel muskotály
szőlő, Sajmeggy

Dornai Attila: 2 arany
– Húsvéti rozmaring
alma, Tölgyfahordóban érlelt
sárgamuskotály szőlő
Farkas Csaba: 1 arany
– Kökény
Fazekas Mátyás: 4 arany
– Birsalma, Cacanska lepotica
szilva, Érdi bőtermő meggy, Fekete
ribizli
Kubinyi János: 3 arany
– Birsalma, Barack, Piros vegyes
Majoros Máté:
1 arany
– Villányi pinot noir szőlő
Mészáros-Komáromi Dénes
és Sudár Attila: 2 arany
– Birsalma, Cigánymeggy
Molnár Gyula: 1 arany
– Szilva
Oldal Gábor: 1 arany
– Korai piros ribizli
Rózsa István: 1 arany
– Málna
Sebestyén József: 1 arany
– Cigány alma
Szabó András: 3 arany
– Érdi bőtermő meggy, Rodna
szilva, Lepotica szilva
Szegedi Pál: 1 arany
– Idared alma
Szőke Bálint: 4 arany
Érdi bőtermő meggy, Fürtös meggy,
Málna, Vadcseresznye-szőlő vegyes
Tóth István: 1 arany
– Cseresznye
Tóthné Varga Erzsébet: 1 arany
– Bodza
Zsiga Mihály: 4 arany
– Birsalma, Meggy, Szilva B, Irsai
Olivér szőlő
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: VARGA NORBERT
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Jótékonysági
Gasztrosokk
a város főterén

bos káposztát, székelykáposztát, de
marhapörkölt is készült. A Süti, nem
süti cukrászda és kávézó sátránál pedig nem csak finom étellel, hanem
remek pálinkákkal is várták az érdeklődőket.

Ugyan az idei Káposztafeszt is elmaradt, de a BÁKK Gasztrosokk elnevezésű programját szeptember 26-án tartották meg a város főterén. Ezt a programsorozatot a Bálint Ágnes Kulturális
Központ csapata hívta életre még 2013ban.
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A rendezvénysorozat korábbi alkalmain más nemzetek ételeivel, italaival és kultúrájával ismerkedhetett
meg a vecsési közönség. A mostani
koncepció merőben eltért a korábbiaktól. A szórakoztatáson túl most nemes célt is szolgált az esemény: a fő
program a jótékonysági főzőverseny
volt, az elkészült ételekből támogatói
díjért lehetett adagokat venni, az így
összegyűlt bevételt kültéri óvodai játékok felújítására ajánlják fel.
A Gasztrosokk sztárvendége az ismert televíziós személyiség, a Street
Kitchen népszerű házigazdája, Fördős Zé volt, aki nem csak a műsort és
az esemény kvízjátékát vezette, hanem zsűrizte is az ételeket. Fördős Zé
elmondta, nem egy valódi versenyről
volt szó, hiszen nem hirdettek győztest. Sokkal inkább az volt a lényeg,
hogy mindenki jól érezze magát és
minél finomabb ételek készüljenek a
bográcsokban.
A BÁKK előtti téren hat csapat
készített finomabbnál finomabb ételeket, többek között ízletes tárkonyos
levest, palóclevest, szaftos csülkös-ba-

Fördős Zé a rendezvény után néhány nappal a közösségi oldalon jelentkezett be, és élő adásban árulta
el, hogy összesen 312 405 forint gyűlt
össze a rendezvényen, amit óvodai játékok felújítására fognak fordítani.
– VARGA –
FOTÓ: CSOMOR ÁDÁM

Dupla jubileum
a Bálint Ágnes
Emlékházban
Vecsés legnagyobb nevezetessége a
Bálint Ágnes Emlékház. Két okból is.
Az egyik, hogy ez volt az Andrássyak
vadászkastélya, ahol a királyi pár is
megfordult több alkalommal. Igaz, a
világháború karcsúbbra szabta az alakját és a formáját, de ez nem von le
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semmit értékéből. A másik ok már
benne van a ház mai nevében. Itt élt
és alkotott Bálint Ágnes, legendás mesefigurák alkotója, meseíró. Szeptember
11-én dupla évfordulót tartottak, színes
programok mellett az Emlékház udvarán, Meseforgó címmel.
Szalad az idő, ezt éppen azok az
örökifjak vallhatják, akik gyermekkorukban esténként a tévé elé kucorogtak és áhítattal nézték, hogy mi történt a Futrinka utcában, Frakk hogyan kergette a cicákat, mi történt
Böbe babával és még hosszan sorolhatnánk gyermekkorunk kedvenceit.
Rájuk vénülő fejjel is megható szeretettel gondolunk. Bizony, Frakk, a
macskák réme 50 évvel ezelőtt született, és indult el hódító útjára Bálint
Ágnes meséje nyomán. Frakk, élő
kutyus volt, a család kedvenc kutyájaként ihlette meg a szerzőt, amit a
fantázia tovább színesített.

FOGI SZÍNHÁZA ÉS A MESEFORGÓ
ÁLLVA BALRÓL A MÁSODIK
NÉMETH ÁGNES FOTÓ: EMLÉKHÁZ

SZERVEZŐI

Egy másik mese is kerek jubileumhoz érkezett. Bálint Ágnes első
nyomtatásban megjelent könyve, Az
elvarázsolt egérkisasszony 80 éves lett.
Ez szintén nagy karriert futott be, és
mi, Vecsésiek különösen jól ismerjük, mert a Kisspista Színház jóvoltából láthattuk még a JAM-ban 2004ben, de az Emlékházban is 2010-ben
Lenkefi István és Nagy-Papp Krisztina remeklésével.
Németh Ágnes, az írónő lánya, az
Emlékház egyik vezetője így vélekedett a rendezvényről:
– Nagyon jó hangulatú, vidám,
szinte azt mondanám, boldog, napsütötte rendezvény volt a híres ebről szóló megemlékezésünk, éppen a megfelelő számú közönséggel – se túl kevés, se
túl sok. Fellépett a nagyon jó előadásokat produkáló Fogi színháza a „Frakk,
a macskák réme” c. darabjával, nagy
sikert aratott Lui bűvész a megmagyarázhatatlan trükkjeivel, valamint megjelent Demény, a celeb vizsla gazdijával,
Magos Judittal. Ők nagyon jó hangulatban, de mégis csak komolyabb dolgokról ejtettek szót: a kutyák jólétéről és
hányattatásairól, a bántalmazásokról.
Mindenkinek nagy sikere volt! Emellett
diafilmeket vetítettünk, kézműveskedtünk, és elmeséltünk egy történetet Frakk
egyik vadászkutya elődjéről, akiről a nevét kapta. Külön köszönettel tartozunk
Szanyi Gyöngyinek, aki a társával
együtt „társadalmi munkában” még
akkor is festette a gyerekek arcára
szebbnél szebb mintáit, amikor már
réges-régen máshol kellett volna lennie
– egyszerűen nem volt szíve senkinek
nemet mondani. A csodás jó idő csak
megkoronázta a napot.
Szép volt!
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1.a

A MŰSORVEZETŐ MAGOS JUDITTAL ÉS
DEMÉNY KUTYÁJÁVAL FOTÓ: EMLÉKHÁZ

Valóban szép volt, ezt tanúsíthatja a
sok-sok gyermek, akik szüleikkel, nagyszüleikkel felkeresték az emlékházat és
játszva, szórakozva tanulva, tartalmasan töltöttek el egy délelőttöt.
SZALONTAI JÁNOS

De nehéz
az iskolatáska
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Évtizedes hagyományainknak megfelelően ismertetjük a vecsési alma materek elsőseinek névsorát. Szokásunkhoz
híven a gimnázium elsős tanulói is szerepelnek a listán.
Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola

Osztályfőnök: Balajti Anikó
Balajti Barna, Balázs-Bendik Natália Mia, Ballai Dániel, Balogh
Zsófia Éva, Bartal-Sedró Kornél,
Bordás Bence, Csorba-Viszlai Álmos, Faragó Zita Zoé, Frics Mária,
Gál Noel, Gurdon Dóra, Györke
Áron, Habarics Zalán, Kaffai Milán Sándor, Kormány Laura, Kővári Lilien, László Csilla, Legéndi
Márk Zoltán, Marth Milán, Mezei
Petra, Nagy Fanni Lilien, Németh
Zsófia, Porumb Marcell, SzentgrótiTóth Fruzsina Frida, Varga Mia Lilien, Vigh Bianka, Winkler Hanna

1.b
Osztályfőnök: Kovács Krisztina
Akbas Meryem, Bori Blanka, Bukovics Benjamin Jácint, Bulyáki
Tamás, Cser Gabriella, Csikós Balázs, Demeter László Balázs, Dobler
Balázs, Fazék Gergő, Fekete Nóra
Tünde, Gjuraj Erion, Horváth Csaba József, Kiss Csaba, Makula Amira, Makula István, Mester Emese,
Mészáros Viktória, Moravecz Tamara, Mucska Attila, Nyerlucz Rikárdó,
Orulluoglu Miray, Pernye Hanna,
Pomázi-Hangyál Ádám, Radvánszki
Federika, Sági Zoé Panka

1.c.
Osztályfőnök: Orczi-Tóth Enikő
Balogh Mirella, Bogdán Laura,
Brunner Bence, Csibi Erik Vilmos,
Dobler Benett, Dobrovitz Dorina,
Ficsur Fanni, Fodor Zalán, Fülöp
Milán, Gajdovszki Vivien, Kerekes
Dániel, Kocsis Laura Maja, Ludasi-Bárány Heléna, Makula Karolina, Monoki Ágnes, Neszvecskó
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Balázs, Orbán Ferenc, Szászi Csenge Szidónia, Szathmári Erik Miklós,
Vaszil Vivien, Weiszháb Réka Lilla,
Willmann Aira Anna

tér Anna Enikő, Schmidt Lili Sára,
Selmeci Bori, Süli Hanna Zsófia,
Szabó Nándor, Tóth Kende Álmos,
Varga Márk, Zeitler Zita

1.c
Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola

Osztályfőnök: Békefiné Fenyvesi
Gabriella
Balogh Marcell Dominik, Barta
Csenge Natália, Bodor Péter, Burián Elena, Csorba Károly, Hajmási
Huba, Heilauf Laura Lilla, Heiter
Bence, Hepka Henriett, Horváth
Boglárka, Katona Balázs, Kocsis
Laura Hanna, Makula József Gábor, Mikulás Izabella, Nagy Kende
Krisztián, Nagy Zoltán, Simon Dominik Noel, Sipos Áron, Szabó Bálint Soma, Szalai Noémi Veronika,
Szőnyi Botond, Takács Viktória

1.a
Osztályfőnök: Nagy Andrea
Ambrózy Balázs, Bernáth Bálint,
Darab Zétény, Eizen Patrik, Érsek
Zalán, Földi Barnabás, Gönczy Hanga, Kassai Krisztina, Kéri Botond,
Kevély Balázs, Kiss Levente, Kocsis
Dóra, Kuni Kitti, Lőrincz Ágoston,
Petromán Lili, Reibach Anna, Strohmayer Péter Soma, Szuromi Levente, Takács Liza, Varga Máté, Víg
Dávid, Zimán-Könnyű Hunor

1.b
Osztályfőnök: Gárdi Viktória
Arvanitidisz Márkosz, Bakos
Noémi, Cetin Osman, Czrenner
Alexandra, Demeter Bercel, Elekes
Zília, Fári Levente, Földi Gréta,
Gulácsi Nimród, Haramia Hunor
Vazul, Ihász Davina Kíra, JaksaVasas Julian, Juhász Noémi, Ladoniczky Szonja, Megyeri Tamás, Pin-

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
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1.a
Osztályfőnök: Dudás Noémi
Bakai Róbert, Barna Dorina Johanna, Berczi Blanka, Bessenyei
Alexandrosz, Boda Magor Mihály,
Bükk Lejla, Dénes Emma, Gál Barbara, Hajagos Panna, Hujber Zoé
Bianka, Jancsek Árpád, Jancsek
Viktória, Kapus Szonja, Kozlok Viktor, Molnár Kevin, Pelcz Ábel, Pellegrini Áron Imre, Rajcsány Laura
Hanna, Recsó Anna Jázmin, Schorn
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Dominik Sándor, Tőke Natália,
Tretyakov Mikael, Vennes-Lázár
Gergely

rovics Mézi, Dénes Laura, Ehrlich
Liliom Anna, Farkas Boróka Csenge, Fűfa Rebeka, Gál Jázmin Izabel,
Galambos Zsombor, Gáspár Adrián, Gáspár Enikő Roxán, Geröly
Tibor, Herbály Amarilla, Jánosa
Noémi Flóra, Korponai Anna Rebeka, Kovács Kinga, Lauter Boglárka, Nagy Lilla, Nagy Máté Gábor,
Németh Réka Alexandra, Németh
Vanda, Nyalka Laura, Pálmai Szabolcs, Pap Róbert, Radványi Fanni
Dominika, Susán Réka, Szász Hunor
András, Tapodi Márton Sándor,
Torzsai Ádám, Uhrin Erik, Vanek
Gábor István, Zupkó Ákos Iván

1.b
Osztályfőnök: Pályi Tünde
Biró Laura, Dambendzet Jázmin
Szonja, Dávid Izabella, Gábos Zalán Zsombor, Győrfi Julianna Csenge, Kaári Emma, Kaszás Dávid,
Kövér Bence, Leéb Zselyke Nikoletta,
Lipcsei Dóra, Magyarosy Gréti, Mokos Zoé, Mózer Lajos, Pethő Hélia
Gréta, Répás Flóra, Sáfrány Noel
Dániel, Selényi Izabella Marianna,
Szakály Márton, Szőnyi Anna Zoé,
Tóth Rita, Tóvári Noémi Éva, Ungvári Dorina Nóra, Veres Balázs

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

9.a
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Osztályfőnök: Takács Anna
Bimbó Dominika Gréta, Buri Kevin, Csurgó Bálint, Fagyal Regina
Viktória, Füstös Panna Zsófia, Kántor Kamilla Zsuzsanna, Kárpáti
Viktória Anna, Király Borbála Réka, Koponyás Karolina Kata, Kovács Kinga, Lakai Boglárka, Lapos
Molli Nikol, Lörinci Anita Kinga,
Molnár Adrienn, Molnár Petra
Angéla, Molnár Vivien, Mózes Róza, Pellegrini András, Rendek Sztella, Szabó Csenge, Szántó Borbála
Indira, Szántó Noémi, Székely Laura, Szilágyi Dominika Lilla, Szilágyi Regina, Takács Viktória, Tóth
Attila, Tóth Bence Tibor, Varga Jázmin Lili, Varga Rebeka Andrea, Vécsi Réka Johanna, Veres-Kiss Őrs

9.b
Osztályfőnök: Juhász Mónika
Antal Laura, Bíró Alexandra, Biszt-

1.a
Osztályfőnök: Gyömrei Piroska
Antal Vilmos, Barna Panka, Bognár Tamás Zsolt, Boros Luca, Bódi
Erik, Brhlik Zsombor, Gábor Rupi,
Fancsali Ajna, Farkas Norina, Horváth Barbara, Horváth Noel, Kátai
Nelli, Katona Kristóf András, Kovács Kristóf, Laza Márton, Major
Léna Mira, Mező László, Nagy
Klaudia Krisztina, Nagy Mirella
Janka, Orbán Viktória, Petrovics
Alex, Prikkel Panka, Raffael Márk,
Romhányi Botond, Szabó Dávid,
Szalai-Kiss Marcell, Szűcs Botond,
Ternácz Patrik, Tóth Balázs
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1.b
Osztályfőnök: Váradi Barbara
Zsuzsanna
Barna Izabella, Bárczy Ádám, Borzási Benjámin, Budai Kristóf Attila,
Darnics Norbert, Dávid Petra, Gábor Stefan, Gábor Zsuzsa, Gomann
Dániel Roland, Gulyás Mira Aliz,
Haga Marcell, Halasi Benett Zoltán, Horváth Fruzsina Rebeka,
Kalányos Vivien, Káfka Bálint István, Kerepeszki Hanna, Koczka Nóra, Kovács Mira, Kovacsinszki Emma, Nagy Alex Zsolt, Nagy Martina
Fruzsina, Palásthy András, Petri
Dániel, Szalai Balázs György, Szalai
Ákos Ferenc, Szántó Edvin Balázs,
Szloboda Vivien, Tóth Arnold,
Ugóczki Fanni, Urbán Tamás, Zima Zente Sándor

idén is elmaradt a Káposztafeszt a
Covid-19 miatt, pedig sokan készültek a jubileumi esemény méltó megünneplésére. Bízunk abban, hogy ez
jövőre annál jobban fog sikerülni. A
Terményáldás azonban nem maradhatott el, hiszen a gazdák szorgalma
életet adó jó termést adományozott,
az Úr nem feledkezik meg rólunk.
Az, hogy a gazdák terményeik javából
a korábbi évekhez hasonlóan valóságos „költeményt” varázsoltak szeptember 26-án az oltár elé, s egész évi
munkájukra ezzel az Úr áldását kérték, az az élet természetes rendje.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Terményáldás
a Szent Kereszt
templomban
Már hagyománnyá vált, hogy a Káposztafeszt keretében a Szent Kereszt
templomban a szentmisén megáldják
az oltár előtt művészien elhelyezett
terményeket. Ez nélkülözhetetlen eleme is a fesztiválnak, hiszen a termények a Teremtő ajándékai, és dicsérik a gazda szorgalmát. A szentmise a
legmeghittebb pillanata a káposztafesztnek, és ehhez kapcsolódott a felvonulás is, amely csodálatos, impozáns
látványával meghatározó momentuma
a rendezvénynek. Sajnálatos, hogy az
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Merjünk időt adni a létünknek,
és hosszan nézni, ahogy ez a
gyermek felnő, hogy ő is gyermeket vállal, és már mint nagyszülő megérezni a létnek a maga
szépségét.
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Jubileum,
névtábla és
könyv

110

Szeptember 26-án jeles események
színhelye volt a Vecsési Tájház.
A Tájház idén ünnepelte – volna
– a tízéves évfordulóját. Sajnos, mint
annyi mást, ennek méltó megünneplését is elodázta a vírus. Májusban,
amikor aktuális lett volna a jubileum
megtartása, akkor a járvány helyzete
nem engedett méltó körülményeket
az ünnepléshez. Most a káposztafeszt
elmaradása ellenére a Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen meg
is tudta toldani két jeles eseménnyel
a méltó megemlékezést.
Ezen a napon egy német nyelvű
névtáblát avattak a Jókai Mór utca
sarkán, a tájháztól pár lépésre. A tábla német nyelven így szól: Altdorf
Neugasse Nechtikoosn, azaz Öregfalu Új utca… A névtábla avatásnál
Frühwirth Mihály, a helyi németség
apostola mondott beszédet.
A táblát dr. Huszka Mihály rk. plébános szentelte fel, és a kis műsorban
fellépett a Wetschescher Nachtigallen kórus. A népes gyülekezet utána
a Tájházban egy könyvbemutatón
vett részt. Zemmel Katalin egy kötetbe gyűjtötte össze a káposzta fesztivál
múltját, történetét bemutató könyvét. A Fesztivál Szervező Bizottság
volt az, aki megbízta a könyv megírásával, mely az Agrárminisztérium
Hungarikum Bizottsága által kiírt pályázat keretében valósult meg.
2001-ben a várossá válás alkalmából a városrészek tartottak ünnepsé-

get. Az Ófalu a káposztatermesztés és
felhasználás köré tematizálta a vidám
a városavatót. A sikeren felbuzdulva
a következő évben egy profi cégre bízták a szervezést, akiknek helyi ismeretük viszont nem volt. Ezután került
képbe Zemmel Kata, aki akkor a
Róder Imre Városi Könyvtár vezetője volt, kiváló helyi és nemzetiségi ismeretekkel. Az ezt követő 13 év azt is
bizonyította, hogy mindezen tulajdonságai mellett remek szervező és
integráló tehetsége van, aki mesterien szervezett meg ezután 13 káposztafesztivált. A könyvről így vall:

– Mivel 13 évig voltam egyik főszervezője ennek a fesztiválnak, és az
Értéktár Bizottságnak jelenleg is tagja vagyok. Arra kértek, írjam meg én
ezt a könyvet. Közrejátszott, hogy a
koronavírus miatt „üres volt” a telem, nem tudtunk menni barátokhoz,
ismerősökhöz, ezért úgy döntöttem, elvállalom. A „kézirat” 330 oldal lett,
amely a szerkesztés után 258 oldalon
keresztül mutatja be Vecsés 1786-os újratelepítés utáni időszakában a káposztatermesztés és savanyítás útját, a családi vállalkozások jelenét, személyeket,
akik e tevékenységnek a munkafolyamatait forradalmasították: természetesen a Káposztafeszteket sok-sok képpel
illusztrálva, és mindazokat az értéke-
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ket, amelyek a helyi és országos Értéktárban szerepelnek, és valamilyen módon köthetők a Káposztafeszt rendezvényéhez.
A könyvbemutatón sokan vettek
részt, stílusosan finom káposztaételt is
fogyaszthattak a vendégek, és a szerző
hosszasan dedikálhatta a könyvet.
Köszönjük Kata sokrétű, áldozatos, értékteremtő munkásságodat, jó
egészséget kívánunk!
– SZALONTAI –
FOTÓ: VARGA NORBERT

SPORT
Fogathajtás
Az ötvenéves jubileum okán érmeket
várt Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke a hazai versenyzőktől csapatban és egyéniben, a
Kincsem Parkban szeptember közepén megrendezett négyesfogathajtó
Európa-bajnokságon. Ez azt eredményezte, hogy a csapat a negyedikről
visszaesett az ötödik helyre, egyéniben pedig Dobrovitz 9., Lázár 16., ifj.
Dobrovitz 19. lett.
Összesítésben a holland Bram
Chardon végül megvédte címét, míg
csapatban favorit honfitársaival diadalmaskodott.

Labdarúgás – kézilabda
A focistáknál az augusztusi fejezetnél
jeleztük, hogy sokat gyengült a csapat.
Szeptember végén ez igazolódni is látszott. A gárda a tabella 9. helyét foglalta el, és messze van az élmezőnytől.
Az NB.I.B Keleti csoportjában szereplő férfi és az NB.II. Déli csoport-

jában küzdő női együttes is gyengült
az idényre. Mindkét csapatnál edzőcsere is történt. Jelenleg kiesőhelyen
áll a két együttes.
KAL INFO

Világjárvány
Covid-19
Egyre erőteljesebben kopogtat a delta-mutáns. Szeptemberben 10400 fő
fertőződött meg. Ez háromszorosa az
előző hónapnak. A prognózisokkal
szemben ötszörösre nőtt a kórházban
kezeltek száma, szept. 30-án 539 fő,
ebből lélegeztetőre kényszerültek száma 13-ról 87-re. Ez majdnem hétszeres növekedés!
Ami vigasztaló, hogy a korábbi hónapokban, pl. május elején, amikor
hasonló volt a vírushelyzet, mint
most, akkor a kórházban ápoltak száma átlagosan 3500, a lélegeztetőn lévők száma átlagosan 640 fő volt. Igaz,
előtte volt egy erős hullám és sok lehetett a súlyos beteg. Az elhunytak
napi száma az augusztusi 1 főről 4-re
nőtt, május első felében 6-7 volt a napi átlag.
A kormány szigorításokat nem tervez, inkább arra buzdítja a még nem
oltottakat, hogy vegyék fel az első oltást. Mert bizony a hónapban csak
130 ezren kapták meg az első oltást,
így 5 887 540 főre emelkedett a számuk, ettől alig marad le a második
oltást (5 645 518) felvevők száma. A
vírológusok októbertől várják a járvány terjedésének erősödését.
KAL INFO
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Mi történt 2021
októberében?
skorpió csillagjegy
október 23.–ncvember 21.

Október 6. Nemzeti
Gyásznap
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Az 1849. október 6-án kivégzett aradi
vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi
emlékműsort a nyirkos, esős idő miatt
idén nem az Erzsébet téri kopjafánál
tartották meg, hanem az Andrássy iskola tornatermében.
A megemlékezés elején a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara kíséretében elhangzott a
Himnusz, majd az Andrássy iskola tanára, Csorba Lászlóné mondott beszédet, melyben ismertette a 172 évvel ezelőtti ősz tragikus eseményeit.
Rámutatott, hogy a vértanúk halála
ugyan szörnyű volt, de a nemzet függetlenségéért küzdőket nem félemlítette meg, és végül – ha korlátokkal
is – 1867-ben a Kiegyezéssel a haza
függetlensége megvalósult. Újra lett
felelős magyar kormány, az ország
MEGINDULT a felemelkedés és a
gyarapodás útján.
A beszédet követően az iskola 7.
évfolyamos diákjainak műsora következett. A gyerekek rövid idézetekkel,
énekkel és mécsesgyújtással emlékez-

tek a mártírhalált halt aradi vértanúkra.
A műsort összeállította és a diákokat felkészítette: Csorba Lászlóné és
Bird-Németh Éva. A dalok betanításában Gyöpösné Gémes Ilona segített. A díszletet tervezte: Csorba Lászlóné és Raszlerné Szabó Etelka.
A műsor a Szózat eléneklésével ért
véget.

OKT. 6 AZ ISKOLA 7.-ES DIÁKJAI ÉS CSORBA LÁSZLÓNÉ

Ezt követően a vértanúk emlékére
állított kopjafánál helyezett el koszorút Szlahó Csaba polgármester, Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, továbbá a képviselő-testület tagjai, valamint helyi pártok, civil szervezetek és
intézmények vezetői.
VT INFO
FOTÓ: VARGA
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Október 23.
Nemzeti Ünnep
„…legszebb és talán legfájdalmasabb nemzeti ünnepnapunk”
Kivételes volt ez a megemlékezés két
okból is. A legfontosabb, hogy ismét lehetőség volt arra, hogy közösen tartsunk meg egy ünnepséget, igaz, szabadtéren, de együtt! A másik ok az az volt,
hogy kivételesen nem a napján, hanem
22-én volt az ünnepség.
Október 22-én, a Szent István téren gyülekeztek az ünneplők. A VHZ
Fúvószenekara közreműködésével a
Himnusz eléneklésével kezdődött a
megemlékezés. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta a nap jelentőségét: „1956-ban
mi, magyarok példát mutattunk a világnak bátorságból. A forradalom
megmutatta, hogy a magyar egy büszke, erős nemzet, aki nem tűri szó nélkül az elnyomást. Az 56-os felkelés válasz volt a második világháború utáni
véres terrorra, az erőszakkal megtört
magyar gazdasági helyzetre, a demokrácia teljes hiányára, mindarra, amivel
az elnyomó kommunista hatalom a
magyar társadalmat sújtotta.”
Kiemelte, hogy bár a fővárosban
és nagyobb városokban voltak harcok, de az egész ország kivette részét
a szabadságküzdelemből: „A mi választókerületünk összes települése büszkén elmondhatja magáról, hogy az akkori cselekedeteivel a magyar szabadság ügyét segítette. A nemzetőrségek és
a nemzeti bizottságok felállításán túl a
helyi lakosok személyes jelenlétükkel,

vagy ellátmányok küldésével igyekezetek részt vállalni a budapesti harcok
támogatásában.”
Felidézett vecsési történéseket és
beszéde végén megfogalmazta az idősebb korosztály feladatait, hogy a
most felnövő generáció tisztában legyen 1956 jelentőségével, értse az akkor és a most történteket:
„Néhány héttel ezelőtt egy 41 éves
iskolai találkozón mondhattuk el egy
páran egymásnak, hogy mi egy olyan
korosztály vagyunk, amelyik 6-8 évvel
később született, mint az 56-os forradalom. Éppen ezért egy olyan időszakban jártunk iskolába, amikor nem
mondhattuk, nem tudhattuk és nem is
érthettük, hogy mi történt 6-8 évvel azelőtt. Éppen ezért komoly felelősségünk
van nekünk, hogy mit adunk át az utánunk következőknek.”
A We World Animation animátoraiak zenés hadijátéka idézte fel a
Magyar Rádió ostromát 1956-ból. Az
ünnepséget koszorúzás és a Szózat közös eléneklése zárta le.
KAL INFO
FOTÓK: VARGA NORBERT
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Hadifoglyokra és
malenkij robotosokra
emlékeztünk

114

„Idegen földön, óh Anyánk, / hol nincs
otthonunk és hazánk, / a foglyok szíve
haza sír, / szép magyar földre visszasír.
/ A foglyokra nézz, sorsuk mily nehéz, /
ó szánd meg őket, hozd vissza őket, /
viharban annyit szenvedőket.
Kiket elföd más hon pora, / s így
nem jöhetnek már haza, / szívünk fohásza Hozzád száll, / könyörögj értük
Fiadnál! / Anyánk reánk nézz, könynyünk mily nehéz, / ó szánj meg minket, vigasztalj minket, / viharban anynyit szenvedőket. (Foglyok fohásza –
részlet)
1990-től hagyomány, hogy Fogolykiváltó Boldogasszony napja közelében a kényszermunkatáborokba elhurcolt vecsésiekre emlékezünk. Idén
is így volt. Huszka Mihály katolikus
plébános mutatott be szentmisét a
Jókai utcai Szent Kereszt templomban. A hagyományokhoz hűen német nyelven is elhangzott az imádságok és az énekek egy része.
A misét követően a Hősök ligetében folytatódott a megemlékezés.
A2019-ben felavatott Málenkij robot
emlékműnél Szlahó Csaba polgármester beszédében elmondta, hogy a
hosszú ostrom alatt Vecsés javarésze
elpusztult, de az anyagi javakon túl
sokkal súlyosabb volt az emberéletek
elvesztése, százak elhurcolása, ahonnan csak kevesen térte haza A hazajöttek többsége is súlyos testi-lelki betegségben szenvedett.

– Csak bízni tudok abban, hogy mi
itt, Vecsésen békében tudunk maradni
és békességben tudunk emlékezni, fejet
hajtani mindazok előtt, akik sajnos
nem tértek vissza a táborokból.
Kívánom, hogy többet soha ne történjen ilyen velünk, soha ne kelljen átélnünk hasonló pillanatokat – zárta
gondolatait Szlahó Csaba.
A polgármester beszéde után rövid emlékműsor következett, melyben közreműködött a Wetschescher
Nachtigallen kórus, a Grassalkovich
iskola Singende Herzen gyermekkórusa, valamint Suszter Csenge.
Az esemény az emlékmű koszorúzásával zárult.
VT INFO
FOTÓ: VARGA

Új szolgáltatóházban
a Családsegítő
Októbertől új helyszínen, az egykor
TIGÁZ-irodaként üzemelő épületben
fogadja ügyfeleit a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ.
Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a
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Vecsési Járás területén, azaz Vecsésen,
Ecseren, Maglódon és Üllőn teljesít
szolgálatot. Az intézménynek 2000-es
megalapítása óta a Telepi út 44./A
alatt található, napjainkra meglehetősen korszerűtlenné vált ingatlan
volt az otthona.
A Vágóhíd utca–Temető utca sarkán található ingatlant 2019-ben vásárolta meg az önkormányzat, majd
idén nyáron felújíttatta a szakmai igényeknek megfelelően, ezáltal nem
csak a dolgozók munkakörülményei
javulnak, hanem az intézményi ellátás színvonala is.
Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető szerint ez teljesül is a
Vágóhíd utca 9. szám alatti felújított
épületben. Október közepétől már teljes üzemben tudja fogadni az ügyfeleket az intézmény, de az épület ünnepélyes átadó ünnepségre várhatóan
novemberben kerítenek sort.
VT INFO
FOTÓ: VARGA

Szüreti mulatság
Tavaly elmaradt a járvány miatt, idén
kevesebb létszám mellett, de október 2án ismét megrendezték a fiatalok a
hagyományos szüreti mulatságot.

Az elmúlt években leírtuk már
többször, hogy évtizedes hagyományokra tekint vissza – bár volt benne
szünet – ez a mulatság. Nemcsak báli
történet, ez annál sokkal több. Hagyományosan 17 pár a főszereplő. A
fiúk már délelőtt lóháton, lovaskocsival mennek a lányos házakhoz kikérni őket a bálra. Persze megadják a
módját a kikérésnek, mert az egyik
lovaskocsin ülnek a zenészek, mint
mindig most is a Brunner Zenekar.
Egy másik kocsin ülnek a bírók. Ezúttal a két marcona, szigorú, minden
turpisságra vicces penitenciát kirovó
ítélkező Szabados József és Halász
Ádám volt. A hajtók sem akárkik voltak: Heer István, Lázár Imre és a két
fogathajtó híresség: Osztertág Márk és
Kristóf személyében. A lányos házaknál megvendégelik a kompániát már
csak az erőnlét fenntartásáért is. A látványos felvonulás útját, amely végigjárja a várost, biztosítani is kell. Ezt a rendőrség és a polgárőrség oldotta meg, amit
a szervezők hálásan köszönnek.
A program szerint 15 órára érnek
az utolsó házhoz, a koszorúsházhoz.
Esetünkben Révai Zsanett és családja fogadta a menetet és gyönyörűen
feldíszített szüreti külsőségek között
étellel-itallal serkentették új erőre az
elfáradt párokat. A szüreti koszorút
Csikász- Nagy Zsuzsanna készítette. A
lakoma köszöneteként eljárták az augusztus óta tartó próbák következtében már művészi fokra elsajátított
szüreti táncot, amelyet idén is Zehetmayer Adrienn tanított be.
Szintén a hagyomány része, hogy a
szülők és az érdeklődők számára 17
órakor az Epresben is bemutatják
szüreti táncukat a fiatalok.
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Szomszédolás
Vecsésen
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Az esti bálon, ahol korábban 400500 vendég is mulatott, ezúttal a korlátozások miatt kevesebb ember jöhetett el. Idén a BÁKK színházterme
fogadta a sokaságot. Fazekasné Gombár Mónika volt az est háziasszonya.
A kondíció fenntartásáról a Zehetmayer József által vezetett Platz Bistro
gondoskodott. Talpalávalót a fáradhatatlan Brunner Zenekar szolgáltatta kivilágos-kivirradtig.
Az egész napos monstre program
főszervezői – Zehetmayer Adrienn,
Frühwirth Melinda, Frühwirth Tamás, Dobrovitz Ramóna és Simon
Vivien – köszöni a városi és a német
nemzetiségi önkormányzat, valamint
Zehetmayer József támogatását.
Sokak nevében köszönjük, hogy a
vírusjárvány hullámai közepette jókedvvel jó hangulatot teremtettek önmaguk és sokak számára.
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: CSOMOR ÁDÁM

Negyedik alkalommal rendezték meg
Szomszédolás címmel a Nemzetközi
Folklór Fesztivált és Kiállítást ezen a
napos októberi hétvégén, 16. és 17én. Az összetartó, főszervező Katonáné Gergely Tünde, a helyi népdalkör
oszlopos tagja, a Balla Péter Népdalkör Hagyományőrző Egyesület elnöke volt, aki igazi háziasszonyként,
mindenkire és mindenre figyelt.
A két napos esemény sorozat minden korosztálynak és sokféle érdeklődési körű embernek nyújtott programot. Szombaton nyílt meg az a kiállítás,
ami a Dabas és Térsége kézműveseinek
népművészeti alkotásait mutatta be.
Dobos Krisztina remek bőrmunkái valamint Pesti János fafaragó munkái –
mindketten népművészek – 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
technikai hátteret nyújtó Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója Kis
Tóth János nyitotta meg. Ezután kezdődött a sokszínű koncert, amin
népdalkörök, szólisták, kórusok és
néptánccsoportok mutatkoztak be. A
város polgármestere, Szlahó Csaba egy
kis kultúrtörténeti visszatekintéssel fűszerezve nyitotta meg a fesztivált. A teljes sorozatot a Nemzeti Kulturális Alap
támogatása tette lehetővé.
A vecsési Balla Péter népzenekutatóról elnevezett népdalkör remek,
kimunkált hangon szólalt meg. Veze-
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tőjük Dr. Papp Edit karnagy, aki szakértelemmel és igazi odaadással irányítja őket. A kisteleki citerazenekar,
a boldvai Cantus Firmus Dalárda, a
kunhegyesi Búzavirág népdalkör és
Hajdina Citerazenekar, és a szintén
vecsési Labdarózsa népdalkör mind
olyan összeállításokkal léptek fel,
amelyek bármely országos bemutatón megállják a helyüket. Hallhattunk szólistákat: Papp Lajos és Ferenczik Attila nádudvari népdalkör
tagjai adatközlő szintű éneklést mutattak be, öröm volt hallgatni őket. A
mára már letűnt pásztorélet elevenedett meg előttünk hangjuk nyomán.
A kórusuk is bemutatkozott, nem kisebb sikerrel.

Tánccsoport Maglódról, remek ruhákban igazán fiatalos hévvel ropták
a táncokat.
Mindkét műsorfél zárószáma a kazincbarcikai Galagonya citerazenekar
játéka volt, akik igazán kiművelten,
éteri tisztasággal játszottak feldolgozott népzenét. Ők igazi hangszeres
profik a műfajukban, remek hangulatot teremtettek átélt játékukkal és a
terem megénekeltetésével is.
A műsor után Sarantis Mantzourakis görög buzuki művész előadását és koncertjét hallhatta a közönség, másnap pedig a KÓTA társelnöke, Birinyi József tartott Síppal,
dobbal… hangszerbemutató előadást.
A két napot a Kóborzengő zenekar
Ezer ágán ezer fészek… koncertje zárta.
FEHÉR ANIKÓ:
FOTÓK: KATONA CSABA

Világjárvány
A második rész elején a házigazda
Balla Népdalkör Citerazenekara is
ügyesen szerepelt. A Monori Strázsák Néptáncegyüttes friss, fiatalos
fellépése a kalotaszegi táncokkal igazán üdítő színfolt volt a műsorfolyamban. A Vecsernye gospel kórus
szintén helyi, az evangélikus egyház
keretein belül működnek, ők egy
más világ szépségeit tárták elénk.
Változatos szlovák tánc összeállítással
örvendeztetett meg minket a
Roszicska Hagyományőrző Ének- és

Covid-19
Igazuk lett a járványügyi szakembereknek! A hónap során minden mutató egyre sötétebb prognózist sejtetett.

A napi új fertőzöttek száma 640ről a hónap közepén 1300-ra, a hónap végére 3500-4000 főre nőtt. Az
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egész hónap alatt közel 52 ezer új fertőzöttet szűrtek ki!
A kórházban kezeltek száma 540ről kúszott felfelé. Két hét alatt 850re, október végére már elérte a 2100
főt. A lélegeztetőre kényszerültek száma hasonlóan szomorú képet mutatott: 87-ről a hónap derekára 125, a
végére 300 főre duzzadt.
Az elhunytak napi száma 6-7-ről
előbb 15-16-ra majd a járvány erősödése után elérte a napi 40-45 főt is.
Októberben közel 650 emberéletet
követelt a járvány.
Érdemes egy összehasonlítást végezni. Április 15-30 között nagyjából
ennyi volt a fertőzöttek száma, mint
most október teljes hónapjában. Akkor kórházban átlagosan 5000 fő, lélegeztetőn átlagosan 590 fő volt. A
két hét alatt 3 000 ember hunyt el!
Ezek a döbbenetes számok fényesen
igazolják, hogy a beoltottak is elkap-

hatják a fertőzést, de enyhe tünetekkel megúszhatják. Kórházba, lélegeztetőre az oltatlanok kerülnek és ők
növelik az elhunytak számát is.
Sajnos, a beoltási kedv mindezek
dacára nem nőtt. A teljes hónap alatt
csak közel 68 ezerrel emelkedett és
5 955 250 fővel zárt az első oltást kapottak száma.
A kormány bejelentette, hogy
nem tervez megszigorításokat, de nov.
1-jétől tömegközlekedési eszközökön
kötelező lesz a maszkhasználat, és a
munkaadók elrendelhetik alkalmazottaik számra a védőoltást. Ez vonatozik a köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra is.
KAL INFO

     

Szeptember 18. óta ismét használhatják a gyalogosok a Virág utcát és a
Rudolf közt összekötő, Vashíd néven ismert vasúti felüljárót.
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Szeptember 24-én Szlahó Csaba polgármester és Alattyányi István, a
gazdasági bizottság elnöke részt vett a Nemzeti Múzeumban megtartott
Széchenyi díjátadó gálán. Két vecsési vállalkozás, nevezetesen a Sauer
Kft. és a Baustyl Kft. is az Év Széchenyi Vállalkozása elismerésben részesült. Gratulálunk!
VT INFOK
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Mi történt 2021
novemberében?
Nyilas csillagjegy
november 22.–december 21.

Önkormányzati
hírek
– Az alapkőletétellel hivatalosan elkezdődött nov. 3-án a Lanyi területén
a Tanuszoda és nov. 10-én a Halmi téren, a Kézilabda Munkacsarnok építése. (lásd címlap belső oldalán a látványterveket – kal szerk. fotók: Varga)
– Új bölcsőde építésére 599 millió 780 ezer forint összegű kormánytámogatást kaptunk. Ez a Damjanich
utcában, a régi VETÜSZ telephelyén
épülhet fel, a Tipegők bölcsőde mellett. Az új bölcsődét 2023-ban adhatják át rendeltetésének. (lásd hátsó borító belső oldalán a látványtervet – kal
szerk.)
– Az önkormányzat járdát épített a
Besztercei utca páros oldalán a
Lőrinci utcától a Halmi térig, a Kálmán utcában a Fő úttól a Jókai utcáig, a Fő úton a Tinódi utcától az úgynevezett gázos házakig. A Telepi úton
a vasúti sorompótól a Kossuth Lajos
utcáig egy optikai kábel lefektetése miatt az önkormányzat egy vállalkozóval
közösen készített térköves járdát.
– A Gyál felé vezető úton az M0-s
körforgalomból fog vezetni a 0202.

számú út az Almáskert útig. Az önkormányzat minden tulajdonosnak
kifizette a kisajátításhoz megállapított
összeget. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészületei zajlanak, az útépítés
engedélyes tervei rendelkezésre állnak. Az építkezés jövőre indulhat, elkészülte után jelentősen csökkenhet
az átmenő forgalom a Széchenyi, a
Dózsa és a Telepi úton.
– Szlahó Csaba polgármester levélben kérte dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő közbenjárását a vízhálózatot érintő problémák mielőbbi
megoldása érdekében. A kezdeményezéshez Gyál, Üllő, Ecser, Gyömrő
és Maglód is csatlakozott. Vecsés esetében a víz- és csatornaszolgáltató, a
DPMV Zrt. adatai alapján hozzávetőleg 100 kilométernyi vízvezetéket kellene kicserélni, és egy berendezést
felszerelni. Ennek a becsült költsége
2020-ban 5 milliárd forint volt. A levelet dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő november 8-án átadta Schanda
Tamásnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai államtitkárának.
VT INFOK
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Ünnepélyesen
átadták
a Családsegítő új
épületét
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A Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
október óta fogadja ügyfeleit a Vágóhíd utca 9. szám alatt, de a felújított épület hivatalos átadásra november 11-én került sor.
Az avatóünnepségen Szlahó Csaba
polgármester mondott beszédet, melyben kifejtette, hogy az intézményt Vecsés Város Önkormányzata alapította
2000-ben, 2013-tól pedig járási központi intézménnyé alakult. Elhangzott még, hogy a Telepi úti régi épületét többször felújították, de nem felelt meg a megnőtt szakmai elvárások
magas szintű teljesítéséhez.
– A belépéstől a távozásig 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 motivációja is új
lendületet kapott – mondta Tárnokiné dr. Törő Krisztina intézményvezető. (lásd még a 114-115. és 182. oldalt
– kal szerk.)

50 éves
a Gondozási
Központ
1971. november 15-én kezdte meg
működését a Tamás utca 20. szám
alatt, a 20 férőhelyes Öregek Napközi Otthonában. Hamarosan bővítették az intézményt a Jókai Mór utca 8.
szám alatt. Ezt követően már 40 fő
ellátására volt lehetőség.
Az intézmény új telephellyel bővült
1990-ben a Lőrinci utca 14.-ben, ahol
egy 20 férőhelyes 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.
Az idősek világnapjával egybekötve ünnepelték meg a Bálint Ágnes
Kulturális Központban a város legrégebbi szociális intézményének kerek
évfordulóját. (lásd a 173-174. oldalt
–kal szerk.)
VT INFO – FOTÓ: VARGA
SKRIBEKNÉ KOMÁR ÁGNES KÖSZÖNTI
A NYUGDÍJASOKAT

KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA

SZLAHÓ CSABA ÉS TÁRNOKINÉ DR. TÖRŐ KRISZTINA
SZALAGÁTVÁGÁSSAL AVATTA FEL A FELÚJÍTOTT ÉPÜLETET

FOTÓ: VARGA.
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Nemzetiségi gála
Csömörön
– elismerések
Vecsésieknek

Ezen a csodás estén nagyon jó érzés volt vecsésinek lenni Csömörön, hisz várusunk óvónénije,
Füzesi Erzsébet is rangos díjat kapott, amihez szívből gratulálunk. Az est folyamán pedig a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület játszotta a szép, ismert melódiákat a zeneszerető publikumnak.
FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA
KÓRUS VEZETŐJE ÉS KARNAGYA

Kitüntetés a Wetschescher
Nachtigallen Kórusnak
Az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége (ÉMNÖSZ) minden év novemberében
megrendezi Német Nemzetiségi Kulturális Gáláját,
amelyet idén november 21-én tartottak a Csömöri
Sportcsarnokban. Kórusunk, a Wetschescher Nachtigallen Kórus abban a nagy megtiszteltetésben részesült, hogy a német nemzetiség kulturális hagyományainak megőrzéséért és 25 éves kimagasló munkásságáért megkapta a „Für das Ungarndeutschtum
der Region Nord 2021” – „Az északi régió magyarországi németségéért 2021” kitűntetést.
Számunkra ez az elismerés nagyon sokat jelent,
hiszen ez az eddigi több évtizedes, kitartó kórusmunkánk gyümölcse. Fantasztikus érzés volt, amikor a közönség hatalmas tapssal fogadta a harmonika kíséretes dalcsokrunkat és a teremben szinte
vágni lehetett a csendet az a capella „ Wo’s
Dörflein dort” című dalunk éneklésekor. Kaszás
Sándor méltató szavai után a kitűntetést a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Elnöke, Englenderné Hock Ibolya adta át kórunk
vezetőjének, Fazekasné Gombár Mónikának.
Köszönjük szépen a Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch és Vecsés Város Önkormányzatának
támogatását, amellyel mindig segítik a vecsési népdalkincs megőrzéséért folytatott kórusmunkánkat.
Hálás köszönet Kreisz Lászlónak is a csodás harmonika kíséretért és minden kórustagnak, aki hatalmas
családi támogató háttérrel, szívvel-lélekkel énekel
velünk, immáron 27 éve öregbítve dalos mottónkat:
„und die Nachtigallen singen”.

Rangos díjat kapott Füzesi Józsefné
óvodapedagógus
A Falusi Óvoda ismét büszkélkedhet, mert egyik hűséges dolgozója, Füzesi Józsefné, Erzsike néni az
idén elnyerte a Pest Megyei Német Önkormányzat
által felajánlott „Katharina Kreisz Preis 2021” német nemzetiségi pedagógus kitüntetés díjat. A díjra való felterjesztését a Vecsési Német Nemzetiségi
Önkormányzat javaslatára tettük meg, melyet pozitív elbírálás követett.
Erzsi néni, több mint két évtizedet töltött óvodánkban, ahol hovatartozásával és személyiségével
mindig is képviselte a nemzetiségi szellemet, törekedett a sváb hagyományok megismertetésére, átadására. Az óvodapedagógusi tevékenysége mellett
lelkesen vette keze alá a táncolni vágyó falusi ovis
gyermekeket és későbbiekben a dolgozókat is, akik
tagjai lehettek óvodánk Kücken és Edelweiss tánccsoportjának. Az óvoda közösségi életének is lelkes
tagja volt, ötleteivel mindig hozzájárult az intézmény projektjeihez, eseményeihez.
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Szívből gratulálunk „Füzi Erzsi néni”-nek a
megérdemelt kitüntetéséhez, szeretnénk köszönetet mondani az önzetlen és fáradhatatlan tevékenységeiért, melyet Vecsésért és intézményünkért
tett.

gatás és rendelkezésre álló önrész, nem teszi lehetővé, hogy a teljes épületen elvégezzék a korszerűsítést, ami jövő nyáron történhet.
VT INFO FOTÓ: NNÖK

VARGYASNÉ BAKONYI ILDIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

SPORT
Labdarúgás.
Befejeződött a Pest Megyei I. osztály őszi idénye. A
tavaly bajnokságot nyerő VFC alaposan meggyengült és ez a szezon végi 8. helyezésben meg is mutatkozik.
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Állami
támogatás
nyílászárócserére
A Miniszterelnökség döntése alapján a köznevelési
intézményeket fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok jövő évi kiegészítő támogatása keretében 30 millió forint állami támogatásban részesült
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata.
Az NNÖK a Grassalkovich iskola nyílászáróinak
korszerűsítésére adta be pályázatát. Előzetesen az
épület összes nyílászárójának cseréjére 80 millió
forint feletti árajánlatot kaptak. A pályázati támo-

Kézilabda
Férfi csapat az NB.I.B Keleti csoport 10 fős mezőnyében utolsó november végén, de tart még az
idény. Az osztály átalakulás előtt áll. Jövő ősztől
egy csoportos B osztály lesz. A biztos tagsághoz az
első ötben kell végezni. Ennél rosszabb helyezés
esetén rájátszás dönt a kiesésről.
A női gárda az NB.II. Déli csoportjának 12 fős
mezőnyében a 10. helyet foglalja el. Az idény decemberben fejeződik be. Itt is jelentős játékos változás volt és edzőcsere is történt.
Mindkét együttes az üllői sportcsarnokban
játssza mérkőzéseit, mert nincs Vecsésen az osztály
licencének megfelelő létesítmény.
KAL INFO
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Évfordulók 2021-ben
235 éve,
1786. június 14-én Grassalkovich II. Antal 50 telepes számára adott földet, pénzbeli támogatást és szabályozta letelepedésüket, hogy a pusztává lett Vecsésen az élet újra kezdődjön.

105 éve,
„1916. márciusában kezdődött meg a Felső-telepi
templom, zárda és iskola építése. A terveket Petrovácz
Gyula tervezte neoromán stílusban. Az oltár kialakításán több művész dolgozott, mint Branczeiz János,
Massza Sándor, Ijjas Ince Béla, id. Máriahegyi János. A
képeket, igaz kicsit később, Lelkes András és Leszkovszky Antal festették. A szekko technikával készült
képeket szemlélve nyugodtan kijelenthetjük: Az Árpád-házi szentek tárháza. A keresztút képeit Dubai
(vagy Dulai) József készítette. 1916 szeptemberére a két szárnyépület tető alá került, megkezdődött az
oktatás. December 8-án, Mária ünnepen volt az első szentmise az új osztályteremben.” (Gál István VT
2016. március)

100 éve,
1921. április 23-án szentelték fel a Felső-telepi Jézus Szentséges Szíve nevét viselő templomot

75 éve,
1946 májusában történt a helyi németség elűzetése szülőföldjéről. A gyalázatos cselekedet következtében
1500 főnek kellett elhagyni magyar hazáját.

70 éve,
1951-ben épült fel a Tanácsháza. Az eredeti a mai
Rendőrség épülete mellett állt, de 1944 végén megsemmisült. Háború után különböző ideiglenes helyeken ülésezett a helyi hatóság, többek között a Károly
utca-Telepi út sarkán álló „bagolyváras” épületben. A
Tanácsház mellé a hetvenes években épült a helyi
MSZMP épülete. Rendszerváltozás után a teljes épületegyüttes az önkormányzaté lett. Járási székhellyé válás után a régi pártszékház részébe került a Járási Hivatal. A Városháza (régi Tanácsház) épületében dolgozik a Polgármesteri Hivatal.

30 éve,
1991. szeptemberében kezdte meg működését a Petőfi Sándor iskolában a gimnázium és a település iskoláiban a Vecsési Zeneiskola.

25 éve,
1996. szeptemberében adták át rendeltetésének a Falusi Dorfschule iskola teljes épületegyüttesét.

10 éve,
2011. augusztus 20-án adták át a körforgalmat a Széchenyi István – Budai Nagy Antal – Dózsa György
út kereszteződésében. A város egyik legveszélyesebb úttalálkozása volt, a nagy forgalmú utcák torkolatában több baleset történt.
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10 éve,
Szeptemberben elkezdődött a nevelői munka a Bálint Ágnes Óvoda
teljesen új Deák Ferenc utcai épületrészében, ahol három csoportszoba és kiszolgáló helyiségek kaptak helyet 75 gyermek számára.

Évfordulókról részletesebben
90 éve, 1931. július 9-én Halmy (Deutsch) József felparcelláztatta birtokának egy részét, és ezzel
megvetette Halmi-telep kialakulásának alapjait. Ennek a történelmi tettnek részleteit Kiss Gábor
írásából ismerhetjük meg. Halmy Józsefről és a Halmi telepről még a későbbiekben is szó lesz.
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A Halmy-telep születése
A mai Vecsés az Árpád-kori Vecsés és Halom falvak helyén fekszik. A két falu a török időkben elpusztult,
helyüket a 17-18. században a Vecsés-puszta, Halom-puszta vagy Halomegyháza-puszta elnevezések jelezték. Az újkori Vecsés története 1786-ban kezdődött, mikor Grassalkovich (II.) Antal újratelepítette a
helységet. Főként sváb telepesek érkeztek, a település az első száz évben német falu volt. Az ősi településrészt napjainkban is Falunak hívják. 1847-ben a Falu déli határán, a „Kertekalján” elkészült a Pest-Szolnok
vasút vecsési szakasza, amely fontos telepítési tényező lett a későbbiekben. 1864-ben egy brüsszeli bank
parcelláztatott a vasúttól északra, létrejött a Telep. Ide magyarok költöztek, az etnikai arány kezdett kiegyenlítődni. 1910-ben a vasúttól délre eső rész, Halom-puszta is kezdett benépesülni. A Magyar Telepítő
és Parcellázó Bank a volt Andrássy-birtokon létre hozta a főként munkások által birtokba vett Andrássytelepet. Ekkorra Vecsés három részből állt: Falu, Telep és Andrássy-telep.
A Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei szerint ekként alakult korszakunkban
a vecsési lakosság összetétele.
Év
1850
1857
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1941

Lélekszám
1159
1992
2674
3271
4119
7403
9400
13 006
18 494

Német
–
–
2108
2161
3205
2814
2779
2576
3363

Magyar
–
–
446
1103
892
4525
6553
10 339
15 049
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Az 1920 és 1941 közötti növekedésben a Halmy családnak óriási szerepe van. A negyedik településrész,
a Ganz-telep és a Ganz-Kertváros története rövid időt ölel át, mert ez a rész 1945-ben Pestszentlőrinchez
csatlakozott. Viszont köze van a Halmy családhoz. 1927-ben a Ganz gyár (Ganz és Társa Villamossági Gép
Wagon és Hajógyár Rt.) parcelláztatta a Vecsés-Felsőhalomtól nyugatra eső területet. Ez a föld Halmy
József és Halmy Deutsch Viktor (Adler Szigfrid) tulajdona volt, tőlük vásárolta a gyár. Létre jött a Ganztelep. 1930-ban a Ganz-telep és a felsőhalomi temető között kialakították a Ganz-Kertvárost. GanztelepGanzkertváros a legszegényebb része lett Vecsésnek, a vecsésiek „nixbrodnak” nevezték a kenyérhiányra
utalva. A telep és a kertváros között húzódó, Vecsés-Felsőhalomba tartó út a Halomi út elnevezést kapta,
melyet máig őriz.
HIRDETÉS 1936-BÓL

És így érkezünk az ötödik, legfiatalabb településrészhez, a Halmy-telephez, melyet 1931-ben alapított Halmy József. És hogy pontosak legyünk, mellette Halmy Deutsch Viktor gondnoka, Adler Szigfrid.
A parcellázás 1931. július 9-én kezdődött. A parcellázási iroda a család pesti otthonában, a Károly krt.
8-ban volt. Az új telepet Felsőhalomban a vasúthoz
és a már beépített Vecsés-Újtelephez közel hozták
létre. Közel 200 házhelyet alakítottak ki a Halomi út
(mai Dózsa György út), az Anna-telep, a Küküllői utca és a vasút között. A telkeket a két birtokos, Halmy
Deutsch József és bátyja, Halmy Deutsch Viktor jutányos áron adták el. Utóbbi mentális betegsége miatt Adler Szigfrid (sógor) gondnoksága alatt élt. Így mondhatjuk, hogy a telep alapítói Halmy József és
Adler Szigfrid voltak. Mint eladók vállalták, hogy a házhelyek elé járdát, utat építenek, és ezeket gyümölcsfa-csemetékkel beültetik.
HALMY-TELEP, 1937

A telep Halmy Józsefről lett elnevezve, a Halmytelep nevet kapta.
Az új utcák elnevezése tudatosságra utal. Utcát
kaptak magyar hadvezérek. Bem, Damjanich, Görgey, Klapka és Szondi. Mivel nagyon közeli volt a katasztrófa, utcanevek idézték a trianoni tragédiát. A
Magyarországtól elcsatolt helyek mind-mind –i képzővel váltak utcanévvé. Bessenyői, Besztercei,
Kikindai, Küküllői, Lévai, Sárosi, Szabadkai, Tarnócai, Torockói és Zilahi. A Küküllői utca, mint határ azt
az erdélyi folyót idézte, ahol Halmy József 1916-ban részt vett a világháború harcaiban. A két legnagyobb
utca Horthy Miklós kormányzóról és magáról Halmy Józsefről, az alapítóról lett elnevezve. A telepre főként munkáscsaládok költöztek.
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PARCELLÁZÁS

(Az 1945 évszámmal jelölt terület parcellázása az ezt
követő években történt. A Széchenyi úttól Gyál irányába eső terület – az állami gazdaság épületeit kivéve – 2000 után népesült be. A Küküllői utcától a
főváros irányába pedig az 1980-as évek végétől. –
Kal szerk.)
Két nagyobb földdarab maradt ki a parcellázásból. A telep közepén a tervek szerint római katolikus
templom, óvoda és iskola épült volna, de ez a tervezés elhúzódott, végül elsodorta a II. világháború. A
Halomi útnál kihagyott terület viszont egy évvel a
parcellázás után Vecsés első hivatalos sportpályája
lett.
KISS GÁBOR

20 éve lettünk város!
A rendszerváltozás utáni évtizedek során többször használhattuk a „történelmi esemény” jelzőjét.
Szinte minden évre jutott valami, ami hosszú évtizedek fehér foltjait tüntette el.
Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy „Fal nem épül ember nélkül”, mert minden korszak
hozzátett valamit ahhoz, hogy 2001-ben – teljes joggal – várossá válhattunk.
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Az értesítés
2001. június 8-án érkezett a vecsési
Polgármesteri Hivatal titkárságára, Bükk
László polgármester úrnak címzett, június
5-én keltezett – 1-a-1049/2001 számon
iktatott, Dr. Pintér Sándor miniszter aláírásával ellátott – levél, mely tudatta,
hogy a köztársasági elnök döntésével, július 1-jével Vecsés város lett!
Idézet a levélből:

„Engedjék meg, hogy ehhez elsőként gratuláljak. Kívánom, hogy az új város fejlődését, az önkormányzat és a lakosság
együttes alkotómunkáját további dinamizmus jellemezze, és sok siker kísérje.”
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Városi ünnepségek
A köztársasági elnök úr döntését követően képviselő-testületi határozat született arról, hogy
a városrészekben ünnepségeket szerveznek a várossá válás tiszteletére, és a központi ünnepségre
szeptember 23-án, a Szent István téren kerül sor.
Szeptember 21-én az Andrássy-telepen kezdődött el a mulatságok sora. Ekkorra készült el a Budai Nagy
Antal utca újraaszfaltozása, ezért az utca és a Zrínyi utca kereszteződésében állítottak fel egy hatalmas
sátrat. Volt itt söröshordó-gurítás és csapolás, ingyen bográcsgulyás, Vecsés Erős Embere verseny, melyet
Huzlinger Imre nyert meg, volt a Defekt Duó műsora és utcabál a Hobby Band-del. A teljesen felújított utat
Bükk László polgármester, a térség képviselői – Saska Istvánné, Dr. Fekete Károly, Skribek Zoltán – mellett a németországi testvértelepülés, Rheinstetten volt polgármestere, Kurt Roth és a vecsési NNÖK elnöke, Frühwirth Mihály adta át rendeltetésének.
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NEMCSAK A VÁROSSÁ VÁLÁS ALKALMÁBÓL RENDEZTEK VÁROSRÉSZI ÜNNEPSÉGEKET. EZEKNEK GYAKORI FŐSZEREPLŐJE
A HOBBY BAND VOLT.
A HALMI BULIS KÖZÖNSÉGE
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Ugyanezen a napon a várossá válás jegyében a Halmi Telepi iskolában átadták a sportudvart, a bitumenes kézilabda pályát, ami kispályás focitornával debütált. Az iskola aulájában megnyílt Deák István
vecsési festőművész kiállítása.
Másnap, szeptember 22-én, két városrészben is volt rendezvény. A Halmi iskola udvara főzőverseny,
tűzoltóutó-bemutató és szórakoztató műsorfolyam színhelye lett. Fellépett Komáromi István énekes, Bojtor
László népdalénekes, a Labdarózsa Népdalkör, és este Ankou koncert volt. Az estét tábortűz és utcabál
zárta le a Helions együttes közreműködésével.
A nap másik nagy vonzerővel bíró programja a Lakótelepi játszótéren tartott főző, és süteményverseny, az azt követő műsoros délután és a szokásos utcabál volt. Nevethettünk Éles István humorista viccein, utána Eszményi Viktória és Heilig Gábor dalain akár táncra is perdülhettek a táncos lábúak.
Ezen a napon még több eseményvolt, amit illik megemlíteni.
A Budai Nagy Antal utca végén horgászverseny volt a horgász tónál. A díjakat Varga László tulajdonos és Bükk László polgármester adta át.
A Vértesi utcai Kiállító-teremben „Várossá válás útján” – címmel fotókiállítás nyílt meg. Molnár Imre
korábbi polgármester megnyitójában pontosan idézte fel a várossá válás főbb szakaszait, és méltatta,
hogy a fotóösszeállítás ezt kiválóan szemlélteti is.
A Felsőtelepi római katolikus templomban az Il Primo Amoroso kamaraegyüttes hangversenyét élvezhettük.
A Petőfi iskolában lábtenisz bajnokság, a lakótelepen pedig görkorcsolya és gördeszka ügyességi verseny volt.
Szeptember 23-án – a központi ünnepség napján, mintegy díszelőadásként - az igényes szórakozásra vágyók számára nagyszerű lehetőség adatott meg. Vecsési Színház néven egy ragyogó alkalmi társulat
állt össze, amely az évek során még két magas színvonalú produkcióval örvendeztette meg a város polgárait. A Falusi iskola igazgatója, Dr. Patkós József szervezésében és rendezésében került színre az iskola
aulájából kialakított színházteremben Schafer: Mesterdetektív című előadása, a felejthetetlen Hrachovina
Lajos és a sziporkázóan tehetséges Sahin Tóth Zoltán főszereplésével.
A várossá válás alkalmából rendezett városrészi mulatságok egy hét múlva záródtak. Szeptember 30án az Ófalu az Epresben rendezte meg az I. Vecsési Káposztafesztet. A fesztivál később túlélte az ünnepi
pillanat adta lehetőséget, idővel hagyománnyá nemesedett és országos méretűvé nőtte ki magát. Az akkor még szárnyát próbálgató fesztivál napján avatták fel az elkészült Malom utcát is. Előtte egy hónappal adták át az Epresben a játszóteret, ami tovább bővítette a gyermekek szórakozási lehetőségeit. A főprogram a vecsési savanyúságok versenye volt. A történeti hűség kedvéért említsük meg a nyertesek nevét: Tófalvi Mónika (savanyú káposzta), Ruzsbaczky János (ecetes uborka), Polyovka György (vegyes vágott
savanyúság). Főzőverseny és táncház is színesítette a kínálatot. Az utcabál itt sem maradt el, a talpalávalót a Brunner Zenekar szolgáltatta, akik az egész napot végigmuzsikálták.

A központi ünnepség
A központi ünnepségre, a város jelképes kulcsának átadására, majd az azt követő
vidám mulatságra szeptember 23-án a Szent István téren került sor.
Az időjárás a várossá válási ünnepségek idején a szebbik arcát mutatta, de 23-án szemerkélő esőben a
Brunner zenekar térzenéje hívogatta a polgárokat, akik az időjárás ellenére is szép számban érkeztek a
történelmi eseményre. Az ünnepség programját kulturális együttesek műsora színesítette. Így a Petőfi is-
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kola táncosai, a Labdarózsa Népdalkör, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Néptánccsoport, a
Wetschescher Nachtigallen és Szersén Gyula színművész szórakoztatta a közönséget. Az ünnepség során
Szénási Sándor István vecsési költő elmondta erre az alkalom írt „A mi városunk” című versét.
Bükk László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Szlahó Csaba, az Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnöke, az esemény műsorvezetője felkérte Dr. Mikola István egészségügyi minisztert, az
ünnepi beszéd megtartására, amiből idézünk:
„Azt kérem Önöktől, hogy örüljenek a pillanatnak, mert most Magyarországon érték született. Ez az
új érték nemcsak a várossá válásban, hanem a lelkekben is meg kell, hogy jelenjék. (...) Ma sokat beszélünk arról, hogy ennek az országnak nagy szüksége van harmadik évezredi új öntudatra, új nemzettudatra. A testeknek-lelkeknek pedig új típusú egészségre van szüksége. (…) Kívánom a város vezetésének, hogy nőjenek fel a feladathoz, ezt a várost irányítani más minőség lesz, ebben Önöket támogatni fogja a magyar kormány és a Köztársaság elnökének az a Városalapító Okirata, amit most nagy tisztelettel,
sok jó kívánsággal átadok a polgármester úrnak.”
A Városalapító Okirat átadása után következett a másik jelképes aktus, a város kulcsának átadásaátvétele. Dr. Sipos Irén, a BM parlamenti és jogi helyettes államtitkára beszédében kifejtette: „A Területszervezési eljárásról szóló törvény rögzíti a várossá válás objektív feltételeit, azt, hogy az a település
nyilvánítható várossá, amely a térségben a közbiztonság, a kultúra, az oktatás és az egészségügy terén
térségi szerepet tölt be. Vecsés városa mindezen feltételeknek megfelelt, sőt tavaly novembertől kihelyezett Okmányirodája is van.”
A város kulcsát a történelmi egyházak képviselői áldották meg. Pap András református lelkész és
Jozefowicz Mátyás római katolikus plébániai kormányzó mellett hallhattuk Rezessy Miklós evangélikus
lelkészt, aki az áldás mellett felolvasta Szigetvári Imre rk. plébános erre az alkalomra írt versét is. Egy nagyon megszívlelendő gondolatsort idézünk Dr. Zöldi Sándor rk. plébános áldást kérő beszédéből:
„Önkormányzatunk fáradozzék azon, hogy mindenki előtt nyíljék meg az eredményes munka útja, és
mindenki előtt legyen zárva a tisztességtelen haszonszerzés kapuja. Mindenki előtt nyíljék ki a művelődés, a gyógyulás és a sport útja, és legyen zárva a terméketlen gyűlölködés, a kivételezés kapuja.”

129

FOTÓ: KATONA CSABA

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Az ünnepségen T. Mészáros András, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a városvezetést és a
város polgárait. Bükk László polgármester úr, az ünnepséget lezáró beszédében dicsérte az elődök szorgalmas munkáját és kiemelte, hogy „a telefon szolgáltatás a tíz évvel ezelőttinek kétszázszorosa, az ivóvíz szolgáltatás 100%-os, a szennyvízcsatorna-hálózatunk megnyolcszorozódott, pormentes útjaink száma pedig háromszorosára nőtt.” Később így összegzett a polgármester úr: „Közös akarattal elértünk célunkhoz, de ez nem jelenti azt, hogy nincs mit tennünk. Sőt, ellenkezőleg, még nagyobb kihívásnak vagyunk
kitéve, meg kell felelnünk ennek a megtisztelő címnek. Megtapasztalhattuk, ha valamit együtt, közös akarattal szeretnénk megvalósítani, akkor az akadályokat könnyebb leküzdeni. Az összehangolt munkának
van gyümölcse. Adja Isten, hogy tovább is így tudjon gyarapodni a város.”
Vélemények a várossá válásról
A várossá válás hírére felbolydult a település lakossága. Nagy kérdés volt, hogy milyen változást hozhat
ez életünkre, milyen várakozás előzi meg a városi létet. A központi ünnepség után fogadás volt a Gazdakör
épületében. Itt 17 riportot készítettünk a VT és az akkor alakuló Vecsés TV számára. Az új helyzet lehetőségeiről beszéltek a vendégek, ezekből idézünk néhány érdekes gondolatot:
Dr. Mikola István egészségügyi miniszter
nyilatkozatában a tárcájához közeli egészségügyi fejlesztésekről beszélt hangsúlyozottabban:
„Pontosan ismerem a Vecsési Szakrendelő terveit. A tetőtér beépítésének elgondolását, a szakrendelések bővítését, az informatikai betegkezelést, a központi lift tervét, a radiológiai szakellátás megtelepítésének szándékát. Ez egy nagyon jó szakmai program! (...) Az átvilágító és felvételt készítő digitális röntgenberendezés nagyon drága, meghaladja a város teherbíró képességét. Megállapodtunk, ha
az önkormányzat vállalja az önrészt, akkor a tárca nem fog fukarkodni.”
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GAZDAKÖR. BALRÓL: BÜKK LÁSZLÓ POLGÁRMESTER, AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER SAJTÓFŐNÖKE,
JELEN SOROK SZERZŐJE ÉS DR. MIKOLA ISTVÁN EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER.
HÁTTÉRBEN POGÁCSÁS TIBOR, JELENLEGI BM ÁLLAMTITKÁR LÁTHATÓ. FOTÓ: KATONA CSABA
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Dr. Sipos Irén, a BM parlamenti és jogi helyettes államtitkára
elmondta, hogy nagyon sok feltételnek kell megfelelni a cím elnyeréséhez. „Vecsés mindenben megfelelt a követelményeknek. Vannak óvodái, iskolái, gimnáziuma, egyéb intézményei. Fontos, hogy a városnak legyen vonzáskörzete, legyen kistérségi szerepe. Ezt betöltheti a rendőrség és az okmányiroda. (…) Mi a pályázathoz csatoltuk a városi normatíva szerinti változtatást a költségvetési törvény
előírásai szerint, a Köztársasági Elnök Úr ennek ismeretében döntött. Magasabb színvonalú ellátáshoz több központi támogatás kell.”
Hadnagy Zsolt, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke
azt fejtegette, hogy a Közép-Magyarországi Régió az ország legdinamikusabban fejlődő térsége. Itt a
főváros után a legkisebb a munkanélküliség (3,8%), és megindult a kivándorlás az agglomerációba,
amely csak erősödhet a jövőben. Örömmel nyugtázta, hogy „szívesen pályáznak a vállalkozók munkahely teremtés és gépbeszerzés területén. (…) Vecsésnek is megnőnek a pályáztatási lehetőségei.
Tudom, hogy a csatornahálózat lassan kész, folyik az útprogram. Rövidesen pályázni lehet a közvilágítási elektromos hálózat korszerűsítésére is. Ennek lényege, hogy tíz év után világosabb közvilágításért kevesebbet kell fizetni, és a beruházás is megtérül. (Megtörtént a beruházás – szj)”
Kazatsay Zoltán, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkárát,
mint vecsési polgárt is meglepte a várossá válás alkalmával rendezett városrészi ünnepségek sokszínűsége. Közlekedés vonatkozásában kiemelte, hogy „a környék közlekedési rendszerében hatalmas
változás várható. Gondolok itt az M0 és az elkerülő 4. főút szakaszának kiépítésére. (…) Beszélni
kell a Ferihegyi Repülőtér közelségéből fakadó előnyökről is. Mindenütt, ahol nagy nemzetközi repülőtér működni tud, ott a térség töretlenül tud fejlődni. Mindezek a szolgáltatások bővülését is jelenti.
Vecsésnek minden lehetősége megvan ahhoz, hogy sikeres városunk legyen.”
Prof. Dr. Sárváry András egyetemi tanár,
mint „harmadik generációs vecsési”, örömmel állapította meg, hogy mennyit fejlődött a város.
Kiemelte, hogy „közelebb kell hozni az orvos-beteg kapcsolatot. Minél több szakellátást helyben kell
biztosítani, ne kelljen a fővárosba menni. (…) Nagyon fontos, hogy mi, vecsési polgárok egy irányba húzzunk, és közöttünk elegendő összetartó kapocsnak az, hogy Vecsésiek vagyunk, és egy csapatban vagyunk.”
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, Monor polgármestere
jól ismeri Vecsés és a térség gazdasági lehetőségeit. Megállapította: „abban a szerencsés helyzetben
van Vecsés lakossága s vezetése, hogy földrajzi helyzeténél fogva olyan fejlődés várható itt, mely
Magyarország vezető ipari, idegenforgalmi, logisztikai centrumává teheti. Úgy látom, hogy az önkormányzat minden olyan lehetőséget megragad, mely segíti a fejlődést.”

Ének és tánc az esőben
A városavató ünnepség a Szent István térről a frissen leaszfaltozott Piac térre tevődött át és ott folytatódott. Az időjárás változatos arcát mutatta, hol esett, hol sütött, de ez a jókedven nem változtatott. Az igazi látványosság egy teljes ökör megsütése volt, amit az immár városi polgárok ingyen elfogyaszthattak.
Kézműves sátrak kínálták portékájukat, a színpadon a Hupikék Törpikék, a Defekt Duó, a Bon Bon együttes és Koós János műsorszámait láthattuk. A sörsátorban lehetett inni, beszélgetni és táncolni Brunnerék
zenéjére.
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A tűzijátékra megtelt a tér, és a végén felcsattanó dübörgő vastaps nemcsak a látványos produkciót,
hanem a várossá válást is köszöntötte. Akinek kedve maradt a hosszú nap után egy kis utcabálra, az megtehette a Pulzus együttes jóvoltából.
Az összeállítás nemcsak az eseménysorozatot akarta felidézni, hanem próbáltuk a beszédek és a nyilatkozatok tömegéből azt a néhány gondolatot kiragadni, amelyet a húsz év eltelte igazolt vagy cáfolt. Az
évente végrehajtott beruházások és fejlesztések nagy száma, a komfortérzetet elősegítő teljes közmű ellátottság, a kereskedelmi és szolgáltatói szektor magas szintje mellett külön öröm, hogy a lelki, a kulturális értékek terén is jelentős lett az előrelépés. Bár azt sosem lehet kimondani, hogy semmi dolgunk, de
az joggal kimondható, hogy élhető városban élhetünk!
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK ÉS KATONA CSABA

30 éves a GAMMEL Kör
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 ünnepli.
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A kezdetre Görög Béla festő, a József Attila Művelődési
Ház akkori művészeti vezetője így emlékezik:
– Gyermekek és fiatalok iskolán túli képző és iparművészeti nevelése céljából jöttünk létre. Azok, akik a kilencvenes évek elején jártak a körbe, mára már meglett felnőttek, és páran gyermekeiket is elhozzák, megmutatni nékik „régmúlt emlékeik” tárgyait. Fontos, hogy a Gammel
Kör mind a mai napig tevékenykedik, ha jól tudom, az elsők között az újkori Vecsés civilszervezetei közül.
Reméljük, hogy ez még sok évig fogja szolgálni Vecsés
művészeti életét, a kiállítások és más kulturális események színterén. Az évek során sok szekcióvezető oktatta,
tanította, nevelte a fiatalokat a magyar értékek megóvására, szép sikerrel.
Ez volt Gammel József festőművész és G. Ferenczy
Hanna író hátrahagyott kívánsága is.
A kör jelenlegi vezetője Kordás Sándor elmondta: „a fafaragás mindig is vonzott, kisebb dolgokat
csinálgattam mielőtt egy szép napon lementem a művelődési ház foglalkozásaira.
Kövesdi Józsi bácsi segített elindulni az úton, s ehhez jött még sokféle technika is. Faragással eljutottam sok országos kiállításra, határainkon túl is.”
A kezdetről, a folytatásról, a mindennapok küzdelméről a fafaragót kérdeztük:
– A foglalkozások akkoriban a Művelődési Ház pincéjében kaptak helyet, szolid körülmények közt, s
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a létszám sem volt nagy. Későbbiekben megkaptuk a felszabadult szolgálati lakást. Miután létszámunk
megsokasodott, a szolgálati lakást is kinőttük, ezért a gyermekkönyvtárba került az oktatás másik fele,
ekkor kaptunk égető kemencét is. Az önkormányzat s vállalkozók adományaival, magunk munkájával elkezdtük az alkotóház (szolgálati lakás) felújítását. Lehetőség lett a mellettünk lévő szoba összenyitására. Ismételt felújításba kezdtünk, és ez kis ideig megoldotta a gondokat. Létszámunk gyorsan gyarapodott, hamarosan kicsinek bizonyult ez is, így a foglalkozások kettészakadtak délelőtti s délutáni időpontra. Már a színpadon és más helyiségekben is gyerekek dolgoztak önfeledten.
Az ’50-es évek államosításáig, a legendás Téhöly Vendéglő egységes épületegyüttes volt. Államosításkor ezt jelölték ki új Művelődési Háznak a szétlőtt Iskola utcai Kultúrház pótlására. Majd az akkori hiányos bolthálózat miatt egyik részéből ABC áruházat alakítottak ki. Ez közel húsz év után visszakerült a
Művelődési Ház keretei közé.
– A bolt kiköltözött s háború utáni állapotokat hagyott hátra: a falon átlehetett nézni, kiégett állapotú és kormos falak köszöntötték a kíváncsi szemeket. Környező vállalkozók, repülőtér s az Önkormányzat
segítségével, sok munkaórával ismét használhatóvá varázsoltuk a helyiségeket, így már a környezet is az
alkotómunkát szolgálta, eszközeink is lassan meglettek, újak, használtak vegyesen. Létszámunk ebben az
időben a csúcson járt, 40-50 gyerek között ingadozott.
Az érdeklődő fiatalok a következő szekciókban ismerkedhetnek meg az alkotás szépségével:
szövés – Boda Kriszti, kerámia– Barta István, kreatív fejlesztő – Károly Kati, gyöngy – Gyömrei
Piroska, rajz s animáció – Kovács Gábor, fafaragás – Kordás Sándor
Ezen kívül megbeszélés után más kiegészítők is sorra kerülhetnek, mint például: csuhézás, gyertyamártás, linómetszés, faesztergálás, fémfólia domborítás, batikolás, tojásfestés, gyöngyszövés, gyöngyvarrás mellett kreatív képeslapok, gyöngyékszerek, mézeskalácsok, gipszképek s álarcok, maszkok, hűtőképek, bőrdíszek készítése s díszítése.
A máról Kordás Sándor elmondta, hogy igyekeznek alkalmazkodni a körülményekhez.
– Az iskolákban s a könyvtárban is elindultak az önálló kézműves foglalkozások, érezhetővé 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 megszűnt. Nehezen létezünk s keressük azokat a segítő kezeket, akiknek fontos az ilyen jellegű hagyományok átadása, megtartása s továbbvitele a gyermekeiknek. Igyekszünk múltunk népművészetét átadni, ötvözni, színesebbé tenni.
Az Alkotóház részt vesz rendezvényeken is, felkéréseknek is igyekszik eleget tenni. Kiállításokat rendeznek alkotásaikból, pályázatokon vesznek részt ,és nyaranta alkotó táborokat szerveznek.
SZALONTAI JÁNOS
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20 ÉVES A WILLIAMS TELEVÍZIÓ
Kortye Vilmos: Ezt csak szeretetből
és megszállottságból lehet csinálni
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Kezdetkor még SVHS kazettán, majd DVD lemezen szállították a felvételeket a monori műsorterjesztő fejállomásra, ahol az is előfordult, hogy technikai okok miatt nem indult el az adás a műsoridő kezdetekor. Ilyenkor
a portást hívták telefonon, aki sietve indította el a lejátszót, hogy a tévénézők ne maradjanak műsor nélkül
– idézte fel nevetve a kezdeti nehézségeket Kortye Vilmos, a Williams Televízió vezetője. Ezzel szemben napjainkra nagyot változott a világ, hiszen a Williams TV műsorai az összes szolgáltatónál elérhetők, professzionális technikát használnak, a digitális felvételek adásgépről, optikai kábelen jutnak el a szolgáltatókhoz, és
jelentősen bővült azoknak a településeknek a száma, ahol elérhetők a Williams műsorai.
A vecsési Williams Televízió története 20 évvel ezelőttre nyúlik vissza, akkoriban még a Pátria és a Gemini
televízió sugárzott adást a környező településeken, a Williams pedig stúdióban készített felvételeket, elsősorban külső megrendelőknek – például a Hálózat TV-nek öt éven át készítették a Házibuli Attilával című produkciót. A helyi tévézés Kortye Vilmos és Skribek Pál ötletéből alakult ki, amikor eldöntötték, hogy közvetítik a vecsési képviselő-testületi üléseket, akkor még a Pátria TV segítségével. Ebből nőtte ki magát a mára 60 településen elérhető Williams Televízió, amely csakúgy, mint a kezdetekkor, ma is családi vállalkozásként működik.
– A televízió alapját ma is a családunk adja, mondhatni a bástyája a vállalkozásnak – hangsúlyozza Kortye Vilmos, hiszen feleségének és gyermekeinek is jelentős mennyiségű munkája van abban, hogy
tulajdonképpen a semmiből felépített televízió két évtized elteltével is stabil lábakon áll a média világában. Persze sok kolléga is megfordult a tévé stúdiójában, legalább 60-70 munkatárs közreműködésével
készültek a műsorok az elmúlt években – nekik szintén sokat köszönhet a televízió, ahogy a környező települések önkormányzatainak is, melyekkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani az évek alatt.
– Most egy stabil 25 fős gárdával dolgozunk, ami persze nem mindennapos, de ha több kollégára van
szükség, mert egyszerre több eseményen kell forgatni, akkor meg tudjuk oldani. A technológia fejlődésé-
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vel párhuzamosan a műsorkínálatunk is alakult, bővült az évek alatt. A kinti forgatások és a stúdióbeszélgetések 15 évvel ezelőtt indultak, ma már van egy központi híradónk, ami egy nap négyszer jelentkezik, van három magazinműsorunk, a térségi Plusz29, a Vecsési Magazin és a Tápió+ Magazin, ami a
Tápióság településeivel foglalkozik. A Háttér gazdasági és politikai témákat dolgoz fel, a Zóna egy népszerű beszélgetős műsor, az Időkép helytörténettel foglalkozik, de van sportmagazinunk és vallási műsorunk is. A Pódium a környező települések kulturális életéből szemezget, a Mi kincseinkben pedig verseket
mond Farkas Éva. Az üres idősávokat képújsággal töltjük ki, ahol magánszemélyek és vállalkozók hirdetései mellett a térség fontosabb közéleti és kulturális hírei is olvashatók. A műsoroknak saját szerkesztője van, a felvételeket külön stábok készítik – mondta Kortye Vilmos a Williams TV műsorairól, hozzátéve,
hogy a legtöbb felvétel a tévé YouTube – csatornáján és Facebook - oldalán is elérhető, visszanézhető.
Emellett a Helyi Televíziók Országos Egyesületén keresztül más helyi televíziókkal is kapcsolatban állnak,
alkalom adtán pedig műsorokat is megosztanak egymás között, így az is előfordulhat, hogy a térség egyegy fontosabb eseményét az ország egy távolabbi pontján is figyelemmel kísérhetik a nézők.
A televízió túlélt több nehéz időszakot a két évtized alatt. A kitartó munkának és a folyamatos fejlesztésnek köszönhető, hogy idén fennállásuk huszadik évfordulóját ünnepelhetik.
– Egy televízió kialakítása és fenntartása sok munkába és pénzbe kerül. Szerencsések vagyunk, mert a
technikai dolgokból nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani házilag, például apukám nagyon sokat segített a stúdió kialakításakor. Amikor bejött egy kis pénz, mindig azonnal visszaforgattuk a fejlesztésekre, hiszen a technológia folyamatosan változott. SVHS kamerákkal kezdtünk, aztán jött a digitális technika, ma
pedig már HD minőségben kell leadni az adást, attól függetlenül, hogy a helyi televíziók műsorainak a szolgáltató nem biztosít HD csatornát. Élő adást is tudunk sugározni, az új autónkkal akár külső helyszínről is,
a kocsiba beépített modern LED-fal pedig kivetítőként is funkcionál, ami jó szolgálatot tesz például a nagyobb
rendezvényeken. Azt tudomásul kell venni, hogy a mi munkánkban általában nincs szombat, vasárnap. Ha
elvétve van is egy-egy szabad hétvégénk, akkor is a műsorok összeállításával foglalkozunk. Életben kell tartani magunkat, folyamatosan műsort kell gyártani, mert a nézőket az nem foglalkoztatja, hogy mi zajlik a
háttérben – mondta a szakmai kihívásokkal kapcsolatba a tévé vezetője.
De honnan merít mindehhez energiát? – tettük fel a kérdést Kortye Vilmosnak, akin annak ellenére
sem véljük felfedezni a fáradtság jeleit, hogy már túl van élete derekán. A televíziózás mellett pedig több
környékbeli zenekar oszlopos tagja.
– Ezt csak szeretetből és megszállottságból lehet csinálni. Mindig azt mondom, hogy menni kell előre, és tenni kell a dolgunkat. Ahogy a P. Mobil is megénekelte: „Menj az úton, menj tovább”, és ez nagy
igazság, hiszen az embert a tervei, az elképzelései hajtják előre. Ezt vallom én is, ezért ameddig bírom
erővel, addig szeretném csinálni.
KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA

Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk
olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha
nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül.
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Helytörténet
A Vecsési Tájékoztató olvasói az elmúlt évtizedben már olvashattak a település történetéről.
Különösen olyan megközelítésben, mint egy egységes település, amely több mint 700 éves,
de törökidőben pusztává enyészett és 1786-ban újratelepítették, elsősorban német telepesekkel.
Aztán a település szépen gyarapodott mind gazdaságában, mind lélekszámában,
folyamatosan alakultak ki újabb városrészek, egészen a mai napig,
amikor már 21 ezres lakosú városként emlegethetjük.
Az elmúlt öt évben egy Vecsésre került tanárember Kiss Gábor megszállott helytörténész lett és hihetetlen, de hiteles dokumentumokkal fantasztikus múltbeli gazdagságot tárt elénk. Kutatásai eredményeként az
Andrássy telepről, majd a Halmy (Halmi) telepről. Az alábbi írások
Halom faluról és a később pusztává vált terület tulajdonosairól szólnak,
és messze kitágítják tudásunkat szeretett élőhelyünkről.
A kalendárium szerkesztőjeként megtiszteltetés a város évkönyvében
is megjelentetni ezeket a sorokat, melyek a későutódainknak is hasznos
információt nyújtanak, és a jelenben élőknek – nekem, mint tősgyökeres vecsésinek is – büszke patriótaságot ad.

Halom FALU
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A mai Vecsés két középkori település, Vecsés és Halom helyén fekszik. A déli részén nyúlt el hosszan a közép korban Halom falu. A hajdani Halom területén ma a Középhalom-dűlő, az Andrássy-telep és a Halmytelep található. Az autópálya-ásatások és a terepbejárások alapján bizonyítható, hogy a helység a honfoglalás idején jött létre. A régészek Halom helyén 2006-ban egy Árpád-korból való kovácsműhelyt, ebből a korból való lakóházak padlózatát és egy hajdani temető részletét találták meg. Vecsés első írásos
említése 1318-ból, Halomé 1323-ból való.
Hogy Halom honfoglaláskori település lehet, arról az ásatások mellett egy igen érdekes megjegyzés
tanúskodik. 1938-ban az első Vecsés története könyv írója, Bilkei Gorzó János levéltáros a következőt írta: „a Vecsés községhez tartozó Halom-, vagy későbben Halomegyháza-pusztát egykoron Árpád fejedelmi birtokai után Árpádhalomnak is hívták.” (A szomszédos Üllő Árpád fiának nevét őrzi! – kal szerk.)
Ezt a nevet egyelőre sehol máshol nem találtam meg, mindenesetre nemcsak korai, hanem kiemelt jelentőségű faluról lehet szó, amennyiben ez bizonyítást nyer.
A másik fontos jellemzője, hogy templomos település volt. Templomát mind a régészek, mind az egyszerű földi halandók azonosítani tudják, egy domb jelzi a helyét, a mai M0-s gyáli-vecsési leágazásától
keleti irányban. A régészeti emlékek a 10-14. századig datálhatók. Kovácsműhely, vasbalta, templom, temető, Zsigmond-kori pénzérmék, fésű, ékszerek, kemencék, víztározók, élelemtároló vermek, szarvasmarha- és kutyacsontvázak bizonyítják egy hajdani település létét. Az is megállapítható, hogy eleinte nem
a mai, klasszikus faluképpel van dolgunk, hanem tanyaszerű, szórt megtelepedéssel. A 12. században a település nyugat felé mozdult el, a mai Közép és Felsőhalom felé. A régészek a füzérszerű falvak közé sorol-
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ják. Ekkortól egyre inkább egy házcsoportokkal, utcákkal rendelkező falucska képét mutatja, bár a térképre nézve még ekkor is jellemzi egyfajta szórtság.
A különféle kormeghatározási módszereket nagyban segítheti, ha pénzérme is kerül elő a kutatás során. Itt került elő, mégpedig egy III. Béla-kori. Az érme egy rézdénár, amely ún. kufikus stílusú elemeket
tartalmaz. A kufikus írás az arab írások egyik fajtája, amelyet több Árpád-házi királyunk is használt. III.
Béla, „Aranyváros hercege” a Kelet-Római Birodalom szívében, Bizáncban nevelkedett. Nem véletlen, hogy
az arab írásokat is jól ismerte, és a jelek szerint használta is. 1172 és 1196 közötti uralkodását a Magyar
Királyság egyik fénykorának tartják. Nekünk pedig az ő pénze újabb bizonyítékkal szolgál Halom falu
réges-régi múltjáról. A dénár segítségével nyolcszáz évre nézhetünk vissza.
És innen még száz év az első írott forrás, egy 1323-as birtoklevél. Az 1323-as oklevél szerint az első
ismert birtokost Halmi Ábrahámnak hívták. Halom még Buda 1541-es török általi elfoglalása előtt elnéptelenedett, pusztává vált. Utolsó említése a pusztulás előtt 1474-ből való. 1546-ban, öt évvel Buda török megszállása után már biztosan lakatlan puszta, ekkor tulajdonosa a török Júnusz Szejjidi volt. Mint
puszta, elvesztette önállóságát, innentől kétszáz éven át Üllőhöz tartozott. És bár lakatlanná vált, temploma ott maradt a réten, ezért 1665-től Halomegyházának is nevezik a források. Aztán a templom is elkezdett fogyni, egyre kevesebb és kevesebb maradt meg belőle. A források szerint az 1700-as évek végén
még állt „a puszta keleti részén, nádas területtől körbevéve.
Téglalap alaprajzú, kb. 6 x 10 m alapterületű építmény lehetett.” Egy másik forrás „mocsarakon álló
romban levő régi halomegyházai pusztai templomról” beszél. Egy nagyobb tó is lehetett a területen, melyet egy 1729-es leírás Halomegyházi-tónak nevez. (És még ma is, csapadékosabb idő után hatalmas területek kerülnek víz alá a halomi határban. Erről meggyőződhettem egy családi „karanténtúra” alkalmával 2020-ban.)

(A hatvanas években, esőben, hóolvadáskor a Budai Nagy Antal út Gyál felé eső oldalán a kanálisig
helyenként félméteres víz állt, hideg időben futballpályányi területen, tükörjégen korcsolyázhattunk. A
kanálistól Gyál felé menve, az ún. összekötőn túl, a gyáli ág mellett sekély vizű tó is volt, ahol kézzel vagy
rostával lehetett fogni a halakat – kal szerk.)
Az 1870-es években Halompuszta nyugati részét a pesti Deutsch József, a keletit Andrássy Aladár vásárolta meg. Előbbin országos hírű borászat, kastély és kastélypark épült, utóbbi többször látta vendégül
a királyi családot. 1907-ben csatolták Halmot, Halompusztát hivatalosan is Vecséshez. Ekkor mindkét rész
még gazdasági terület, egy-egy uradalom volt.
1909-ben Andrássy Sándor eladta Halomegyházát a Magyar Telepítő és Parcellázó Banknak.
A bank itt építtette ki az Andrássy-telepet. A telepen található vadászházba később Bálint Ágnes, a
nagy meseíró élt és dolgozott.
1931-ben Halmy Deutsch József létre hozta a Halmy-telepet, és ingyen sportpályát adott a településnek a Halomi úton. A Halomi út az Andrássy- és Halmytelepet választotta el. Az út aztán később Dózsa
György út lett, így ma már nem emlékeztet a neve a hajdani falura.
Van azonban egy másik Halomi út, Pestszentlőrincen, a Ganzkertvárosban. Ez az út nyílegyenesen vezet Vecsés-Felsőhalomba, és szépen őrzi a neve a történelmet. Sőt, nem messze tőle egy Halomegyházi utca is emlékeztet a múltra. Akárcsak az Üllőről Vecsés - Középhalom felé vezető Halomhatár út és
Halomhatár-dűlő.
A Halmy Deutsch-birtok helyén ma a Halmi-telep, az Andrássyén az Andrássy-telep található. 1945
után a Halmy Deutsch Józsefről elnevezett Halmy-telepből Halmi-telep lett, felvéve Halom nevét. Halom
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falu emlékét még a Felső-, Közép- és Alsóhalom elnevezések és a Halmi iskola idézik. A hajdani középkori falu szellemi központja, a templom helyén ma egy kis domb emelkedik. A kis domb akácerdőcskével van
körülvéve, és védve a rombolástól, de várva mindenkit, akit érdekel a múlt.
A HALMI ÓTEMPLOM

TARI EDIT RÉGÉSZ TÉRKÉPE

Felsőhalom és a Halmy(i)-család
A Vecsési Kalendárium korábbi számaiban Kiss Gábor már többször erről. Most felidézünk néhány fontos
eseményt, hogy jobban megértsük a kiváló család évtizedes áldásos tevékenységét, amivel gazdagították
az ország mellett a településünket és aranybetűkkel írták be nevüket a történelmébe.
1872: Deutsch József (57 éves) pesti gabona nagykereskedő megveszi Felsőhalom-pusztát.
1885: Meghal Deutsch József (70), birtokát fia, Deutsch Sándor (38) örökli.
1900: Deutsch-nyaraló (a későbbi Halmy-kastély) építése. (Schannen Ernő építész)
1902: Deutsch Sándor (55) nemességet, címert és Halmi nevet kap. Halmi Deutsch Sándor az OsztrákMagyar Bank főtanácsosainak egyike, választmányi tagja a Pesti Izraelita Hitközségnek, az egyikigazgatója a Pesti Lloyd Társulatnak, bizottsági tagja a Budapesti Kereskedelmi Akadémiának, alelnöke az Első
Budapesti Gőzmalmi Részvénytársaságnak. Mindemellett a pesti Chevra Kadisa egyikvezetője.
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1909: Meghal Halmi Deutsch Sándor (62), birtokát felesége, Schossberger Anna bárónő (57) örökli.
Halmi Deutsch Sándort a Salgótarjáni utcai zsidótemetőbe temetik.
1914: Meghal Schossberger Anna bárónő, az Anna-telep névadója (A Damjanich utca Présház utca környéke, ma is látható még az egykori Borászati
központ épületének maradványa, sajnos messze
a régi pompájától. – kal szerk.), a Salgótarjáni
utcai zsidótemetőbe temetik a férje mellé. A birtokot Halmi Deutsch József (24) és a gondnokság
alatt álló Halmi Deutsch Viktor (29) öröklik.
Halmi Deutsch Sándor és Schossberger Anna úgy
halnak meg, hogy felteszik Vecsést Magyarország
bortérképére.
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1914: Halmi Deutsch József és Viktor Halmyra változtatják vezetéknevüket.
1914. Kirobban az első világháború. Vecsés község katonákkal és hadikölcsönnel támogatja az országot.
Halmy Deutsch József minden évben minimum 20 000 korona hadikölcsönt jegyez, 1916-ban pedig
bevonul katonának. Huszárhadnagy a II. Vilmos császári és királyi 7. huszárezredben. A Piave folyónál harcol, ahol az ezred elképesztő, 75%-os veszteségeket szenved, ezért a maradékát kivonják a
harctérről. 1917-ben és 1918-ban, mint tartalékos itthon tartózkodik, és vecsési birtokát irányítja.
Nem tudjuk, de elképzelhető, hogy erre az időre tehető a kikeresztelkedése. Halmy a források szerint
élete végéig Tisza István híve lesz. A Deutsch nevet innentől következetesen elhagyja nevéből.
1918-ban megházasodik, felesége az újpesti bárócsaládból származó Wolfner Lili. A Wolfnerekről azt kell
tudni, hogy Magyarország legnagyobb bőrgyárát alapították, és ott voltak Újpest létrehozói között.
1919-ben a Tanácsköztársaság idején a proletárdiktatúra elkobozza Halmy vecsési birtokát, de ez csak
egy pár hónapig tartó ideiglenes állapot.
Az 1920-as, 30-as években Halmy József Vecsés legnagyobb földbirtokosa és a falusi plébánia kegyura. 1922-ben megszületik kisfia, Halmy Sándor, akit Fehér János plébános keresztel meg. Ebben az
évben az épülő 1928-ban Szabados Jenő vecsési festő lefesti az Anna-telepet.
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Anna telep – archív képeslap
A Vecséstelepi római katolikus templom toronyórájára Halmy József is felajánl 5000 koronát. A vecsési
képviselő-testület leggazdagabb virilistájaként beleszólása van településünk ügyeibe.
A kastély, az arborétum, a szőlő, az erdő, a tehenészet híres gazdasággá teszik a Halmy-birtokot. A
felsőhalmi Anna-szőlőstelep kiváló borairól volt híres.
Halmy József 1931-ben parcelláztatja birtokát, kialakul a Halmy-telep. A név következetesen Halmytelepnek van írva. (lásd: 124-126. oldal – Kal szerk). 1932-ben Halmy József teljesen ingyen 7000 négyszögöl területet ad át sporttelep céljaira.
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A hamvak hazatérnek
Halmy József és felesége, Wolfner Lili vecsési újratemetéséről a kalendárium 84. oldalán olvashatnak. Ott
jeleztük, hogy lesz még róla szó. A temetésen Lehoczky Balázs Újpest aljegyzője búcsúzott a házaspártól.
Az újpesti kötődés elsősorban a Wolfner családnak köszönhető, ugyanis Wolfner Lili – aki kitüntetett önkéntes ápoló volt az első világháborúban – édesapja és nagyapja is városalapítók voltak, nélkülük ma
nem létezne ez a városrész.
Kiss Gábor a temetésen elmondta, hogy 1942-ben – Halmy József elhunyta után – a vecsési vagyont
elrabolták a családtól, 1944-ben pedig származásuk miatt már az életük is veszélybe került. Az, hogy sikerült túlélniük a pusztítást, Raoul Wallenbergnek köszönhető. A svéd diplomata védlevele adott esélyt a
Halmy családnak a túlélésre.
Kiss Gábor, a rövidesen megjelenő, – Halmy József és családja – című könyv fülszövegében így öszszegezte a nemes, magyar hazafi életművét:
„Halmy József a vecsési Halmy-telep alapítója volt. Az, hogy alig tudunk róla és családjáról valamit,
annak köszönhető, hogy a huszadik században két rendszer üldözöttjei is voltak. 1945 előtt zsidó származásuk volt a bűnük, 1945 után társadalmi helyzetük. A család történetébe brutálisan gázoltak bele az
antiszemitizmus majd az osztályharc hívői. Aki túlélte a megpróbáltatásokat, szinte kivétel nélkül elmenekült az országból. Ez a kis könyv bemutatja a családot, elmeséli a felemelkedésük történetét és az üldöztetéseket. Számba veszi, mi mindent tettek a családtagok. Nemcsak Vecsésért, hanem egész
Magyarországért is. A herendi porcelán, Újpest városa, a magyar malomipar világhírneve, Mednyánszky
és Szinyei Merse felfedezése, a magyar gőzhajózás, a Széchenyi fürdő, az Amerikai úti kórházak, az
Akadémia és a Magyar Vöröskereszt csak a jéghegy csúcsai. A kis tanyasi iskolákért, az akkor induló óvodákért és bölcsődékért szintén sokat tettek. Az oktatásról, a kultúráról és az egészségügyről milliomosként sem feledkeztek el. Halmy József édesapja kórházalapító volt, unokatestvére pedig világhírű tudós.
Ő volt a Nobel-díjas Hevesy György, akinek radioaktív izotópos találmánya a daganatos betegek millióinak ad reményt még ma is világszerte.”
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A Halmy házaspár újratemetésének története
Kiss Gábor: Pár évvel ezelőtt neki álltam kutatni Halmy József és családja életét, és beszippantott a történet gazdagsága. Halmy József életének pontosítása mellett sikerült megtalálni, és keretbe illeszteni a
többi, mára elfelejtett családtagot is. 2019-ben a vecsési könyvtárban előadást tarthattam a család történetéről. 2020-ban a vecsési Williams TV felajánlotta, hogy egy félórás műsorban mesélhetek ugyanerről. A műsor készítésekor annyit tudtam, hogy Halmy Józsefet a Kerepesi úti temetőbe temették el a római katolikus egyház szertartása szerint 1941-ben. Hiába hívtam azonban a temetőt, hogy merre található a sírja, valamiért erre választ nem kaptam. Ekkor jött Kortyéné Pfundt Katalin, aki nálam ügyesebben
kérdezett, és kinyomozta, hogy 1973-ban Halmy József holttestét exhumálták, és a Farkasréti temetőbe
vitették át. 2020. június 18-án egy esős napon Kortye Vilmos, Kortyéné Pfundt Katalin és Én autóba ültünk, és elmentünk a temetőbe. Ott megkaptuk a parcellaszámot, és az enyhén szakadó esőben megtaláltuk a sírhelyet. Urnafalat találtunk, azaz hamvasztásos volt a temetés, és a sírfeliratból kiderült, hogy
Halmy Józsefné is ide lett temetve. Kiderült az is, hogy örökösök hiányában a sírhely nincs megváltva, ezért
hamarosan felszámolják, és a hamvak egy közös sírba kerülnek. Ekkor határoztuk el, hogy megmentjük
az emléküket, és haza hozzuk a hamvakat.
Ebben óriási segítség volt Szlahó Csaba polgármester, aki latba vetette befolyását, és elérte, hogy sírhelye és síremléke legyen a Halmy házaspárnak. Gerencsér Balázs és a vecsési SZIGÜ, akik a sírhelyet biztosították. Madar Gyula és a MADAR-ÉPKŐ, akik a síremléket készítették el. 2021. július 9-én került sor
az újratemetésre a vecsési temetőben. Az újratemetés pontosan egybeesett a Halmy-telep 90 éves alapítási évfordulójával.
„Ha temetéskor csendesen esik az eső, akkor a halott örömében sír” – idézte a temetés után a Vecsési
Honismereti Kör egyik tagja a szülőföldjét. Az eső 2020 nyarán is csendesen esett, mikor a Kortye házaspárral megtaláltuk Halmy József és felesége felszámolás előtt álló sírhelyét. És az eső 2021 nyarán is csendesen esett, mikor megtörtént az újratemetés. Halmy József (1890–1941), a Halmy-telep alapítója, a sportpálya adományozója és Wolfner Lili (1897–1994), önkéntes ápolónő hazatért.

Zárszó
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Halmy József fiatalon, váratlanul hunyt el, nem érte
meg a zsidótörvények által előidézett jog- és vagyonfosztottságukat. Felesége és gyermeke, Sándor hányattatásairól, a vagyon két rendszer okozta szétherdálásáról egy másik alkalommal írunk majd, szintén Kiss Gábor kutatásai alapján.
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST SZALONTAI JÁNOS KÉSZÍTETTE

HALMY JÓZSEF ÉS WOLFNER LILI URNÁJA
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Olimpia és vecsési olimpikonok
2020-ban lett volna a Tokiói Nyári Olimpia. A Covid-19 világjárvány miatt elmaradt
és 2021-re halasztották. Idén is az utolsó pillanatig bizonytalan volt, de aztán
megtartották – közönség nélkül. A versenyzők mellett csak az edzői stáb, a meghívott szakági vezetők
és média képviselői lehettek jelen. Az alkalomból készítettünk egy összeállítást azokról, akik vecsésiek voltak,és
részt vettek ezen a világjátékon.

Marton József, futó (1907–1974)
Az Andrássy-telepen lakott a Bercsényi utcában.
Húsz éves volt, mikor kikerült az amszterdami olimpiára. Abban az évben ő lett az országos bajnok az
1500 méteres futásban. Az MTK színeiben versenyzett, a klub ma is számon tartja a nevét. Az olimpia
nem indult túl jól neki, mert begyulladt a foga, és
a verseny előtti napokban gyökérkezelést kellett rajta végezni. E mellett erős előfutamba került. Ennek
ellenére a magyar rekordot megdöntve harmadiknak jött be, de kiesett. Csak az első két futó ment
tovább. Marton így is azzal büszkélkedhet, hogy az
első volt településünkről, aki olimpián vett részt.
Haláláig Vecsésen lakott, és többször emlékeztek
hőstetteire. 1962-ben a későbbi olimpikon,
Hatlaczky Ferenc kupát ajánlott fel neki a vecsési
iskolák közötti versenyen, 1970-ben pedig a Vecsési Honismereti Kör vetélkedőjén tarthatott élménybeszámolót. (Kiss Gábor VT június)
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Horváth II. Gyula, labdarúgó (1917–?)
Az Andrássy-telepi Gyáli úton lakott. A Vecsési SC-ben futballozott, majd a Csepeli MOVE labdarúgójaként
került ki az 1936-os olimpiára, de játéklehetőséghez nem jutott. (Kiss Gábor VT június)

Hatlaczky Ferenc (Vecsés, 1934. január 17. – Budapest, 1986. szeptember 8.)
olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó, építészmérnök
1950-től a Budapesti Építők kajakozója volt. 1953tól szerepelt a magyar válogatottban. Legjobb eredményeit kajak egyes tízezer méteren érte el. 1959-ig
tartó rövid pályafutása hihetetlenül gazdag volt sikerekben. A maconi arany az első győzelme volt a
magyar kajak-kenu sportnak!
Eredményei:
olimpiai 2. helyezett:
1956, Melbourne: egyes, 10 000 m
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1954, Mâcon: egyes, 10 000 m
háromszoros világbajnoki 2. helyezett:
1954, Mâcon: egyes, 4×500 m váltó
1958, Prága: egyes, 1000 m és 4×500 m váltó
világbajnoki 3. helyezett: 1954, Mâcon: egyes, 1000 m
világbajnoki 5. helyezett: 1954, Mâcon: egyes, 500 m
Európa-bajnok: 1959, Duisburg: egyes, 10 000 m
Pályafutása során különböző számokban tizenötszörös magyar bajnok lett.
A vébé győzelem után megkapta
„A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója”
és „A Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója” kitüntetést.
1952-ben a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki
Egyetem építészmérnöki karán szerzett diplomát. Visszavonulása után építész-tervezőként dolgozott.
Közreműködött a dunavarsányi vízi edzőtábor terveinek elkészítésében. A miskolci Domus lakberendezési áruház terveinek elkészítéséért nívódíjat kapott. A hazai élvonalbeli kajakozók számára hajók és evezőlapátok tervezésével is foglalkozott.
Fiatalon hunyt el, a vecsési temetőben van az örök nyughelye. 2004-ben a Könyök utcai lakóházán
emléktáblát helyezett el az önkormányzat. (Wikipédia)

Doncsecz József birkózó (1950-):
Doncsecz József Szentgotthárdon született
1950. január 16-án. 1954-ben került a család
Vecsésre. Előbb a Bethlen, majd a Táncsics
Mihály utcában laktak. Általános iskoláit Vecsésen, a szakmai tanulmányait Budapesten
végezte. Korán kezdett el birkózni, a mesterei
nagy tehetségnek tartották. A Budapesti Honvéd kötöttfogású versenyzője volt 57 kg-os
súlycsoportban, de itt az abonyi Varga János
egyeduralkodónak számított, nem véletlenül
ma a Nemzet Sportolója. József átigazolt a
Vasasba, lement 52 kg-ba, ahol megnyílt számára a nemzetközi mezőny. Olimpián Münchenben 1972-ben a 4., 1976-ban Montreálban 7. helyezett volt. Ezen kívül volt olimpiai és vb-negyedik, vb- és Eb-ötödik. Többször
vezette a világranglistát, de nagy világversenyeken nem volt szerencséje nyerni.
Doncsecz József 16 magyar bajnoki (8
egyéni és 8 csb.) aranyérmet nyert.
Visszavonulása után Monorierdőn, majd a németországi Wormsban élt és edzőskődött.
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Edzők, vezetők – az olimpián
Vághy Kálmán labdarúgó edző (1897-1950)
Az 1936-os berlini olimpián a magyar amatőr válogatott edzője volt. Ő válogatta be Horváth Gyula,
vecsési labdarúgót. Nem volt könnyű dolga kapitányként. Sok támadás érte a szakma és az újságírók részéről az olimpia előtt, így nem a legjobb lelki állapotban ért ki a versenyekre. A magyar csapat
az első mecscsén egy rendkívül durva meccsen kikapott a lengyelektől és kiesett. Vághy Kálmán 194243 novembere között 6 alkalommal volt a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, a folytatást azonban a háború elvitte.
Vághy Kálmánról bővebben a 110 éves a vecsési
foci – című fejezetben olvashatnak, és családjáról is
található egy cikk.

Moravetz Ferenc cselgáncs edző (1938–2015)
Vecsésen nőtt fel, és ő volt, aki szövetségi kapitányként a magyar cselgáncsot feltette a világtérképre.
A moszkvai olimpia évétől 1987-ig ő volt a szövetségi kapitány, közben 1982-ben szakedzői végzettséget szerzett, majd 1985-ben mesteredzői címet kapott. 1986-tól a Honvéd vezetőedzőjeként dolgozott,
miközben 1991-ben újra kapitánnyá nevezték, s vezetésével az 1992-es barcelonai olimpia meghozta a
régóta áhított sikert. Kovács Antal olimpiai bajnok,
Hajtós Bertalan – vitatható bírói döntéssel – olimpiai ezüstérmes, Csák József ugyancsak ezüstérmes,
Csősz Imre olimpiai bronzérmes, Wágner József ötödik lett, Gránicz Éva pedig a hetedik helyen végzett.
(cselgáncsszövetség.hu)
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Almási Nándor kajakedző (1952-)
Gyerekkori balesete miatt úgy tűnt, sose lesz sportoló, mégis magyar kajakbajnok lett 10 000 méteren.
Válogatottként kétszer volt olimpiai kerettag. Sváb dédmamája révén perfekt beszél németül, ez is segí-
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tette, mikor Ausztria kajakcsapatát edzette. Az 1992-es olimpia óta érnek el sikereket tanítványai. Volt
osztrák, dél-afrikai és brit szövetségi kapitány. Az utóbbi időben itthon dolgozik, a fiatal tehetség, Lucz
Anna az ő sportolója.
Vecsésen született. 1967-től 1978-ig ezer és tízezer
méteres távon a csepeli sportegyesületben kajakozott. Nyert nemzetközi versenyt és magyar bajnok is
volt. Megszerezte az edzői képesítést és 1978-1982
között a Csepel SE kajak csapatának edzője lett.
1983-1987-ig a Központi Sportiskola kajak-kenu tagozatos tanulóit oktatta.
1987–1991 között Bécsben az osztrák válogatott, majd 1992-től a Dél-Afrikai Köztársaság kajak
válogatott csapatának a vezetőedzője volt. Az utóbbi években ismét itthon dolgozik, a Lucz-testvérek a
tanítványai. Fia, Almási Péter (Budapest, 1975. május 17.) is kitűnő kajakos lett, és 1984-től a
Budapesti Honvéd-Westel versenyzőjeként sok hazai
és nemzetközi siker részese. 1993-ban, Prágában az
ifjúsági VB-én ezüstérmes lett. 1996-ban a K-2-es
kategóriában, 1000 méteren olimpiai 9. helyezett. 1999-ben a világbajnokságon ugyanabban a kategóriában és távon a 6. volt. 1997-ben a K-4-es kategóriában 1000 méteren Európa-bajnok és a K-2-es kategória 500 méteres távján bronzérmes. (Róder Imre Városi Könyvtár)

Lőrinczi György úszóedző (1986-)
A korosztályos versenyeken sikert sikerre halmozott,
majd maradt a medence partján, immár edzőként.
Több helyütt megfordult, jelenleg a Vasas edzője,
előtte hosszabb időt Dunaharasztin dolgozott. A klub
megszűnése után a Vasas fogadta be Gyurit és tanítványait. Közülük a legismertebb Gyurinovics
Fanni, aki az olimpián alig maradt le a döntőről. A
fiatal tehetségek közül többen kopogtatnak a válogatott ajtaján.

Vecsési Tokióban
Véget ért a tokiói olimpia, melyen a magyar delegáció 6 arany-, valamint 7-7 ezüst- és bronzérmet szerzett. Ez a 4-6. helyezésekkel együtt az összesített országok közötti rangsorban a 15. helyet jelentette. Ez
önmagában is szenzációs eredmény. Ha a lakosság lélekszáma szerint nézzük az érmek és a pontok számát, akkor világelsők vagyunk! Sportnemzet a javából!
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Aki lemaradt…
Olimpia előtt két versenyzővel számoltunk, aki
Vecsésről Tokióban szerephez juthat. Pohl Zoltánnak,
az FTC BL győztes védőjének és a válogatott védelem
oszlopának a helye tűnt biztosabbnak. Sajnos, egy
kellemetlen és makacs sérülés nehezítette a felkészülést, de közvetlenül az olimpia előtti felkészítő
horvátok elleni, majd a BENU Kupa meccsekre már
egészségben 100%-os állapotban volt, bár ez formájára még nem volt igazi, de hátra volt még két hét. Mindenki meglepetésére, a megígért időpont előtt
napokkal, a szövetségi kapitány keretet hirdetett, amiből a stabil védő Pohl Zoltán hiányzott, helyére egy
34 éves csatár (!?) került, a szövetségi kapitány régi klubcsapatából… A hír talán a többi kerettagnak
is a meglepetés erejével hatott. Több játékostárs küldött Zotyának vigasztaló sms-t. Így van Zotya – ahogyan a család hívja – fel a fejjel! Építsd tovább magad, még akár 3-4 olimpia is előtted áll! Ezt szívből
kívánjuk!

Akinek sikerült…
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Amennyire fájdalmas volt, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott nem tudott kijutni az olimpiára,
annyira nagy öröm volt a női válogatott jelenléte
Tokióban. Igaz, borzasztóan erős csoportba kerültek, ahonnan már a nyolcba jutás is szép teljesítmény volt.
Az utazókeret tagja volt Kiss Nikoletta, aki 1996.
július 23-án született, azon a napon, ami most a
Tokiói Olimpia nyitónapja is. Niki 2005-ben kezdett
kézilabdázni az 1965-ös világbajnok Csenki
Györgyné, Zsuzsika keze alatt. Vecsés igazolt játékosa lett 2008. október 9-étől.
Niki 2011 októberében igazolt az FTC kézilabda
szakosztályához, majd 2014-ben a Győri ETO játékosa lett. Innen adták kölcsönbe 2016 decemberében Érdre, ahová 2018-ban végleg átigazolt és ott
lett válogatott. Érd az ország egyik legerősebb csapata volt, amikor 2019 végén az új városvezetés minden támogatást megszüntetett. A csapat szétszéledt
és Kiss Nikoletta 2020. szeptember 1-jétől az EHF Kupa győztes Siófok együttesébe igazolt. Elek Gábor szövetségi kapitány a jobb átlövő szerepkörében sokat várt a fiatal játékostól.
Csenki Györgyné Zsuzsi nénitől tanulta meg a sport alapjait, itt szerette meg ezt a hihetetlenül izgalmas sportot. A világbajnok szakedző így emlékezik Kiss Nikire még az olimpia előtt:
– Nagyon jó felépítésű kislány volt. Rögtön feltűnt az adottságaival. Az különösen előnyére szolgált,
hogy balkezes volt, ami kincs a kézilabdában. Állóképessége is kiváló volt, jól futott, védekezés is erőssége lett. Lövő ereje kimagasló. Most azt látom, hogy ez nincs kihasználva, önbizalomhiányt látok a játékában. Bátrabban kellene vállalkoznia átlövésekre. Ritka az, aki védekezésben és támadásban is kiemel-
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kedő teljesítményre képes. Érden Szabó Edina keze alatt sokat fejlődhetett volna, most azt várom, hogy
Danyi Gábor mellett kiteljesedhet, és Siófok meghatározó játékosa lehet. Nagyon örülök, hogy kijutott az
olimpiára, büszke vagyok rá, és sok sikert kívánok neki és a magyar együttesnek.
Megállapíthatjuk, hogy bravúrral sikerült a gyilkos csoportból továbbjutni, és a világ egyik legjobbja,
Norvégia ellen is megvolt az esélyünk. Dicséretesen helytállt válogatottunk, és benne Kiss Niki is, aki inkább a védekezésben jeleskedett. Jelenleg nehéz időket él át Siófok gárdája. Sokan távoztak, erősen átalakult a kerete. A válogatottnak is új szövetségi kapitánya lett, aki most nem hívta be a keretbe Nikit.
Jobb kettesben kevés a válogatott szintű játékos. Jó Siófok, és irány a válogatott!

Paralimpia Tokió
Az újkori paralimpiák történetének legjobb eredményét érte el Tokióban a Magyar Paralimpiai Csapat: a
magyar küldöttség tizenhat éremmel – hét arany, öt ezüst, négy bronz – tért haza az ötkarikás játékokról. A nagyszerű eredményhez a vecsési kajakos, Varga Katalin egy bronzéremmel járult hozzá. Teljesült
Varga Katalin parakajakos kitűzött célja: éremért utazott a tokiói paralimpiára, ahol kajak 200 méteren,
KL2-es kategóriában remekül versenyezve végül az A-döntő harmadik helyén végzett. Varga Katalin kemény időszakon van túl, céltudatosan készült a tokiói játékokra, az eredményt elnézve pedig elmondhatjuk, a kitartó munka meghozta gyümölcsét, hiszen a középdöntőből a legjobb idővel jutott tovább a fináléba. A döntőben jól rajtolt, és jól is ment Katalin, aki végül a harmadik helyen ért célba, ezzel ő lett a
sportág első női magyar paralimpiai érmese. A sportolót Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a városháza dísztermében, erről a kalendárium szeptember hónapról szóló fejezetében olvashattak.
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Az alábbi cikk munkatársunk tollából a VT augusztusi számában jelent meg, azt változtatás nélkül
közöljük, hogy megörökíthessük itt is egy erős akaratú ember és kitűnő sportoló életútját a megérdemelt
sikerig. Gratulálunk és köszönjük!
– Ezzel a mentalitással születtem. 12 évesen meghalt apukám, akkor is össze kellett szednem magam.
Kiskoromtól folyamatosan küzdenem kellett, mindig menni kellett előre. Édesanyámtól is ezt láttam, olyan
ember volt, akit semmi nem állíthatott meg. Később jöttem rá, hogy ez az életem célját szolgálja, és ezt
anyukámnak köszönhetem, hiszen miatta lettem ilyen – nyugtázta Katalin.
Pedig már a gyermekkora sem volt egyszerű, hiszen az örökmozgó kislány hiába szeretett volna komolyabban sportolni, egy szerzett vesebetegség miatt ezt nem tehette versenyszerűen. Pedig sok mindent
szeretett csinálni: az iskolában focizott, kosárlabdázott. A szinkronúszással is próbálkozott, de a nagy
kedvenc már akkor is a kajak volt. Ennek ellenére a balesete előtt a mozgást az átlagos konditermi testkarbantartás jelentette.
– A baleset után egy álmom vált valóra, hogy sportolhatok. Gyerekként hiába voltam aktív, a betegség miatt havonta volt vesemedence-gyulladásom, 18 éves korom után szűnt meg a betegségem. Korábban azt mondták, zsugorvesém van, és ki kell venni a jobboldali vesémet, de édesanyám szerencsére nem engedte.
A baleset után rengeteg vért kaptam, gyakorlatilag újra indult a rendszer, a vesém megújult. 2015ben a kajakozás kapcsán készítettek egy vese ultrahangot, ahol megállapították, teljesen rendben van a
jobboldali vesém is – mondta a második paralimpiájára készülő Katalin.
De vajon mit jelent számára a sport egy ekkora törés után?
– Van benne egy rendszer, ami sokat segít, mert rendszer nélkül hajlamos vagyok elhagyni magam.
Ez jó, ez motivál, hogy túl kell mennem ezeken az akadályokon, és rendbe tesz, hogy tudom, megcsináltam. A civil életben a legnagyobb nehézség, ha valahova mennem kell, és nincsen lift, de már ezt is megoldom – emlegeti nevetve a sokszor előforduló problémáról a három éve Vecsésen élő sportoló, akinek rokonai már emberöltő ideje itt élnek. Ő a belvárosból költözött ki, és azóta úgy érzi, egy áldás a mindennapi otthonlét.
Elárulta, nagyon sok támogatást kap a Magyar Paralimpiai Bizottságtól, a Magyar Kajak-kenu Szövetségtől és klubjától, a Szegedi Vízisport Egyesülettől is. Sokan úgy sportolnak, hogy munka mellett csinálják, neki szerencséje van, mert épp a kajak-kenu szövetségnél van a munkája, és roppant rugalmasak
vele, támogatják a versenyzését. Balesete után Katalin a Budakeszi Rehabilitációs Intézetben lábadozott,
ahol éppen akkor a nemrég megsérült emberek számára tartottak sportágbemutatót. Épp az íjászattal ismerkedett, amikor szóltak a kórházban, hogy az uszodában van kajakozás is. De mire odaért, már összerámoltak, ő viszont mindenképp szerette volna kipróbálni ezt a sportágat is. Telefonszámot cserélt az edzővel, és innen már nem volt visszaút: immár a második paralimpiájára készülhet.
– A riói tornára három hónapot készültem, a mostanira öt évet. 2015-ben nem szereztem kvótát, ezért
bevállaltam egy csípőműtétet, mert úgy gondoltam, nem kell felkészülnöm, a pótkvalifikáción sem vettem részt. Közben átrendeződött a kategóriám, telefonon értesítettek, hogy mégis kijutottam. Először nem
akartam indulni, mert tudtam, csak komoly felkészüléssel érdemes részt venni egy ilyen versenyen. Végül
mégis vállaltam, és az esélytelenek nyugalmával mentem ki – emlékezett az öt évvel ezelőtt történtekről.
Rióban ilyen rövid felkészülés után is az 5. helyen végzett.
A mostani felkészülése viszont teljesen más, nagyon céltudatosan készül Tokióra. Csak az előtte álló
dolgokkal foglalkozik, a paralimpiai szövetség is mindenről tájékoztatja, mire kell kint készülnie, hány
PCR-tesztet kell csináltatnia, hányszor kell lázat mérnie, milyen vizsgálatokon kell átesnie. Elszántságát
jól mutatja, hogy amióta hazajött Rióból, Facebook-oldalán a Road the Tokio a kezdőképe.
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De vajon mit jelent az olimpia a számára? Lehetőséget? Nyomást? Önmegvalósítást? Önigazolást?
– Jelen állás szerint úgy érzem, ez az olimpia egy kiteljesedés lesz. Bízom benne, hogy az utóbbi kemény időszak munkája, amit beletettem, az most megtérül. Reményeim szerint már egy parakajakos Varga
Kata fog versenyezni, nem az a pancsoló kislány, aki annakidején elkezdte a sportot. Éremért megyek, az
időeredményem alapján most kerültem oda, hogy ezt kimondhassam, de nem tudom, mások milyen állapotban vannak – mondta őszintén a tokiói terveiről, céljairól a KL 2-es kategóriában induló Katalin.
Hogy mennyire tisztában van önmagával, azt jól mutatja, hogy tudja, mik az erősségei és a gyengeségei.
– Fejben érzem magam nagyon erősnek, és az utóbbi időben a fizikális erőm is sokat fejlődött.
Szerencsére a gyengeségem, ez az instabilitásom volt a hajóban, mára sokat csökkent.
Kiemelte, ahhoz, hogy sikeres és eredményes legyen, kell egy biztos háttér, amit számára a párja nyújt,
akire bármikor bármiben számíthat. Bár ő is egy dolgozó ember, bármenynyire is vannak távol egymástól – mondjuk egy edzőtáborozás idején –, teljesen alárendeli magát Katalin céljainak, mindenben segíti, támogatja őt.
– A baleset után összetörtem, hiszen a kocsiban ott ültek a barátnőim is, ők is komolyan megsérültek. Nem emlékszem a baleset körülményeire, de ők mentesítettek a bűntudat alól. El kellett gyászolnom
az addigi életemet, majd elkezdtem átértékelni mindent, mint ember, mint nő, de szerencsére ekkor jött
egy új párkapcsolat, ami sokat segített ebben. A barátnőim voltak azok, akik a legtöbbet tették azért,
hogy én ilyen ember legyek. Két évvel a baleset után elkezdtem összerakni magamat lelkileg is, de végül
a kajakozással kerülhettem arra a szintre, ahol talán még a baleset előtt sem voltam – foglalta össze a
balesete utáni életét Katalin. (Sz. Gy.)
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST ÉS A NEM ALÁÍRT RÉSZEKET SZALONTAI JÁNOS KÉSZÍTETTE
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Vecsési színes
Jegenyei István László, a séf
„… merjünk élni adottságainkkal…”
Vecsésen aligha van olyan ember, aki nem ismerné
őt. Különösen azok, akik járják a Káposztafeszt, a
Böllérverseny, vagy a Halmi Napok rendezvényeit és
hódolnak a kulináris élvezeteknek. Jegenyei István
László séf ezeken vezető szerepet játszik. Tagja a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek és a
Gasztronómiai Világszövetségnek. A Szabadtűzi
Lovagrend Lovagja, az Étkek bírálója, a Káposzta főzés nagymestere, a WTV séfje címek tulajdonosa. A
hazai pálya mellett zsűrizett az ország számtalan
városában és térségünk számos településén. 2007
óta nyugdíjas, de 70 évesen is szeretne még, a vírus
elmúltával számára kedves fesztiválokon, finomságok bírálója lenni.
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Nem születtem vendéglátós családba, pincér szerettem volna lenni. Ez kapós szakma volt, megkésve
jelentkeztem rá, vigaszágra kerültem és szakács lettem. Az Utasellátós tanoncévek alatt már országos tanuló versenyen a harmadik helyet szereztem meg. Ennek köszönhetően a Budapesti Belvárosi Vendéglátó
Vállalat alkalmazott több előkelő étteremben – konyhafőnökként. Munkám elismeréseként megnyílt előttem a külföldi munkavégzés lehetősége is. A magyar szakácsoknak komoly tekintélye volt a szakmában. A
magyar ételeket nagyon szerették, megbecsültségünk nagy volt keleten és nyugaton egyaránt.
Hol volt már a pincérség utáni vágy! A nagyvilág 23 évesen kitárult előttem. 1973-ban a Kelet-Berlini
Világifjúsági Találkozón, majd Grunauban, 1974-ben Essenben Magyaros Hetek keretében készíthettem
igazi magyaros ételeket, kedvenc káposzta ételeimet. 1975-től a Bécsi Mátyás Pincében dolgoztam több
mint egy évig. Szolgálati utakat tehettem Luxemburgban, Párizsban és Brüsszelben.
Olvastam a gasztronómiai könyveket, igyekeztem megismerkedni a német és a francia konyha jellemzőivel. Amit magammal vittem útjaimra, az a szaktudásom volt, az érdeklődésem más népek
gasztrokultúrája iránt, s az a bizalom, amivel itthonról főnökeim, kollégáim elengedtek, ami egy kis büszkeséget adott, hogy ide jutottam „Jegenyei Vecsésről, a Klapka utcából…”
Találkozhattam más népek étkezési kultúrájával, szokásaival, konyháik felszereltségével. Nem lettem
nyugatimádó, nem volt nehéz visszautasítani csábításukat, miszerint: „egy ilyen fiatal, jó magyar szakácsnak arany élete lenne náluk…” De nem lehetett nem észrevenni azokat a különbségeket, amik már
a ’70-es években – különböző történelmi okok miatt – jóval megelőztek minket.
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Sokat tanultam a külföldi évek során, használom is őket a mai napig. Itthon is állandóan tanultam,
az ipari iskolától a felsőfokú képzettségig minden lépcsőt végigjártam. Később a Junior Vállalatnál felsőfokú vendéglátó ellenőrként, minőségbiztosítási auditorként is dolgozhattam, de voltam marketing vezető, szakmai instruktor, hálózati ellenőr, kontrolling csoportvezető.
Itthon lassan teltek az évek, és az éttermek, a konyhák világát felcseréltem más tevékenységre, de maradtam a vendéglátásnál. Fesztiválok, főzőversenyek sokaságán vettem részt, hol zsűritagként vagy elnökként, de gyakran szereplőként is. Sőt, esküvőkön is vállaltam az ünnepi étkek elkészítését.
Úgy tapasztalom, ma már nem múlhat el közösségi ünneplés főzőverseny nélkül. A szabadban megtartott ünnepek közösségformálóak, nagy találkozások, barátságkötések, vidám szórakozások helyszínei
lettek. Hozzásegíthet ahhoz, hogy egyes vidékeink hagyományos ételeit a népi kultúra elemeként megőrizzék és továbbadják az utódoknak.
A fesztiválok főzőversenyein kétféle utánpótlás is megjelent. Vannak, akik magukkal hozták őseiktől
tanultakat, ősi ételeiket. Parasztok, pásztorok, halászok, vadászok, erdei munkások leszármazottai ők,
akik az erdők, a mezők, a falu, a tanya hagyományait hordozzák.
Mások a városokból kivágyakozók, a szabadban való sütés-főzés utolérhetetlen ízeit keresik. Ezek baráti
társaságok, gyűjtik és cserélik tapasztalataikat. Újabban divatos a helyi értékek (halászlé, gulyások, káposztafőzés, bivaly és csülök pörköltek, lecsó vagy palacsinta sütés, stb.) bemutatását célzó mulatságok.
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A KÁPOSZTAFESZT EREDMÉNYHIRDETÉSÉN A ZSŰRI KÉPVISELETÉBEN AZ 1. HELYEZETT SZÁRHEGYI CSAPATNAK
ADJÁK ÁT A DÍJAT. FOTÓ: KATONA CSABA
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Szakmai ars poeticám hitvallás a magyar konyha fejlődése mellett. Megőrizni eredeti jellegét, ránk jellemző ételkészítési módozatokat, legyen igényes, és merjünk élni adottságainkkal, de tiszteljük, tanulmányozzuk más népek konyháját, találjuk meg az új utat, amelyik kultúránk hagyományainak megőrzése mellett alkalmazkodik a mai kor igényeihez.
A Szabadtéri Lovagrend tagságom idején az „Étkek
bírálója minősített tagja” címet érdemeltem ki. A lovagrend sikeres hagyományőrző főzőversenyeket rendez felnőtt és külön fiatal korosztály számára, de külön a két
generációnak tartanak leves, főzelék és sütemény kategóriákban is vetélkedést.
A Lovagrend előtt tett fogadalmam szerint végzem
munkámat, a bírálat alkalmával elfogulatlan, szakmailag megalapozott, korrekt döntéseket kell hoznom és törekszem a magyar nemzeti gasztronómia értékeinek
megőrzésére.
SZALONTAI JÁNOS
LOVAGGÁ AVATJÁK BOGÁCSON FOTÓ: SAJÁT

A Vághyk
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Egy család életében 120-130 év jelentős idő. Öt korosztály életét tekintjük át. Ami közös bennük az a tehetség, az értékteremtés, az alkotás képessége. A VT 2018 szeptemberi számában jelent meg munkatársunk, Orosz Károly kiváló cikke Vághy Kálmánról (1897–1950). Tragikus életéből a kulturális vonatkozások mellett csak néhány fontosabbat említünk.
Vecsésen és Budapesten tanult. 1915-ben önként jelentkezett a frontra, elvesztette bal csuklóját. 1918.
augusztus 25-én, feleségül vette Nagy Gizella Annát, aki első unokatestvére volt a Szarajevóban meggyilkolt trónörökös feleségének, Chotek Zsófiának. A háború után elvégezte a tiszti iskolát, százados lett.

VÁGHY KÁLMÁN FELESÉGÉVEL, ZSUZSANNA (1919) ÉS GYÖRGY (1926) GYERMEKÉVEL.
GYÖRGYÖT „B” LISTÁZTÁK APJA MIATT, BÁR KITŰNŐ TANULÓ VOLT 1956-IG NEM KAPOTT
MUNKÁT, SEGÉDMUNKÁKBÓL ÉLT. FIATALON MEGHALT. CSALÁDI FOTÓ
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Sokoldalú tehetség volt. A labdarúgás szeretete hamar megfertőzte, de a sportban betöltött szerepéről a „VFC 110 éves” – című írásunkban olvashatnak.
Másik nagy szerelme a színjátszás volt. Tamási Pál – Kiss István: Az amatőr színjátszás Vecsés kultúrtörténetében (1887-1983) – című könyvéből kiderül, hogy Vághy Kálmán munkahelyei révén - Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium, majd Honvédelmi Minisztérium – jelentős érdemei vannak a település, a
helyi sportmozgalom és színjátszás felvirágoztatásában. Egészen fiatalon, feleségével együtt, tevékeny szereplője a helyi színjátszásnak egészen a ’40-es évek elejéig. Már 1921-ben a Vecsési Ifjak Műkedvelő Gárdája
színész-rendezőnek választotta.
A könyv szerint Vághy inkább a prózai darabokban „önzetlenül, hozzáértéssel, szenvedéllyel és nagy
lelkesedéssel tevékenykedett”. Tamási kiemelte: „karakterismerete lehetővé tette, hogy bátran ossza ki a
fő- és mellékszerepeket.”, majd: „már az olvasópróbákon nagy gondot fordított a szöveg helyes hangsúlyozására, a szavak helyes kiejtésére, a színpadi próbákon pedig a biztos mozgásra. Ezt a módszert alkalmazta sikeresen, ennek eredményeként a színjátszók teljes felkészültséggel és nagy önbizalommal léphettek színpadra.”
Vághy Kálmán 1930-as évek elejétől 1944 végéig a Honvédelmi Minisztérium vezérkari századosa volt.
Hiába volt bizonyíthatóan zsidómentő, hiába volt ő az, aki 1944. október 15-én elvitte a Magyar Rádióba
a Horthy-proklamáció szövegét. Hiába kellett menekülnie a nyilasok elől, mégis az új hatalom - a vörös
pestis - nem bocsátotta meg, hogy Horthy tisztje volt, nem bocsátotta meg a francia fogságot, teljes ellehetetlenülés várt rá és családjára. Rákosiék eltiltották mindennemű sport és kulturális tevékenységtől.
Recskre való deportálása előtt egy nappal veserákban elhunyt.
Vághy György, Kálmán bácsi unokája, 1948-ban született. Nagyapja miatt nem vették fel a főiskolára, bár sokoldalú tehetség volt. Gyermekként sokat volt Gammel József társaságában. Számtalan képe,
grafikája bizonyítja nem haszontalanul töltötte idejét a falu festője mellett.
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VÁGHY GYÖRGY A VECSÉSI PATAK PARTJÁN. CSALÁDI FOTÓ
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A számítógép kínálta lehetőségeket is művészien használta ki. Akár kiadványok, újságok, műsorfüzetek nyomdai forma-előkészítéséről, akár bármi másról volt szó. A művészet, az esztétikum iránti vonzódás persze fejlett érzéket sejtet az értékek megőrzése iránt is. Nevével egybeforrt a Hold utca környékén
lévő Árpád-kori templom feltárása, leleteinek megmentése. Dr. Tari Edit, a Ceglédi Kossuth Múzeum feltárást vezető régésze külön kiemelte Vághy György személyét és leletmentőnek nevezte. Településünk veretes emlékét mentette meg az utókornak, ami felbecsülhetetlen adomány tőle.
Fia, Vághy Péter édesapjának segített a templom régészeti anyagainak mentésében. Élte a szorgos
hétköznapokat, mígnem a két nagyobbik fiában fel nem fedezte a színjátszás iránti vonzalmat és tehetséget. Varsa Mátyás, a Kisspista Színház alapítóigazgatója, rendezője és mindenese hamarosan szakavatott mentoruk lett, mert igazi gyöngyszemekre lelt. 2016-ban már szerepeltek a Magyar Kultúra Napi,
Varsa Mátyás által összeállított zseniális műsorban, amiben a kis tehetségek is felcsillantották képességeiket. Az igazi berobbanás ősszel Goldoni: A hazug- című komédiája volt. Apuka, hogy jó példával járjon
elő, szintén szerepet vállalt és kapott a vígjátékban, de fia, ifjabb Vághy Péteré lett a főszerep, és a kisebbik tesó, Vághy Viktor is játszott a darabban. Csodálatos esték, három Vághy is a színpadon! Az ükpapának, fent az égi zsöllyében, elégedetten dagadhatott a melle a büszkeségtől. A két fiú pedig végleg
Thália szolgája lett. Jelenleg a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium növendékei.
SZALONTAI JÁNOS
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HÁRMAN A SZÍNPADON! VÁGHY PÉTER (1), IFJ. VÁGHY PÉTER (2) ÉS VÁGHY VIKTOR (3) FOTÓ: KATONA CSABA

Csak ülök és mesélek
„… én egy boldog ember vagyok”
Madari Gyula 77 éves, és még mindig aktív. Élete változatos. Dolgozott a vecsési lakótelep építésénél építésvezetőként, Monoron az államigazgatásban, de hivatását a 33 éve maga alapította Makrovilág Zarándok
Utazási Irodában, Isten és az emberek szolgálatában találta meg.
„Születési helye: Pusztaszer” - információ és egyben címe is a most születő könyvemnek, a családi legendáriumnak. Az oroszok a II. világháborúban éppen 1944-ben Budapestet bombázták, amikor Tanya
357. szám alatt rácsodálkoztam a világra. Szüleim már az évek óta tartó háború borzalmai ellenére is hittek az életben. Ekkor még kisnemesi családként jegyeztek bennünket, amely azonban pár év múlva büdös
kulákká magasztosult.
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Ám nemcsak ekkor hittek Istenben és az életben, hanem az ötvenes évek, a Rákosi rendszer borzalmai közepette is. Végrehajtók mindennapos vendégek voltak, a „padlássöprés” a kulákoknál fontos tanácsi munka. A család élete kemény küzdelem. Jó szüleim a problémák ellenére is derűsek maradtak.
Mondd meg, kinek ígér Isten küzdelemmentes életet - mondta édesapám a vasárnapi sövényházi /ma
Ópusztaszer/ templomba menetkor a kutyanyaki Vendel bácsinak? Édesanyám nagyon bölcs és okos kaszáló-kapáló parasztasszony volt. Az 50-es évek elején 200 kötetes könyvtárral büszkélkedhetett. A sok
üldöztetés felőrölte egészségét, rákos lett. Tudta, hogy korán meg fog halni /11 éves voltam/ és engem, a
bátyáimnál 7-8 évvel fiatalabbat, sem akart muníció nélkül hagyni. Megtanított dolgozni, szenvedni, szeretni, küzdeni, a másik embert tisztelni, örülni, sírni, boldognak lenni, és nehogy féljek a haláltól, mert
az az élet része, hiszen ezután jön az örök élet, az örök boldogság. Édesapám politikai okok miatt a Szegedi
Csillag vendégszeretetét élvezte, „Ne csak őrizd, gyűlöld is” bátorító felirat alatt. ’56-os szabadulása után
megtanított a mindig van újrakezdés fortélyaira. A sövényházi plébános Radnai atya a szabad akarat élharcosaként állt előttem, míg a pusztaszeri Mag atya a hit igazságait táplálta belém. Így egy küzdelmes
és tartalmas élet 77 éve után büszkén elmondhatom, hogy én egy boldog ember vagyok.
Szabad egyedül boldognak lenni? Ma, amikor teljességgel káoszos a világunk? Amikor ellenségeskedés
és gyűlölködés van minden sarkon? Amikor minden 5.
magyar gyermek idegenben, külföldön születik?
Munkanélküliség, vállalkozások tönkremenése sújtja
az embereket? Nyakunkon van a Covid járvány? A házasságok 60-70 %-a felbomlik? E sok baj láttán, a
Jeruzsálemben 38 éve a Bethesda fürdőnél fekvő beteg szavai jutnak eszembe. „Uram, felelte a beteg,
nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor fölkavarodik a víz” /János 5 1-8/ Mivel én ennyi jót kaptam,
nem maradhatok tétlen. „Írd újra az életed” – modern életvezetési könyvemmel sietek a küszködők
megsegítésére. Az emberek jók, a fiatalok romlatlanok, csak nincs vagy nagyon kevés az az ember, aki eligazítást tud adni a mai reklámoktól harsogó, emberi kapcsolatokat szétverő, az internet tutit hirdető, a
HUE, A CSÁSZÁRI SÍR
valódi értékeket tagadó világban.
Egyetemen tanítván a hallgatók jól ismernek. Az egyik fiatal huszonéves srác megkérdezi: Tanár úrnak mi a véleménye, ha egy leány és egy fiú találkozik, egymásba szeretnek és két hét múlva összeköltöznek.” Tudják, hogy én tisztelem a szabad akaratot, de egy szerelem, ha lábon viszik ki a házasságig,
tartósabb lesz, mintha ágyon.
S végül: hivatásom, munkám, hobbim, szerelmem az UTAZÁS. Sok kedves vecsési lakossal is róttuk
már együtt a kilométereket, csodálkoztunk rá a világ szépségeire. 50 éve vagyok idegenvezető is, ez azt
jelenti több mint 100 ezer ember ült már mögöttem a buszon. Micsoda öröm látni a vendégek ragyogó arcát, amikor szavaim felfedik előttük a látnivaló titkait, szólók a történelemről, vagy éppen jó étvággyal
megeszünk Ausztráliában egy kenguru sültet. Nincsenek szavak arra, hogy elzarándokolunk Lourdesbe.
Egy nagyon beteg atya hátul az ötös ülésen fekszik, testvére és egy ápoló nővér teszi tisztába a 2400 km-es
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út folyamán. A szenthelyen tolószékben közlekedik. És mindannyiunk ámulatára Körmenden feláll és misézik, hálaadó misét mond a Szent Erzsébet templomban csodás gyógyulásáért…
A járvány ideje alatt sem vagyok egyedül. A több ezer levél, élménybeszámoló, filmek és fényképek arra ösztökélnek, hogy emléket (könyv és múzeum) állítsak a több mint 500 ezer Makrovilágos utasnak, zarándoknak. Történelmi eseményt írtak a magyar emberek 2000-ben, a szentévben, amikor 8 ezren Rómába,
1000 fő Szentföldre látogatott el szervezésünkben a Nemzeti Zarándoklat keretében. A magyar zarándokok magyar nyelvű emléket is hagytak a Biblia földjén, Ain Karemben, a Benedictus táblát. /1x2 m kerámia/. Egyedülálló élmények öt kontinensen a világjáró utakon.
Betűim elfogytak, mesélni valóm viszont tenger, ezért olvassa most készülő könyvemet:
33 év kegyelem, avagy a Makrovilág igaz története az alapító tollából.
A VALLOMÁST LEJEGYEZTE: SZALONTAI JÁNOS
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TÜRKMENISZTÁN NÉPVISELETBE OLTÖZÖTT HÖLGYEK

Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek, a rossztettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Évfordulók

110 éves a vecsési labdarúgás – I. rész
A kezdet
Jelen tudásunk szerint ez a település legrégebbi civil egyesülete. Országos viszonylatban is igen tisztes kornak számít ez. Az eredményeken túl egy kicsit elidőzünk jeles személyiségeknél, vecsési és „légiós” játékosoknál, elnézést kérünk azoktól, akik kimaradtak.
Már az elején akad bizonytalanság: mikor is alakult meg a VFC? Gál István egy dolgozatában így ír:
„Településünkön az első sportegyesület 1912. január 30-án tartotta alakuló közgyűlését, és február
5-én fogadta el az alapszabályát. Az egyesületet Vecsési Sport Egylet, röviden VSE néven jegyezték be, és
jóváhagyás céljából megküldték a Magyar Királyi Belügyminiszternek, amelyet a miniszter 1913. július 15i dátummal hagyott jóvá 23 923 számú válasziratában. A jóváhagyó irat száma 1140 016/1913/V/a. Erről
tanúskodik a Pest Megyei Levéltárban található Alapítási Okirat. Kezdetben csak labdarúgó szakosztály
volt, de az alapszabályzatban foglaltaknak megfelelően fokozatosan több szakosztály is megkezdte működését. A labdarúgók az első mérkőzésüket 1912. március 24-én játszották a Szemere-telepi Sport
Clubbal.”
Ugyanezt állítja Kiss Gábor is, de az ott és itt mellékelt 1911-es fotón, a Bodnár Szálloda (!) és Vendéglő
előtt láthatjuk a vecsési focistákat. A probléma feloldása egyszerű – a kép is ezt bizonyítja - alakulhatott
és játszhatott is hamarabb csapat, mint az a fentebb leírt hivatalos dokumentumokból következik.
Valószínűsíthető, hogy az 1911-es kezdeten felbuzdulva gondoltak arra, hogy hivatalossá teszik működésüket.
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Ugyanerről az időszakról tudunk meg még többet az 1961-ben megjelent „Vecsés 175 éves” monográfiából. Ők is 1911-re teszik a megalakulás évét. Idézünk Dr. Hetényi Rezső szerkesztette monográfiából:
„A futballjáték Vecsésen is hamarosan népszerű lett. 191l-ben megalakult az egyesület, Balogh Mihály
pálinkatőző tömörítette egyesületbe a fiatalokat, akiknek vezetőjük és mecénásuk lett. Az Egyesület színe fekete és fehér volt. Elnevezése: Vecsési Sportegyesület - VSE. Edzője: Takács Dániel. Különböző szabad
tereken rúgták a labdát, öltözőnek a közeli kocsmákat használták, de 1912-ben már közép-magyar bajnokságért játszottak és VI. helyen végzett Vecsés, 19l3-ban Kecskemét mögött a II. lett. Játékosaik: Takács,
Turi, Drimál, Liskó, Hamvas, Jánya, Seidl, Vágó, Karbosinszky, Oszternák, Sárközi, Herrnesz és Rafl.”
Kiss Gábor cikkéből tudjuk, hogy helyesen Balog Miksa volt az alapító neve, elévülhetetlen az érdeme
nemcsak a vecsési, de a honi labdarúgásban is. Róla külön cikkben emlékezünk meg. Szintén tőle tudjuk,
hogy a megalakult csapat erőssége egy válogatott focista, Takács Dániel volt, aki: „…1912 júliusban már
az újdonsült vecsési csapatot, a Vecsési SE-t trenírozta játékosedzőként 1913 végéig.”
Vághy Kálmán 1921-től a Közép-magyarországi Labdarúgó Szövetség (KÖLASZ) elnöke, majd az MLSZ
bírói testületének tagja, később pedig főtitkára lett. 1932-ben ő és Holló Zoltán, a VSC elnöke felkereste
Halmy (Deutsch) Józsefet, hogy területet kérjenek focipályának.
A földesúr engedélyezte a Dózsa György úti, ma
is használt területet. A feltétele az volt, hogy a sporttelepnek minden időben a vecsési sportot kell szolgálnia. Nagyon megkésve is illő és méltó lenne a
Dózsa György úti sporttelepet Halmy József Sporttelepnek elnevezni. Időközben több-kevesebb sikerrel jó néhány helyi sportegyesület is alakult, feltételezhetően a sporttelep megszerzése után a jobb lehetőségek miatt 1927-ben a VFC kivételével egyesültek,
de a VFC is 1936-ban beolvadt a VSC-be.
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Vághy Kálmán 1942. november 1. és 1943. november 7. között a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt. Mérlege öt győzelem és egy
vereség volt. A háború után a kommunisták eltiltották minden sport és kulturális tevékenységtől.
Titokban készítette fel a vecsési gárdát, és a kerítés
mellett, az utcán biciklijére felállva adott utasításokat a csapatnak.
A GRAFIKÁT VÁGHY KÁLMÁNRÓL AZ UNOKÁJA, VÁGHY GYÖRGY
KÉSZÍTETTE FOTÓRÓL.
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Az élet nagy igazságszolgáltatása volna, ha az új sportcentrumot róla neveznék el. Méltó lenne személyéhez és hozzánk is, mert vecsésiként senki sem töltött be ilyen magas országos tisztségeket a honi
labdarúgásban.

A háború éveitől az első aranykorig
A „Vecsés Község 175 éves”– című jubileumi könyv (szerkesztő: Dr. Hetényi Rezső) sorait idézzük fel a vecsési foci újjáéledéséről.
„A régi játékosokat újak váltják fel: Jánya, Feczkó, Minár, Horváth I., Horváth II., Katus, Sarudi, Stász,
Kári, Sah és a többiek helyét_Rigler, Duhaj, Bogdán, Reibach, Sipiczky, Radványi, Csurgai, Geringer,
Kővári, Földi és Kári József váltják fel. Ők voltak a második világháború előtti vecsési jó játékosok.”
Majd pár sorral később: „1945 tavaszán mindent újra kellett kezdeni. A pálya romokban hevert, a felszerelés elveszett, de már március elején megkezdődött a szervezés és újjáépítés. Czafik József, Sztankovics,
Vági, Henzelmann, Duhaj, Szántó és Jánya András munkához láttak. Nagy segítségükre volt Lugosi Artúr
és Halasi József. Segítette a munkás sportegyesületet a helyi MKP és a szovjet katonaság. Felszerelést, élelmet, autót, építkezési anyagot kaptak. Társadalmi munkával újra felépült az öltöző és a kerítés. A VMTK
l946-ban már a megyei bajnokságban vesz részt, és 1948-49-ben az NB III-ban bajnokságot nyert. 1951ben első lett a megye déli csoportjában. 1952-ben a „Vecsési Lokomotív”, 1955-ben „Vecsési Traktor
Sportegyesület” veszi át az egyesületet, de 1956. dec. 2-án a közgyűlés kimondja a VMTK újjáalakulását.
Az újjáalakult VMTK Kertész Gábor elnöklete alatt megkezdte működését és 1957-ben osztályozó bajnokságot nyert. Trasser I., Trasser II; Gilicze József, Pintér, Müller, Bodnár, Molnár I., Moravecz, Földi,
Leimeter, Hanek, Krausz, Krész, Kári, B. Nagy és Molnár II. a tagjai.”
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Az idézethez hozzá kell tenni, hogy a közelmúltról ír, pár év távlatából, pontosnak kell tartani.
Persze van benne pártos elfogultság, ami messze áll a valóságtól, ilyen az MKP és a szovjet segítség. A
Vági név alatt nyilván Vághy Kálmánt, a volt magyar szövetségi kapitányt kell érteni, akinek döntő érdemei voltak a 49-es bajnokság megnyerésében. Az idézetből következik, hogy kiesés következett az NB IIIból és maradt a megyei bajnokság, ami a hatvanas évek közepéig jellemezte a helyi labdarúgást Ebben a
korszakban divatos volt a régi patinás nevek elvétele (FTC-Kinizsi, Újpest-Dózsa, Kispest-Honvéd stb.) és
az új rendszer szájízének való névfelvétel. Ezt látjuk helyben is, sőt az 1986-ban megjelenő „Vecsés története” (szerkesztő: Dr. Lakatos Ernő) monográfiában a névmódosításokat tovább sorolja:
„1956 decemberétől régi nevén, VMTK szerepel, majd 1962-től VM Spartacus, 1964-től Vecsési VIZÉP
Sportklub, 1970-től pedig Vecsési Sportegyesület néven játszanak.”
Molnár István korának kiváló focistája egy beszélgetésben elmondta, hogy az
akkori fiatalságnak legnépszerűbb sportja a foci volt. Ezt nagyban befolyásolta,
hogy akkor alakult ki az Aranycsapat,
ahol a példaképek tömegét találhatták.
Kiemelte B. Nagy László szerepét, aki játszott is a csapatban és edzője is volt később. Nagy szeretettel beszélt gyerekkori
barátjáról, Hanek Jánosról, vele együtt
lettek megyei ifi válogatottak. Hanek kéA VECSÉSI FOCISTÁK, BALRÓL: MORAVECZ, MOLNÁR GYULA, MOLNÁR ISTVÁN, TAKÁCS, B. NAGY, sőbb magyar ifiválogatott is lett, de 1956HANEK KÁROLY, ÚJFALUSI. ELÖL: MEZEI, TRASSER JÁNOS, KÓKAI
ban külföldre távozott. Frankfurtban Bundesligás játékos lett, majd Amerikában, Kansas-ben fejezte be aktív pályafutását, ahol le is telepedett.
Az 1961-es könyv idézetében máig jól csengő neveket találunk. A két Trasser: János csak pár évet játszott itt, később Esztergomban védett és ott élt. Lajos (a legendás Koszos) a vecsési foci korszakos alakja. Életét a pályán és mellette töltötte el. Vele is bővebben illik foglalkozni. Pintér (Csilaj) kiváló kapus
volt éveken át - méltó utóda Duhajnak – helyét Nyáry Zoli vette át. Müller (Jeza) a kőkemény, villámgyors hátvéd, később szakvezető volt. Leimeter (Görbe) korának legjobb balhátvédje volt a megyében.
Földi (Spenyó) bombáitól rettegtek a kapusok, A két Molnár közül a fiatalabb, Gyula a későbbi nagy sikerek idején is a csapat erőssége volt. Kári Feri a csupaszív több poszton használható játékos mindenki
kedvence volt. De jó szívvel emlékezhetünk a többiek: Krész, Varényi, Schiszler, Skribek, Szlahó, Zombori,
Kassai nevére is. Feltűnnek zseniális tehetségek: Krausz, Kalász, Mercz és utánuk tucatjával a többiek, akik
a következő fejezet 1965-1971 hősei lettek.
1957-ben a VMTK osztályozót játszott a megyei I-be jutásért, sikerrel. A következő évek a megyei I.
osztályban találják a csapatot. Közben átszervezik a magyar labdarúgást, tavaszi-őszi rendszerben (naptári évben) zajlanak a bajnokságok. 1964 sötét év, a csapat botrányos körülmények (tömegverekedés, bíróverés) után kiesett az I. osztályból.

Az első aranykor
1965 és 1969 között három bajnoki cím fémjelezte a vecsési foci előretörését. Megyei II. osztályból az NB
II-ig jutott fel a csapat. Érdemes ezt részletezni, mert a sikerszériát közel három évtizedes szélcsend követte.
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Az 1964-es dicstelen bajnokságot követően 1965 a másodosztályban érte a VFC-t, akkori nevén a vecsési Vízép-et. Geringer János és Zempléni József Ceni vette át a klub irányítását, és nyomukban remek focisták érkeztek a csapatba. Kapusposztra minden idők vecsési legjobbját Bogár Jánost nyerték meg. Jött
két pesti idegenlégiós. Jobb halfnak Horváth Misi és Varga (Pumpa) Imre csatárnak. A szakmai vezetést
mindenki örömére B. Nagy László vette át. Az imádott Laci bácsi magyar B válogatott, és 57-szeres vasutas válogatott volt a háború után a Törekvés színeiben. Balösszekötő volt, olyan bal lábbal, amiből most
is alig látni magyar pályán. Pechére ezen a poszton Puskás mellett is világsztárok fociztak. Laci bácsi pályafutása végén még játszott is a csapatban, majd többször is edzője lett a gárdának. Tiszteletbeli vecsési lett, nem véletlenül végső nyughelye is a vecsési temetőben van.
B. Nagy pillanatok alatt rendet teremtett és kiváló csapatot faragott, amelyik sétálva nyerte meg a
bajnokságot. A végére kiengedtek, de 7 pont előnnyel nyertünk. Jellemző, hogy az első gólt a 9. mérkőzés 87. percében kapta Bogár Jani. A 87 perces gólmentesség alighanem a rekordok könyvébe való.
Szemtanúként hadd idézzek fel egy jellemző esetet. Edzésen Bogár kérte B. Nagyot, hogy elmehessen az
edzésről. Laci bácsi azt mondta, ha kifejelsz egy lövésemet, akkor mehetsz. „Csak ne a felsőbe rúgja mester” – volt a válasz. B. Nagy ballába olyan pontos volt, hogy tízszer odarúgta a bőrt, ahová kellett. Bogár
már az elsőre elrepült a maga 110(?) kilójával és kifejelte a lasztit. Laci bácsi nevetett, „menj a fenébe”.
A sikerekhez kellettek ifjú tehetségek is, a vecsési grundok ontották a bontakozó aranyágakat:
Makovecz, Szűcs, Fekete, Néma, és utánuk jöttek a többiek.
Ennek az évnek persze nem ez volt a teteje, hiszen hamar kiderült, hogy csak mi nyerhetjük a bajnokságot. Ekkor volt a Magyar Népköztársasági Kupa, amely egyben a Szabad Föld Kupa is volt. Ezt az a
alacsony osztályú csapat nyerhette el, aki a legtovább jutott az MNK-ban. Vecsés a legjobb 16(!) közé került, egyedüliként az alsóbb osztályból. A legnagyobb sikert az NB. I.-es Salgótarján legyőzése jelentette.
Július 28-án a Bogár – Makovecz, Trasser, Mercz, Leimetter, Horváth, Fekete, Kári, Szűcs, Varga Szokolyai
összeállításban, Varga és Szűcs góljával 2-1-re győztünk. A pályán 4200 néző tombolt, és utána a vállukon vitték le a fiúkat.
November 14-én már Szabad Föld Kupa győztesként a Népstadionban tétnélküli mérkőzést játszhattunk az Esztergomi Marógépgyár csapatával. Az eredmény 1-1 lett, gólunkat Szűcs szerezte.
A képen balról: Schiszler, Néma, Szokolyai, Fekete, Makovecz, Szúcs, Mercz, Leimetter Ferenc, Horváth,
Molnár, Bogár, Trassen, B. Nagy László edző.
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A feljutás után átalakult a gárda. Horváth és Varga elment, Makovecz és Fekete bevonult katonának.
A többiek megmaradtak, melléjük elsősorban fiatalok kerültek fel a csapatba. Jól indult a bajnokság, majd
Kalász József visszaigazolásával még erősödtünk is. Az élmezőnyben voltunk, amikor zavaros körülmények
között hat büntetőponttal sújtották a gárdát. Ez alaposan visszavetette az együttest, és bár később viszszaadták a hat pontot, de ez csak a középmezőnyhöz volt elég.
A következő évben jelentősen változott a játékosállomány. Visszajött Krausz Pista és a katonaságtól
Makovecz, érkezett Kalmár és Sárosi, valamint az NB II-ből Cserháti. Ősszel alig 16 évesen bemutatkozott
Varga Miklós, a sokra hivatott zseni, aki másfél év múlva már a Csepel játékosa volt. Kárász Endre, az ötvenes évek MTK-jának kiváló csatára lett a tréner.
Az őszi szezonban kezdődött el a pálya gyeptéglázása, a vecsési legelőkről nyertük az ősgyepet, ami
Molnár János pályagondnok szakavatott keze által lett kiváló minőségű. A Halmi téren alakítottak ki ideiglenes, földes pályát. Több, mint egy éven át ott játszott a gárda.
A csapat kiemelkedett a mezőnyből: 21 fordulón át veretlen volt és 30 találkozón csak 11 gólt kapott!
Volt már 11 pontos is az előny, ami a 27. forduló után egy lett… Monort itthon vertük, nyertünk Szigetújfalun és utolsó meccsen jött Üllő. A szomszédot fűtötte a visszavágás vágya az egy évvel korábbi vereségért, amivel mi ütöttük el őket a feljutástól. A 2500 néző előtt Szűcs Jenő felhőfejesével 1-0-ra nyertünk. Bajnokok lettünk, feljutottunk az NB III-ba!
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Az 1967-es bajnokcsapat több poszton is átalakult 1968 tavaszára. Trasser Lajos, a klub ikonja pedig
abbahagyta a sortolást. Új igazolásként a legnagyobb név a négyszeres válogatott, olimpiai bajnok Nógrádi
Ferenc volt. Edző Szotyori Pál lett. A legtöbbször így álltunk fel: Bogár – Molnár, Kalmár, Leimetter F.
(Leimetter J.) – Varga, Fekete – Vándori, Nógrádi (Mercz), Makovecz, Krausz, Kalász
Pár forduló után kiderült, hogy Vecsés a csoport egyik legjobbja, és a tavaszt két pont hátránnyal zártuk Ikarusz mögött másodikként. Kiderült az is, hogy a csapat egyik nagy erőssége a 16. életévét alig be-
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töltött Varga Miklós lett. Nagy munkabírású, kemény, rendkívül technikás fiú volt. Nem véletlen, hogy a
bajnokság végén leigazolta az NB I-es Csepel, ahol oszlopos tag lett, amit magyar ifi, majd utánpótlás válogatottság követett. Egy súlyos lábtörés megakadályozta abban, hogy kiteljesedjék tehetsége. Felépülése
után már nem volt a régi és pár év után – több csepeli társával együtt – újra Vecsésen focizott, de csak
árnyéka volt önmagának. Fiatalon hunyt el.

BALRÓL: EKLER FERENC INTÉZŐ, KALÁSZ, KALMÁR, VARGA, NÓGRÁDI, KRAUSZ, MAKOVECZ, VÁNDORI, ZEMPLÉNI JÓZSEF SZAKOSZTÁLYVEZETŐ, SZOTYORI PÁL
EDZŐ. GUGGOL: SZŰCS, MOLNÁR GYULA , LEIMETTER JÁNOS. ÜL: SCHISZLER, BOGÁR

1967 őszétől a Halmi téren alakítottak ki egy ideiglenes pályát, ahol 1968. októberig játszott a gárda. Október elején a Honvéd ellen volt a pályaavató, és nem sokkal később a Dózsa jött barátságos mérkőzésre. Mind a két csapat sztárjaival együtt érkezett, emlékezetes meccsek voltak. Az első bajnokira 3000
néző előtt október 6-án került sor az Ikarusz ellen. A vendégek vezettek, de a 90. percben Varga Miki beadását Krausz perdítette a hálóba. Ha itt nyerünk, akkor egy pont lett volna a hátrányunk. A folytatásban a fővárosiak elhúztak, mi hét pont hátránnyal a 3. helyen végeztünk.
Az 1969-es évre ismét átalakult a csapat. A játékos keringőben többen mentek, többen jöttek. Ezen
kívül a vecsési grundok is ontották a tehetségeket. Molnár Mátyás és a két Fodor testvér bemutatkozott a
csapatban. Fodor I. István (Pötyi) hamar erőssége is lett a gárdának. Pár forduló elég volt a felismeréshez, hogy a mieink kiemelkednek a csoportból. Lényegében az volt a kérdés, hogy hány pont különbséggel nyerik meg a bajnokságot. Félidőben veretlenül, 33-9-es gólkülönbséggel, hét pont előnnyel várták az
őszi folytatást. Az őszi szezon már sétagalopp volt. A 26. forduló után már bajnok lett a Vecsési VIZÉP!
Utána kiengedett a gárda, de 7 pont maradt az előnyből. A leggyakoribb összeállítás ez volt: Bogár –
Répai, Kalmár, Leimetter J., Szenczy, Fekete, Makovecz, Vándori, Krausz, Kalász, Kiss B. Játszott még:
Hrivnyák (kapus), Corti, Tímár, Molnár, Fodor testvérek.
Irány az NB II.
1970-ben visszatértek az eredeti és ma is használatos őszi-tavaszi rendszerhez. Így 1970 tavaszán egy
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tétnélküli fél idény volt. Érkezett Drágán a kapuba, László és Sztanev, visszajött Szűcs Jenő, de Kalász és
Vándori abbahagyta. Újabb vecsési tehetség mutatkozott be a 19 éves Kiss András személyében.
Augusztus 16-án ez a csapat kezdte a bajnokságot: Drágán – László, Corti, Fekete, Sztanev – Szenczi,
Kalmár – Makovecz (Fodor I), Krausz, Schubert, Kiss B. Az első hét forduló igazolta félelmeinket, kiesőhely, amit edzőcsere követett. Stefán László lett az új tréner, és visszajött Vándori. Újabb helyi tehetségek
is lehetőséghez jutottak: Nagy Gyula és az alig 16 éves Nagymarosi (Bütyök). Hullámzó teljesítmény és
kiesőhely az ősz végén.
A tél újabb edzőcserét hozott. Vasas Mihály, az MTK válogatott focistája vette át a szakmai vezetést.
Leigazolták Kuharszki Bélát, a Dózsa válogatott csatárát, aki becsülettel harcolt, de a sűrű mezőnyből az
előrelépéshez szükséges 2-3 plusz pont mindig elmaradt. Kiestünk, pedig csak 13 alkalommal hagytuk el
vesztesen a pályát.
A vecsési foci 110 évében rendkívüli volt ez a teljesítmény, amikor öt év alatt három bajnokságot nyert
a vecsési gárda. Így ért véget a ’60-as évek aranykora, amikor nem volt egyszerű menedzselni a csapatot.
Lejtmenet kezdődött utána, mely 2001-ig tartott.
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FOTÓ ALÁ: A VECSÉSI FOCI 100 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉN LÁTHATTUNK NÉHÁNY KIVÁLÓSÁGOT, BALRÓL: MOLNÁR ISTVÁN (50-ES ÉVEK), EGY DRUKKER,
SZOKOLYAI, SZŰCS, KRAUSZ, MAKOVECZ, BOGÁR, PÁVEL (50-ES ÉVEK) FOTÓ: KATONA CSABA

Harminc év lejtmenet
1971 őszén a retúrjegy az NB II. Keleti csoportjából az NB III. Középcsoportjába szállította vissza a vecsési
focistákat. Sajnos, ez csak a lejtmenet kezdete volt és a visszaesés 30 évig a megyei vagy még alacsonyabb
osztályokban tartotta a csapatot.
Egy kiesést általában nagy játékos vándorlás követ, ami inkább távozókat jelent. Ez itt is így volt, de
meglepően kis mértékben. Az első mérkőzésen az Elektromos ellen ez a csapat állt fel: Drágán – Szűcs J.,
Nagy A., Sztanev, Kiss A., Molnár, Kiss B, Kuharszki, Fodor I, Krausz, Szűcs A. A csapat java játszott az NB
II.-ben is. Az új edző Trasser Lajos lett. Ha a tehetségekről beszélünk, akkor ki kell emelni Nagy Aladárt
(Alit), aki szenzációs volt. Félévet középső védőként játszott és kiemelkedőt nyújtott fiatal kora ellenére.
A szezon másik felében csatárt játszott, zseniálisan! Ami még feltűnő, hogy Kuharszkit is a csapatban lát-
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juk és a csapat erőssége volt, de tavaszra abbahagyta. Félidőben a 9. helyet foglalta el a gárda és már látszott,
ebből nem lesz visszajutás. Tavaszra Boda lett a kapus, aki Pest megye legjobb kézilabda kapusa volt, de a kézi együttes megszűnése után átment foci kapusnak, ahol szintén csodákat művelt. Visszajött Kalmár és
Makovecz, de ez a gárda egy abszolút 50 %-os teljesítménnyel csak a 9. helyet tudta megtartani.
A következő év a széthullás kezdete volt.
Boda, Szűcs Jenő, Kiss A., Nagy A., Nagymarosi, Schubert, Szűcs A. és Makovecz maradt hírvivőnek a
korábbi évek sikergárdájából, de ez nagyon kevés volt. Ősz végén már felsejlett, hogy semmi esély a bennmaradásra. Ami be is igazolódott, 30 mérkőzésből csak 15 pontot szereztünk, és a 24-71-es gólkülönbség
többről is árulkodik.
Újra megyei I. osztály, és nincs vége a mélyrepülésnek! 1973 novembere ebben az osztályban is utolsó helyen találja a gárdát, tavaszra a veterán Trasser is újra cipőt húz, rúg döntő gólokat, újra játszik Kiss
András, Makovecz, a Fodor testvérek és Nagymarosi. A gárda az őszi utolsóból kitűnő tavaszi eredménnyel
a 11. helyre küzdődte fel magát, de ez is kevés volt. Mert az a ritka helyzet állt elő, hogy sok megyei csapat esett ki az NB III.-ból, ezért innen hat csapat esett ki. A 11. hely pedig kieső lett.
Megyei II. osztály ekkor nem volt, irány a járási bajnokság!
A teljesen új együttes Müller Béla irányításával próbált lábra állni, ami előbb egy 5., majd egy 4. helyet jelent. Az 1976-77-es bajnokságot többnyire a Horváth – Huslinger, Dobozi, Dobos, Czinkos, Bende,
Veres, Lovas, Batiz, Bódi, Szécsényi összeállítású csapat (néha még Fodor Pötyi is pályán volt) játszotta
végig és nyerte meg. A feljutásért 3 csapatos osztályozót kellett vívni, de rosszabb gólaránnyal nem sikerült a feljutás. A következő évad egy pont hátránnyal 2. helyezést hozott.
Ezt követően összevont Monor-Cegléd járási bajnokság volt, ahol 14 vagy 16 település együttese versenyzett a pontokért. A 3. hely, majd megint egy ponttal lemaradva a 2. hely már biztató volt. Az 198081-es évad bajnoki cím hozott! Ősztől az ismét megalakuló megyei II. osztályba kerültünk. A gárda húzóembere Szécsényi Pál, Kiss András, Nagyfejeő és Buronyi, a korábbi csepeli kiválóság volt. 1982 nyarán
megnyertük ezt a bajnokságot is!
Az 1982/83-as Pest megyei I. osztály nyitómeccsén ez a csapat játszott: Szepesi – Gergely, Kiss, Tunner,
Bulla, Osváth, Molnár, Nagyfejeő, Buronyi, Tóth S., Szécsényi. Az őszt a 12. helyen zártuk. 1983 januárjában
névváltozás történt és Ferihegy SE néven folytattuk a bajnokságot. A júniusi zárás a 9. helyen érte a gárdát.

2011. A VFC 100 ÉVES JUBILEUMÁN JÁTSZÓ ÖREGFIÚK CSAPAT. BALRÓL: CZIPPER, KRAUSZ II., KÉT BÁJOS HÖLGY, FÖLDVÁRI TIBOR EGYKORI JÁTÉKOS ÉS VEZETŐ,
CSŐKE, TÓTH K., TARÁNYI, VÖRÖS,EGY VENDÉG, ALUL: KORTYE, ZOLTÁN, KÉT VENDÉG, ROIK, SZÉL, NAGYFEJEŐ
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Utólag lehetetlen az akkori helyzet elemzése, de biztos, hogy szakosztály vezetésében hiba volt, mert
a következő években soha nem látott mélységbe süllyedt a vecsési foci.
1984 nyarán 14. hely – ősszel 12 pont, tavasszal csak 3! – éppen bennmaradást jelent. De ez még semmi! Nézzük az 1984/85-ös évadot: 16. hely, 30 mérkőzésből 1 győzelem (ez is óvás után asztalnál született!), 1 döntetlen és 28 vereség! A gólkülönbség: 10-156! A csúcs 17-1-es vereség volt, de volt 10-0 és 3x
9-0. És a gyalázatnak nincs vége!
A következő szezonban a megyei II. osztályban semmi sem változott. Pofozógépek voltunk, pont nélkül innen is kiestünk.
Ide mindenképp kell egy személyes megjegyzés. Számomra ezek a fiúk mégis szimpatikusak, mert hétről hétre kiálltak a biztos, többségében megalázó vereség tudatában. Nem tudom, mi motiválhatta őket.
Talán a foci szeretete, de az biztos, hogy annak a szégyenétől, hogy megszűnik a helyi foci, attól megmentették magukat és a települést.
1986/87-ben ismét a körzeti bajnokságban kergettük a labdát. A 8. hely nem túl rózsás, de visszajöttek páran és feltűntek újabbak is. Földvári, Csőke, Bajkó, Nagyfejeő, Siszler, Müller már örömöt is okoz
a közönségnek. A következő évben alig maradtak le a bajnoki címről, és stabilizálódott a helyzet az öszszevont körzeti bajnokságban.
1988 őszén vezették be, hogy a győzelem 3 pontot ér, de a továbbiakban is még a körzeti bajnokság
a fiúk harcmezeje.
A hosszú vesszőfutás után elkezdődik majd valami, ami – némi szerencsétől kísérve – messzire fog
vezetni.
SZALONTAI JÁNOS

A vecsési foci egyik alapítója
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BALOG MIKSA (1886 Vecsés – 1952 után…)
1961-ben Vecsés 175 éves fennállására megjelent egy kis könyv a település történetéről. Ebben a könyvben a következőket írják a helyi futball születéséről: „A futballjáték Vecsésen is hamarosan népszerű lett.
1911-ben megalakult az egyesület. Balogh Mihály tömörítette egyesületbe a fiatalokat, akiknek vezetőjük
és mecénásuk lett.” A vecsési helytörténeti művekben innentől Balogh Mihálynak hívják az alapítót. Igazi
neve azonban Balog Miksa volt. Neve egy Balog Miksa/Miska nevű félreolvasásból kerülhetett a 61-es monográfiába. A klub pedig hivatalosan 1912-ben alakult meg, de a köztudatba már az 1911 vésődött be.
De ki is volt ő?
Valóban pálinkafőző volt. Üzlete a Virág utca és a Telepi utca sarkán volt, a Virág utca 2.-ben.
Nagyapja, Balog Lipót Pilisvörösvárról költözött Vecsésre a 19. század második felében. A nagypapa
vallásos zsidó volt, a vecsési zsidó iskola működtetői közé tartozott. Emellett egy kis vegyesboltja is
volt a településen. A család többször házasodott a Singer család tagjaival. Balog Miksa édesanyja például Singer Johanna volt. Érdekes, hogy a Singer családból való Reginát, a nagynénit Massza János vette feleségül, így a híres kőfaragó, Massza Sándor és Balog Miksa között távoli rokonság van. Miksa édesapja, Balog Simon szintén kereskedő volt, majd pálinkafőző mester lett, és ebbe a vállalkozásba bevonta felnőtt fiát, Miksát is. Itt is van egy érdekes rokoni szál. A Balog család rokonságban állt a
Steinhübel családdal is. Steinhübel Jakab építette a régi Kultúrpalotát az Iskola utcában, majd lett a
gondnoka és gazdasági vezetője. Greschó József helytörténeti nyomozásai szerint Steinhübel ápolta
élete végén a betegeskedő Balog Simont.
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A XX. század elején a Balog család nagyon népszerű volt Vecsésen. Ők szállították az italt a vecsési bálokba. Balog Miksa aztán 1914-ben lovas őrmesterként a frontra került, ahol megsebesült. Hazatérve hadikölcsönökkel támogatta Magyarország erőfeszítéseit.
1921-ben még a helyi zsidó közösség egyik vezetője volt,
de ekkoriban már sokat járt Budapestre, ahol belefogott a bőrkereskedésbe. Pesten az alakuló Nemzeti SC boksz szakosztályát vezette, majd megalakította a Nemzeti SC profi focicsapatát. Érdekes, hogy mint a Vecsésnél, most is fekete-fehér csíkos volt a csapat meze! Az 1926-tól létező magyar profi
A BALOG-HÁZ NAPJAINKBAN
labdarúgó bajnokság erős középcsapata lett aztán a VII. kerületi Nemzeti SC.
Balog Miksa azonban szűkebb hazáját sem felejtette el. 1927-ben ő lett a frissen alakult Vecsési SC
egyik tiszteletbeli elnöke. Ekkor hozta le Vecsésre az első osztályú Nemzetit egy barátságos mérkőzésre.
3:3 lett az eredmény, ami valóban barátságos hangulatot sejtet.
A Vecsési Hírlap így méltatta őt: „…éveken keresztül minden vecsési sportegylet lelkes erkölcsi, főként azonban anyagi támogatója volt… a vecsésiek szeretett Miksa bácsija.”
A 30-as évekre a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakja lett, mint „Balog tata”, Nemzeti menedzsere
és ügyvezető alelnöke. „Balog Miksa sem kismiska. Furcsa látvány, amint a taccsvonalon csípőre tett kézzel, szájába tett szivarjával úgy hajlong, mint a nádszál. Amerre a labda megy, arra hajlik…”
Ilyen és ehhez hasonló jelenetekkel vannak tele az újságok a 30-as években. A leírásokból egy folyton
szivarozó, kövérded, pálya mellett rohangáló, folyton szervezkedő ember képe rajzolódik ki nagy mondásokkal: „Szív és lélek nélkül nem lehet futballozni!”, „A bíró ellen nem lehet játszani!”, „Az a manna, amit
őseink ettek, nem lehetett olyan jó, s nem pottyant úgy az égből, mint ez a két pont.” És a nagy kedvenc:
„A hatodik gól letörte a csapatot.”
Fontos embere volt ő a labdarúgásunknak. Ellátta a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnöki tisztjét,
és tagja volt a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének. A Nemzeti SC-vel Marseille-be is eljutott, ahol az
Olimpique ellen is játszott csapata. Szervezett algériai, csehszlovák, erdélyi, észt, francia, görög, jugoszláv, lengyel, lett, olasz és osztrák túrákat is. Kötött le meccseket a magyar válogatottnak. A szintén vecsési Vághy Kálmánnal együtt irányította a magyar amatőr válogatottat is!
Az 1938-tól születő zsidóellenes törvények és rendeletek azonban megpecsételték a sorsát. 1939-ben
megszűnésbe kergették az állítólag „zsidó” Nemzeti SC-t. Innentől Balog alakja eltűnik a forrásokból.
Annyi biztos, hogy 1939-től a Pesti Izraelita Hitközség Hadviseltek Bizottságának egyik vezetőjévé válik,
és ebben a minőségében majd a munkaszolgálatosokat segíti. Aztán jött a mindent elpusztító 1944-es év.
A washingtoni holokauszt múzeum a túlélők között említi a nevét, de hogy a népirtást hogyan élte túl, azt
egyelőre nem tudjuk. A háború után a Képes Sportban a válogatott Szalay II., mint a hajdani Nemzeti apafigurájáról mesélt róla. Ekkoriban a már hatvanéves Balog Miksa vendéglátással próbálkozott, de egy
1952-es büntetőeljárásban rá is lecsapott Rákosi kommunista rendszere.
Halála helye és időpontja ismeretlen. Nagyapja, Singer Lipót sírja viszont ma is látható a zsidótemetőben. Csapata, a Vecsés ma is létezik. Alakja pedig a magyar futball egyik legnagyobb évtizedével, az
1930-as évekkel nőtt össze országos szinten. Ha a vashídnál járunk, amerre a „vecsésiek Miksa bácsija” lakott, gondoljunk rá egy picit! Egy nagy játék alapjainak vecsési lerakói között volt. Köszönjük,
Miksa bácsi!
KISS GÁBOR, ANDRÁSSY ISKOLA
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Intézményeink élete 2021-ben
A ZENETANÁROK HANGVERSENYE. A GYERMEKEK MÖGÖTT RAINER-MICSINYEI LÁSZLÓ, TŐLE JOBBRA SZABÓ IMRE

Vecsési Zeneiskola
Többnyire digitális zeneóra

168

Vegyes módon valósult meg a Vecsési Zeneiskola előző évada. A veszélyhelyzet miatti leállás – digitális oktatás – majd újra jelenléti zeneórák, mindenképpen különös munkát jelentettek pedagógusnak, zeneiskolai növendéknek és szülőnek úgyszintén.
Zenetanárainknak már volt az előző évről gyakorlatuk abban, hogy mi módon lehet „táv-zeneórát”
tartani, a gyerekek is jól idomultak az új helyzethez, a szülők pedig minden elismerésre méltóan: segítették a háttérből mindezt. A novemberi leálláshoz kapcsolódóan különlegesség volt minden tanszak félévi
vizsgahangversenyének videofelvétele, amelyeket megkaptak a szülők. Mindenképpen jó kezdeményezés
volt, hiszen az adott tanszak növendékei, illetve a családok egy filmet kaptak, feliratozva, bevezetővel jó
minőségben. Nekünk, a zeneiskolának is egy lehetőség volt, hiszen pontos képet kaptunk az adott tanítási év minden egyes zenét tanuló gyerekéről, amely produkció évek múlva is visszanézhető!
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A koncertezés csak októberben és júniusban valósult meg, előbbi az evangélikus templomban, a tanítási év végén pedig a JAM-ház udvarán tartottunk „kert koncertet”.

Nyáron napközis fúvószenekari tábort és kamarazene tábort szerveztünk szintén a JAM-házban, húsz, illetve tizenöt fős létszámokkal. Mindkét eseményen nagy kedvvel vettek részt a gyerekek, olyannyira, hogy a zenekari próbákon azóta maximális a létszám, már-már alig férnek el a próbateremben. Csak így tovább!
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Nehéz minden zenepedagógust megtartani hosszútávon Vecsésen. Ez igazi kihívás évek óta. Idén is a
zongoratanárok mozgása jelentette a legnehezebb feladatot, volt, aki külföldre távozott, volt, aki
Budapestre, és bizony olyan kollégánk is elment, aki a zenetanári pályát is elhagyta……
Az idei ősz egyértelműen a zeneiskola jubileumi hangversenyének, és videofilmjének összeállítása körül zajlott. Október 4-én szimfonikus hangversennyel ünnepeltük a Vecsési Zeneiskola megalakulásának
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30 éves jubileumát, amely időpont szinte egybeesett a zene világnapjával is. A koncerten levetítettük az
„első 30 év” című rövidfilmet az alapító pedagógusok visszaemlékezéseivel, régebbi igazgatók interjúival. A tanárainkból és zenész-barátainkból álló szimfonikus zenekar kísérte legügyesebb öt növendékünket, valamint vendég énekes szólistánkat. A zenekar Suppé, Shostakovich, Brahms, Kacsóh és Erkel műveiből játszott népszerű melódiákat.
RAINER-MICSINYEI LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Vecsési Zenei AMI
Cím: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Postacím: u. 1.
iroda: 2220 Vecsés, Károly u. 1.

Fenntartó:
Monori Tankerületi Központ

A Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai
Almásy László Attila – zongora és korrepetitor, Baranyai Anna – magánének, Boldizsár Zsolt – furulya és
mélyrézfúvós, Brunner Bence–- furulya és mélyrézfúvós, Csongár Péter – klarinét, Farkasné Szőke Tünde
– zongora és korrepetitor, Falvay Cseperke – cselló, Katona Szilárd Előd – klarinét és szaxofon, Kubík
Tamás – zongora Kerepesi László - zongora és szintetizátor, Keresztes Sándor – harmonika, Laczó Brigitta
– zongora Láng Zsolt - furulya és trombita, Möntör Máté – gitár, Olgyay Katalin – szolfézs és hegedű,
Szendőfi Anikó – szolfézs, Rainer- Micsinyei László – furulya és mélyrézfúvós, Rozmán Angéla – hegedű,
Szabó Imre – furulya és trombita. A fúvószenekar vezetője, Szélpál Krisztina – furulya és oboa, Takács
Péter – furulya és klarinét, Tuboly Roland –- ütő hangszer, Vatamány Sándorné – szolfézs és zongora,
Vígh Krisztina – fuvola
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Elérhetőségek:
Rainer-Micsinyei László – intézményvezető
Tel.: 06-30 758-5690
E-mail: igazgato@vecsesi-zeneiskola.hu
Szélpál Krisztina – intézményvezető-helyettes:
Tel.: 06-30/815-3699
E-mail: szelpalkriszti75.2@gmail.com
„Vecsési Zeneiskola a Kultúráért” Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Számlaszám: 6510 0091 1009 6527 0000 0000
Adószám: 18669660-1-13
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Czövek Olivér Református Óvoda
Az óvodai élet minden napja színes és változatos.
Sokszor egy napon belül élünk meg a gyermekekkel
hihetetlen mélységeket és magasságokat. Egy biztos,
ha bármilyen rossz napja van az embernek, ha
bármennyire megviseli az élet, a gyermekek között
feledi a bút, bajt. Az elmúlt év is számos történéssel
volt teli- ünnepek, séták, anyák napja, gyermeknap,
ballagás, kirándulások. Volt olyan esemény, ami az
online térbe szorult továbbra is, reméljük, hogy ez
már a múlt és nem lesz ilyenre szükség többet. Az elmúlt hónapok, lassan évek alaposan próbára tették mindannyiunk alkalmazkodó képességét, de túlvészeltük a nehézségeket. Előre tekintünk, azaz fölfelé, ahogy a zsoltárban meg van írva:
„Tekintetem a hegyekre emelem:
Honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön,
aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt. 121.1-2)
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Csoportjaink, kollégáink:
Szivárvány csoport
Simon Istvánné – óvodapedagógus, Zoltán Gáborné – óvodapedagógus Bulyáki Edit – dajka,
Glökner Tünde – pedagógiai asszisztens
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Süni csoport
Klyáp Barbara – óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes,
Mátyás-Martinovics Szilvia – óvodapedagógus, Balogh Jánosné – dajka
Napsugár csoport
Kőszeghy-Jankovics Viktória – óvodapedagógus, Pintér László – óvodapedagógus,
Pintérné Fejér Dóra – dajka
Technikai munkatársak:
Bulyáki Erika – konyhás, dajka, Rus Adrián – karbantartó, Várady Alexandra – konyhai segítő
Fénysugár Vecsés Alapítvány
számlaszáma: 11742283-20032609

Áldás, békesség!
BARTHÁNÉ TÁBORI MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Vecsési Gondozási Központ
A járvány miatti korlátozások feloldását követően június közepe óta látogathatják újra a szépkorúak a
Vecsési Gondozási Központot. A korlátozások idején gondozónőink telefonon tartották a kapcsolatot klubtagjainkkal. Igény szerint bevásárlást, ügyintézést biztosítottunk. A gyógyszertárból szükséges termékeket házhoz szállítottuk. A bezártság miatt jelentősen korlátozódott társas életük, ezért mentális támogatásra is szükség volt. Anyák napján otthonaikban virággal köszöntöttük klubtagjainkat.
A Gondozási Központ megnyitásával újra felpezsdült a közösségi élet. A programokat azonnal beindítottuk. Több alkalommal grilleztünk a nyári hónapok során. Sokat kézműveskedünk ezzel is próbálva színesíteni az együtt töltött időt. Református és baptista imaórákhoz lehet csatlakozni.
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Szorgalmas és elkötelezett Karitaszos önkénteseink rendszeresen látogatják kis közösségünket. Az év
folyamán aktuális névnaposainkat csokival, virággal és verssel köszöntjük. Állami és egyházi ünnepeinkről, világnapokról egész évben megemlékezünk.
Október 25-én délelőtt a Bálint Ágnes Kulturális Központban ünnepeltük a Gondozási Központ fennállásának 50. évfordulóját, valamint az Idősek Világnapját. Az esemény Skribekné Komár Ágnes (a Szociális
Bizottság elnöke), Vecsés Város Önkormányzata és Pereginé Vodila Terézia (intézményvezető) szervezésével valósult meg. Az ünnepség keretében emlékplaketteket adtak át a Gondozási Központ 50 éves fennállása alkalmából. Teremi Trixi és Peller Károly operett előadását, valamint a KATArzis senior örömtánc csoport műsorát nézhették meg a megjelent szépkorúak.

A tartalmasan szép délelőttöt egy finom ebéddel zártuk. Jelenlétével megtisztelt minket Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő. Városunk vezetői és képviselői, városunkban működő három önszerveződő nyugdíjas klubok tagjai, valamint régi dolgozóink virággal, emlékplakettel és kellemes élményekkel gazdagodhattak.
Előttünk van még a decemberi Mikulás látogatás és a karácsonyi ünnepség, melyre a Czövek Olivér
Református Óvoda gyermekei készülnek ünnepi műsorral. Szeretettel várjuk idén is őket!
Várunk továbbá minden kedves társaságra, közösségbe vágyó érdeklődőt a klubunkba.
Elérhetőségünk munkaidőben: 06-29 350-267 vagy személyesen Vecsés, Jókai Mór utca 8.
Munkatársaink:
Pereginé Vodila Terézia intézményvezető, Alácsné G. Krisztina, Dobrovitzné F. Ágnes, Stadinger Tímea,
Lauter Józsefné, Gregusné A. Mónika, Dávidné K. Erika, Juhász Mónika,
Kristóf Ildikó, Deim Andrásné, Mona Mónika, Benéné B. Krisztina,
Farkasné Loe Ágnes, Skupien Szilvia
ALÁCSNÉ GERGELY KRISZTINA ÉS KRISTÓF ILDIKÓ
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Vecsési Mosolyország Óvoda
Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch
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Óvodánk a Vecsési Önkormányzat által fenntartott Kisfaludy utcai székhelyünkön és Tompa utcai telephelyünkön működik. Csoportjaink mindegyike vegyes csoport: Delfin, Piroska, Tücsök és Süni. Pedagógiai
programunk 3 fő elemre épül. A gyermekek sokoldalú testi –lelki fejlesztésére alapozza kommunikációs
fejlesztési koncepcióját magyar és német nyelven, szeretetteljes családias óvodai légkörben, amit változatos tevékenységi formák alkalmazásával játékba integrálva valósít meg életkornak megfelelően. A szülőkkel való szoros együttműködésben, a családi nevelés kiegészítőjeként kívánjuk a gyermeket alkalmassá tenni az iskolai élet megkezdéséhez. Példamutató és értékképviselő munkánkat gyógypedagógus, SNI
konduktor, SNI logopédus TSMT tornász segíti, ezen kívül lehetőség nyílik hitoktatásban való részvételre
is. Zöld óvodaként törekszünk színes programokkal kialakítani a gyermekekben a környezettudatos magatartást. Csoportjaink élő sarokkal rendelkeznek, melyekben teknőst, axolotlokat, kis halakat, teknősöket, csigákat gondoznak a mindennapok során az óvodásaink.
Az elmúlt év megtanított minket, hogy rugalmasnak kell lennünk. A változásokat a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva kell megvalósítanunk. A hagyományok megőrzése fontos a gyorsan változó világunkban.
A nevelési évünk tematikáját követve minden eseményt sikerült megtartanunk, természetesen nem a
már megszokott módon. Voltak olyan újítások is, amiket szeretnénk továbbra is megtartani, ha az életünk
visszakerül a megszokott mederbe.
Szokásainktól eltérően az iskolába készülő nagy óvodásainkat augusztus utolsó napján búcsúztattuk
el egy kertipartin, közösen játszottak szülők, gyerekek és az óvoda dolgozói. Az udvarunk végre megtelt
a gyermekek nevetésével. Volt ugrálóvár, kreatív sarok, büfé asztal. Szeptember elsején pedig már az új
kis gyermekek fedezhették fel óvodánkat. A beszoktatás időszaka alatt is figyelembe vettük a hatályos
rendeleteket és a higiéniai szabályokat. Kihasználva a szép őszi időt, sok időt töltöttünk az udvaron. Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek, ezért a befogadási időszak zökkenőmentesen zajlott.
Mindenki számára voltak új szabályok, melyeket egyszerre tanultunk az új kicsikkel. A mobilitás heti programok is az óvoda udvarán lettek megtartva, itt ismerkedhettek a gyerekek a környezetbarát közlekedés
szabályaival, fontosságával. Sajnos az aktuális vírushelyzet miatt városunkban nem lehetett megtartani a
Káposztafesztet, de mi az őszi termények megismerésével megemlékeztünk erről az eseményről. A szüreti hagyományokat is felelevenítettük, igaz a gyerekek által készített mustot idén nem kóstolhattuk meg,
de ez nem akadályozta meg, hogy egy vidám hét alatt az udvaron táncoljunk, nyomdázzunk, ragasszunk,
szőlőt szemezzünk és préseljünk. Állatvédő zöld hét keretében október elején vendégeket is hívtunk óvodánkba. Az udvaron kis csoportokban megismerkedhetek a gyerekek különféle erdei állatokkal. A legnagyobb sikere a rókának volt. Sokat sétáltunk az óvoda körül, minden csoport sétált az Erkel Ferenc utcában kereste Ősz anyót. Őt nem, de nyomait megtaláltuk, a lehullott színes leveleket, a hűvös időt és a soksok gesztenyét.
Novemberben az Őszbúcsúztató sétánkat is megtartottuk, igaz nem a szülőkkel. Közösen késő délután
sétáltunk a gyermekek által különböző technikákkal készült lámpásokkal, hanem a délelőtt során csoportonként énekelve jártuk körbe az óvoda háztömbjét. Majd visszaérkezve a csoportok a már kész libazsíros kenyeret is elfogyasztották.
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Sajnos az adventi készülődésünk csak részben tudott megvalósulni, hiszen kétszer is rendkívüli szünetet
rendelt el az Oktatási Hivatal. Ezen időszakokban folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel és a gyermekekkel az előző évben már jól működő zárt Messenger csoportokban. December hatodikán csak a Tücsök
csoportos gyermekek voltak az óvoda épületében. Nagy izgalommal várták a Mikulást, akivel idén nem találkoztak személyesen, csak az elsuhanó sapkáját és szánjának nyomait látták. Az ajándékok minden otthon
lévő gyermekhez eljutottak az óvó nénik segítségével. Luca napi kreatív délelőttünk is kicsit másképp valósult
meg, mint eddig. Az előző években minden csoportszobában csak egy tevékenységet ajánlottunk a gyerekeknek, ezekben kedvük szerint vehettek részt, barangolhattak körbe minden csoportban. Most minden csoport
a saját csoport szobájában ültetett búzát, mézeskalács helyett só-liszt gyurmából készített díszeket és képeslapot. Az adventi készülődés így igazán meghitt, nyugodt hangulatban telt. Bizakodva vártuk az új évet, reménykedve, hogy a nevelési év második fele a terveink, megszokott rendben telhet el.
Az új év is másként kezdődött. Megtanultunk online fogadó órát tartani. A szokásos nagy farsangi
bálunk átalakult sok kis bállá. Minden csoport a saját csoportszobájában ünnepelt jelmezben. A hangulat így is remek volt, igaz a nagyok hiányolták a közös bulit a torna szobában. Március 8-án újból rendkívüli szünetet rendeltek el, óvodánk ügyeleti rendben végig a szülők segítségére volt.
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Áprilisban végre újból teljesen kitárhattuk az óvoda kapuit. A gyermekek és a nevelők is már nagyon
várták ezt a pillanatot. Megtarthattuk a „Zöld hét” projektünket. Az udvaron sok-sok játékkal mélyítettük a gyermekek tudását a komposztálásról, a szelektív hulladékgyűjtésről. A „Zöld alagútban” (Erkel
Ferenc utca) kincskeresésre indultunk a gyerekekkel. Nemzetiségi ruhába öltöztünk, a Zentrum felhívására a „TrachtTag” alkalmából.
Természetesen nem felejtkeztünk meg az édesanyákról sem. Saját készítésű ajándék mellett a gyerekek az óvó nénik segítségével egy kis videóval köszöntötték anyukájukat, nagymamájukat.
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Májusban „gyermeknapi vigasságok” elnevezéssel figyelembe véve a járványügyi ajánlásokat programokat szerveztünk a gyermekeknek. Vendégeskedett nálunk Dió és Döcög, a két barátságos és ügyes kutyus a gazdájukkal. Még a bátortalan gyermekek is mosolyogva simogatták a kutyusokat, köszönhető türelmes gazdájuknak. Vidám koncerten táncoltunk közösen, pónikon lovagolhattak a gyerekek, elsétáltunk
közösen fagyizni. Részt vettünk a „Nap gyermekei” pályázaton. Az udvaron közösen batikoltunk, festettünk, barkácsoltunk árnyékolókat az óvoda udvarára.
Az évzáró műsorunk is kicsit másképpen, de megvalósult. Tavaly még az előző évek képeivel emlékeztünk, idén már gyermekekkel készültünk. A szülők a zárt csoportokban nézhették a gyermekeiket, milyen
sokat tanultak ebben a rendhagyó évben is.
Majd folytatódott az élmények szerzése, ellátogattunk a Mazsola játszóházba, lovaskocsival körbe jártuk Vecsést. Nagy élmény volt a gyermekeknek, csodálkozva figyelték a határ élővilágát.
Június közepén elbúcsúztunk a nagyoktól, az előző évi kerti parti sikerére való tekintettel most is a játék
volt a főszereplő. Egy rövid, színes műsorral köszöntek el a nagycsoportosok, majd ugrálóvár és finomságok
várták a gyermekeket és a szülőket. Nyáron sok időt töltöttünk a közösen elkészített árnyékolok alatt, élveztük
a pára kapu adta felfrissülést, locsoltuk a közösen elültetett virágokat, gyümölcsöket, zöldségeket.
ROMHÁNYINÉ LIEBER MÓNIKA ÓVODAPEDAGÓGUS

Az intézményünkben dolgozók névsora:
Óvodavezető: Kovácsné d’Elhougne Ilona
Óvodavezető helyettes: Kuni-Schiszler Katalin
A Vecsési Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai: Czuczor-Tóth Vivien – Vivi néni (jelenleg Gyeden),
Dandás Erzsébet – Erzsike néni, Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni, Kuni-Schiszler Katalin – Kati néni, Jónás Renáta – Reni néni, Pásztor Orsolya – Orsi néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni, Simon
Brigitta –- Gitta néni, Urbánné Vasadi Annamária – Ancsi néni (jelenleg Gyeden)
A Vecsési Mosolyország Óvoda dajkái: Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni, Ördögh Fruzsina – Fruzsi néni,
Sarkadyné Lukács Krisztina – Kriszti néni, Simon- Fülöp Brigitta – Brigi néni, Varga Vivien – Vivi néni,
Zsolnai Györgyné – Szilvi néni
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Pedagógiai asszisztensek: Seres Lajosné – Szilvi néni, Kukolyné Kovács Zsuzsanna – Zsuzsi néni,
Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia – Terike néni
Karbantartó munkatárs: Ujvári Zoltán – Zoli bácsi
Elérhetőségeink:
2020 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.
Telefon/fax: 06-29 350-554
E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Telephely:
Vecsés, Tompa utca 25.
Telefon: 06-29 352-433
Pedagógiai munkánkról állandóan tájékozódhatnak a www.mosolyorszagovi.hu felületen.
A Vecsési Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1% adószáma: 18666485-1-3
OTP számlaszáma: 11742283 – 20020914

Oktatási Intézmények Központi Konyhája
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Az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának működése az éves jóváhagyott költségvetéséből történik.
A bevételünk növelése érdekében tevékenységünket folyamatosan hirdetjük, honlapunkon keresztül:
kozpontikonyha.lapunk.hu A napi feladatok ellátásában 29 fő dolgozó vesz részt, a hozzánk tartozó kiszolgáló, tálaló intézményekkel együtt. A raktárak, hűtőkamrák, tároló, előkészítő helyiségek - szakszerűen, ha kell térben vagy időben, de elkülönítve - rendelkezésre állnak. Az áruk forgási sebességeinél, rendeléseinél figyelembe kell venni a kb. 1-2 heti mennyiségű készletek megfelelő raktározási feltételeit, lehetőségeit. A napi főzéshez szükséges eszközök adottak, amelyeket folyamatosan, ha kell, javítunk és
pótolunk az előírásoknak és létszám változásoknak megfelelően.
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Intézményünk szállító gépkocsi állományának karbantartása folyamatosan történik. Az épület állagának óvása, védelme érdekében az előírásokat megfelelően betartva dolgoznak munkavállalóink. 2021es év nyári hónapjaiban történő, felújítások során a Központi Konyha tovább újult, szépült, modernebbé
vált az előírásoknak megfelelően, alkalmazottaink komfortérzete pedig tovább fokozódott.
Intézményünk a különböző rendkívüli, nehéz
helyzetekben is maximálisan helytállt. Dolgozóink
fegyelmezettsége, óvatossága, jogkövető magatartása révén, folyamatosan láttuk-látjuk el a városi étkeztetést. Az előírt biztonsági, higiéniai intézkedéseket, szabályokat intézményünk régóta folyamatosan alkalmazza.
Vecsés Városának Oktatási Intézmények Központi Konyhája állandó szakmai szereplő, minőségi szolgáltatásaival a közétkeztetésben, vendéglátásokban,
Vecsésen és Budapesten egyaránt. Megrendelőink elégedettségüket és köszönetüket fejezik ki Vecsés Város
Önkormányzatának, a rendszeresen ellenőrzött magas szintű, biztonságos szolgáltatásokért, amit a
gyorsan változó környezetben is megkapnak nap,
mint nap.
Munkatársaink:
Barkóczi Józsefné, Barna Rozália, Brezóczki Mihályné, Czellaó Ildikó Ágnes, Dávid Miklósné, Dein Jánosné, Derbák Gáborné, Fábián Anikó, Felden Attiláné, Felden Edina, Gyenis Károlyné, Havasiné Kirchner Erzsébet, Hok Lászlóné, Kisné Fazekas Terézia,
Kocsis Józsefné, Kretz Sándorné, Major János, Mátyás Béláné, Nagy Ildikó, Nagy László, Osvalda Alexandra,
Páll Mihály Balázs, Szabó Sándorné, Szeibel Ibolya Ilona, Tövisháti Gábor, Tujner Mónika, Varga Patrícia,
Vekerdi Orsolya, Zsolnai György
NAGY LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
A 2021-es év sok szempontból különleges volt a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ számára, hiszen számos nehézséggel, kihívással kellett szembenéznünk, ugyanakkor egy hatalmas pozitív változás is történt intézményünknél.
De kezdjük az elején…
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Januárban a szokásos szakmai tevékenységeinkkel a már megszokott mederben folyt a munka. Egyéni
esetkezelések, adományok és pénzbeli ellátások közvetítése, esetkonferenciák megtartása, pszichológiai
és jogi tanácsadás, iskolai és óvodai szociális segítő munka... ezek mindannyiunk számára megszokott, jól
begyakorolt tevékenységek. Februárban részt vettünk a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium jótékonysági ruhagyűjtésében, sok-sok ruhával hozzájárulva így a rászorulók megsegítéséhez.
Március 1-től újra elindult a korábban sok család által igénybe vett és nagyon hasznos szolgáltatásunk, a családterápia, azonban a március közepe hatalmas változást hozott mindannyiunk életében…
A Covid-19 miatt megváltozott a világ.
A járványhelyzet következtében intézményünknek egy új működési módot kellett kialakítani, mely mellett
ügyfeleink és mi magunk is biztonságban vagyunk, ugyanakkor biztosítani tudjuk az ellátás zökkenőmentességét. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a pszichológiai, jogi és családterápiás ellátás online formában ment tovább,
családsegítőink és esetmenedzsereink pedig – ha nem feltétlenül igényelt személyes találkozót a probléma igyekeztek telefonon segíteni az ügyfeleknek. A mi munkánkban nélkülözhetetlen a családok otthonukban történő felkeresése, így természetesen, különösen krízishelyzetekben ezt a kockázatot vállalni kellett munkatársainknak. Szájmaszkot, gumikesztyűt és kézfertőtlenítőt nagy mennyiségben kaptunk az önkormányzattól, így
ezeket minden esetben használva nagyobb biztonságban végeztük a feladatainkat.
A fertőzésveszély miatt közkedvelt szolgáltatásunkat, a ruhaadományok befogadását és kiosztását is
fel kellett adnunk. Ez korábban mind az adományozók, mind az adományozottak számára rendkívül hasznos és fontos volt, hiszen sokan csak így jutottak új ruhához, az adományozók pedig már nem használt
ruháikat környezettudatos és humánus módon hasznosíthatták újra.
A védőoltások felvételének lehetőségekor szinte minden munkatársunk regisztrált, így hamarosan
megszereztük a védettséget és ennek igazolását. Erre szükség is volt, hiszen szokásos nyári táborainkra
készültünk, bár sokáig bizonytalan volt, hogy a táborozást engedélyezik-e. Így a szervezést, jelentkezést
a családok nagy örömére elkezdtük ugyan, de nem tudtuk, mire számíthatunk a nyáron.
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Szerencsére a félelmek alaptalanok voltak, a járványveszély megszűntével elindulhatott szokásos nyári napközis táborunk, melyet idén a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában
tartottunk. Június 28. és július 30. között öt héten keresztül több mint 200 gyermeket fogadtunk, egy-egy héten kb. 80-an vettek részt a táborban kollégáink, illetve pedagógusok és önkéntesek felügyeletével. A tomboló kánikula ellenére nagyon jól éreztük magunkat mindannyian, a gyerekek és a mi számunkra is felüdülést
jelentettek a szórakoztató, érdekes programok. A legjobban a buszos kirándulásokat vártuk, de nagyon jók
voltak a kézműves foglalkozások, a sok gyereket lekötő rendőrségi bemutatók, boldogság órák, könyvtári
foglalkozások, ugrálóvár programok, és mindenki lelkesen készült a pénteki „Ki mit tud”-ra, hogy a hét
záróprogramjaként bemutassa társainak a képességeit.

A kirándulások során a szentendrei skanzenben a legkisebbek beülhettek a régi iskolapadokba és kipróbálhatták a palatáblát, palavesszőt, a nagyobbak pedig belekóstolhattak a mindennapi életbe. A lányoknál a vajköpülés, a fiúknál a kukoricamorzsolás és a talicskázás játékos kipróbálása volt a legszórakoztatóbb. A második héten a visegrádi fellegvár, majd a Mátyás király játszótér és a bob pálya nyújtott
izgalmakat, a harmadik héten moziba mentünk, a negyedik héten a tatai vár nyomozós játéka és a Fényes
tanösvény kápráztatott el bennünket. Az utolsó héten a százhalombattai Régészeti Parkban megismerhettük a bronzkori emberek életét, sőt különböző kézműves technikákkal ugyanolyan használati tárgyakat is készítettünk, mint amiket a több ezer évvel ezelőtt itt élt emberek használtak.
A nyár egy különleges élménnyel is szolgált. A Földfém Alapítvány nagyvonalú adományának köszönhetően egy igazi, „ottalvós” balatoni táborozást is meg tudtunk szervezni. Augusztus 2-től 6-ig Boglárlellén 30 gyermeket nyaraltattunk. A tábor fő programja természetesen maga a Balaton volt, és szerencsére az időjárás is megengedte ezt, de a strandolás mellett hajókirándulás, éjszakai túra, kalandpark,
stílus tanácsadás, kézműves és önismereti foglalkozás is színesítette ezt a fantasztikus öt napot.
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Alig ért véget a nyár, jött az örömteli hír, hogy hamarosan költözhetünk az új épületünkbe, a Vágóhíd
u. 9.-be. Megkezdődött a dobozolás, pakolás, csomagolás, ami mellett természetesen a szokásos munkánkat is végeznünk kellett, ám jókedvvel tettük, mert bizony a régi családsegítőt alaposan kinőttük.
Először a csapat iskolai és óvodai szociális segítői költöztek át, hiszen nekik a régi gyerekkönyvtár tüdőszűrő állomássá alakítása miatt már szeptemberben el kellett onnan jönniük. Aztán október 5-én megérkeztek a költöztető teherautók, és rengeteg munkával, többszöri fordulóval sikerült mindent egy nap alatt
átvinnünk a gyönyörű új épületünkbe. A hét berendezkedéssel telt, de október 11-től már itt, az új épületben várjuk a vecsési lakosokat. Most távolabb vagyunk a városközponttól, de jóval tágasabb épületben,
kényelmesebb és kulturáltabb körülmények között tudjuk fogadni ügyfeleinket, és a parkolás is megoldódott mind az ügyfelek, mind a dolgozóink részére.
Az intézmény átadóünnepsége november 11-én volt, ahol az ünnepi beszédek és a szalag átvágása, valamint intézményünk történetének rövid bemutatása után körbevezettük vendégeinket.
Intézményünk telefonos elérhetősége változott, a korábbi vonalas telefonszámunk megszűnt.
Továbbra is nyitott szívvel és segítő szándékkal várjuk Önöket, karácsony közeledtével pedig nagyon
boldog, békés ünnepeket és sikeres újévet kívánunk!
Új elérhetőségeink: Vecsés, Vágóhíd u. 9.
Telefon: +36-30 668-7029 és +36-30 668-7030
PATAKI ÁGNES SZAKMAI VEZETŐ, CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
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A vecsési gesztorintézmény munkatársai:
Intézményvezető: Tárnokiné Dr. Törő Krisztina, gyermek klinikai-szakpszichológus
Gyermekjóléti Központ szakmai egység:
Farkasné Balog Edina, intézményvezető-helyettes, szakmai vezető, esetmenedzser – Kiss Judit, esetmenedzser – Jagicza Éva, esetmenedzser – Dr. Török Katalin, esetmenedzser – Naghi Beatrix, esetmenedzser –
Daxkobler Márta, pszichológus (részmunkaidőben) – Horváth Laura, pszichológus (részmunkaidőben) –
Mátyási Emese pszichológus (részmunkaidőben) – Engyelné Fűrész Nikolett, gazdasági ügyintéző –
Pusztainé Botka Mónika, gazdasági ügyintéző – Vargáné Fazekas Magdolna, asszisztens – Hazafi Éva,
gyógypedagógus – Dr. Nagy Anna, jogász – Tölgyesi Klára, szupervízor
Iskolai/óvodai szociális munka
Balogh- Csizmadia Lilla, óvodai-iskolai szociális segítő, szakmai egység vezető – Boros- Drajkó Anita,
óvodai-iskolai szociális segítő – Csillagné Gonda Mariann, óvodai-iskolai szociális segítő – Dora-Gali Rita,
óvodai-iskolai szociális segítő – Hangyál Nikolett, óvodai-iskolai szociális segítő – Jávor Ilona, óvodaiiskolai szociális segítő
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység: Pataki Ágnes, szakmai vezető, családsegítő – Surin
Adrienn, családsegítő – Bánóczi Anikó, családsegítő – Pap András, családsegítő – Csibi Norbert, családsegítő – Domozi Ferencné, tisztaságfelelős – Varga Norbertné, tisztaságfelelős
Alapítványunk:
Vecsési Családokért Alapítvány,
számlaszám: 1174228320033318,
adószám: 18713776-1-13
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Semmelweis Bölcsőde
A Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde szolgáltatását a Vecsésen
élő kisgyermeket nevelő családok részére kínálja. Ezzel a kis ismertetővel szeretnénk bemutatni az elmúlt
évben történt programjainkat.
Nevelési programunk összeállításánál fontos szempont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol
élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyermekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet kívánunk biztosítani a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek. Mottónk: szeretettel és szakértelemmel nevelni.
A napi programjainkon felül igyekszünk minden ünnepet jeles napot behozni bölcsődéinkbe. Az elmúlt
évben több programunk is volt. Október 26-30 között tökfaragás volt intézményeinkben. A gyermekek a
kisgyermeknevelőkkel együtt faragták, festették, ragasztották a tököket. November elején mézeskalácssütés volt. A gyermekek megismerkedhettek a mézeskalács készítéssel, nyújthatták, formálhatták, szaggathatták, megfigyelhették a sütés folyamatát, majd sütés után díszíthették.
December 7-én érkezett hozzánk a Mikulás, akit a gyermekek nagy szeretettel és énekkel fogadtak, illetve a Covid járvány miatt a Tipegők Bölcsőde épen karantén alatt volt ebben az időszakban, így a Tipegős
gyermekekhez házhoz vitték, s kapukra akasztották a Mikulás csomagját a „kis krampuszok”. November
végén, és december elején karácsonyi vásárt tartottunk a családok számára, az általunk készített karácsonyi díszekből, adventi koszorúkból, s mézeskalácsokból. Karácsonyi vásárunk online is elérhető volt.
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Karácsonyunkat január elején rendeztük, mivel úgy gondoljuk, hogy ez egy meghitt családi ünnep, és
az első karácsony élményét nem szeretnénk elvenni a családoktól. Február 11-én, s 12-én az első ünne-
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pünk a farsang volt, melyre a gyermekek és a kisgyermeknevelők is vidám jelmezekbe öltöztek. Egy zenés
délelőttöt töltöttek el a bölcsődéinkben. Március 22-én, a Víz világnapján mindkét intézményünkben egy
vidám „vizezős” napot tartottunk. A kisgyermeknevelők különböző vizes játékokat készítettek elő erre a
napra, a programok során a víz fontosságáról beszéltek a gyermekeknek, s rengeteg ismeretet nyújtottak
számukra. Április 7-én és 8-án tartottuk húsvéti ünnepünket. A gyerekekkel húsvétra készülődve kreatív
foglalkozásokat tartottak a kisgyermeknevelők már az előző héten, ragasztottak, festettek, majd egy vidám, zenés délelőttöt tölthettek el a bölcsődében.
Április 12-16 között Könyvhetet tartottunk intézményeinkben. Ezen a héten a családokkal együtt a
meséket, bábozásokat helyeztük előtérbe. Fontosnak tartjuk, az olvasás, a mese hallgatás örömét, azt,
hogy a gyermek az olvasott mesét saját elképzelései alapján „lássák”, képzeljék el, szókincsük bővüljön.
S „házi feladatként” a szülőket is kértük az esti meseolvasásra, illetve, hogy ha lehet, hozzanak be olyan
mesekönyvet, amit a gyermek szívesen hallgatnak otthon is. Április 22-én A Föld napja alkalmából a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel virágokat ültettek, melyet utána együtt gondoztak, ez nagyon sok lehetőséget nyújt az információszerzéshez, növényekről, színekről, formákról, illatokról.
Áprilisban a bölcsődei dolgozók ismét tudatni szerették volna a szülőkkel, családokkal, s a világgal,
hogy mosollyal, tánccal, zenével boldogabb lehet a világ, s a világot járó tánc challengehez mi is csatlakoztunk. A felkészülés, a felvétel még inkább összekovácsolta az amúgy is összetartó kis kollektívánkat.
Május 3-án és 4-én az anyák napját tartottuk, minden csoport egyénileg ünnepeli, most is nagy szeretettel készítették a különböző ajándékokat a bölcsődében a gyermekek az édesanyáknak, melyet utána meghitt körülmények között adtak át az anyukájuknak.
Május 10-én a Madarak és fák napját tartottuk meg, melyre a gyerekek a kisgyermeknevelőkkel festettek egy nagy fát, s madarakat készítettek rá (kézlenyomatokkal), s a folyóson kapott központi helyet.
Június 9-én és 10-én tartottuk a gyermeknapokat. A gyermeknapunkon különböző programokkal vártuk a gyerekeket, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, folyosón különböző játéktevékenységek biztosítása: állatsimogató, horgászat, célbadobás, rendőrautó és mentőautó megnézése, kipróbálása. Ez az
esemény mindenki számára kellemes és egy jó élmény volt, a szülők részéről is sok pozitív visszajelzést
kaptunk, a gyerekek vidáman meséltek a napjukról.
Augusztusában a nevelési év végén elbúcsúztunk az óvodába menő gyermekektől, a szülőkkel és a gyerekekkel egy vidám, emlékezős délutánt tartottunk.
Majd szeptemberrel egy új nevelési év indult, s a két bölcsőde igyekszik maximálisan ellátni a vecsési gyermekek bölcsődei igényeit.
Októberben ismét készülünk a szokásos tökfaragásunkra, majd novemberben már hangolódunk a karácsonyra és készülünk a mézeskalácssütésre. Mindkét intézmény azonos szakmai programon, azonos szakmai elvekkel látja el feladatait. A két intézmény között napi szintű, jó kapcsolat van.

1. HÚSVÉT 
2. TANC CHALLENGE 
3. FÖLD NAPJA 
4. KARÁCSONY 
5. GYEREKNAP 

6. BÚCSÚZÁS AZ OVITÓL 
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A Semmelweis Bölcsőde munkatársai:
Intézményvezető: Káldy Györgyné– Intézményvezető helyettes: Schäfferné Pálmai Anikó
Élelmezésvezető: Környei-Kádár Eszter– Gazdasági ügyintéző: Murinkó Erzsébet
Kisgyermeknevelők: Balogh Fruzsina, Csizmadia Melinda, Dobrovitz Melinda, Fadgyasné Liebe Melinda,
Mankovics-Halmó Krisztina, Nagy Eszter, Szarkáné Páll Andrea, Szénásiné Landmann Krisztina Tóth
Krisztina, Vadas Teréz, Varga Brigitta – Bölcsődei dajka: Molnár Gézáné, Somogyi Józsefné, Wirth
Andrea – Konyhai dolgozók: Szakácsnő: Zsámbók Zsuzsanna, Konyhalány: Falusi Péterné, Tőke Józsefné
Mosónő: Kellner Ibolya, Karbantartó: Wirth József
A Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde névsora:
Szakmai vezető: Gulyásné Sipos Ágnes Kisgyermeknevelők: Borosné Kluczer Bernadett, Czotterné Horváth
Ágnes, Dolgos Nikolett, Győriné Danó Brigitta, Jász-Halász Luca, Kovács Krisztina, Lázár Mónika,
Zaháné Nagy Fatime – Bölcsődei dajka: Kovácsné Kirchner Diána, Sáfár Lászlóné, Szabó Zsuzsanna
Konyhalány: Kirchner Diána, Sedró Klára – Mosónő: Szakács Róza
Semmelweis Bölcsőde
2220 Vecsés Mária u. 1.
+36-29 350-139, +36-30 668-7022
Intézményvezető: Káldy Györgyné
Intézményvezető helyettes: Schäfferné Pálmai Anikó
email: vecsesibolcsike@gmail.com

Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde
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2220 Vecsés Damjanich u. 34-36.
+36-29 751-753, +36-30 362-9321
Szakmai vezető: Gulyásné Sipos Ágnes
email: vecsesibolcsike2@gmail.com
A két intézmény alapítványa:
Pihe-Puha Bölcső a vecsési Gyermekeknek Alapítvány
Adószám: 18689132-1-13
KÁLDY GYÖRGYNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
Dorfkindergarten Wetschesch
Óvodánk Vecsésen a Fő út mellett helyezkedik el, a város egyik legrégebbi részén, az „Epresben”.
Intézményünket 1949-ben egy régi sváb parasztházból alakították ki, melynek az oszlopos tornáca a mai
napig gazdagítja és emeli óvodánk belső nemzetiségi stílusát. Kezdetben 3, későbbiekben 4 csoporttal működött, majd a felújítás után 2006-tól már öt csoportban tudjuk fogadni a 3-7 éves korú gyermekeket.
Nevelésünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekeink személyiség-fejlesztésére, a közös élményekre, tapasztalatokon alapuló tevékenységekre, játékokon keresztül történő nevelésre, ismeretnyújtásra.
Továbbá fontos feladataink közé tartozik a testi és a lelki egészség megőrzése, az egészséges életvitel alakítása és a mozgáskészség fejlődésének elősegítése.
Intézményünk típusa, német nemzetiségi, mely
megmutatkozik már az óvodánkba való belépéskor
az aulánk berendezési tárgyai, illetve a kékfestő motívumok által. Fontosnak tartjuk óvodánkban a német nyelv megszerettetését, a nemzetiségi identitás
kialakítását, megerősítését. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok, ünnepkörök megismertetésére, ápolására és megőrzésére is, melyek az éves óvodai programjaink jelentős alappillérjei.
Sajnos, idén az óvodai programjainkat a fennálló pandémia még mindig nagyban befolyásolta és
átírta. A téli ünnepkör eseményei is máshogy alakultak a megszokottól. A meghitt, családias adventi időszakot minden gyermek a saját csoportjában
töltötte. Sajnos, a korlátozások miatt elmaradtak a
közös ünneplések. Az idei Mikulás érkezése is rendkívüli volt, de a varázsa ott volt minden gyermek
szemében.
Óvodánkban a farsangi időszak is eltért az eddigiektől, nem tervezhettünk közös projekteket,
együttes tevékenykedéseket. A már hagyománnyá
vált rétesnyújtás bemutatását azért nem hagytuk ki,
a csoportok körforgásban vettek részt az ínycsiklandozó látványban, ahol kétnyelvű környezetben ismerhették meg a réteskészítés folyamatát. Ebéd után
pedig minden gyermeket megvendégeltünk egy szeletecske isteni finom almás rétessel.
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Farsang napján a közös jelmezes „bulizás” az
aulánkban idén sajnos elmaradt. A felszabadult,
örömteli jókedv csak a csoportokban jelent meg, de
a nap végeredménye ugyanaz maradt, mint minden
évben… a gyermekek délután élményekkel tele tértek haza. A tél vége felé már nagyon vártuk a tavaszt, ezért nagy örömmel készítettük el a Kiszebábunkat, melynek az elégetésével, a különféle zajt keltő eszközök megszólaltatásával és a télkergető
mondókák hangos kiabálásával elkergettük a tavaszt.
„Winter, Winter geh’ nach Haus, deine Zeit die ist jetzt aus.
Winter, Winter geh’, wir wollen keinen Schnee!”
„Jöjjön a tavasz, menjen a tél!”
A télkergetéssel sajnos a fennálló vírushelyzetet nem tudtuk elűzni, sőt a tavasz kezdetét rendkívüli
gyermekfelügyelettel kezdtük meg, mely április 18-ig tartott. Ez idő alatt az óvónénik a tavalyi évhez hasonlóan online ovi keretén belül foglalkoztatták az otthon maradt gyermekeket. Az óvodába járó gyermekekkel, még ha kevesen is voltak, próbáltuk nem érzékeltetni a „gyermekfelügyelet” érzését. Szép tavaszi napon együtt kerestük meg a húsvéti nyuszi ajándékát, illetve virágok ültetésével hangulatossá varázsoltuk óvodánk előkertjét is.
Április 19-től a viszontlátás öröme újra szabaddá és boldogabbá tette a mindennapjainkat, de a fokozatos és az óvatos visszatérés érdekében intézményünkben továbbra is betartottuk, illetve a szülőkkel
is betartattuk a veszélyhelyzetre vonatkozó járványügyi szabályokat, illetve a már korábban megfogalmazott intézkedési tervünket.
A gyermekfelügyelet utáni első közös programunk a TrachtTag – Népviselet napja – kezdeményezés és az ugyanazon a napon megtartott Majális
volt. A Zentrum (Magyarországi Német Kulturális és
Információs Központ és Könyvtár) által kitűzött
TrachtTag napján, április 30-án óvodánkba a gyermekek már reggel nemzetiségi népviseletet tükröző
ruhában, vagy ruhakiegészítőben érkeztek. Ámulattal ás bámulattal vették szemügyre a gyermekek
egymás ruházatát, ami által még jobban érezhették
az összetartozást. Ezen a délelőttön a gyermekek nemzetiségi zenéket, énekeket hallgattak, és egy szülő
jóvoltából az óvodásaink elfogyaszthattak egy hatalmas, különleges „TrachtTag-os” tortát is.
A jó idő meghozta a vidám, közös szabadtéri
programjainkat is, melyeken a gyermekek önfeledve,
boldogan vettek részt. Ilyen esemény volt az idei
Gyermeknapunk és a júniusban megrendezett Vidám
Vándorok zenés előadása is. A Gyermeknapunk felejthetetlen élményeket nyújtott a gyermekek számára, mivel a nap sztárvendége két kutyus volt,
Döcög és Dió, akik a gazdájuk irányításával szórakoztatták a közönséget. Hagyományainkhoz híven
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ezen a napon is kedveskedtünk az óvoda összes gyermekeinek 1 gombóc fagyival, melyet Gyermeknap alkalmából az idén a piactéri FesztGelato fagyizó ajánlott fel.
Óvodánkban az évvégi csoportos buszos kirándulások elmaradtak, de helyette én úgy gondolom,
hogy egy sokkal gazdagabb, élménydúsabb és még
ráadásul hagyományőrző programban lehetett részük az óvoda gyermekeinek és felnőttjeinek is egyaránt. Füzesi József, „Füzi papa” jóvoltából és felajánlásából mind az 5 csoport gyermekei részt vehettek egy lovaskocsikázó körúton, mely Vecsés belés külterületét érintette. Nagy élmény volt mindenki számára a napsütéses időben az együtt döcögés,
nézelődés, közös sikítozás a hepehupás utakon, és mindez a paták ritmikus dobogására.
A járványügyi korlátozások miatt a tavalyi évhez hasonlóan, sajnos az idei nevelési évben sem tudtunk elbúcsúztatni az iskolába menő gyermekeket a szeretett óvodánkban. Így a ballagó csoportok szülei
és a dolgozói lehetetlent nem ismerve megszervezték egy külsős helyszínen, még hozzá egy nemzetiségi
jellegű helyszínen, a Tájház udvarán óvodásaik részére e szép, felejthetetlen eseményt. A nagy nap délutánját az ovisok ballagó műsora nyitotta meg, mely megható versekből, énekekből és táncokból állt. A
műsor legmeghatóbb része és egyben a csúcspontja a tarisznyaátadás volt, mely egy nehéz, érzelmes pillanat, mind a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára is egyaránt. A ballagási ceremónia után következett a délután felszabadultabb része, amikor is beindult az estig tartó jóhangulatú kertiparti.
A 2021/2022-es nevelési év előreláthatólag ismét kihívások elé állít, és folyamatos alkalmazkodásra kényszerít majd mindannyiunkat. A szeptemberi hónap eseményeiben is már megmutatkozott a változás… a séta
a Búcsúban, és a Káposztafesztre való készülődés ismét elmaradt az óvodások programjaiból.
A Káposztafeszt hangulatát pótolva az ovinkban
egy héten keresztül a káposzta körül forgott minden
tevékenység. A csoportok részt vettek savanyítóüzem
látogatáson, ahol elkaphattak néhány fortélyt a vecsési savanyúság készítésével kapcsolatban. Az óvodában is várta őket sok, nem megszokott feladat
(mozgásfeladatok káposztával, paprika/uborka tömése káposztával, káposzta kóstolás, káposzta ábrázolás).
Az ősz beköszöntésével már elkezdtük szervezni
óvodánk egyik legkedveltebb és leghangulatosabb
rendezvényét a Márton napi lampionos felvonulást.
Az idei szervezésben és megvalósításban segítségünkre lesz a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Palotai Viktória, a Kulturverein-Vecsés tagjai, és a
Vecsési Tájház Alapítvány tagjai is. Bízunk benne,
hogy a fennálló járvány nem fogja az idei Márton
napi megemlékezésünket keresztülhúzni, mely egy
kicsit különlegesebb is lesz, mint az eddigiek.
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A 2021-es évben nem csak a gyermekek mindennapjait, de óvodánkat is igyekeztünk szépíteni, újítani, hogy szebb, jobb és megfelelő környezetet teremtsünk az óvodai neveléshez. Így pl. karbantartási munkálatok által megszépültek az óvodánk udvarán lévő kerti játékok, szülői erőből megtörtént az egyik csoport újra festése, illetve ugyanabban a csoportban egy klímaberendezés is felkerült a falra szülői támogatással. Ezen kívül ebben az évben is bővíteni tudtuk óvodánk tárgyi eszközkészletét új játékokkal,
bútorokkal, és informatikai eszközökkel a Fenntartó támogatásával.
Óvodánk nevelőtestülete és alkalmazottjai is együttesen arra törekszünk, hogy az elmúlt évek gyermekközpontú szemléletét, szakmai eredményeit megtartva, a jövőben is színvonalas, pozitív jövőképet sugárzó intézmény maradjunk a városunk életében.
VARGYASNÉ BAKONYI ILDIKÓ ÓVODAVEZETŐ
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Nevelőtestületünk:
Óvodavezető: Vargyasné Bakonyi Ildikó, Óvodavezető helyettes: Eszényiné Honti Krisztina
Óvodatitkár: Csányi Vonková Petra
Katica csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: Vatainé Nagy Enikő, Óvodapedagógus: Eszényiné Honti Krisztina,
Dajka: Déri Jánosné
Maci csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: Molnár Vivien, Óvodapedagógus: Horváthné Papp Éva,
Dajka: Vintura Irén
Napocska csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: Gábor Dorottya és Vargyasné Bakonyi Ildikó, Pedagógiai
asszisztens: Kékesiné Fitz Zsuzsanna, Dajka: Neubrandt Gábor Mihályné
Pillangó csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: Weimert Éva, Óvodapedagógus: Vasadi Attiláné
Dajka: Herr Klára Andrea
Süni csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: Varga Nikolett, Óvodapedagógus: Molnár Anna
Dajka: Tauzer Balázsné
Konyhai dolgozók: Frühwirth Tünde, Ötvös Gusztávné Gondnok-karbantartó: Hirsch László
Óvodánk munkáját segítő közfoglalkoztatottak: Horváth Tímea, Pecz János
Elérhetőségeink:
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetschesch
Cím: 2220 Vecsés, Fő út 83.
Telefon: +36-29 350-310
Mobil: +36-30 368-7622
Email: info@falusiovi.hu
Honlap: www.falusiovi.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/falusinemzetisegiovoda
Gyermekmosoly Alapítvány
Bankszámlaszáma: 65100091-11217561
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Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
„Mindennek megvan a maga órája,
…ideje az ültetésnek és ideje a „kiszakításnak”…
…ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek…”

Kiemelt céljaink, feladataink 2021-ben
Komplex Alapprogram bevezetése
A 2020–21-es tanév végén megkezdtük ennek előkészítését, a tanmenetekben szerepeltettük a KAP-os
tanórákat, elkezdtük az óravázlatok elkészítését. Az iskola alapdokumentumait ennek megfelelően aktualizáltuk. Ebben, vagyis a 2021-22-es tanévben 1. és 5. osztályban kerül bevezetésre a Komplex
Alapprogram, majd felmenő rendszerben a többi évfolyamon is.

Alsó tagozatosok – nemzeti nevelés, hazafias nevelés
Ez a kérdéskör a 2017-18-as tanév óta szintén az egyik kiemelt feladatunk. 2017 szeptembere óta a
tanévnyitó ünnepség kezdetét jelző Himnuszt iskolánk énekkara és a Vecsési Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai adják elő. Az elmúlt tanévben a felső tagozatosok énekórán már elsajátították nemzeti imánk
elő versszakát, szeptembertől a nemzeti nevelés keretében az alsó tagozatos tanító nénik minden osztályban megtanítják énekelni a gyerekeknek a Himnuszt.
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Felső tagozatosok – olvasás népszerűsítése
A felső tagozatos munkaközösségi értekezleten az olvasás népszerűsítését tűzték ki célul a kollegák.
Könyvtári órákkal, olvasást megszerettető programokkal (pl. olvasás hete, olvasás éjszakája) készülünk majd a tanév folyamán.

A nyár folyamán történt felújítások
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem történt felújítás. 2021 márciusától a karbantartók a kisebb javítási és festési munkákat elvégezték az intézményben. Az önkormányzat a kötelező tisztasági
festést biztosította a konyhán a 2021-22-es tanév nyarán is. A tankerület biztosította 4 tanterem és a
szerverterem kifestetésének költségeit.

A szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása
A Monori Tankerületi Központtól projektort, 3 új asztali számítógépet és 3 darab monitort, valamint
7 fehér táblát kaptunk. Két tanteremnyi bútorzatot várunk még ezévben. Tavasszal „önerőből” kicse-
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réltettük az iskola stúdiójának az erősítőjét és keverőpultját, és a nyár folyamán vásároltunk 4 projektort az iskola alapítványának jóvoltából.
Nagyon büszke vagyok, mert kollegáim kitartó és alapos munkájának köszönhetően a járványügyi
helyzet elmúlt másfél éve ellenére 8. osztályos diákjaink kiválóan teljesítettek és álltak helyt a központi felvételin. Magyarból alig maradunk el az országos átlag eredményénél, matematikából pedig 2
ponttal teljesítettünk jobban, mint az országos átlag. Külön kiemelném, hogy 50 pontos felvételit is
írtak diákjaink. A diákok 40%-a gimnáziumban, 53%-a technikumban, s mindössze 7% folytatja szakképző iskolában 9. osztálytól tanulmányait.
VESZPRÉMI KLÁRA
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Az Andrássy iskolában régi hagyomány, hogy a leendő első osztályosok és szüleik személyesen is tájékozódhatnak az intézményünkben folyó munkáról,
benyomást szerezhetnek az iskola légköréről, találkozhatnak és megismerkedhetnek a tanítókkal. Az
Iskolacsipegető minden évben havi rendszerességgel
várja az érdeklődőket. A 2020/21-es tanévben sajnos, a járványügyi rendelkezések lehetetlenné tették
ennek a rendezvénysorozatnak a hagyományos keretek közti lebonyolítását is. Az új helyzet, új módszereket kívánt, ezért a tanító nénik egy-egy bemutatkozó filmet készítettek annak érdekében, hogy az
iskolába készülő gyerekek és szüleik könnyebben
tudjanak az iskola és tanítóválasztás fontos kérdésében döntést hozni. Reményeink szerint a kisfilmek
visszaadtak valamennyit az intézményi légkörből, a
FOTÓ: KOVÁCSNÉ GYETVAI GYÖRGYI
tanítók attitűdjéből, személyiségéből, hiszen a választott pedagógus négy éven keresztül meghatározója lesz a gyerekek életének, fejlődésének, az iskola pedig második otthonukká válik. Bízunk benne, hogy a 2021/22-es tanévben végigvihetjük az
Iskolacsipegető teljes tervezett programját. A személyes találkozás természetesen nagyobb lehetőséget, színesebb rátekintést, több élményt nyújt a jövőre iskolába lépő gyerekeknek és szüleiknek. Az első közös program októberben már lezajlott, készülünk a következőre, és talán egy-egy kisfilmre is. Ki
tudja, talán ez a kis csel beválik, és ebben a tanévben teljes lehet az Andrássy Iskolacsipegetője. Várunk
benneteket szeretettel kedves leendő elsősök!
DOMINEK TÜNDE

Pillanatképek iskolánk életéből
Alsós és napközis munkaközösség
Iskolánk létszáma évről évre növekszik, egyre több gyermeket bíznak ránk a szülők. Idén három első osztályt tudtunk indítani, elég magas osztálylétszámmal. A felső tagozatba is rendszeresen érkeznek gyerekek. Köszönjük a szülők bizalmát! A nevelő és oktató munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk megóvására, szépítésére. Igyekszünk barátságos, hangulatos környezetet teremteni a termekben, folyosókon egyaránt. Lassan hagyománnyá válik, hogy egységes dekorációval öltöztetjük fel az egész iskolát.
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Délutáni programokkal próbáljuk színesíteni az iskolai életet, Iskolacsipegető szervezésével segítjük az iskolába készülő óvodásokat. A napköziben is szinte minden osztály teljes létszámmal marad, így többnyire homogén csoportok vannak. A leckeírás mellett a gyerekek szakkörökön, zenei órákon, sportfoglalkozásokon vehetnek részt, de elsődleges cél, hogy a szülőket mentesítsük, és a házi feladatát mindenki elkészítse az iskolában. Fontos számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat, így az év folyamán több olyan
programot is szervezünk, ahová őket is szeretettel várjuk. Például: családi napok, adventi kézműves-foglalkozás, őszbúcsúztató, farsang, kiszebáb-égetés, bemutató óra, Andrássy-túra. Környezetünk, a Föld védelme érdekében, évente két papírgyűjtést szervezünk, a Sulizsák program keretében tavasszal több mázsa ruhát gyűjtünk össze, és rendszeresen részt veszünk a TeSzedd önkéntes szemétszedő akcióban. Téli és
nyári táboraink is mindig nagyon népszerűek.
BALAJTI ANIKÓ ÉS KOVÁCSNÉ GYETVAI GYÖRGYI

Felsős munkaközösség
Az iskolánkban működő szakmai munkaközösségek egyike a felsős munkaközösség. Tagjai a felső tagozaton tanító szaktanárok, akik közül sokan egyben osztályfőnökök is. Mivel az osztályfőnöki munka önmagában is sokrétű, a felsős munkaközösségen belül működik egy osztályfőnöki munkaközösség is. Munkaközösségünk pedagógiai, szakmai és módszertani kérdésekben ad segítséget az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, fejlődéséhez. Egységes követelményrendszert
alakítottunk ki, folyamatosan ellenőrizzük, mérjük, értékeljük a tanulók tudását, ismeretszintjét. Tanulmányi és szaktárgyi versenyeket szervezünk, országos pályázatokon, akciókban veszünk részt. Pályakezdő
kollegáinkat mentortanárok segítik. Iskolai programokat, rendezvényeket bonyolítunk le. Irányító, segítő, ellenőrző, összehangoló tevékenységünkkel elősegítjük a sikeres oktató-nevelő munka hatékonyságának növelését, felelősek vagyunk a munkatervben rögzített feladatok végrehajtásáért. Fontosnak tartjuk
a szoros, alkotó együttműködést a többi munkaközösséggel, a szülői közösséggel, a napközivel.
CSORBA LÁSZLÓNÉ
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Osztályfőnöki munkaközösség
Nevelőtestületünkben négy munkaközösség működik: az alsós, a felsős, osztályfőnöki és a napközis munkaközösség. A munkaközösségek saját munkatervben rögzítik az éves célokat, feladatokat. Heti munkaközösségi gyűléseken egyeztetik a tényleges teendőiket, és megbeszélik az időszerű felmerülő szakmai kérdéseket. Az egész intézményre kiterjedő programok esetében a négy munkaközösség közösen végzi a szervezési, lebonyolítási feladatokat. A munkaközösség-vezetők tartják a kapcsolatot a vezetőség és a
munkaközösség tagjai között. Általuk szervezettebbé váltak a programok. Az információáramlást bővítettük a heti és alkalmi megbeszélések mellett kör e-mailben történő kommunikációval, zárt tanári
Messenger csoporttal, alkalmanként Google Meets-en történő megbeszélésekkel. A négy munkaközösség
jól működik együtt pl. pályaorientációs napok, projekt napok, zsibvásár, karácsonyi ünnepségek lebonyolításában. A munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörrel rendelkeznek.
BERÉNYI MÁRIA

Ez nem sprint, hanem maraton … Békés Iskolák program az Andrássy iskolában
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Hogyan is tettük /tesszük mindezt? A kezdeti lendületben volt témahét és kampánynap a békés szemlélet jegyében, részt vettünk képzéseken, de megtorpant a folyamat. A fonalat 2018-ban vettük fel, amikor
iskolai szociális segítő szakember, majd iskolapszichológus is érkezett hozzánk. Igazgatónk részt vett a
Békés Iskolákkal kapcsolatos továbbképzésen, hogy megismerje a program vezetőkre vonatkozó feladatait. Újraalakult a békítő team iskolánkban. Az ELTE Pedagógiai- és Pszichológiai Tanszékének segítségével részt vettünk egy bullying felmérésben, ennek értékelését az idei tanévben ismertük meg. Az eredmények alapján dolgozzuk ki további terveinket. Online előadást tarthattunk a Tavaszi Pedagógiai Napok
keretében a Békés Iskolák programról, így más településen dolgozó kollégáinkkal is megismertethettük a
szemléletet. Ha kialakul egy-egy konfliktushelyzet, netán bántalmazás gyanúja merül fel, igyekszünk a
szemléletbe ágyazottan, a szemléletből adódó kommunikációval megoldani a problémát.
Hatékony-e a program? Mindenképpen. Pozitív tapasztalataink bőven vannak még úgy is, hogy nem 100
%-ban működik még nálunk sem a folyamat. Minden egyes esetet jól oldunk meg? Korántsem. Nekünk és a gyerekeknek is nehéz, hogy egy adott konfliktusban mindig minden esetben jól reagáljunk. Soha nincs nálunk bántalmazás? Bár ez lenne a tökéletes cél, ez nem igaz. Ám igyekszünk felismerni, és időben kezelni ezeket.
Amiben biztos vagyok, az az, hogy a bullying ellenes szemléletre igenis hangsúlyt kell helyeznünk az
oktatásban. Ez nem sprint, hanem maraton… – ezt írtam a cikk címében. Nem véletlenül. Ha elfogadjuk, hogy nem lesz egyik napról a másikra minden felhőtlen, ha tudomásul vesszük, hogy a hatékonysághoz komoly pluszmunkára lesz szükség, ha az első kudarcnál vagy visszaesésnél nem adjuk fel, akkor hoszszabb távon sikeres lehet a program.
HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA
FOTÓ: KOVÁCSNÉ GYETVAI GYÖRGYI
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Diákönkormányzat
Az első félévben ritkán tudtuk csak megtartani a gyűléseinket a Covid miatt. Kétheti rendszerességgel gyűltünk össze, hogy megvitassuk közös ügyeinket. A DIKI vezetője Weiszháb Nóra (8.b), helyettese pedig Kató
Alexandra (8.b) volt. A gyűléseken az aktuális problémák mellett mindig felkészültünk a következő programjainkra.
Szeptemberben megszerveztük és lebonyolítottuk az iskolai papírgyűjtést. Ezután beütött a járvány
második hulláma. Az október végi Halloween-bulit ajárvány miatt elmaradt. December 6-án reggel
Mikulás-napi szaloncukorosztással leptük meg a diákokat, a szülőket és a tanárokat: korán reggel kitettük őket az asztalra. Karácsony előtt zsibvásárt rendeztünk volna a tornateremben. Sajnos, ez is elmaradt. A második félévben a Covid harmadik hulláma és az iskolabezárás „megölte” a DIKI-t. Amit mégis
tenni tudtunk, az két dolog. 400000 Ft-tal támogattuk az iskola tervében szereplő új közösségi teret, és
lebonyolítottuk a tavaszi papírgyűjtést. Utóbbin 14 és fél tonna papírt gyűlt össze. A 2021/2022. tanév
elején új vezetőt választottunk, Várszegi Violát (8.a), akinek a munkáját Bartha Dóra (8.c) fogja segíteni. Szeptember elején máris volt programunk, megrendeztük az őszi papírgyűjtést. Innen fogjuk folytatni, ha csak a Covid megint közbe nem szól.
KISS GÁBOR
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Iskola-pszichológus
Az Andrássy iskolában a tantestület tagjai nyitottan, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, biztonságos
légkört teremtve fordulnak a tanulók felé. A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségű tanulóknak pedig kifejezetten igyekeznek megteremteni azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a fejlődésüket, tanulmányi előmenetelüket. 2020 áprilisától kezdődően az SNI és BTM-es,
BTMN-es tanulókat a vezetőség, a pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógus kollégák, fejlesztőpedagógusok, az iskola szociális segítője, énmagam, az iskola pszichológusa, a tantestület további
tagjai és a szülők egyre inkább összehangolt munkában igyekszünk támogatni, fejleszteni, segíteni intézményünk tanulóit. Iskolapszichológusként az egyik fő feladatom segíteni a diákokat. Ez a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségű tanulók esetében kifejezetten fontos, ahol az egyéni foglalkozásokon túl

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

az egyik fontos szerepem egyfajta stabil híd folyamatos építése a vezetőkkel, a tantestület tagjaival, szülőkkel, külső szakemberekkel.
MIKLÓS ANDREA

Sportélet
Az elmúlt két év járványügyi helyzete az iskolai és versenysportra is erősen rányomta a bélyegét. Elmaradt
városi versenyek, és elmaradt Diákolimpiák, lezárt bajnokságok.
Iskolánk testnevelői a jelenléti oktatás újrakezdésével teljes gőzerővel indították újra a sportfoglalkozásokat iskolánkban, melyeket rendkívül nagy létszámban látogatnak tanulóink.
Tovább folytatjuk a Kézilabda az iskolában programot, a Bozsik programot, valamint a rendkívül széles és izgalmas mozgáspaletta ajánlattal rendelkező Mini Talent Sportegyesülettel együttműködve képezzük és integráljuk a Vecsési Sportegyesület szakosztályaiba a fiatal és tehetséges sportolókat.
KABAI GABRIELLA

Mini Talent
Az Andrássy iskolában a Mini Talent Sportegyesület is tart foglalkozásokat. Az edzéseken az elsős és másodikos gyerekek vesznek részt. Feladatunk a gyerekek játék repertoárjának bővítése, és egészséges, játszani szerető gyerekek nevelése. Az órákon különféle labdás játékokkal ismerkednek a gyerekek, elősegítve a kognitív képességfejlődést, együttműködést, valamint a térben való tájékozódást. Cél: a minőségi
szabadidő eltöltésének a kialakítása!
PICHLER RUDOLF
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A Covid ellenére az idei tanévben is készítettek fel csoportokat a pedagógusok matematikából és magyar
tantárgyból a Bolyai csapatversenyre. A tavaszi fordulón matematikából. Öt csapat jutott be az első tízbe, magyarból kettő. A megyei matematika verseny őszi fordulóján is kiválóan teljesítettek diákjaink: a
6.a osztály csapata 3., a 7.b osztály pedig 2. helyezést ért el. 2021 májusában 22 tanulónk vett részt a Zrínyi Ilona matematika versenyen. A sikeres felkészítés újabb eredménye mutatkozott meg: egy 5. osztályos
lány tanulónk díjazott lett, 4. helyezést ért el a megyei matematika versenyen. Már 4. éve a matematika
és magyar felvételi előkészítők mellett angol nyelvből is készítenek fel kollegáink központi felvételire diákokat. Dicséretes, és munkájuk eredményességét mutatja az, hogy évek óta az országos átlag felett teljesít iskolánk az országos idegen nyelvi kompetenciaméréseken.
A közös összefogás – tanár–szülő- diák – szép példái mutatkoztak meg idén is. Az egyik ilyen esemény az udvar betonkerítésének lefestése.

FOTÓ: MALINKÓ JUDIT
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SZMK kezdeményezésként indult, majd a szülők mellett kollegák és diákok is részt vettek a munkában. A másik egy jó pár éve dédelgetett álmunk: a sportpálya mögötti 400 négyzetméternyi üres-gazos terület Szabadidőtérré alakítása. Ez egy több millió forintos beruházás, amihez elengedhetetlenül szükséges a Tankerület, az Önkormányzat és egyéb támogatói finanszírozás felkutatása. Intézményi szinten a szülői közösség, iskolánk alapítványa, a papírgyűjtésből és a “Sulizsák” programból befolyt összegből tudtunk hozzájárulni.
Kiemelt figyelmet fordítottunk idén is – a személyes jelenlét idején – a neveltségi szint javítására, a
békés szemlélet iskolai szintű megerősítésére, valamint a pályaválasztáshoz való segítségnyújtásra.
Terveinket csak kis részben tudtuk megvalósítani a Covid miatt. Az elképzelések zöme áttevődik a következő évekre. Remélem, kidolgozott tervünk alapján folytathatjuk a bántalmazásmentes szemléletiség beépítését az intézményi életbe. A hagyományos pályaorientációs napunk sajnos, nem a megszokott formában valósult meg. A szakmák képviselői nem tudtak jelen lenni a járványhelyzet miatt. Az Ipartestület által biztosított szakemberek gyakorlati bemutatói elmaradtak.
Külön kiemelném a pedagógusok azon képességét, hogy alkalmazkodjanak egy új helyzethez, s ebben hatékonyan helyt is tudjanak állni. Itt nemcsak az online órák megsokszorozódását értem az elmúlt tanévhez képest, hanem az igen magas színvonalú, igényes emlékműsorok megtartását is az iskolarádión keresztül.
A jelenléti oktatás visszatértével legfőbb feladatunk az volt, hogy felmérjük diákjaink tudását, esetleges hiányosságait, illetve felzárkóztassuk azokat a diákokat, akiknek a digitális oktatás alatt valamilyen okból nehézségük akadt. Ennek érdekében a tanulmányi kirándulásokat a tanév utolsó napjaira halasztottuk. A visszatérést követően június elején sikerült lebonyolítanunk a “tavaszi” papírgyűjtésünket.
Már második éve zajlik a ballagás rendkívüli keretek között. Ebben a tanévben a szülők és testvérek jelenlétében egy igen meghitt, és családias műsorral búcsúztunk el ballagó diákjainktól.
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Mindig törekedtem a fejlődésre, a megújulásra, a gyerekek megsegítésére. Vezetőként az egész intézményben kell gondolkodnom, jó gazdájává kell, hogy váljak. Munkatársaimat is segítenem, támogatnom
kell úgy, hogy a partneri kör támogasson engem elképzeléseimben, s közösen alkossunk újat. „Mielőtt vezetővé válnál, a siker lényege önmagad növekedése. Amikor vezetővé válsz, a siker annyit jelent, hogy másokat gyarapíts.”
VESZPRÉMI KLÁRA INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Munkatársak
Intézményvezető: Veszprémi Klára
Intézményvezető-helyettesek: Dominek Tünde, Szentgróti-Tóth Tamás
Pedagógusok:
Apkó Zsuzsanna tanító, Barna Lászlóné tanító, tanár, napközis Benkes Andrea tanító – fejlesztő pedagógus, Berényi Mária tanár, Bird-Németh Éva tanár, Csikósné Plauschin Katalin tanár, Csorba
Lászlóné tanár, Deme Istvánné tanító, Dudás Laura Erika tanító, Fábiánné Balajti Anikó tanító, Fabu
Matild fejlesztő pedagógus, Fejérné Gál Tímea tanító, Gyöpösné Gémes Ilona Anikó tanár, Horváth
Zoltán tanár, Horváthné Gyurcsán Erika tanár, Kabai Gabriella tanár, Kádár József tanító, Kazár Tímea
tanár, Kéri Marietta tanár, Kiss Gábor tanár, Kissné Fehér Judit tanár, Kissné Szabó Katalin Szilvia tanító, Kovács Krisztina tanító, Kovácsné Gyetvai Györgyi tanító, Kürti Orsolya tanító, Malinkó Judit tanár, Mándoki Réka Anna tanító, Miklós Andrea iskolapszichológus, Nagy Gyöngyvér tanár, Orczi Tóth
Enikő tanító, Pichler Rudolf Csaba tanár, Roth Ágnes tanító, Simon Gyöngyi tanár, Steigervald Róbert tanító, Tácsik Luca Réka napközis nevelő, Tóth Luca történelem, Zakota János tanító, Zumpf Anikó tanító
Pedagógiai asszisztens: Albert Mónika, Káli Éva Szilárda, Kenyó Andrea, Szabados Ágnes
Iskolatitkár: Beleslin Judit, Pongó Nelli
Rendszergazda: Sárosi Gábor
Karbantartók: Szász Ferenc, Széplaki Imre
Portás-kézbesítő: Wunsch Ildikó
Takarítók: Csibiné Nagy Magdolna, Dobos Anikó, Jászberényi Lászlóné, Miszlai Mária Márta, Tudja
Andrásné, Vincze Istvánné
Esti portás: Juhász Gyuláné
Konyhai dolgozók: Brezóczki Mihályné, Dein Jánosné, Gyenis Károlyné
Önkormányzati kisegítő: Guth Rita
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Az iskola elérhetősége:
Cím: 2220 Vecsés, Erzsébet tér. 1.
Tel.:+36- 29 350-408 Fax: +36-29 352-126
E-mail: analap.ikola@gmail.com Web: www.andrassy-vecsés.hu
Facebook: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola- Hivatalos
Andrássy-telep Ifjúságért Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér. 1.
Bankszámla: 65100091-10095832
Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük,
esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”.
Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.
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Róder Imre Városi Könyvtár
Nem gondoltuk, hogy könyvtárunk munkáját 2021-ben még mindig a járványügyi helyzet alakulása befolyásolja. Az év első felében nem tartottunk rendezvényeket, kizárólag az alapszolgáltatás, a könyvek
kölcsönzése működött. A pandémia pozitív hozadéka, hogy sokan megtanulták a kényszer hatására, hogyan használják online felületeinket. Ehhez természetesen sok segítséget kaptak, tanuló felületeket hoztunk létre, ahol lépésről-lépésre sajátíthatták el többek között az online katalógus használatát. A katalógusból információt kaptak arról, hogy a keresett könyv milyen státuszban van, kölcsönzésbe van, vagy elérhető.
Az e-mailen, telefonon megrendelt könyveket a portán vehették át olvasóink. Könyvbedobó ládát is
kihelyeztünk azoknak, akik csak visszahozták könyveiket.
Az év második felétől újra lehetőség volt a könyvtár személyes használatára, amit már az olvasók és
mi is nagyon vártunk. Júliustól megkezdődtek könyvtári óráink, iskolai és óvodai csoportok látogattak
könyvtárunkba.
Gál István helytörténeti kutató könyvbemutatóval egybekötött kiállítása október hónapban volt látható. A kiállítás címe önmagáért beszélt: „25 év 25 könyv”. Vörös Eszter Anna festőnő Polcvég kiállítása
ugyancsak október hónapban volt látható.
Varsa Mátyás, Varsa Márton és Lenkefi István irodalmi estjén Baudelaie, Rimbaud és Villon versekkel
kápráztatta el hallgatóságát.
Az Őszi Könyvtári Napok keretében számos rendezvényt tartottunk, könyves vasárnapunkon díjaztuk
olvasóinkat. Köszönjük nekik, hogy rendszeresen látogatták intézményünket.
Az év felnőtt olvasója – Szabó Tünde 133 db könyvet kölcsönzött
Az év gyerek olvasója – Tóth-Nyáry Virág 107 db könyv
Év családja: Horváth Noémi és családja
Az év legfiatalabb olvasó: Jernei Miléna
Az év legidősebb aktív olvasója: Filep Gáborné
Az év mecénása: Takács Hajnalka
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A könyvtár személyi állományában az előző évhez képest nem történt változás.
Elérhetőségünk:
Vecsés, Telepi út 43. emelet
Telefon: +36-29 354-391
E-mail: rodim@vecsesikonyvtar.hu
Web: www.vecsesikonyvtar.hu
VADÁSZI MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Bálint Ágnes Óvoda
A 2020-2021-es nevelési évben a koronavírus járvány újra nehézségek elé állította óvodánkat. Sajnos tapasztalatunk volt már bőven. Szeptember végén már ismét intézkedési tervet készítettünk, melyet év közben többször az aktuális kormányrendelethez igazítottunk.
A járvány nem kímélt minket sem. Októbertől április végéig folyamatosan betegedtek meg a gyermekek és a felnőttek is. Az EMMI és Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának határozata alapján
mindegyik csoportunk volt karanténban. Teljes intézményi zárása nem került sor. A fertőzött dolgozok helyettesítése nagy terhet jelentett minden munkatársnak, mert a járványhelyzet miatt a csoportok összevonását igyekeztünk elkerülni.
Eddigi közös óvodai programjainkat (Mikulás, karácsony, Egészséghét, Föld napja, Víz világnapja, húsvét) idén csak a csoportokon belül tudtuk megtartani.
A 03.08-tól 04.19-ig elrendelt rendkívüli zárás alatt is biztosítottuk a gyermekfelügyeletet, melyet
10 gyermek vett igénybe.
Májusban az Édesanyákat már az óvodában tudták köszönteni a gyermekek.
Hagyományos Gyermekhetünk is programokban gazdag volt.
Érdekes bemutatón vehettek részt az ovisok az Üllői Önkéntes Tűzoltók Egyesületének tagjaival.
Közös játékos sport délelőttön mozgott együtt minden gyermekünk, ahol hét akadálypályát kellet teljesíteni minden csoportnak.
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Ellátogatott hozzánk a Gézengúz együttes is mesés-zenés-táncos műsorukkal.
A hetet ugrálóvárazás, fagyizás, arcfestés és ügyességi játékok zárták.
A nevelési évtől júniusban minden csoport a szülőkkel együtt szervezett játszó délutánnal köszönt el.
Június végén közös ballagáson búcsúztunk iskolába menő gyermekeinktől.
Egy megfeszített, nehéz, de példa értékűen rugalmasan alakított munkával telt évet zártunk.
Legfontosabb pedagógiai céljainkat, munkatervi és időszerű feladatainkat a járvány harmadik hulláma
és a veszélyhelyzet miatt részben, valamint folyamatosan újra tervezve tudtuk teljesíteni. A szakmai munka színvonalát igyekeztünk minden új és eddig ismeretlen helyzetre alkalmazva megtartani.
A hihetetlen nehéz helyzetben végzett pedagógiai munka eredményességéért, a gyermekek mentális egészségének megóvásáért tett erőfeszítésekért elismerés illeti a Bálint Ágnes Óvoda minden munkatársát!
LAKNER BRIGITTA

Óvodánk adatai:
Cím: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 31.
Telefonszám: +36-29 350-149
E-mail: balintagnesovi@gmail.com
Honlap: www.balintagnesovoda.hu
Az Andrássy-telep Gyermekeiért Vecsés Nyílt Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 18670282-1-13
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Dolgozóink:
Óvodavezető: Lakner Brigitta
Óvodavezető helyettes: Vargáné Balogh Andrea
Óvodapedagógusok: Bene Katalin, Bogdán Judit, Bognár Judit, Botorné Fehér Anita, Fischer Béláné,
Hajsóné Bényei Hedvig, Hrutkáné Dávid Mónika, Mayerné Jákli Rita, Nyalka Krisztina, Rátócziné
Belányi Csilla, Soltészné Kovács Zita, Takácsné Elek Gina,
Dajkák: Ardeleán Éva Kinga, Csere Istvánné, Droppáné Kósa Mariann, Kósa Árpádné, Pollákné Barna
Renáta, Takács Lászlóné, Tihanyi Istvánné,
Pedagógiai asszisztensek: Horváthné Dóra Beatrix, Jusztin Ágnes,
Óvodatitkár: Kovács Mónika
Konyhai dolgozók: Kovács Erika, Schattmann Éva,
Karbantartó: Pollák János

FOTÓK: ÓVODA
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Bálint Ágnes Kulturális Központ
A 2020. november 11-től életbe lépett járványügyi rendeletben foglaltak szerint, egészen a járvány második és harmadik hulláma alatt 2021 május közepéig a teljes rendezvénytilalom mellett végig zárva tartott intézményünk, mely miatt következő lekötött programjaink is lemondásra kerültek: Hevesi Krisztina
előadása, Cimbaliband koncert és a Csárdáskirálynő operett előadás. Ennek okán a 2020-as látogatói adataink jócskán elmaradtak a korábbiaktól. A rekordnak számító 2019-es 111.670 fő helyett mindösszesen
37.099 fő látogatottságot könyvelhettünk el, ami közel 66%-os visszaesést jelentett.
A Covid-19 világjárvány rohamos terjedése felülírja eddigi szokásainkat, mindennapi rutinunkat, életvitelünket. Ennek okán a fenntarthatóságnak kell a következő években az életstratégiánkat alakító alapelvnek lennie. Át kell gondolni eddigi működésünket: mit kell tennünk, tennie a kulturális ágazatnak, hogy
fenntartható maradjon a jövőben is, keresetet tudjon biztosítani munkavállalóinak és művészeinek, művelődést, minőségi szabadidőtöltést közönségének. Ennek vizsgálatára 2020 őszén online közönségkutatást indítottunk három másik szomszédos, Budapest 18. kerületi partner intézmény bevonásával (Kondor
Béla Közösségi Ház, Pestszentimrei Közösségi Ház, Rózsa Művelődési Ház), mely ugyan még csak az első
lépése a folyamat realizálásának, azonban a kutatási eredmények ismeretében a járványügyi intézkedések figyelembevételével olyan eseményeket szervezhetünk – akár online is – melyekkel a megváltozott
körülmények között is kiszolgálhatjuk közönségünk igényeit.
Az adatfelvétel tehát online felületen, november hónapban történt összesen 864 fő részvételével (Vecsés
– BÁKK 222 fő). A kutatás kiemelt szegmense a Covid-19 kapcsán megváltozott kulturális fogyasztói szokások vizsgálata volt, továbbá általános elégedettség mérés is szerepelt benne.
A közönségkutatás eredményeire alapozva a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2021. januárjában egy
pilot projektbe kezdett. Gasztronómia témakörben tematikus, online filmsorozatot indított, melyből ez
idáig összesen 7 epizódot készített. Egyedi, lokalitásra szabott, de mégis univerzális tartalmat hozott létre, Szőke András műsorvezetésével, aki a korábban már számtalanszor zsűrizett a Vecsési Káposztafeszten.
A műsor-sorozat egyik kiemelt feladata volt, a sváb kultúra, gasztronómia, valamint a helyi jellegzetességek, hagyományok dokumentálása. Az első négy epizód a farsangi időszak ételeit, szokásait mutatta be,
15-20 perces részekkel. Az egyes adáspremierek mindig hétfőn este 19.00 órás kezdéssel premier beállítással kerültek bemutatásra a BÁKK Facebook oldalán, ahol „élőben” lehetett követni az adott műsort. Ezt
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követően felkerült a bemutatott adás a videótárba, ahol a későbbiekben is elérhetővé vált. Az első négy
tematikus adás bemutatását követően kiértékeltük a tapasztalatokat, megvizsgáltuk a műsorok nézettségi adatait (átlagosan epizódonként 5 ezer felhasználó) és döntés született a következő három epizód elkészítéséről, mely tematikában a böjti időszakot és a húsvéti hagyományokat, ételeket, szokásokat mutatja be. A hét adás összesen, ez idáig több, mint 31 ezer percnyi megtekintést ért el a Facebookon. A projekt Vecsés és termékeit, szolgáltatásait, mint márkákat jelenítette meg, mindezt ismeretterjesztő és
szórakoztató formában. A helyi kulturális értékek és hagyományok bemutatásával egyfajta kultúra- és értékmentést valósított meg, továbbá a helyi szolgáltatók, partnerek bevonásával, aktivizálásával kulturális alapú gazdaságfejlesztést is végzett.
A tavaszi karanténhelyzet alatt, valamint az újabb rendezvénytilalom idején sem tétlenkedtek, munkatársaink, hiszen a programok folyamatos átszervezése mellett, számos fejlesztést indítottak útjára: megújult a központ színháztermének lelátója, az arculatváltás részeként pedig az aula és a közösségi terek
mellett az intézmény weboldala is új külsőt kapott, mely nemcsak kinézetében, de funkciójában is megfelel a 21. század követelményeinek.
Az intézmény belső megújulásáról készítettünk egy rövid kisfilmet, melyben Kis Tóth János igazgató
kalauzolja körbe virtuálisan a közönséget ez Facebook oldalunkon és weboldalunkon is megtekinthető.
Ekkor már nagyon közel jártunk a májusi végi nyitáshoz és meghirdettünk két programot egy színházi és
családi eseményt és kíváncsian vártuk a fogadtatást.
A Bálint Ágnes Kulturális Központ 2021 június 5-én hosszú idő után újra szabadtéri közösségi rendezvénnyel várta a közönségét – mégpedig a családokat – egy egész napos Mesés Nap elnevezésű rendezvénnyel. Az eseményt a járványügyi szabályok betartásával két helyszínen, korlátozott létszámmal a
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola udvarán és a Bálint Ágnes Emlékházban szerveztük meg, ahol bábelőadásokkal, koncertekkel és különböző ügyességi és szórakoztató játékokkal vártuk a családokat. Nagyon
nagy öröm volt látni a felszabadult és boldog gyermekarcokat.
Ezt követően június 7-én már a BÁKK-ot is megnyitottuk a nagyközönség számára, egy közel teltházas színházi előadással: Bereczki Zoltán és a Játékszín estjével indítottuk útjára 2021-es évadunkat. Ettől
az időponttól már elkezdtek visszatérni állandó foglalkozásaink és művészeti csoportjaink is.
A nyár folyamán a tematikus gyermektábor mellett szabadtéri nagyrendezvényeket is szerveztünk:
augusztus 7-én a Retro Party sztárvendége Kovács Áron volt, emellett fellépett a Madarak Zenekar és DJ
Dominique is. Augusztus 21-én Szent István Ünneppel zártuk a nyarat, melyen több száz résztvevő érezhette jó magát az éjszakába nyúló mulatságon.
Őszi programjainkra igen nagy érdeklődés mellett jó ütemben fogytak a belépők, ahol olyan produkciókat láthatott közönség, mint a Játékszín Primadonnák és 8 Nő című előadásait, a Csárdáskirálynőt, a
Háromszék Együttes produkcióját, valamint Mácsai Pál és Huzella Péter Villon-estjét. Természetesen a
beltéri családi programok sem maradhattak el, szeptember végén Halász Judit koncerttel, október 31-én
pedig Halloween Party-val és Apacuka Zenekar koncerttel vártuk kisebbeket és nagyobbakat.
Dupla teltházas Dumaszínházunk előadója októberben ezúttal Hadházi László humorista volt.
Szintén októberben indítottuk útjára Térzene és Terasz koncertjeinket, ahol hétvégente fiatal tehetséges zenészek mutatkozhatnak be a nagyközönség számára. Ezeket a programokat ingyenesen látogathatja
közönségünk, mivel a Térzene Program és az NKA támogatásával valósulnak meg.
Azokat a projekteket, amelyek a lezárás időszakában sikeresen működtek a közművelődési intézmények online platformjain – szükség és lehetőség szerint – muszáj kiterjesztenünk az élő események szintjére, hogy valós interakcióval, tényleges közönséget érjünk el vele közvetlenül, továbbá fenntartsuk ér-
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deklődésüket. Ennek ötletén szerveztük meg szeptember 26-án BÁKK Gasztrosokk Plusz elnevezésű jótékonysági gasztro eseményünket, ahol műsorvezetőnk és sztárvendégünk a jól ismert gasztroblogger és televíziós műsorvezető, Fördős Zé volt. A rendezvényen összeszokott vecsési főzőcsapatok készítették el finomabbnál-finomabb fogásaikat, amit egy támogatói jegy megváltásával a látogatok is megkóstolhattak.
Az ebből befolyt összeget pedig egy vecsési óvoda kültéri játékának beszerzésére, vagy felújítására ajánlottuk fel.
A gasztronómia mellett játékos szerencsekerékkel, Térzene koncerttel és görög táncházzal is készültünk. Az esemény megvalósításában Partnerünk a CIB Bank Vecsési Fiókja volt, akivel újra sikerült hosszú
idő után közös projektet létrehoznunk.
A BÁKK a továbbiakban is szeretné maradéktalanul kiszolgálni a vecsési és környékbeli közönségét,
igyekszünk ebben a megváltozott helyzetben is minőségi programokkal és élményekkel teli időtöltéssel
várni kedves látogatóinkat!
BÁKK 2022-ben is az ÉLMÉNYVÁR!
SOHAJDA LÁSZLÓ

Fő elérhetőségünk:
E-mail: info@kulturba.hu
Telefon: +36-29 350-279, +36-30 668-7038
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 43.
Munkatársak:
Kis Tóth János igazgató, Méhész-Matus Eszter gazdasági vezető
Sohajda László marketing vezető, Baráth Mária gazdasági ügyintéző, Dankos Melinda ügyintéző, Tóth
Boglárka értékesítési munkatárs, Hegedüs-Czibolya Bettina rendezvényszervező, Nagy Richárd technikus,
Dobrovitz Eszter jegypénztáros-recepciós, Kauremszki Anna jegypénztáros-recepciós, Molnár Katalin ügyintéző, Eftimie Dorin karbantartó, Kiss Róbertné takarító Blázy Zsuzsanna játszóház vezető, Katonáné
Gergely Tünde játszóház vezető, Radóci Tiborné játszóház vezető
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Vecsési Tündérkert Óvoda
Intézményünkben nyolc csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Minden csoport maximális létszámmal,
25-30 fővel üzemel.
Nevelési programunk szerint kiemelt hangsúlyt kap a hagyományok-, népszokások-, jeles napok és a
környezetvédelem megismertetése, megszerettetése, szokások kialakítása.
A pandémia jelentős változást hozott az óvodai nevelésben is. A gyermekek sokkal több figyelmet, szeretetet, törődést igényelnek, érzékenyebbek lettek. Ehhez alkalmazkodva az egyéni bánásmód kiemelkedően érvényesül a mindennapokban, sajátos nevelési feladatokat kell megoldanunk, közben igyekszünk a
saját testi – lelki egészségünket is megóvni, ami sok esetben nagyon nehéz.
Projekt módszert alkalmazva célunk, hogy a gyermekek saját élményű tapasztalatokat szerezzenek
változatos, sokszínű tevékenységek során.
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Sajnos, az elmúlt időszakban nem mehettünk színházba és egyéb városi rendezvényekre, ez nagyon hiányzott a gyerekeknek. A javuló járványhelyzetnek köszönhetően októbertől ismét látogathatjuk a BÁKK gyermek
előadásait. A jeles napokat is projekteken keresztül tesszük emlékezetessé és maradandóvá a gyermekeknek.
Az óvodai ünnepeket csoportonként tartottuk meg, kerülve a tömegeket, csoportosulást.
A búcsúzó nagycsoportosainknak megtartottuk a várva – várt pizsama partit, ami különleges élmény
kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Sajnos évről – évre növekszik a nyugdíjba elköszönő kollegáink száma, ami számukra a megérdemelt
pihenés időszaka, nekünk szomorú hiányérzetet jelent, nehéz pótolni őket. Egyre kevesebben választják
ezt a hivatást, nincs pozitív jövőkép előttünk.
GÁSPÁR JUDIT

Munkatársaink:
Szabó Etelka – intézményvezető Nagyné Bereczki Katalin – intézményvezető helyettes Kosztáné Sbül Ilona
– intézményvezető helyettes Bene Mónika – óvoda titkár, Bazsóné Mezei Gabriella, Simon Tünde,
Domboróczki Nóra Hajnal Szekeres Gyöngyvér, Koczóné Fenyvesi Erika, Csővári Alexa, Gáspár Judit, Nagyné
Szabó Ildikó Süveges Emőke, Csizmadia Renáta, Csürkéné Gősi Szilvia, Tóthné Kelemen Krisztina, Vennesné
Kőpataki Melinda – pedagógiaiasszisztens, Skribek Réka – pedagógiaiasszisztens, Megyesi Claudia –
pedagógiaiasszisztens Balázs Kercsó Etelka – konyhai dolgozó Minkóné Gál Krisztina, Váginé Engler
Krisztina, Csákányiné Homolya Mária, Simon Mihályné, Völgyesi Gáborné, Staberecz Ildiló, Halmi Melinda,
Vígh Jenőné ,Hepp Zsolt – karbantartó, kertész
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Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola
Advent az iskolában
A karácsony a keresztény egyház második legnagyobb ünnepe a húsvét után. Hagyományaiban, szokásaiban, fényeiben azonban a legszínesebb és legvártabb ünnep. A karácsonyi ünnepkör advent kezdetétől
egészen vízkereszt napjáig tart. Advent a várakozás időszaka. A karácsony előtti 4. vasárnapon kezdődik
és december 24-éig tart. Ehhez az időszakhoz tartozik az adventi koszorú készítése. Általában fenyőágakból
szokták készíteni és 4 gyertyával jelölik a 4 adventi vasárnapot. A hagyományos változatban a gyertyák
színe a lila (a bűnbánat színe), kivéve a 3. vasárnapot, ami az öröm vasárnapja, ezért ennek színe a rózsaszín.
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Iskolánkban hagyományosan az első adventi vasárnapot megelőző pénteken adventi koszorút készíthettek a diákok. Ilyenkor halk moraj hallatszott az aulából órákon át, ahol szorgos kezek próbáltak minél ötletesebb, pompásabb koszorúkat készíteni. Idén ezt természetesen nem valósíthattuk meg.
Ráhangolódásként néhány perces zenés műsort hallgathattak meg a tanulók az iskolarádió segítségével.
Az osztályfőnökök irányításával minden osztály elkészítette a saját adventi koszorúját, amely a tanári asztalokon állva hirdeti azt, hogy eljött a várakozás ideje. Ez idő alatt az osztályközösségek tagjai kis meglepetésekkel készülnek egymásnak. Kihúzzák egymás neveit, és az ajándékozási napot megelőzően angyalkaként egy-egy üzenetet, jó szót, bíztatást, gratulációt vagy egy apróságot csempésznek titokban
a kihúzott személy asztalára. Senki nem tudhatja, hogy ki az ő angyalkája, erre csak az ajándékozás
napján derülhet fény. Az osztályközösségek karácsonyfát állítanak, feldíszítik a termeket, ablakdíszeket helyeznek el.
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Ez a karácsony nem olyan, mint az eddigiek, de a lelkülete így is megmarad, és ez a legfontosabb.
Müller Péter szavai jutnak erről eszembe: „Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem
hiszel.”
GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA, FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Barlangtúra
A 6.b osztály tanulói barlangtúrán vettek részt a Budai-hegységben található Mátyáshegyi-barlangban.
Hazánk leghosszabb barlangrendszeréből körülbelül egy kilométer hosszú szakaszt teljesítettek szakképzett barlangászok vezetésével. A három órás túrán többször kellett kúszva közlekedni, csúszni-mászni, ezzel leküzdeni a barlang szűkületeit, mászást igénylő részeit. A csapat ügyességben, erőnlétben egyaránt
helytállt és várja a következő barlangi kihívást.
TÖRÖK TAMÁS
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Hulladékgyűjtés az iskolában
Október 20-án, a második órában az alsó tagozat 3. és 4. osztálya, valamint a felső tagozat 5. és 6.
osztálya vett részt a vecsési Hulladékkommandó által szervezett „Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” akciójában. Ennek lényege az volt, hogy a gyerekek és kísérő nevelőik óriási szemeteszsákokkal a kezükben járták az iskola környékét- különös tekintettel a zöld részekre, az Epresre, illetve
a Hősök ligetére, mindenféle elhajított hulladék után kutatva.
Jókedvben teltek a zsákok, az osztályok egymással versenyezve, főleg elhajított cigaretta csikkekkel,
műanyag – és üvegflakonokkal töltögették meg azokat. Boldognak érezték a gyerekek magukat, hisz ma
ők is hozzájárulhattak egy picit a tisztább környezethez és a napi jócselekedetük is megvolt.
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Köszönjük a lehetőséget és egy örök érvényű klasszikussal zárnám: A kulturált ember nem szemetel,
a többieknek pedig tilos!
DRAHOS DÁNIEL TANÍTÓ

Sportnap
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Szeptember 24-én mi is csatlakoztunk az Európai Diáksport Napja néven megvalósított programhoz, melynek célja, hogy élménysport programokkal a gyerekek életébe újra visszatérjen a rendszeres testmozgás
és ennek érdekében kreatív mozgásterek kialakítására ösztönözze az intézményeket. Iskolánk összes tanulója részt vett a mozgásos feladatokban, alsósok és felsősök egyaránt.
A kicsiknek a tanító kollégák a tornaterem teljes területén felállított pályákon kialakított ügyességi
és labdás feladatokkal készültek, az udvaron pedig futó-és fogójátékokat játszottak. A felsős tanulók négy
helyszínen végeztek feladatokat: a tornateremben exatlon jellegű kúszás, mászás, labdahordás és célba
dobás volt a feladat, addig a sportpályákon foci- és kosárlabda mérkőzéseken vettek részt a csapatok. A
nap befejezése hagyományőrző és modern táncokkal 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
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Adomány a Gyömrői
Kutyamentsvár
Állatmenhelynek
Iskolánkban már évek óta jótékonykodásra és az
állatok szeretetére ösztönözzük tanulóinkat az Állatok Világnapja alkalmából megtartott gyűjtésünkkel. Évről évre nagy örömmel csatlakoznak tanulóink és családjaik az akcióhoz, mellyel segíthetünk a
nehéz sorsú állatokon. Idén is szép számmal érkeztek adományok, melyeket ezúton is köszönünk a
családoknak. Köszönjük Kolozsi Mihály szülőnek is a
segítséget, aki évek óta segít az adományok elszállításában. Bízunk benne, hogy adományunkkal segítettük a menhely működését, hozzájárulva az állatok élelmezéséhez.
GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES

„Grasi Nap” a Grassalkovichban
…ÁCIÓ, …KÁCIÓ, …AKÁCIÓ… Számoljuk a napokat, egyre több és nagyobb betű jelenik meg a táblákon a „varázsszóból”. Lassan véget ér ez az izgalmakkal teli tanév. Az utolsó hét legszínesebb programja
a „sulinap” volt, amit idén - rendhagyó módon – osztálykeretek között tartottunk meg.
Munkaközösségünk igyekezett érdekes feladatokat kitalálni a tanulók számára. A „Barkácsmackó Műhely”
segítségével minden alsós tanuló megismerkedhetett a varrás alapjaival. Kedves plüssfigurák születtek az
apró kezek munkája nyomán. A mackók, baglyok, sünik még „Születési Anyakönyvi Kivonatot” is kaptak.
Aztán megemlékeztünk névadónkról, gróf Grassalkovich Antalról. Minden évfolyam a korosztályának megfelelő feladatot kapott. A kisebbek a gödöllői kastélyt rakták ki puzzle-ból, a nagyobbak rövid életrajzot
állítottak össze rejtvényes formában. Nagy élmény volt a gyerekeknek a zenefelismerő verseny és közös
éneklés, ahol kedvenc meséik, filmjeik zenerészleteit hallhatták zongorakísérettel. Végül „Ki mit tud?”dal, közös játékkal zártuk ezt a vidám napot.
FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA TANÍTÓ
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Fenntarthatósági témahét
és Májusfa állítás
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Az iskolák újranyitásának első hetében egy jeles napot ünnepeltünk a gyerekekkel, a Föld napját. Minden évben változatos, színes programokkal hívjuk fel
a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen sokféle tevékenységgel segíthetjük a természetben élő növények
és állatok védelmét, milyen sokat tehetünk környezetünk tisztaságáért. A gyerekek szép, ötletes plakátokat, tárgyakat készítettek a környezetvédelem
és az újrahasznosítás jegyében: volt tenger, színes
élőlényekkel, kagyló, teknős és sok-sok szép plakát.
Délelőtt minden alsós osztály kisfilmeket nézett meg
a témával kapcsolatban: megismerkedhettek Glóbival, a kis földgolyóval, meghallgatták a Föld dalát
és zárásként a híres természettudós David Attenborough kalauzolt bennünket a csodálatos természetbe. A gyerekek nagyon élvezték a programokat. Sok információt tudnak már most is a környezetvédelemről, újrahasznosításról és az idekapcsolódó témákról. Fontos, hogy már gyermekkorban megtanulják, hogy felnőttként milyen lehetőségeik vannak környezetünk és élettereink védelmére.
Mivel a felsős évfolyamok tanulói még digitális oktatásban vannak, így nekik a fenntarthatóság és a
Föld napja témákban az osztályfőnökök segítségével eljuttattunk egy több pontból álló gyűjteményt, melyben láthattak videókat a klímaváltozásról (Klímánk védelmében), a globális problémákról ( Egy bolygón
élünk ), a Föld napjáról képekben, valamint az ökológiai lábnyom kiszámításának módjáról.
Ennek segítségével a gyerekek családjukkal együtt le tudják ellenőrizni, hogy mennyire környezetbarát az életmódjuk. Az ökológiai lábnyom kiszámítása jó lehetőség arra, hogy a Föld napja környékén megvizsgáljuk szokásainkat és változtatásokat tervezzünk. Az ökológiai lábnyomot kiszámíthatjuk egyénileg,
de egy munkahely, munkaközösség lábnyomát is megtudhatjuk, ha összevetjük az egyéni értékeket.
Kaptak ötleteket a lábnyom csökkentésére is:
– csökkentsük már a bevásárláskor a hulladék mennyiségét;
– víztakarékos életmód;
– komposztáljunk lombégetés helyett;
Hisz mindenki ismeri ezt az örök bölcsességet: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower, környezetvédelmi aktivista)
Az idei tanévben felelevenítettünk egy szép népszokást, a Májusfa állításának hagyományát. Elmeséltük
a gyerekeknek, hogy milyen hagyományai voltak ennek a szokásnak településenként és az ország különböző tájain is. Napjainkban újra kezd elterjedni ez a szokás: óvodákban, településeken állítanak és díszítenek fel fákat, koszorúkat. Így tettünk mi is. Minden alsós osztály más-más színű szalaggal díszítette fel
a fát szimbolizáló koszorút, amely iskolánk bejáratánál kapott helyet. Kis tanítványaink egy újabb népszokással, hagyománnyal gazdagították tudásukat.
MAÁR-BÁRÁNY ANIKÓ TANÁR ÉS GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES TANÍTÓ
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TrachtTag
Évek óta nagy népszerűségnek örvend iskolánkban
is a kezdeményezés, mely szerint az év egy napján,
idén április 30-án, kiválasztunk egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, összekombináljuk a hétköznapi öltözékünkkel, és egész nap vagy egy napszakban hordjuk. Így ünnepeljük a magyarországi
német népviseletet, bizonyítva azt a tényt, hogy a
múlt darabjai fontos részei a jelennek. Megpróbáljuk
ilyen módon is őrizni a hagyományt.
Alsós és felsős osztályok egyaránt, és iskolánk
pedagógusai közül is néhányan képviseltették magukat a programon, mely egységet kovácsol úgy,
hogy nem kell hozzá összejönnünk egy térbeli rendezvényen. Képek, tablók készültek, sőt idén még
videófelvétel is került iskolánkból feltöltésre a
TrachTag 2021 eseményhez, melyet a Zentrum, a
Magyarországi Német Kulturális és Információs
Központ hirdet meg immáron hetedik éve. A felsős
tanulók idén, ahogy tavaly is otthon készítették el
képeiket, hiszen ők digitálisan tanulnak továbbra is.
Az alsósok részben otthonról, nagyrészt azonban a
hatályos egészségügyi előírásokat figyelembe véve az iskolában készültek erre a különleges alkalomra.
Az osztályokat képviselő gyerekek fényképeiből csoportképet állítanak össze az osztályfőnökök és a
népismeretet tanító tanárok, az így elkészült montázsok örök emlékként megmaradnak nemcsak iskolánkban, hanem a Zentrum archívumában. Osztályommal, akik most nyolcadikosok (8.c), ötödik óta népszerűsítjük a megmozdulást, mindig nagy örömmel és kedvvel készültek erre az áprilisi alkalomra. Bízom
benne, hogy mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy egyre több vállalkozó kedvű diákunk csatlakozik, és mutatja be ötletesebbnél ötletesebb öltözetét, és most már olyan helyszíneken bemutatva, amik a nemzetiség életéhez kapcsolódnak, kapcsolódtak: a tájház környékén és udvarán, egy-egy mezőgazdasági
munkához kapcsolódó környezetben. A mai modern életmódhoz is alkalmas a nemzetiségi viselet, hiszen fénykép készült például arról, hogyan lehet gördeszkázni Trachtban. Külön öröm, hogy már elsősök is jeleskedtek a bemutatón, a nagyobb korosztályokból harmadiktól nyolcadik osztályig minden
évfolyamon volt résztvevő, akiknek képei, videói megtalálhatók az esemény Facebook oldalán és az
Instagramon is.
LAHOCSINSZKY NÓRA NÉPISMERET ÉS NÉMET SZAKOS TANÁR

Fotószakkör Mirtill nénivel
Iskolánkban Novákné Hanti Mirtill tanárnő tartja ezt a diákok által kedvelt szakkört. Kedden délutánonként egy csapat jókedvű gyerek tűnik fel az iskolával szemben található Epresben. Nyakukban fényképezőgéppel és fürkésző tekintettel sétálgatnak. Észrevesznek olyan apróságokat, amelyek az arra közlekedő
emberek figyelmét elkerüli. Mirtill néni maga is készít fotókat a szakkör ideje alatt. Mindeközben tanácsokkal látja el az ifjú fotósokat. A szakkörön a diákok megtanulhatják a megfelelő kamera és szög kivá-
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lasztását. A következő foglalkozáson az informatika teremben megszerkesztik a képeket. A tanárnő azt is
bemutatja, hogy hogyan kell ezt megvalósítani.
Ebben a néhány órában mindenki könnyen és mókásan a fotózás világába csöppenhet. Bárki, bármikor csatlakozhat ehhez a különórához, hiszen, ha esetleg otthon hagyta valaki a fényképezőgépét, vagy
nincs is neki, akkor kölcsönkérhet arra az órára egy gépet a tanárnőtől, vagy a telefonját is használhatja.
Általában a diákok a természetet fotózzák, de van olyan eset is, amikor egymásról készítenek portrékat. Egy idő után már nem csak a foglalkozáson van kezükben a fényképezőgép, gyakran a szabadidejükben is készítenek néhány fotót, amit később megmutatnak egymásnak. Kellemes időtöltés ez minden olyan
diáknak, aki érdeklődik a fotózás iránt.
BRUDER LILI ÉS VONA LILLA 7.C OSZTÁLYOS TANULÓK

214
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés Fő út 90–92.
Telefon: +36-29 351-347
E-mail: info@grassalkovich-vecses.hu
Diák Mentor Alapítvány
Alapítvány adószáma: 18718403-1-13
Igazgató: Sárdi Krisztina Anna Igazgató helyettes: Hirschné Faragó Tünde és Konda Orsolya
Pedagógusok: Anderle-Sós Csilla, Baranyainé Hagymási Júlia, Békefiné Fenyvesi Gabriella, Busa Szilvia
Dorka, Daxné Bőszin Magdolna, Dombainé Dula Mária, Dömötörné Futó Molnár Mónika, Drahos Dániel,
Eszenyiné Varga Zsuzsanna, Fazekasné Gombár Mónika, Feketéné Kovács Viktória, Gáborné Bárány Ágnes,
Gárdi Viktória, Gáspárné Hatvani Gabriella, Gombosné Simon Amanda, Hanti Mirtill Adrienn, Hudoba-
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Stiller Nikolett, Keserű Edit, Lahocsinszky Nóra, Lukács Balázsné, Maár-Bárány Anikó Anna, Magyarné
Kárpáti Erzsébet, Mák Klára, Molnár Melinda, Mucsi Judit, Nagy Andrea, Nagy Donát, Polovics Éva, Pozsár
László, Rátóczi Csilla, Rockenbauer Anna, Sarkadi Ferencné, Stefán-Bögi Orsolya, Szőkéné Németh Noémi,
Tóthné Bajdik Edina, Török Tamás, Untenecker Mónika, Vakter Laura, Virrasztó Gyöngyike
Gyógypedagógus: Török Szilvia , Pedagógiai asszisztens: Zehetmayer Józsefné, Könyvtáros: Kovács Zoltán
Sándor , Gazdasági igazgató: Bársony Edit , Gazdasági igazgatóhelyettes: Sólyomné Sóti Bernadett
Adminisztrációs munkatárs: Erdős Katalin , Iskolatitkár: Filipszki Ágnes, Technikai munkatársak: Bartáné
Kozma Katalin, Csada Melinda, Gebri Györgyné, Kapuvári Zsoltné, Liebe Mátyásné, Stiller Nándorné, Szabó
János, Szabó Jánosné, Szántó János Gusztávné, Szécsi György, Támadiné Juhász Erzsébet, Virágh Zsoltné

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

A világ egészségügyi ellátásának 2020. nagyon nehéz éve volt, a Covid járvány felbukkanása és rohamos
terjedése miatt, hatása egy év múlva is látható.
Magyarországon 2020. március 4-én jelentették az első beteget. Március 16-án rendelték el az egészségügyben a vészhelyzetet és megtörtént a zárás! Csak telefonos konzultáció volt, ha az orvos szükségét
látta, akkor behívták a beteget a rendelőbe - de csak sürgősségi ellátás történt. A bejárat elé sátrat állítottunk, ahol a Covid-rendelet szerinti előszűrést végeztük. Az országos oltási kampány 2020. december
27-én kezdődött.
Oltópont lettünk 2021-ben , melyet az előrelátó műszaki építészeti megoldásoknak köszönhetően az
Alapellátási Központban viszonylag könnyen meg tudtunk oldani. A vecsési betegeknek nem kellett kilométereket utazniuk a vakcináért. A szinte újonnan átadott Alapellátási Központ lett az Oltópont bázisa.
Elláttuk a vecsési, monori, nagykátai járás interneten önként bejelentkezők oltását. Ez több ezer paciens
ellátását jelentette a betegellátáson felül!! Az oltási kampány humán erőforrás igénye akkora volt, hogy
csak nagy erőfeszítéssel tudtuk biztosítani, ennek ellenére az egyéb betegellátást a szakrendelőben és az egynapos sebészeten továbbra is végeztük. A Vecsési Önkormányzattól kaptunk segítséget a betegirányításban és
a dolgozók ebédjének biztosításában. A közeli szakrendeléseken és kórházakban jelentősen csökkent az egyéb
betegellátás, ezekről a helyekről is sok beteg nálunk jelentkezett ellátásra. A nyári hónapok a vakcinációval
teltek munkaidőn túli, nagy megterhelést, összetett szervezőmunkát igénylő gyógyítással. Az oltópont működtetése a teljesítőképesség határára kényszerítette az egészségügyi szolgálatot. Ez gyakorlatilag csak a nyár
közepére szűnt meg. Novembertől jelentkezett a Covid 4. hulláma, ezért újból oltópont lettünk.
Ezek ellenére továbbra is teljes kapacitással működik a megszokott egészségügyi ellátás az alapellátásban, a Szakrendelőben és az Egynapos Sebészeten.
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2017. november 1-én elindult az új elektronikus egészségügyi szolgáltató tér (EESZT) és az e-recept
bevezetése és amely azóta is folyamatosan fejlesztésre került – ezért is fontos a beteg adatainak pontosítása és megfelelő dokumentálása.
A járvány okozta helyzet megkövetelte a telemedicina bevezetését és fejlesztését, elérhetővé váltak az
orvosok számára a beteg vizsgálati eredményeinek lekérdezése és az e-recept!
Szeretnénk felhívni betegeink figyelmét arra, hogy a Szakrendelő szolgáltatásait CSAK a földszinti betegfogadó részlegen – a betegirányító vagy kartonozó – történő bejelentkezés alapján vehetik igénybe,
melyhez TAJ kártya és személyi azonosító okmány szükséges.
A rendelő orvosok neveit és rendelési idejüket honlapunkon találják:
http://vecsesiszakrendelo.hu/tartalom/aktualis-rendelesi-ido-0, melyet folyamatosan frissítünk. Az „aktuális rendelési idők” menüpontban 2 hétre előre követhetők a rendelési időkben bekövetkező változások.
Felhívjuk figyelmüket, hogy korrekt információ csak a honlapunkon található (www. vecsesiszakrendelo.hu), egyéb honlapokon az információk nem frissülnek. Kérjük betegeinket, hogy minden esetben maszkban érkezzenek! Beteggel kísérő csak abban az esetben érkezzen, ha az feltétlenül szükséges!
Szeretnénk ezúton is felhívni Vecsés lakósságának figyelmét, hogy a szakrendelések teljes kapacitással dolgoznak. Ne hanyagolják el az eddig megszokott rákszűréseket. Ilyenek például (a teljesség igénye nélkül)
a tüdőszűrés, a szájüregi daganatok szűrése a minimum évente esedékes fogászati szűrés alkalmával, a
vég- és vastagbélszűrések, a férfiak 50 év feletti prosztata-szűrése, a nők korai méhnyakrák szűrése 2165 éves kor között, a nők emlőrák szűrése 45 év felett. Ezek mind elérhetők Szakrendelőnkben.
2021-ben az Egészséges Budapest Program segítségével sikerült két teljesen új, modern orvosi berendezést megvásárolnunk. Ahhoz, hogy ezek igénybevétele ingyenes legyen, a társadalombiztosítónál kell
kérvényezni ezen vizsgálatok „befogadását”, a befogadás még várat magára. Az egyik gép a nők emlőszűrésének eszköze: a mammográf. Helyileg a Telepi úti telephelyünkön van telepítve. A régebbi készülékekhez képest nagy előrelépés, hogy nem csak egyes felvételekre képes, hanem minőségileg új, ún.
tomográfként is működik. Ez sorozatfelvételt jelent, mely az egyes elváltozásokat nagyobb pontossággal,
teljes terjedelmükben láthatókká teszi – ezáltal pontosabb diagnózis kapható. A másik modern készülék
az Alapellátási Központban működik, mely ún. teljes test osteodenzitométer- ez a csontritkulás felismerésére alkalmas.

Mint említettem ezek jelenleg a társadalombiztosító által még nem térített vizsgálatok, jelenleg fizetősek, tekintettel arra, hogy a NEAK(OEP) azt még nem finanszírozza. A mammográfia beutaló köteles: a
háziorvos is adhat beutalót! A beutalóval időpont egyeztetés szükséges a Szakrendelő betegirányító pultjánál, vagy telefonon. Az osteodenzitométer igénybevételéhez nem kell beutaló csak időpont előjegyzés
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szintén a Szakrendelő betegirányító pultjánál. Az állandó vecsési lakhellyel rendelkezők számára Vecsés
Önkormányzata 50%-os engedményt biztosít. Ezen felül a mammographiás vizsgálatért 12.500 forintot,
a denzitometriás vizsgálatért 4.500 forintot kell csak fizetnie vecsési lakosnak. Azontúl, hogy ezek a vizsgálatok a városon belül vannak: a legnagyszerűbb, legújabb gépekkel végezzük a vizsgálatokat, igen rövid várakozási idővel!
Továbbra is teljes kapacitással működik az Egynapos Sebészetünk, ami a járvány alatt is működő képes volt! Igyekszünk a járványhelyzet miatt kialakult várólisták minél előbbi lerövidítését.
Minden szakterületünk a jobb és biztonságosabb ellátásra törekszik, ezt biztosítja a VESZ MSZ EN ISO9001:2015-ös minőségi tanúsítványa, melyet 2021-re is megkaptunk. Így nagyobb lehetőségeink is nyílnak pályázati pénzek elnyerésére.
A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi ellátásának javítása, ezért a közhasznú tevékenységet az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység területén fejti ki. A Vecsési Egészségügyért Közalapítvány továbbra is várja az alapítványi támogatásokat az alábbi bankszámlaszámra:
Takarékbank Zrt – 65100091-11251585
Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány számára.
Adószáma: 18695553-1-13
DR. SZARVAS TIBOR IGAZGATÓ-FŐORVOS

Vecsés egészségügyében dolgozók névsora
Ádám Fanni, Albert Alexa, Bagó István, Bagóné B.Tímea, Bakó Éva, Balog György, Bartha Béláné, Bartus
István, Buhalla Júlia, Bulyáki Zoltánné, Csernyák Réka, Dr. Molnár Imre, Darabné T. Ildikó Dr. András
Bernadett, Dr. Balázs Margit, Dr. Bartos Géza, Dr. Berkes István, Dr. Bottyán Ferenc, Dr. Csősz György,
Dr. Dékány Gyuláné, Dr. Dudás Anikó, Dr. Durgham Ussama, Dr. Enyedi Lajos, Dr. Essek Ferenc, Dr. Fecser
Emese, Dr. Harmath Barbara, Dr. Hetthéssy Judit, Dr. Holányi Péter, Dr. Hollós Gábor, Dr. Hoppa Mónika,
Dr. Hortobágyi Erika, Dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor, Dr. Juhász Ferenc, Dr. Kántor Mihály, Dr.
Kecskeméti Edit, Dr. Keserű Róza, Dr. Kiss Ivett, Dr. Kiss Tamás, Dr. Koós Attila, Dr. Köllő Zsolt, Dr. Kruppai
Ferenc, Dr. Lajos Beáta, Dr. Lakos Gábor Dr. Lippai Beáta, Dr. Lugosi Mária, Dr. Melly András Dr. Mérth
Gizella, Dr. Nánay András, Dr. Nguyen Thuy Tien, Dr. Orbázi Zsuzsanna, Dr. Pajor Sándor, Dr. Pál András
Dr. Papp Zsolt, Dr. Pelcz Ádám, Dr. Péli Rita, Dr. Piróth Csaba, Dr. Popon Rozália, Dr. Prendl Beatrix, Dr.
Ringwald Zoltán, Dr. Rumony Eszter, Dr. Sibalin Milán, Dr. Soós József, Dr. Szabó Anita, Dr. Szabó Tibor,
Dr. Szarvas Tibor, Dr. Székely Lilla, Dr. Tamás László, Dr. Tóth Mónika, Dr. Urbán Veronika, Dr. Vajda
Mária, Dr. Vámos István, Dr. Váradi Hedvig, Dr. Varga Krisztina, Dr. Végh Katalin, Dr. Vereb Éva, Dr.
Villányi Imréné, Dr. Wéber Gabriella, Dr. Zelenák Gergő, Dr. Zsilinszky Zsuzsanna, Ébertné Antal Beáta,
Endrődiné Böszörményi Katalin, Falvainé B. Katalin, Faragóné Zelizi Orsolya, Farkas Beatrix, Farkas
Sándorné, Farkasné Danka Tünde, Földi Beatrix, Földi Katalin, Gáncs Józsefné, Gazsek Mária, Gazsiné B.
Tünde, Hargitai Levente, Hauser Péterné, Havacs Katalin, Hidvéginé M. Anikó, Hollóné V. Tünde, Horváth
Ferenc, Hudák Zoltánné, Illés Mihályné, Jáger Tamás, Jáger Tiborné, Jeneyné Nemes Edit, Kállai Zsoltné,
Kása Csilla, Kecskeméti Józsefné, Képíró Istvánné, Kerezsiné E. Zsuzsanna, Kicsák Zsuzsanna, Kisné Hegedűs
Ágnes, Kissné Gonda Szilvia, Kotlárikné Vigh Mária, Kovács Ferencné, Kovács Péter, Lázók József, Máriánné
Sasvári Katalin, Matheisz Mártonné Molnár Krisztina, Molnárné Hevesi-Tóth Éva, Mórocz Istvánné, Nagy
Attila, Nagy Lászlóné, Nagy Zsoltné, Nagyné Bódis Zsuzsanna, Nagyné M. Katalin, Noszka Éva, Nyuliné V.
Piroska, Olajosné K. Anikó, Pálmai Ferencné, Pap Erzsébet, Papp Mária, Perely Klára Pethő Orsolya,
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Salmanné K. Erzsébet, Sámsonné Barát Ildikó, Selmeci Diana, Sértz József, Siska Veronika, Somogyi Andrea,
Strohmayer Klára, Susán Márta, Szabó Imréné, Szántóné Szőcsi Irén, Szarka Béláné, Szarvas Péter, Szászi
Andrásné, Szásziné H. Ildikó, Szélesné Hevesi Erika, Szilágyi Zoltán, Szucsák János, Szűcs Kulcsár Jánosné,
Szűcsné Nagy Hajnalka, Takácsné Varga Márta, Tanai Melinda, Teleki Lászlóné, Tóth István, Török Árpádné, Török Gáborné, Tuifelné V. Katalin, Varasdiné Sz. Mariann, Varga Gyuláné, Varga Péterné, Vargáné
Tarr Mária, Villányiné B. Mária, Závodszky Andrea, Zéman Zoltán, Zsapka Jánosné

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

218

Amikor fontolgatni kezdtem, hogyan lássak hozzá a „Halmisuli” előző évének ismertetéséhez, gondoltam
megnézem az iskola honlapját, hogy segítsen emlékezni. De mielőtt keresgélni kezdtem volna a galériában, döbbenten csodálkoztam rá a jelmondatunkra. Nem mintha nem hallottam vagy olvastam volna korábban százszor is Weöres Sándor szavait. Nem a szavak jelentették számomra az újdonságot. A döbbenetet az okozta, hogy a 2020/2021-es tanév eseményeivel a hátam mögött mennyire megváltozott számomra
ezeknek a szavaknak a jelentéstartalma.
Eddig úgy gondoltam, hogy a létra az eszköz, mellyel gyermekeink elérhetik álmaikat, céljaikat, és
mi, felnőttek segítünk nekik. Van, aki fogja a kezüket és segít nekik mászni, mások biztonsági hálót tartanak alájuk, hogy ne érje őket baj, ha leesnek és folytatni tudják a kapaszkodást.
Most viszont egy kevésbé idilli kép villant lelki szemeim elé. A gyerekek fokról fokra kapaszkodnak fel,
küzdik fel magukat a létrán, és mi, felnőttek vagyunk azok, akik rakjuk a fokokat a talpuk alá, és segítünk nekik kapaszkodni. Szülők és pedagógusok együtt. De mintha nem lennénk elég közel. Mintha sokkal nagyobb küzdelemmel járna a létra minden egyes fokának megmászása.
Valóban nehéz év áll mögöttünk. A járvány miatt szükségessé vált szigorítások rányomták bélyegüket
a közösség életére. Sőt, a tanulmányi munka során is óhatatlanul megváltoztak a szokásaink, a módszereink a távolságtartásra vonatkozó szabályok miatt.
Aztán bekövetkezett a még rosszabb – az online oktatás. Nem a modern technikai eszközökkel volt bajunk, de így sokkal nehezebb volt elérni és megszólítani minden egyes gyereket. Nehezebb volt észrevenni, ha
valaki elveszítette a fonalat, egyéni támogatásra szorult, vagy esetleg még ennél is nagyobb problémája akadt.
A korábbi hasonlattal élve: csak remélni tudtuk, hogy a megfelelő helyre és még éppen időben rakjuk azt a
bizonyos létrafokot. Mindenki elbizonytalanodott kissé, akár bevallotta magának, akár nem.
Ilyen körülmények között nagyon fontos feladatunknak éreztük, hogy biztosítsunk a gyerekeknek némi közösségi életet, megpróbáljuk megőrizni számukra a hétköznapok varázsát is, hogy ne csak a nehézségekkel, a tiltásokkal találják magukat szembe.
Ennek jegyében szerveztük a tanulmányi munkát és a közösségi programokat, és igyekeztünk minél
többet megvalósítani a terveinkből. Az alábbi áttekintés talán segít kideríteni, mennyire voltunk sikeresek ebben.

Tanulmányi munka
Az előző tanév azzal zárult, hogy elbúcsúztattuk igazgatónkat, Horváthné Nedreu Klárát, aki úgy döntött,
hogy miután negyven évet töltött a pedagógusi pályán – ebből tizenhatot a Halmi Telepi Iskola igazga-
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tójaként – nyugdíjba vonul. Helyét az igazgatói poszton Vizvári Edit igazgatóhelyettes vette át. Így kezdtük meg a tanévet 19 osztály 430 tanulójával, akiknek 31 pedagógus egyengette az útját. Közülük öt fő új
tagja a tantestületnek. Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól magukat a közösségünkben.
A szeptember hónap kicsit másképp telt, mint a korábbi években. Egyrészt ott lebegett fejünk felett a
fenyegetés, hogy bármikor karanténba kerülhetünk. Másrészt az előző tanév online oktatása miatt a gyerekeknek újra kellett tanulniuk, hogyan is kell egymáshoz alkalmazkodni, hogyan is működik egy közösség.
Az osztályközösségeket újra össze kellett kovácsolni. Az iskolaközösséggel már nehezebb dolgunk volt
– túl sokan voltunk ahhoz, hogy együtt közös programokat szervezhessünk. A napközis csoportjaink aszfaltrajz versennyel, akadályversenyekkel igyekeztek színesebbé tenni az iskolai életet.
A szülőkkel való kapcsolattartás továbbra is csak online eszközökkel volt lehetséges. A szülői értekezleteket is csak így tudtuk megtartani. Ezek sajnos kevésbé voltak népszerűek a szülők körében.
Októberben részt vettünk, részt vehettünk a városi labdarúgó bajnokságon, ahol a 7-8. évfolyamosaink 3., az 5-6. évfolyamos fiúk pedig 1. helyezést értek el.
Sajnos további versenyekre nem került sor, eredményekről nem tudunk beszámolni.
Annak érdekében, hogy a tanulók ne érezzék magukat teljesen megfosztva minden lehetőségtől, a házi tanulmányi versenyeket idén is megszerveztük. Íme a tanulóink, akikre büszkék vagyunk:
Matematika
5. évfolyam: 1. Jancski Boróka 2. Musza Eszter 3. Mondok Levente
6. évfolyam: 1. Jankovich Miklós 2. Madura Zsanett 3. Jablonkai Noémi
7-8. évfolyam: I Jánosa Noémi 2. Fodor Zsófia 3. Jancski Zétény
Magyar
5. évfolyam: 1. Rajczi Attila 2. Szücs Dániel 3. Nagy Zalán
6. évfolyam: 1. Jankovics Miklós 2. Jablonkai Noémi 3. Weidinger Fanni
7-8. évfolyam: 1. Jánosa Noémi 2. Fodor Zsófia 3. Stelczer Annamária
Közben mi, pedagógusok is beültünk az iskolapadba – sajnos csak képletesen szólva. Távoktatásban ugyanis elvégeztük a Komplex Alapprogram
megismerését célzó képzést.
Sok programról le kellett mondanunk, a tanulmányi versenyek is sorra elmaradtak. Az első félév
vége hamar ránk köszöntött, rövidebbnek éreztük,
mint bármikor korábban. A tantestületünk tagjainak még ekkor is akadt némi izgalom. Bosznayné
Waldner Erika korábban benyújtotta pályázatát az
igazgatói státuszra, és izgatottan vártuk, hogy megkapja-e a kinevezését. A pályázatát a minisztérium
elfogadta, így a második félévtől ő lett iskolánk igazgatója. Mellette a helyettesi teendőket Vizvári Edit
és Dobiné Oláh Éva látják el.
A második félévben sajnos egyre több lett a
megbetegedés a körzetünkben, egyre több osztályunk került karanténba, míg végül február 18-tól
AZ IGAZGATÓASSZONY (ÁLLVA) A KÉT HELYETTESÉVEL
az egész iskola áttért az online oktatásra.
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Azért igyekeztünk részt venni néhány megmérettetésen, ezúttal online formában. A harmadik c osztály tanulóinak egy kisebb csoportja részt vett a Baranyi Ferenc szavalóversenyen. Kovacsinszki Alíz,
Balaskó Hanna, Tóth Bianka, Szász Izabella, Tungalag Borte és Horváth Benjámin képviselték iskolánkat.
Valamennyiükre nagyon büszkék vagyunk. Horváth Benjámin a szakmai zsűri döntése alapján II. helyezést ért el, Tungalag Borte pedig tankerületi különdíjban részesült. Mindannyiuknak gratulálunk.
A pénzügyi és vállalkozói témahét jegyében tanulóink beneveztek a K&H „Vigyázz, kész, pénz!” pénzügyi vetélkedőjére. Az első forduló interneten keresztül zajlott. Ezen 6 csapatunk vett részt:
3.c osztály Tungalag Borte, Szász Izabella, Balaskó Hanna, Kovacsinszki Alíz, Tóth Bianka:
25.helyezés, Tállai Zaránd, Horváth Benjamin, Tóth Benett, Dezső Béla, Kovács Benett: 27. helyezés
6.a osztály Mányi Adél, Farkas Boróka, Diós Petra: 25. helyezés Gulyás Jázmin, Nagy Márton,
Piukovics Eszter: 39. helyezés
6.b osztály: Bakondi Bálint, Jablonkai Noémi, Jankovich Miklós, Weidinger Fanni: 49. helyezés
7.b osztály: Jancski Zétény, Stelczer Annamária, Merkl Marcell, Túri Marcell: 41.helyezés
A gyerekeknek nagyon tetszettek a feladatok, és valamennyien azt mondták, hogy a következő versenyre is beneveznek. Nagyon jó kezdeményezés ez, hiszen játszva tanulnak meg nagyon fontos pénzügyi
alapismereteket, és felnőttként sikeresebb gazdálkodókká válhatnak, könnyebben boldogulnak majd a
hétköznapok pénzügyeivel.
Közben a munka folyt tovább. Az elektronikus napló legújabb funkciója, a DKT felület (azaz a digitális kollaborációs tér) némiképp leegyszerűsítette a dolgunkat az online oktatás alatt: volt egy olyan felületünk, amihez mindenki egyszerűen hozzáfért – már amennyire egyszerű volt számára használni az elektronikus naplót. Sokaknak ez sem ment egyszerűen, hisz valljuk be, a technika számtalan buktatót rejt még a
hozzáértők számára is. Hol az internet kapcsolattal volt gond, hol az eszköz nem működött megfelelően, vagy
egyszerűen csak nem tudta a gyerek, a szülő, vagy akár a pedagógus megfelelően kezelni. Az online oktatás
előtt nem sok időnk jutott rá, hogy kipróbáljuk és a gyerekekkel is megismertessük a felületet. Együtt tanultuk – élesben – a használatát. Órai feladatokat osztottunk ki, melyeket valós időben oldottak meg a gyerekek a felületen keresztül és azonnal ellenőrizni is tudtuk, miközben „videós” órát tartottunk. Akinek sikerült
csatlakozni, kérdezni is tudott, akinek nem, annak be kellett érnie az írásbeli magyarázatokkal.
Mindenki bevetett minden fortélyt, ami tőle tellett a siker érdekében. Tesztek a Redmenta felületen,
oktató játékok a Learning Apps-en, Word Wall-on, Quizleten, prezentációk, „Zoom-os” órák, egyéni segítségnyújtás Messengeren keresztül – sokszor a szülőnek tartottunk oktatást az elektronikus eszközök
és felületek használatáról. Nem volt ez könnyű senkinek sem. A sok „befotózott” feladat, aminek lemaradt egy része, újra meg újra be kellett küldeni, az e-mail fiók megtelt tárhelye, a sok küzdelem a technika ördögével, aki éppen akkor lépett akcióba, amikor a legkevésbé hiányzott … Számtalan nehézség,
ami sokkal bonyolultabbá tette a tanulást / tanítást valamennyi résztvevő számára.
Aztán jött az április, és az alsósok visszatérhettek az iskola padjaiba.
Vegyes érzéssel készültünk erre a napra: egyrészt örültünk a találkozásnak, hiányoztak már a gyerekek, a csacsogásuk, a zsibongásuk – még a csínytevéseik is. Másrészt viszont féltettük őket, és ezzel így
volt a szülők egy része is. Az alsósaink ötöde továbbra sem jött iskolába és inkább otthonról próbálták
megoldani a tanulást. Május 10-től, amikor már a felsősök is visszatérhettek az iskolapadba, tanulóink
30%-a maradt otthon szülői kérésre. Nem volt könnyű dolguk. Májusban – nem sokkal azután, hogy a
felső tagozatos tanulók is visszatérhettek a jelenléti oktatásba – a 6. és 8. évfolyamos tanulóink részt vehettek az Országos nyelvi mérésen és az Országos Kompetenciamérésen. Ebben az évben a nyolcadikosok
Kiegészítő kompetenciamérésen is részt vettek, ami a következő évek méréseit hivatott előkészíteni. Ezeket
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a tapasztalatokat mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hisz itt derülhet ki számunkra, mennyire bírják tanulóink a vizsgaszituáció okozta stresszt. A teherbíró képességük nagyban befolyásolja annak a komoly
megmérettetésnek az eredményét, ami az általános iskola végén vár rájuk. A mi dolgunk, hogy felvértezzük őket a megfelelő tudással és főleg önbizalommal, hogy helyt tudjanak állni.
Persze ehhez az is kell, hogy a tanulóink is elvégezzék a feladat rájuk eső részét. Van, akinek ez jobban, van, akinek kevésbé jól sikerül. Ez igazán kemény munka, és aki ezt egyenletesen jó teljesítménnyel
csinálja végig 8 éven keresztül, az megérdemli az elismerést.
Ebben a tanévben két tanuló végzett ilyen kiváló eredménnyel: Fodor Zsófia és Jánosa Noémi. Ők ketten, valamint hasonlóan tehetséges társuk: Juhász Áron nevelőtestületi dicsérettel és az alapítványunk elismerésével zárták a tanévet.

A környezettudatos nevelés
Visszatérő olvasóink már tudják, hogy intézményünk a 2018/2019-es tanévben elnyerte az Örökös
Ökoiskola és a Madárbarát kert címet. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának alapelemei beépüljenek a mindennapi gyakorlatba. Nálunk a szelektív hulladékgyűjtés már az
osztályteremben kezdődik. Ezen felül rendszeresen szervezünk papírgyűjtést is. Az őszi papírgyűjtésen 13
tonna papírt mentettünk meg az újrahasznosítás számára.
Közkedvelt program a gyerekek körében az úgynevezett „ÖKO – hét”, melyet a hagyományoknak megfelelően október közepén tartottunk meg. A téma a 2020-as év élőlényeinek megismerése. Az osztályok elsőtől nyolcadikig számos nagyszerű kézzel készített makettet, bemutatót, plakátot, rajzot alkottak, amelyeket az osztálytermükben vagy a folyosón állítottak ki. A nyolcadikos diákok videót szerkesztettek, amelyből mindenki megtudta, hogy a vidra milyen messze jár táplálékért, vagy milyen fa is a tatár juhar. Az
ismeretekből online vetélkedőn mérte össze tudását minden osztály négy fős Öko-csapata.
Novemberben csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programsorozathoz. Célunk hulladék keletkezésének megelőzése, a keletkezett hulladék szelektív gyűjtése és újrahasznosítása.
Hulladékcsökkentési tanórákat tartottunk és Újrahasznosítási kisokost osztottunk szét, illetve az abból készült tananyagot felhasználva tartottunk foglalkozásokat az iskola diákjainknak. Elmondhatjuk,
hogy most már minden osztályteremben van szelektív hulladékgyűjtő, és a gyerekek használják is azokat,
sőt! Figyelmeztetik egymást, ha a szemetet nem a megfelelő kukába készül dobni valamelyikük.
A szelektív szemétgyűjtésen kívül más módon is óvjuk környezetünket. Az önkormányzattól ajándékba kapott fákat ültettünk az iskola udvarán, melyeket a jövendőbeli elsőseink fogadhatnak majd örökbe
és nyolc évig gondozhatják ezeket, madáretetőt helyeznek ki rá, és virágot ültetnek majd köré tavasszal.
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A madárbarát program keretén belül természetesen minden osztályunk folyamatosan gondozza a fáját, és feltölti a saját madáretetőjét, ezzel télen is színesebbé téve az iskola udvarát.
Decemberben egészséges ételek napját tartottunk, mindenki otthon készíthette el a színes szendvicsét
és beküldhette a róla készült fotót. A fotók alapján díjaztuk az „alkotásokat”. Tanulóink nem mindennapi kreativitásról tettek tanúbizonyságot.
A tavaszi öko-programokat részben jelenléti, részben online formában tartottuk meg. A rendezvénysorozatot a Föld órájával kezdtük: egyre több tanulónk és családtagjaik hívják fel az emberiség figyelmét
a bolygónk erőforrásainak tékozlására azzal, hogy egy órán keresztül nem használnak áramforrást otthonaikban.
A március végén sorra kerülő digitális témahét is a környezettudatosság jegyében telt. Az online oktatás sem fogott ki rajtunk. A 6.b osztály tanulói a Víz világnapjára való tekintettel szerkesztettek egy online szabadulószobát, és ezt megosztották az iskola valamennyi tanulójával. Nagy sikert arattak vele tanulótársaik körében.
A Fenntarthatósági témahét április 19-én vette kezdetét. Idén kiemelt szerep jutott az erdőnek, mint ökoszisztémának. Felsős diákjaink online tanulhattak, beszámolót készítettek ebből a témából. A honlapon naponta
három, tematikusan jelentkező videót az alsósok már az iskolapadból, a felsősök otthonról követhették figyelemmel a fenntartható közlekedésről, az erdők védelméről vagy az akkumulátorok újrahasznosításáról.
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Április 22-én, a Föld napján „zöldpólós napot” tartottunk, mindenki zöld vagy kék ruhában jelent
meg az iskolában, illetve az online órákon; ez a nap, évek óta népszerű diákjaink körében. Az ötödik és
hatodik évfolyam fotomontázs versenyt is rendezett, ahol a környezetvédelem és a Föld napja témakörökből szebbnél-szebb fotókat szerkesztettek.
A hetedikesekből álló csapat a Zöld Okos Palánta online versenyben a megyei elődöntőig jutott, ráadásul az előkelő második helyen, és még versenyben voltak a regionális döntőért is.
Reméljük, hogy programjainkkal olyan tanulók kerülnek ki iskolánkból, akik környezettudatos életmódjukkal hozzájárulnak majd bolygónk megmentéséhez.
Közösségi élet
A hosszú bezártság, elszigeteltség után a közösségi élet még fontosabbá vált, mint korábban bármikor. A
programok szervezését azonban nagyon megnehezítette a bizonytalanság.
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A népszerű győrújbaráti táborozást is hosszan tartó várakozás és bizonytalanság előzte meg. A karantén egyébként is megnehezítette a társas kapcsolatokat, ezért a jelentkezők izgatottan várták, sor kerülhet-e nyáron az annyira kedvelt időtöltésünkre. Végül minden jól alakult, és az 58 fős csapat 5 nevelő
kíséretében egy nagyszerű hetet töltött a gyönyörű környezetben. Feltöltődve vetették bele magukat az iskolai életbe.
Szükség is volt a pozitív energiáikra, hiszen az iskolai programok nagy részét nem tudtuk megszervezni, vagy nem úgy, ahogy szoktuk.
Az aradi vértanúk emléknapján még a városi ünnepségen is részt tudtunk venni, de a hagyományos Halloween partyt már csak osztálykeretben tudtuk megszervezni. A gyerekek nagyon fegyelmezetten kezelték a helyzetet. Aki beöltözve érkezett az iskolába, azt eleve apró meglepetés fogadta már
reggel. Napközben minden osztály egy-egy órát az osztályfőnökével tölthetett a Halloween jegyében.
A kisebbek játékos feladatokkal, a nagyobbak sminkversennyel és jelmezversennyel ünnepeltek. A zsűritagok jártak teremről teremre, pontozták a jelmezeket, és végül eredményt hirdettek. A tantestület
örömmel könyvelte el sikerként, hogy a rémisztő maszkok mögül sok-sok mosolygós szempár nézett
vissza rájuk.
Természetesen a napközis csoportfoglalkozások során lelkes kollégáink folyamatosan gondoskodtak
róla, hogy legyen valami kellemes program is a gyerekek életében. Sétálni vitték őket az iskola környékén,
homokvár építő versenyt, „Tök jó nap”-ot szerveztek számukra. Gesztenyét gyűjtöttek, figurákat készítettek belőlük. Péntekenként játékos sportversenyeket, sorversenyeket tartottak. Márton napi kézműves
foglalkozáson, kötélhúzó versenyen, mesedélutánon vettek részt.
Aztán beköszöntött a december, az advent időszaka. Mikuláskor a hagyományos futás nem maradt el,
a gyerekek vidáman körbefutották az iskolát és átvették szaloncukor-jutalmukat a fehér szakállútól. Utána
a testvérosztályok megajándékozták egymást.
Jótékonysági palacsintázást nem tarthattunk – helyette egyénileg gyűjtöttünk a rászorulóknak, mert
a szeretet leleményes. A segítségnyújtásnak számtalan módja van. A szeretetlánc akció jóvoltából 13 családnak adhattunk tartós élelmiszercsomagot, és alapítványunk 55 rászoruló tanulónak nyújtott egy kis
karácsonyi meglepetést.
A hangulatteremtő iskoladekorálás sem maradt el: a decemberi hetekben téli varázs lepte be a folyosók ablakait, falait és az osztálytermeket, az aulát pedig gyönyörű karácsonyfa díszítette. Néhány éve vidám szokás vert gyökeret az iskolában, a karácsonyi pulcsik napja. Ilyenkor, akinek van, vidám pulóverben jelenik meg az iskolában és humoros fotókat készíttet magáról. Ennek idén sem volt akadálya, akinek kedve volt, sorra lemehetett a karácsonyfa elé fényképezkedni.
A hagyományos iskolai kézműves vásár megtartása több szervezést, nagyobb odafigyelést igényelt,
hogy a szokásos vásári zsibongást, tolongást elkerüljük, és a biztonságos távolságot tartani tudják az érdeklődők. Az osztályfőnökök és a pedagógiai asszisztensek segítségével végül mindenki megvehette apró
ajándékait.
Talán a legnagyobb fejtörést az okozta, hogy az iskolai karácsony legjobban várt rendezvényének, az
ünnepi műsornak hogyan lehet a vírushelyzetet figyelembe véve úgy adni új köntöst, hogy az üzenet eljusson a címzettekhez. A visszajelzésekből ítélve sikerült: az ötödikesek saját gondolataiból összeállított
kisfilm minden nézőt megajándékozott.
A Valentin napi üzenet küldésének nem volt akadálya. Ez mindig lázba hozza a gyerekeket. A farsangi mulatságot azonban megint csak nem tudtuk a szokott formában megtartani. Az alsó tagozatosok délelőtt ünnepeltek, a felső tagozat tanulói az 5-6. órában.
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Az előző tanévben elindított Lázár Ervin program is megsínylette a járványhelyzetet. Hiába tértünk
vissza a jelenléti oktatáshoz, a programokat, tömegrendezvényeket nem lehetett megszervezni. De a gyerekek mégsem maradtak le teljesen a kulturális élményekről. A nekik szánt előadásokat megtekinthették
online formában. Az élmény nem volt teljes, de a gyerekeknek így is tetszett.
A tanév végéhez közeledve a helyzet valamelyest javult, így sikerült elvinni az osztályokat a hagyományos
tanév végi kirándulásokra. Az iskola épülete kiürült, a tanulóink szétszéledtek, állatkertbe, farmokra, városnéző körútra, túrára, kerékpár túrára indultak. Mindenkire ráfért már egy kis közös kikapcsolódás.
A tanévzáró és a ballagás is rendhagyó módon zajlott. Elmaradt a nagy közös bizonyítványosztás, de a
búcsúzó nyolcadikosaink számára sikerült megőriznünk az ünnepélyes hangulatot. Délelőtt az egyébként farsang idején szokásos keringőzést tartottuk meg. Ez a látványos produkció nagyon népszerű, fiúk – lányok
egyaránt szívesen öltik magukra az elegáns ruhákat és lejtik varázslatos táncukat, amit a szülők és rokonok
természetesen könnyes szemmel néznek végig. Nagyon megható élmény a gyermekeiket féltő, óvó szülők számára látni őket hirtelen felnőtté válni. Miután felszárítgatták a könnyeiket, kifújták magukat és átöltöztek
visszajöhettek, hogy elballagjanak – a szokásos módon elbúcsúzzanak iskolájuktól. A bankettet is sikerült
megtartanunk, ahol kicsit kötetlenebb formában ünnepelhettünk együtt a gyerekekkel.
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Nehéz volt az évünk, de igyekeztünk kihozni belőle a lehető legjobbat. Záró gondolatként hagy idézzem kolléganőm, Csonta Réka szavait, aki remekül összefoglalta azt a tapasztalatot, azt a változást, amit
ez az új helyzet hozott az életünkbe.
„A pedagóguspályán mindennapos tapasztalatunk az útvonal újratervezése. Idén rájöttünk, hogy nemcsak a választás képessége van meg bennünk, de ha nincs olyan út, amit választanunk lehetne, építünk
egyet. Vagy többet – és nem is akármilyet”
DOBINÉ OLÁH ÉVA

Elérhetőségeink:
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Telefonszámok:
Porta: +36-29 350-338, +36-29 554-070
Titkárság: +36-29 554-074
Email: igazgato@halmisuli.hu
Web: www.halmisuli.hu
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Adószám: 18697926-1-13
Dolgozóink:
Pedagógusok:
Igazgató: Bosznayné Waldner Erika, Igazgatóhelyettesek: Vízvári Edit, Dobiné Oláh Éva
Alsó tagozat: Fazekas Józsefné, Gyömrei Piroska, Kordás Imola Réka, Körözsi Emese Irén, Krak Ildikó,
Sebők Márta, Szemán-Nagy Emőke, Péterné Csókási Beáta, Varga-Záray Katalin, Váradi Barbara Zsuzsanna,
Vass Anita, Mráz Fruzsina, Horváth Ágota, Stelczerné Szunyogh Kata, Szörcsök Veronika Krisztina, Kurdi
Ferenc, Timár Judit, Vitinger Rita
Felső tagozat: Bodó Péter, Manduk-Faragó Renáta, Lippai Viktorné, Csonta Réka, Jánosáné Csirkovics
Katalin, Kecskeméti Katalin, Brezóczki Mihály, Hartung István, Vas Sándor, Varga Ádám, Kiss Sándor,
Tordai Júlia Anna
Óraadó pedagógusok: Csajági Istvánné, Csukás Béláné, Horváthné Nedreu Klára
Könyvtáros: Lajos Henriette
Fejlesztő pedagógus: Csonkáné Terca Krisztina
Gyógypedagógus: Szalay-Gergely Edina
Iskolapszichológus: Boldog Zsuzsanna
Pedagógiai asszisztens: Csukásné Kacsándi Anikó, Filip Beatrix, Tarcsafalvi-Urbán Anikó
Technikai dolgozók: Iskolatitkár: Szalai Zsigmondné
Takarító személyzet: Bajnokné Eizen Hajnalka, Bordás Ferencné, Gulyás Éva, Orbánné Jania Tímea, Pál
Lászlóné, Tóth Lászlóné, Halász Tivadar Józsefné
Konyhai dolgozók: Felden Attiláné, Barna Rozália, Felden Edina
Karbantartó: Nácsa István
Gondnok: Jánosa Zsolt
Portás: Csőke Istvánné, Czira Jánosné
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Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium
A Petőfi iskola alsósairól
A 2020/21-es tanévben is serénykedtek a Petőfis tanulók és tanító nénik. Bár a Covid több programunkat meghiúsította vagy felülírta, de online is tevékenykedtünk és tevékenykedtettünk. Haladjunk hát sorjában!
A szeptember 17–18-i papírgyűjtésen több tonna papírt gyűjtöttünk. Ez az ÖKO-iskolai vállalásunkat is megkoronázta.
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Októberben az állatok világnapja tartott minket lázban. A gyömrői állatmenhelynek gyűjtöttek nebulóink sok-sok finomságot. Valamint minden osztály kipróbálhatta az iskolai KRESZ-pálya adta mozgásos lehetőséget két hónapon át hetente az udvaron (biciklivel, rollerrel, gyalog).
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KRESZPÁLYA
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Novemberben az évek óta megrendezésre kerülő adventi koszorúkészítő verseny szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb alkotásaira csodálkozhattunk rá. A december 4-i Mikuláskupán ismét fergeteges volt
a hangulat. Ami köszönhető volt a precízen összeállított feladatoknak, valamint a lelkes osztályainknak.
A karácsonyi hangulatot most csak osztályszinten éltük át, de így is meghatóra, szeretettelire, békésre sikerült. A beszélgetések, a zenehallgatás kinyitotta szívünket. A farsang bár osztályonként zajlott, az izgalmas készülődés, a jelmezes forgatag és a mulatság a régi idők hangulatát így is megteremtette. A tombolasorsoláson értékes nyeremények is gazdára leltek.
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A Sulizsák gyűjtésbe március 2-án idén is bekapcsolódtunk, igen szép eredménnyel: 2664,9 kg-mal. Március
29-31. között zajlott online a Petőfi-, az ÖKO- és a múzeumi nap. Kollégáimmal igen kreatívan megoldottuk
ezen kihívást is. Május 19-én pályaorientációs napot tartottunk osztályonként, tanulóink nagy örömére. A csillogó szemek, az érdeklődő tekintetek, a záporozó kérdések csak megerősítettek minket, hogy jó úton haladunk.
Végre június 14-én már az udvaron iskolai sportnapot is tarthattunk. A 8 állomás mindegyike felkeltette alsósaink érdeklődését, amin nincs is mit csodálkozni, hiszen volt benne tánc, akadályverseny, kidobós, kötélhúzás,
KRESZ-pálya, trambulin, asztalitenisz és egy csipetnyi Asterix az olimpián is. A tanév utolsó tanítási napján minden osztály kirándulni is mehetett. Voltunk fagylaltozni, templomkerti pikniken, családi háznál tartott kiruccanáson, Ócsán, Szentendrén és a vecsési OPPA-farmon és Tájházban.
Tanulmányi munkánkról is pár szóban: átlagunk 1-2. o.: kiválóan teljesített: 19 fő, jól teljesített: 30
fő, megfelelően teljesített: 9 fő (ebből 2 fő felzárkóztatásra szorul), 3-4. o. átlaga: 4,69. Tantárgyi dicséretek száma 170. Versenyeken is szép eredményekkel végeztek alsósaink. Tanulóink egyéniben, csapatban
és osztályonként is neveztek és bizonyítottak, pl. Harmatcsepp, Böngész, Bibliai, Tudásbajnokság, Cetelem,
szavalóverseny, énekverseny, fuvola-, tánc- és műkorcsolyaversenyeken személyesen és online. Az eredmények számokban: nemzetközi 1 fő, országos 17 fő, megyei 13 fő, helyi/egyesületi 2 fő, iskolai 13 fő. Az
eredmények eléréséhez a kollégáim is hozzájárultak.
Összegzésképp elmondhatom, hogy büszke vagyok tanulóink és kollégáim aktivitására, lelkesedésére,
nyitottságára és rugalmasságára. A körülményekhez képest szép évet zártunk!
KÁLLAINÉ SZÖGI KLÁRA
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
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Hitélet
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Egymillió gyerek imádkozza együtt a rózsafűzért
Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Ez a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek együtt imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez az áhítat szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
Ferenc pápa döntése szerint 2019 októbere volt a világmisszió rendkívüli hónapja. A Szentatya ekkori kérésére az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű, világméretű imakezdeményezésnek a misszió a témája, és a gyermekekkel főként a misszionáriusokért és új missziós hivatásokért imádkoznak. Az a cél, hogy a gyermekek imája legyen különös módon is az Egyház missziós megújulásának a
lelke.
Katolikus iskola lévén mi is csatlakoztunk ehhez a világméretű kezdeményezéshez, immáron harmadik éve, ilyenkor a diákjaink és tanáraink együtt imádkozzák a rózsafűzért a Jézus Szíve templomban.
Biblia – a világ legolvasottabb könyve című egyfordulós országos levelezős
projektverseny végeredményei:
Induló csapatok száma országosan: 326 csapat. Ebből: 3–4. osztály kategóriában 144 csapat; 5–6.
osztály kategóriában 113 csapat; 7–8. osztály kategóriában 69 csapat.
A vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapatának helyezései:
3–4.osztályos csapat:
I.
3. osztály: Csedreki Csanád, Preckler Hanna, Tóth Nikolett, Csatári Dávid – 81 pont – 29. helyezés.
II.
3. osztály: Tuskán Bence, Tóvári Norbert, Hübs Milán, Csizmazia Tamás – 59,5 pont – 39. helyezés.
III.
3. osztály: Mózes Rita, Vágányik Boglárka, Velkei Boglárka – 52,5 pont – 40. helyezés.
IV.
4. osztály: Bábos Angelika, Zupkó Dóra, Haluska Győző – 90,5 pont – 17. helyezés.
V.
4. osztály: Szabó Bendegúz, Novák Vivien, Négyesi Boglárka, Koncsek Levente – 81 pont
29. helyezés.
5–6. osztály csapata:
I.
5. osztály: Kozma Karola, Richtárik Patrica, Peresa Petra, Peresa Flóra – 84. pont – 18. helyezés
7–12. osztály csapata:
I.
7. osztály: Bodor Boglárka, Csizmazia Nóra, Nagy Vivien – 88,5 pont – 16. helyezés
II
7. osztály: Nagy Sarolta, Nyalka Noémi, Ongai Dorottya, Akácsi-Kiss Anna – 42,5 pont
28. helyezés.
III.
8. osztály: Molnár Petra, Korponai Anna, Kovács Kinga – 60,5 pont – 26. helyezett.
IV.
8. osztály: Lázár István, Herbály Amarilla – 55 pont – 27. helyezett.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
A világjárvány meghatározó volt az Egyház életében is. 2020 szeptemberére volt meghirdetve az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. Sajnos erre 2021. szeptemberéig várni kellett, de
mondhatjuk azt, hogy megérte.
Lelkesen és buzgón készültünk a gyerekekkel a Kongresszus nyitó szentmiséjére, hisz a kis elsőáldozó
gyerekekre tevődött a hangsúly. Felkészülés, gyakorlás, próbák, imák, énekek, próbagyónás, majd első
gyónás és még sorolhatnánk, hogy mennyi előkészület előzte meg a Nyitómisére való készülést. Iskolánkból
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és a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolából összesen 13 kis elsőáldozó
vett részt a megnyitó ünnepségen, természetesen hitoktatóik, plébánosuk kíséretében.
Felnőttek, gyerekek egyaránt várakozással indultunk el a Nyitómisére, mert tudtuk, hogy hosszú és
tartalmas nap lesz szeptember 5. vasárnap. Korai érkezésnek köszönhetően a vecsési gyerekek az első sorban foglalhatták el helyüket, izgatottan és csodálkozva vártak az esemény kezdetét. Színes és látványos
nyitóünnepség után, elérkeztünk a Nyitómiséhez, amin a sok kis elsőáldozó – akik hófehér ruhában, mint
a kis angyalok – magához vehette először az Oltári szentséget, ami egy lélekemelő pillant volt.
„Egy élmény, egy nagyon-nagyon nagy ünnepség, egy nagyon jó érzés, egy nagyon-nagy emlék” –
ahogy a gyerekek megfogalmazták, amikor véget ért a szentmise, és bebizonyosodott mindenki számára,
hogy egy dolog köt össze, az Isten és az embertárs iránti szeretet.
Hitéleti tevékenységek:
Tanév kezdetén, tanévnyitó szentmise – Veni Sancte
Minden hétfő reggel, hétindító ájtatosság, havonta más felekezet tartja
Minden reggel az iskolarádión keresztül reggeli ima
Péntek reggelente reggeli zsolozsma a tanároknak
Kéthetente diákmise a vasárnap esti szentmisén
Lelki napok:
3. évfolyam – advent,
7. évfolyam – nagyböjt – passiójáték,
9. évfolyam – pünkösdhétfő, ami egyben családi nap is, illetve pedagógusok részére lelki nap.
Első három évben felkészítés az elsőáldozásra, havi egy találkozó a plébánián az elsőáldozásra
készülő gyerekek szüleivel.
Adventi koszorúkészítés az iskolában, szülőkkel együtt,
Adventi időszakban hajnali roraté.
Adománygyűjtés: karácsonyi cipősdoboz akció.
Karácsonyi betlehemes ünnepi műsor a templomban a 2. évfolyam és a szülők segítségével.
Kovász csoport: hitéleti tevékenység,
Vízkeresztkor az osztálytermek megáldása,
Hittanversenyen való részvétel.
„Egymillió gyerek imádkozza a rózsafűzért” – októberi rózsafűzér,
Esti rózsafűzér a tanároknak online felületen,
Éves hittanos jutalomkirándulás,
8. és 9. évfolyam felkészítése a bérmálkozásra a plébánián,
Terményáldó szentmisén a 3. évfolyam ,
Tanévzáró szentmise – külön diákoknak, külön tanároknak – Te Deum,
Nyári hittantábor.
Programok, ünnepségek
A 2020/21-es tanévben kevés programra került sor a humán munkaközösség szervezésében. A végzős diákjaink (8. és 12. osztály) ballagásának műsorát szerveztük, valamint lebonyolítottuk az érettségi vizsgákat. Januárban megtörtént iskolánkban a központi felvételi megíratása és kollégáink közreműködésével annak kijavítása is.
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Az idei tanévben elindult a kétfordulós irodalmi alkotói pályázatunk felső tagozatos és gimnazista diákjaink számára. A verseny az értékes nyereményeken túl honlapon való megjelenést, valamint műhelybeszélgetéssel egybekötött értékelést is jelent.
Tervezzük – és a járványhelyzet függvényében meg is valósítjuk már most novemberben először – az
irodalmi emlékhelyek látogatását.
PÉCSI MARCELL
HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Sulizsák; Göncölj a földért!
A 2021/2022 tanévben is készülünk a ruhagyűjtésre, idén már ez lesz iskolánkban a negyedik alkalom. Egy sikeres pályázattal került be iskolánk a Sulizsák; Göncölj a Földért programba. Célja a programnak, hogy a gyerekek megismerjék ezen keresztül is a környezettudatosságot. A megunt, kinőtt, már
nem használt ruhákat újrahasznosítják, felhasználják az autóiparban, termelőiparban, építőiparban törlőruhaként vagy a textilszálakból fonal vagy szigetelőanyag készül, illetve új gazdákra is találnak ruhák.
Minden évben elmondhatjuk, hogy sok családnak segítünk abban, hogy ne a kukában végezzék a használt ruhák, hanem nemes célt szolgáljanak.
A megbeszélt gyűjtési dátumra behozzák a teli zsákokat, melyeket a helyszínen átveszünk, lemérünk
és elszállítanak, majd egy rögzített kilónkénti árat fizetnek érte, amit legvégül megkap az intézmény a
szülők és gyerekek által teljesített támogatásként. Az intézmény az így kapott összeget felhasználhatja
saját fejlesztésére, bármilyen tevékenységre, vagy osztályonként a gyerekek megkapják plusz osztálypénzként.

Stúdium Alapítvány 2021.
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Alapítványunk minden évben hűen teljesíti alapító okiratában megfogalmazott küldetését. Ennek megvalósításában nagy segítség az adó 1%-ából évről évre befolyó adomány.
Ebben az évben a koronavírus miatt kialakult bizonytalan, olykor hosszú ideig elhúzódó digitális tanrend rákényszerítette a kuratóriumi tagokat egy kis szemléletváltásra. Mivel nem volt lehetőség arra, hogy
csoportos – iskolán belüli, vagy falainkon kívüli – programok, élmények szervezése megvalósulhasson,
alkalmazkodni kellett a megváltozott körülményekhez. Ebben már a tavalyi évből szerzett rutin is segített, és az elmaradt programok pótlásának digitális lehetőségei között kerestük a megoldást. A sok korábbi támogatott program között az egyik legnépszerűbbnek a színházlátogatások bizonyultak, így adott
volt, hogy milyen irányban is kellene gondolkodni, hogy ne fosszuk meg diákjainkat ezektől a kulturális
közösségi élményektől. Az online térben egyre nagyobb választékban lelhetők fel a különböző színházi előadások digitális formái, melyek felkeltették érdeklődésünket. A színházi élmény adoptálása azonban nem
könnyű feladat, hiszen ehhez megfelelő helyszín, és eszköz szükséges. A helyszínen nem nagyon volt gondolkodni való, hiszen az iskola könyvtára kiváló terep, de megfelelő készülék is kellett ehhez, melyet hosszas
keresgélés után meg is találtunk. Így vásároltunk egy óriási képernyős 4K-s HD LED televíziót, mellyel igazi színházi és moziélményt tudunk varázsolni a könyvtárba. A jelenléti oktatás visszatérte után azonnal
használatba is vették a tanulócsoportok.
A kuratóriumban ebben az évben személyi változás történt, hiszen Pleskovics Sándorné többéves kitartó,
lelkiismeretes elnöki tevékenysége után visszavonult, feladatát Szuromi Tamás kollégánk vette át. Évának hálásan köszönjük áldozatos munkáját, Tamást pedig jó munkát kívánva üdvözöljük a kuratóriumban.
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Ez az év sem telhet el köszönetnyilvánítás nélkül, mellyel támogatóinknak tartozunk, hiszen nagylelkűségük segít minket abban, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk tanulóink testi, szellemi, kulturális, és közösségi fejlődésére.
FEKETE-PART GABRIELLA
KURATÓRIUMI TAG

Iskolai sporttábor
Június 17-én csütörtökön délután mi, tanárok felkerekedtünk, és autókkal elindultunk a célállomásra. A
rengeteg sportszert, bográcsot és a főzéshez kellő eszközöket, az egyéb játékokat, egészségügyi táskát,
rajzeszközöket, a szülők által a tábor túlélésére szánt adományokat autóval szállítottuk le. Miután a szálláson kipakoltunk, elmentünk a hosszú listánkkal bevásárolni. Késő est lett, mire minden a helyére került, de boldogan nyugtáztuk, hogy mire másnap megérkeznek a gyerekek, a tábor szükséges kellékei és
a mi cuccaink már a helyükön vannak.
A gyerekek péntek reggel az adott idősávban maradéktalanul megérkeztek. Igyekeznünk kellett, mert
kora délután a Kalandpark izgalmai vártak ránk. Rollerrel végeláthatatlan kígyót alakítva száguldottunk
oda, majd vissza, közben két órát töltöttek el a tanulók a fákon, megméretve magukat ügyességből, bátorságból. Visszaérkezve a strand egy részének becserkészése következett, majd a fürdőzési szabályok ismertetése után végre belecsobbantunk a Balaton hűs vizébe. Persze a büfésoron is hamar népszerűek lettünk. Külön öröm számomra, hogy – mint minden évben – idén is nagyon dicsérték tanulóinkat illedelmes viselkedésükért. Visszaérve már a vacsora várt minket. Utána a tábori szabályrend közös kialakítása,
illetve a programterv megbeszélése következett. A nap zárása szalonnasütés, társas- és ÖKO-játék volt,
mellyel egy kicsit sikerült összekovácsolni a csapatot.
Szombaton reggel körletszemlével kezdtünk. A pontveszteség és a jutalmazás meglebegtetése kellő
motiváció volt ahhoz, hogy ezek után rendet kell tenni a szobákban. Délelőtt kirándulni mentünk. Rollerrel,
és néhányan biciklivel „száguldottunk” Szántódra, ahonnan komppal keltünk át az északi oldalra. Minket
egy lokomotív kisvonat várt, mellyel körbeutaztuk a félszigetet. Utunk előbb a Ferenc Pincébe vezetett,
ahol finom zsíros kenyérrel és házi szörppel vártak minket. Mindenki megnyalta a tíz ujját, a repeta is
mind elfogyott. Ezek után felsétáltunk Tihany központjába, végigbarangoltunk a skanzen területén, ahol
megismerkedtünk a régió néprajzával, szokásaival, megcsodálhattuk a népművészeti remekműveket, majd
gyönyörködtünk az elénk táruló balatoni kilátásban. Beltéri program is volt, előbb a Látogatóközpontban
tekintettük meg a félszigetről készült megújult filmet, majd az Apátságba mentünk be, ahol felújítási és
régészeti munkák is folynak. A hely mondanivalóját, varázsát ez nem befolyásolta, melyet Kollégánk idegenvezetése is garantált. Az épületet körbejártuk, és beszéltünk történetéről is. Innen utunk a komphoz
vezetett, mellyel visszautaztunk a déli partra, így ismét gyönyörködhettünk a Balaton nyílt vízi látványában. A révtől ismét rollerre pattantunk, igyekvő tempóban próbáltunk haladni, hiszen már izgatottak voltunk, lélekben már nagyon vártuk „a focimeccset”. A délután egy részét a szálláson töltöttük, hatalmas
vászonra kivetítve a foci EB magyar meccsét. Kinézetünk, arcfestésünk, szurkolásunk stadionhangulatot
varázsolt a helyszínre. A sportesemény után fürödtünk egyet a strandon. A szálláson képeslapot írtunk az
otthoniaknak, mely tevékenység hagyománnyá vált már a táborok alatt.
Vasárnap reggeli után a csapatok előkészültek az ÖKO-feladatokhoz (ötletbörze, tervezés, anyaggyűjtés, feladatok szervezése, kiosztása stb.) Az időjárás hamar a strandra csalogatott minket. Persze előkerültek a kellékek, matracok, labdák, egyéb strandjátékok. Este a szokásos bográcsozás helyett sütöget-
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tünk. A fiúk segítettek a tűzrakásban, a lányok az egyéb előkészületekben. Grillkolbászokat és – a már
otthon előre bepácolt – húsokat sütöttük ki. Közben a palacktutaj-készítők is serénykedtek a nap fő projektén. A csapatok ügyesen működtek munkamegosztás tekintetében, nagyon kreatív ötletek váltak
valóra, öltöttek valós formát. Jutalmul a desszert sem maradhatott el, pillecukrot sütöttek nyárson a
gyerekek. Mindenki nagyon jól érezte magát. A nap zárásaként kertmozit rendeztünk, mely óriási sikert aratott.
Hétfőn reggeli után a tutajok utómunkálataira kaptak a csapatok egy kis időt. Nagy feltűnést keltettünk már a strandra vezető úton a remekművekkel. A csapatokat nagy dicséret illette, hiszen mind funkcionálisan, mind kinézetre, sőt névválasztás szempontjából is kiváló „műtárgyak” készültek. Igen ám, de
a pontozásnál külön kategória volt az is, hogy mennyire strapabíró a produktum, és mivel mindegyik fennmaradt a víz felszínén, igazságos döntést úgy tudtunk hozni, hogy vízi csatában ütköztettük a feleket.
Hatalmas tömeg gyűlt össze, az idegen fürdőzők is szurkoltak, fotózták a népszerű eseményt. A nap további részét a strandon sportjátékokkal, fürdőzéssel töltöttük el. Homokfoci, tollas, strandröplabda volt
a választék. A vízibiciklizés sem maradhatott el. Nagyon jól szórakoztunk. A büféknél ismerősként üdvözöltek minket. A fagyizás, palacsintázás „kötelező” volt, mint minden nap. Este az előrelátóbbak már a
bőröndjüket pakolászták. Vacsora után búcsúzóul beiktattunk egy esti fürdőzést is.
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Kedden korán összecsomagoltunk, majd reggeli után a hazatérés keserű ízét enyhítendő túráztunk
egyet a Kő-hegyre, ahol megismerkedtünk a szamárkő legendájával, valamint a kilátóból megcsodálhattuk a Balaton elénk táruló gyönyörű látványát. Visszaérve a tábor értékelése következett, mely mindig
nagy esemény. Komoly és persze tréfás teljesítményeket díjaztunk mind egyéni, mind csapatteljesítmények
terén, és természetesen mindenkinek jutott valamilyen érdem, elismerés. Maradandó emléktárgyat is kapott minden táborozó, melynek nagyon örült gyermek és felnőtt egyaránt. A szülők ekkor már érkeztek a
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csemetéikért, akik fáradtan, de hálásan köszöntek el tőlünk, és persze búcsúzóul garanciát kértek arra vonatkozóan, hogy jövőre ismét lesz tábor.
Köszönöm kollégáim – Nagyné Farkas Judit, Hegyesi Krisztina, Czinege Anikó, Kaposi Gábor és felesége Enikő – segítő munkáját, nélkülük nem valósulhatott volna meg a program.
A gyerekek és magam nevében is köszönöm a támogatást, amivel a tábort még gazdagabbá, emlékezetesebbé tudtuk tenni!
Mi már nagyon várjuk a következőt!
FEKETE-PART GABRIELLA
TÁBORVEZETŐ
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Elérhetőség:
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
OM-azonosító: 201791
Adószám: 18294475-2- 13
Igazgató
Sztyehlikné Hegyi Krisztina
Telefon: +36-30 668-6981
Igazgatóhelyettesek
Fekete-Part Gabriella alsó tagozat +36-30 203 8085
Kocsis Nóra felső tagozat +36-30 333 1606
Osikoviczné Csendesi Mária gimnázium +36-30 193 8322
Gazdasági vezető: Várszegi Anikó
Titkárság – telefon: +36-29 350-440
Czinege Anikó iskolatitkár (étkezés, pénzügy)
Hokné Kármán Szilvia iskolatitkár (tanügy)
Illésné Nemes Irén iskolatitkár (munkaügy)
Stúdium Alapítvány
Cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
Adószám: 18685633-1-13
Számlaszám: 65100091-10101243
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Tantestületi
Artztné Csatári Marianna, Árvai Antónia, Bánlaki Tiborné, Bekkerné Fenyő Ágnes, Czékus Jób Géza, Cserné
Szabó Anita, Dengel László, Dóczyné Topál Dalida, Dudás Noémi, Farnek-Nagy Klaudia, Fekete-Part
Gabriella, Gomez Attila, Gyepesy Imola, Hegyesi Krisztina, Horváth Győző, Horváthné Bálint Éva,
Horváthné Fekete Rebeka, Hütter Teréz, Juhász Mónika, Kabucz Tünde, Kállainé Szögi Klára, Kaltenecker
Izabella, Kaposi Gábor, Kárpáti Szilvia Márta, Kérészné Perényi Krisztina, Kéthelyi Lídia, Kiszty Roland,
Kocsis Nóra, Koncsek Zita, Kovács Andrea, Krupa Sándor, Madarász Krisztina, Magos Béláné, Mesterné
Defner Szabina, Nagy László, Nyerges Zoltán, Orosz Zoltán, Osikoviczné Csendesi Mária, Oszoli Beatrix,
Pályi Tünde, Papp Katalin Rozália, Pécsi Marcell, Péter Zoltán, Petre Annamária, Pleskovics Sándorné,
Prorokné Jankovics Anita, Sárosi Júlianna, Süliné Nagy Krisztina, Szlahó Csaba, Sztyehlikné Hegyi Krisztina,
Szuromi Tamás, Szűcs Ildikó, Takács Anna, Topál Csenge, Udvardyné Balla Márta, Vágó Viola Mária, Varga
Beatrix, Vörös Kristóf
Hitoktatók
Denke Katalin, Dömötör Norbert, Dr. Huszka Mihály, Földesiné Füredi Katalin, Heinemann Illdikó,
Peresáné Kállay Georgina, Sövér Orsolya, Vrankó Gézáné
Titkárság
Czinege Anikó, Hokné Kármán Szilvia, Illésné Nemes Irén, Várszegi Anikó
Technikai dolgozók
Abelovszky Károly, Alattyányi Lajos, Czimbal Gábor Gábor Béláné, Haluska László, Mészáros Mónika,
Ogrin Józsefné, Turián Zsuzsanna
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Német Nemzetiségi Önkormányzat híreiből
A kalendáriumban a hónapok történéseinek felidézésében több helyütt foglalkoztunk az NNÖK által szervezett rendezvényekkel. Így olvashattunk májusban a németség szülőföldjéről való elűzetéséről. Az NNÖK által üzemeltetett
Grassalkovich iskola nyári fűtéskorszerűsítési munkálatairól. Októberben a hadifoglyokra és a malenkij robotra elhurcoltakra való megemlékezésről.
Természetesen jeles eseményként foglalkoztunk a szeptember 26-án történt rendezvényekkel is. Ezen a napon német nyelvű névtáblát avattak a Jókai
Mór utcában, majd a Tájházban bemutatták Doróné Zemmel Kata könyvét, ami
a káposztatermesztés és feldolgozás vecsési kultúrájának kialakulását elevenítette fel, valamint a káposztafesztivál megszületését, fejlődésének történetét írta le nagy mennyiségű fotóanyaggal színesítve.
Jelentőségénél fogva a német nyelvű utcanév táblával bővebben foglalkozunk.

Történelmi nap
Vasárnap, 2021. szeptember 26-án került sor a németnyelvű utcanév-tábla megáldására a Jókai Mór utca 2. számú háznál. Szépszámú ember érdeklődése mellett ünnepélyes keretek között került rá sor. A tábla fölszentelését és megáldását dr. Huszka Mihály római katolikus plébános végezte. Az ünnepség fényét
a többszörös Arany Rozmaring-díjjal kitüntetett Wetschescher Nachtigallen kórus német nyelvű éneke tovább emelte.
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Vecsésről 1945 után eltűntek a német nyelvű utcanév-táblák. 1990 után sokat változott a nemzetiségek helyzete és megbecsülése. A hagyományok, a nemzetiségi identitás megőrzésének nagyon jelentős mérföldköve volt a német nyelvű utcatáblákból csak négy elhelyezése, ami szinte jelképes az Ófalu népes ut-
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cáinak sorából. Frühwirth Mihály a helyi németség érdekeinek és hagyományainak apostola, évtizedes értékmentést végzett, az ekkor elmondott beszédét idézzük fel teljes terjedelmében. A beszéd német nyelven is megjelent a Neue Zeitung újságban.
„Tisztelt Vendégek, Kedves Falumbéliek!
Mi, itt lakók, tudjuk, hogy az újkori Vecsés 1786-ban született Grassalkovich II. Antal telepítési felhívására. A 9 évvel később készített összeírás már 80 családról adott hírt. A magyar és szlovák név már csak
elvétve fordult elő, így 100 éven át a község nyelve a német volt.
A földeket művelő családok a határ különböző részeit a maguk nyelvén nevezték meg több 100 esztendőn át, de legalábbis a második háborúig. A határban, a szántóföldeken maguk közt voltak. Ott a lazulás a kitelepítéssel, a föld újra osztásával kezdődött. Régi elnevezések: Hausacker, Prunasutn, Parieser–,
Goldberger–, Silberbergweingarten, Froschlock, Wiesn, Popiwojd (Pappelwald), Krautacker, Hanfacker
stb. Többek számára még ma is ismert nevek
A községben, a falu határain belül, más volt a helyzet. A település házait folyamatos sorszámokkal látták el. Az anyakönyvekben kutakodva találtam egy bejegyzést 1901. szept. 12. dátummal, Hsz. 459. Sajnos
ebből az időből nem maradt ránk községi térkép (talán még előkerülhet!). Nem ismerjük, hogy ez a 459
ház hogyan helyezkedett el, hogyan tagolódott a település. Néhány bejegyzés azért figyelemreméltó.
Követhető, hogy a vasútállomás felé is épültek már a házak. 1901.május 21-én Kortje Ferenc nevénél olvashatjuk: VASÚTI TELEP, sorszám nélkül. Ugyancsak 1901. november 16-án Zehetmayer Gyula keresztelési bejegyzésénél a KERTEKALJA megnevezés szerepel, számozás nélkül.
Bilkei Gorzó János „Vecsés Nagyközség Története” című monográfiájában olvasható:
1902. március 6. Új házszámozás (eddig utcákra való tekintet nélkül folyamatos volt).
A bejegyzés arról tanúskodik, hogy a kialakult utcákban lévő házak kaptak új házszámokat. A már
meglévő utcák nevéről nem találtunk feljegyzést. 1900-ban tartott népszámlálás 4119 lakosról ad hírt,
azt is közli, hogy 3105 fő német anyanyelvű.
Bátorkodom azt a következtetést levonni, hogy az emberek egymás közt használtak valamilyen utcanevet. Az nyelvi arány alapján valószínű, hogy az anyanyelvükön – németül – nevezték meg. A felgyorsuló betelepülések révén a nyelvi arányok gyorsan változtak, a magyar nyelvűek többségbe kerültek.
A századforduló politikai törekvései nem kedveztek a nemzetiségeknek. Az utcanevek hivatalossá váláskor csak egy szempont volt: magyarnak kell lenni. Más volt a helyzet, mint a határrészek elnevezésénél, a faluban kikoptak a német elnevezések. A hivatalos érintkezésekben (levelezés, stb.) a magyar elnevezést használták,
Azért egy-két kivétel itt is akadt. A svábul folytatott beszélgetések során egymás közt az idősek a Jókai
utcát korábbi nevén 1925-ig Új utca Nehikoosn-ként, a Fő utcát Haupkoosn-ként nevezték meg.
Érdekesnek találtam, hogy a Fő út 49.-ben álló épület helyét, a ma már nehezen látható magaslatot,
Wirtshauspergl néven nevezték. Igen, a Berg (hegy) kicsinyítő képzővel Berglein, röviden Bergl (Pergl).
2008-ban Pilisvörösvár, később Pesthidegkút, majd Solymár adott példát rá, lehet két tábla is egy utcán: Az egyik a mindennapokat szolgálja, a másik pedig tisztelgés az elődök előtt. Az egyik magyarul, a
másik pedig az egykori anyanyelven utal a múltra.
Ez adta az ötletet esztendőkkel ezelőtt:
„Ezt Vecsésen is meg kellene tenni”.
A 2019-es nemzetiségi választáson Pesthidegkút 172 fővel, Solymár 530 fővel, Vecsés pedig 648 fővel
vett részt. Az adatok arra bátorítottak bennünket, hogy élve a lehetőséggel, ami eddig sosem adatott meg,
kezdeményezzük a német nyelvű táblák elhelyezését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértett ve-

20VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

le és tovább vitte. Sokat köszönhetünk Frühwirthné Halász Melindának, ő kitartó szorgalommal egyeztetett, tárgyalt és kivitelezőt keresett.
Elkészült négy utca táblája: Fő út – Hauptstraße, Jókai Mór utca – Neugasse, Malom utca – Mühlgasse
és Iskola utca – Schulgasse. Az első kettő a visszaemlékezéseket veszi alapul, a másik kettő, ha úgy tetszik: rekonstruált.”
KAL INFO – FOTÓK: VARGA NORBERT

10 éves a Tájház
2011. május 15-én régi adósságot törlesztett a város közössége, amikor felújítás után átadták rendeltetésének a Vecsési Tájházat. Az NNÖK minden év májusában megünnepelte a Tájház születését. Sajnos, járvány miatt nemcsak tavaly, hanem idén, a kerek 10. évfordulót sem sikerült úgy megtartani, ahogyan szerették volna. Ugyan szeptember 26-án sikerült egy utcanév-tábla avatással és egy könyvbemutatóval szép
napot varázsolni, de ez mégsem volt igazi születésnap.
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Idézzük fel a VT 2011. májusi számából Ináncsi Zsigmondné óvodapedagógus, óvodavezető néhány örvendező mondatát:
„A Jókai Mór utca 6. szám alatt végre, sokunk örömére felszentelésre és megnyitásra került a Tájház,
melyben az 1920-40-es évek életmódja, berendezési, használati tárgyai kerültek bemutatásra. Az épület
felújításában, a berendezési tárgyak restaurálásában a szentendrei skanzen szakemberei segédkeztek. Az
utolsó napokban fejeződött be a nyitott szín építése, ahol lehetőség lesz különböző szabadtéri rendezvények lebonyolítására is. Ez az épületrész stílusában illeszkedik a tájház régi épületéhez, mintegy szimbolizálva a több generáció együttélését.”
A 10 év alatt nemcsak az óvodák és az iskolák gyermekei ismerkedhettek meg az ősök által hátrahagyott és megmentett értékekkel, hanem sokféle rendezvényt is tartottak. A fotókkal ezekre emlékezünk.
KAL INFO

A háborúk áldozataira emlékeztünk
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Október 30-án, szombaton a Szent Kereszt templom esti miséjén emlékeztünk a két világháború áldozataira. A mise után koszorút és mécseseket helyeztünk el a templom falán található emléktáblánál, ahol a
második világháború vecsési áldozatainak nevei vannak feltüntetve. Ezután a Hősök Ligetében felállított
első világháborús emlékműnél is imádkoztunk és elhelyeztük az emlékezés virágait.
Az emlékhelyeken koszorút helyezett el Vecsés Város Önkormányzata, a Kulturverein-Vecsés, valamint
a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
NNÖK INFO – FOTÓK: FRÜHWIRTH MIHÁLY
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Új igazgató a Petőfiben
Szeptember 1-jétől új igazgatója van a vecsési Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnak.
Sztyehlikné Hegyi Krisztina váratlan lemondása után
Osikoviczné Csendesi Mária kapta meg a megbízást az intézmény
vezetésére. A tanárnő 1994 óta tanít a Petőfiben, közismert
személyiség, nagy tisztelet övezi sokrétű tevékenységét.
Kívánjuk, hogy sikeres legyen az intézmény irányítása,
gyermekek, szülők és kollégák megelégedésére szolgáljon.
A VT októberi számában megjelent riportban beszélt pályájáról,
terveiről, kinevezésének okairól. Ebből idézünk:
„Természetesen tanárként kezdtem, majd lettem osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető,
felsős igazgatóhelyettes, gimnáziumi igazgatóhelyettes, majd igazgató. Középiskolai tanár végzettségem
van, 94 óta tanítok itt. 91-ben GYES-en voltam, de kapcsolatban voltam az akkori igazgatóval, aki felajánlotta, jöjjek ide az akkor induló gimnáziumba németet tanítani. Német-történelem szakos tanárként
kerültem ide, de csak német nyelvtanítással kezdtem. (…)
Az igazgatónőnek rengeteg terve, célja van, de a legfontosabb, hogy megmaradjon az a színvonalas
oktatás, ami eddig is jellemezte a Petőfit. Kihangsúlyozta, hogy elődje, Sztyehlikné Hegyi Krisztina milyen
sokat tett az iskola új arculatának kialakításáért, a keresztény szellemiség megalapozásáért, és nem utolsó sorban az iskola népszerűsítéséért, épületének és környezetének megszépüléséért. Most a legfőbb feladat, hogy a hosszú digitális, illetve pandémiás időszak után újra működhessenek a személyes kapcsolatokra épülő programok. (…)
– Osztályonként van egy kis mag, ahol örömmel látjuk, hogy a szülők is járnak templomba. Most nagyon szép számmal voltak első áldozóink, ami nagyon jó hatással volt a szülőkre is, akik a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra jöttek az ott elsőáldozó gyermekükkel. Nagy öröm volt számunkra, hogy
rengeteg diák és szülő vett részt tanévnyitó szentmisénken. Kéthetente pedig diákmisére várjuk őket, ahol
egy-egy évfolyam diákjait szeretnénk megszólítani éneklésre, felolvasásra. Emellett Mihály atyát is hívjuk,
hogy minél gyakrabban jöjjön be az iskolába – mondta a hitélettel kapcsolatos terveiről.(…)
– Férjem támogatóan állt mellém, az EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága – Kal szerk.)
főigazgatója is biztosított támogatásáról, a kollégák nagyon örültek, bátorítottak, ez volt a döntő érv. Az
iskola szervezeti működési szabályzata szerint az igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek
helyettesítik teljes jogkörrel. Gyakorlat szerint pedig elsősorban a gimnáziumi helyettes. Így szinte természetes volt, hogy én is szóba jöttem, és a volt igazgatónő is azt szerette volna, hogy én legyek az új vezető.”
(SZGY)
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Hitélet

Vecsés város hitélete
Imahét a Krisztus-hívők egységéért 2021-ben
Ebben az évben az ökumenikus imahetet január 17–24. között tartották világszerte, így hazánkban
is. A koronavírus sajnos, ez alkalommal is éreztette következményeit, vagyis a járványügyi rendelkezések
miatt több változtatás történt a korábbi évekhez hasonlóan.
Az első közös imahét 1968-ban volt, témája: Urunk dicsőségének magasztalása (Ef 1,14). A ’68-as
imahét óta az idei az 54. volt, s ennek imaanyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. Az imahét jelmondata: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5 – 9.) Szerintem
– végignézve a korábbi 53 jelmondatot – talán ez az egyik legfontosabb és legszebb témának.
Az imahét jellegzetessége, hogy mindennap más templomban van az imádság, és az igehirdetést egy másik
gyülekezet lelkipásztora végzi. Idén a Szent Kereszt templom a felújítás miatt kimaradt, a menetrend ez volt:
17. vasárnap Református templom
Dr. Huszka Mihály plébános
18. hétfő Jézus Szíve plébániatemplom
Téglás Lajos baptista lelkész
19. kedd Baptista Imaház Mátyás u. 6.
Zoltán Bettina 4. évfolyamos teológus-lelkész szakos
hallgató
20. szerda Evangélikus templom
Frics Zoltán állandó nős diakónus plébánia szervező
21. csütörtök Erzsébet téri Szűz Mária Szíve plébániatemplom
Téglás Lajos baptista lelkész
22. péntek Jézus Szíve plébániatemplom
Dömötör Norbert ref. lelkész
23. szombat Református templom
Frics Zoltán állandó nős diakónus plébániaszervező
24. vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
Elmaradtak a szertartás végén, a templom elhagyásakor a
lelkipásztorokkal történő kézfogások, és a templomkertbeli kötetlen baráti beszélgetések. A templomban üresen kellett hagyni a kijelölt helyeket, szájmaszkot viseltünk, és voltak, voltunk,
akik egészség miatti okból nem tudtunk részt venni. Ezeket „mellékes” dolgoknak véljük, pedig nagyon
fontosak, különösen, ha a cél, hogy a különféle felekezetek együtt imádkozzanak az egyetlen Istenhez.
Az imanyolcad gondolatairól elmélkedhetünk bármikor. Az egységben növekednünk kell. Az, hogy Jézus
bennünk marad, s mi Őbenne, kötelez minket az egység és a megbékélés útjának követésére.
Urunk, újítsd meg bennünk az egység iránti vágyat, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket. Ámen.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Óvárosi Római Katolikus Plébánia

Jézus Szive Plébániatemplom
2220 Vecsés, Petőfi tér 1.

Szent Kereszt Templom
2220 Vecsés, Jókai Mór u. 70.

Elérhetőségek:
Telefonszám: +36-29 350-364
Mobil: +36-30 388-04 56
E-mail: huszka.mihaly@vaciegyhazmegye.hu
Irodai szolgálat:
Hétfő 16:00–17:30
Péntek: 16:00–17:30
és szentmisék kapcsán
Anyagilag is támogatható az egyházközség élete:
OTP: 11742283-20034395

Megújult a Szent Kereszt templom belsőtere
Elkészült a Szent Kereszt templombelső felújítása. A felújítás történetét, a kezdetektől az elkészültéig Frühwirthné
Halász Melinda, a város alpolgármestere, az NNÖK elnökhelyettese a VT áprilisi számában foglalta össze.
Abonyiné Bátonyi Erzsébet és Sárközi Anna 2017 őszén keresett meg azzal a kéréssel, hogy szeretnék,
ha a templomunkban egy belső felújítást végezhetnénk, mert már több évtizede nem volt festve, az elektromos rendszer elavult, a terrazzo burkolatban rengeteg a töredezett lap, nagyon leromlott az állapota.
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Úgy éreztük, ha a szüleink, nagyszüleink felépítették a templomot, abban a nem könnyű politikai és gazdasági helyzetben annak idején, akkor kötelességünk megőrizni a ránk hagyott örökséget.
Elkezdődött a közös gondolkodás folyamata, melybe egyre több ember kapcsolódott be. 2017 karácsonyán elindult az az adománygyűjtés, melynek eredményeként nagyjából fél év alatt összegyűlt a vecsési polgárok, cégek, egyesületek és a Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából közel hétmillió forint a templom felújításához. Az adományok kezelését és a felújítás pénzügyi lebonyolítását a Fehér János
Alapítvány vállalta fel, amiért ma is hálával tartozunk az akkori elnöknek, Brunner Ferencnek és a kuratórium tagjainak. Feri bácsitól később László Endre vette át a stafétabotot. Az alapítvány kuratóriuma a
folyamat során végig fontos szerepet játszott, hiszen ez volt az a plénum, ahol döntések születtek a konkrét tervekkel kapcsolatban. Szerettük volna, hogy a felújítás a legjobb minőségben és a lehető legjobb
anyagokat felhasználva a rendelkezésre álló pénzeszközökből kivitelezhető legyen. Tudjuk, hogy egy-egy
családi otthon felújításánál sem egyszerű a feladat, hát még ebben az esetben, amikor egy közösség és
Isten házáról van szó. Rengeteg mesterrel vettük fel a kapcsolatot, akik a helyszínen megvizsgálták az állapotokat, és ezután tettek javaslatot a különböző technológiák, anyagok alkalmazására.
Ahogy egyre mélyebbre ástuk magunkat, és egyre több szakvéleményt megismertünk, világossá vált,
hogy tervezői segítség nélkül nem fogunk boldogulni. A belsőépítészeti tervezésre dr. Dobrovitz Magdolna
felkérte Polyovka-Fazekas Orsolya okleveles építőművészt, aki miután a közösség igényeit felmérte, elkészítette a terveket.
Összeraktuk a teljes koncepciót, árajánlatokkal, javasolt kivitelezőkkel. Ezekkel a tervekkel kerestük
meg Molnár Vajkot, a Váci Egyházmegye főépítészét, akitől véleményt kértünk a helyben már elfogadott
tervekről, elképzelésekről. Ő nagyon elismerően nyilatkozott mind a szándékról, mind az összefogásról,
ami megvalósult. Kiemelte a tervező asszony precíz munkáját és támogatásáról biztosította a tervek megvalósítását. Ezután ügyünket felkarolta Marton Zsolt püspök atya, akinek megbízásából az egyházmegye
bonyolította a beruházást. Mind a püspök atyának, mind a főépítész úrnak köszönjük a felújításhoz nyújtott segítő kezet. A munkálatok helyben történő műszaki ellenőrzésével az egyházmegye Polyovka-Fazekas
Orsolyát bízta meg.
A felújítás teljes költsége 26 700 000 forint volt, mely tartalmazta a templom rákötését a szennyvízhálózatra, a padló javítását és pótlását, a teljes elektromos hálózat felújítását új lámpatestekkel, új hangtechnikai rendszer kiépítését, valamint a teljes festést és a plafon megújítását. Vecsés Város Önkormányzata 15 millió forinttal támogatta a beruházást, hasonlóan a már korábban megújult Erzsébet téri plébániatemplomhoz. Az egyházközség nevében ezúton is szeretném megköszönni a támogatást.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

A szentély berendezésének átalakítása még a jövő feladatai közé tartozik, ahogyan a külső lépcső megújítása is. A hívek adományaiból azonban már most folyamatban van a keresztút stációinak restaurálása.
Nagyon sok ember együttműködésének, anyagi hozzájárulásának, munkájának eredménye a most megújított templom. Külön köszönet illeti az adománygyűjtésben résztvevőket, a templom kiürítésében és a végső nagytakarításkor szorgoskodókat. Nagyon örülök
neki, hogy még mindig közösségként tudunk működni, ilyenkor különösen, ha egy ekkora feladatra vállalkozunk!
Végezetül szeretném megköszönni a kivitelezők szakszerű munkáját, az Ermi-Paint Kft. tulajdonosának, Balogh Imrének a templom számára felajánlott ingyenesen elvégzett munkálatokat.
Bízom benne, hogy a közösség is értékelni fogja és örömmel veszi birtokba a tervező asszony által megálmodott gyönyörű, megújult belső templomteret!

Megáldották a felújított Szent Kereszt templomot
Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, általános helynök,
június 6-án, Úrnapján megáldotta a felújított Szent
Kereszt templomot, ünnepi püspöki misét mutatott
be és vezette az úrnapi körmenetet.
Azt tudjuk, hogy az 1944-ben felrobbantott tempFOTÓ: VARGA NORBERT
lom helyett a vecsési hívek áldozatos munkája és
Kovács István prépost vezetése eredményeként már
1962-ben dr. Kovács Vince váci megyéspüspök úr felszentelhette jelenlegi templomunkat. Az eltelt időszak
alatt mindeddig komoly javítási szándékkal nem nyúltak az épülethez. Nagyon szükséges volt a templom
felújítása. Ennek elkészültével Dr. Varga Lajos váci seFOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
gédpüspök atya megáldhatta, megszentelhette a templomot. Huszka Mihály plébános atya megköszönte az
adományozók nagylelkűségét, városunk önkormányzatának hathatós segítségét, a Fehér János Alapítvány áldozatos tevékenységét, akik szervezték és bonyolították ezt a nagy munkát. Köszönet jár a mérnököknek, a
szakembereknek, a takarítóknak és minden segítőnek.
Már most szép a templomunk, de még szebb lesz. A mérnökök már dolgoznak azon, hogy a templom
szentélye is művészien változzon, s ezáltal még szebb legyen az Isten háza. A nagyméretű falfestményeket
is javítani fogják. A keresztút 14 stációjának restaurálási költségét egy-egy család vállalta. Az alapítvány pályázaton 13,5 millió forintot nyert, melyből a bejárat lépcsőzetét és a külső javítási munkákat kívánják fedezni. Természetes, hogy további anyagiak is szükségeltetnek még a hatalmas, költséges munkákhoz. Őseink
nehéz években hoztak szinte emberfeletti áldozatot, hogy ez a templom felépülhessen. Mi azért hozzunk áldozatot, hogy az Isten háza, a templom, méltó legyen az Úrhoz! Ez tulajdonképpen a saját érdekünk!
FOTÓ ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Úrnap ünnepe Vecsésen
A Jókai utcai hívők idén is csodálatos virágszőnyeget varázsoltak a szürke járdákra.
Az úrnap ünnepe tulajdonképpen nagycsütörtökön
van, amikor Jézus az Oltáriszentséget alapította. De a
nagyhét és húsvét ünnepei nem hagynak lehetőséget arra, hogy méltóképpen megünnepelhessük ezt a csodálatos ünnepet. Ezért az egyház az ünneplést „áthelyezte” a
Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökre, illetve az
ezt követő vasárnapra. Először 1247-ben ülték meg az ünnepet, majd 1264-ben IV. Orbán pápa az egész egyház
számára kötelezővé tette. A legnagyobb áldás az, hogy
Isten velünk van. A mindenható szeretet állandó csodájaként a tabernákulumban itt hagyta az Úr az oltáriszentséget, a szentostyát. Nem emlékét, nem szimbólumát,
nem ígéretét, hanem dobogószívű, véres valóságát. Ezért
varázsolnak a Jókai utcai hívek csodálatos virágszőnyeget a szürke betonjárdákból, hogy méltó legyen az utca
is, amerre a pap az oltáriszentséget viszi, a hívek sokasága kíséretével, a fúvószenekar hangjai mellett.
SZÖVEG ÉS KÉP: NAGY ISTVÁN ELEK

Jézus Szentséges Szívének ünnepe a Felsőtelepen
1675. június 16-án az Üdvözítő látomásban megjelent Alacoque Szent Margitnak, szeretettől lángoló,
töviskoronával koszorúzott szívére mutatva panaszolta, hogy ez a szív, mely az embereket végtelenül szereti, az oltáriszentségben csak hálátlanságot, ridegséget kap. Óhaja, hogy az úrnap nyolcadát követő pénteken szenteljenek egy napot szent
szíve tiszteletére. IX. Pius pápa 1856-ban az ünnepet az egész egyházra kiterjesztette.
A Felsőtelepi Jézus Szíve templomnak ekkor van
a búcsúnapja, s hogy ez minél ünnepélyesebb legyen, a szentmise végén a szertartást vezető pap az Oltáriszentséget ünnepélyesen körbeviszik a hívek és
a fúvószenekar kíséretével a Petőfi téren.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Vecsési iskolák elsőáldozói a Hősök terén

Az 1938-as kongresszus után, a 2020-as évben került volna megrendezésre, immáron második alkalommal Budapesten, a Római Katolikus Egyház világeseménye. A tavalyi járványhelyzetre való tekintettel, idén
szeptemberben tartották az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (IEC 2020). Az egy héten át tartó eseménysorozat 2021. szeptember 5-én, vasárnap vette kezdetét, és szeptember 12-én, Ferenc pápa
szentmiséjével zárult.
A nyitómise egyik különlegessége az volt, hogy 83 év után ismét lehetőség nyílt arra, hogy most ezen
az eseményen legyen valaki elsőáldozó. Több, mint 1200 gyermek a megnyitó szentmisén vehette magához első alkalommal az Eucharisztiát.
A résztvevők megtöltötték a Hősök terét és az Andrássy úton egészen a Bajza utcáig álltak. Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek köszöntette a jelenlévőket. A misén 100 püspök és több, mint
300 pap koncelebrált. A szentmise főcelebránsa Angelo Bagnasco olasz bíboros volt, aki így szólt az elsőáldozókhoz: „Ti vagytok az egyház tavasza, akiknek most Isten betér a szívébe. Isten veletek marad, olyan
barátotok lesz, aki soha nem árul el benneteket”.
Az elsőáldozó gyermekek között voltak a vecsési általános iskolák kisdiákjai is, akik Huszka Mihály
atya és hitoktatóik: Koncsikné Szilvay Anna – Panni néni, Vrankó Gézáné – Kati néni és Peresáné Kállay
Georgina segítségével már hónapok óta készülnek erre a magasztos és emlékezetes eseményre.
Elsőáldozók névsora:
Balaton Bence, Béki Richárd, Csiki Fanni, Gáspár Dóra, Gáspár Erik, Greff Patrik, Ongai Ádám, Papp
Hanna, Petz Gréta, Szabados Alíz, Szabó Rebeka, Szadlon Zalán, Tóth Nikolett.
Az elsőáldozó gyermekeknek, a szülőknek, nagyszülőknek és minden rokonnak, ismerősnek, barátnak,
akik elkísérték őket, egy igazán rendkívüli és kiemelkedő esemény volt az Eucharisztikus Kongresszus megnyitó miséjén való részvétel.
PETZNÉ MAGYAR JUDIT
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Elsőáldozás a Jézus Szíve Plébániatemplomban
A plébánia hívei közül a többi felkészült gyermek részére az elsőáldozás a Petőfi téri Jézus Szíve templomban történt, október 3-án. Ekkor a 30 új elsőáldozóval együtt áldoztak ünnepélyesen az
Oltáriszentséget már korábban, Budapesten magukhoz vevő gyermekek is. Így együttesen áldozhattak a
szülők, a nagyszülők, a hozzátartozók, az ismerősök és a hívek örömére.
Nagyon ritkán látható ilyen zsúfoltan a templom. A gyermekek fegyelmezetten viselkedtek, és külön
öröm volt számukra, hogy a szülők és a rokonság is együtt örülhetett velük. De azt is tudták, hogy az elsőáldozás lényege a fontos, hogy az élő Jézus jön el szívükbe a parányi ostya színe alatt, aki a Földön élt
kétezer évvel ezelőtt, s aki felszólította az apostolokat: „Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert az ilyeneké a Mennyek Országa!”
Szép ünnep volt a gyermekek, a családok, s az egyházközség számára is. Ezért is vagyunk kötelesek
mindnyájan imádkozni értük, minél többször.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Vecsési Református Egyházközség
A 2021-es év eseményeiből:
Az elmúlt évben is sok alkalom és esemény színesítette gyülekezetünk életét. Néhányat szeretnénk csak ezek közül most kiemelni: A 2020-as év második felében gyülekezetünk lelkipásztora
Dömötör Norbert és felesége Dömötörné Molnár Krisztina úgynevezett szombatfélévre ment, azaz fél év rendkívüli szabadságra.
Ez idő alatt Prózsa István helyettes lelkipásztor látta el a gyülekezeti szolgálatokat, melyet ezúton is köszönünk.
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2021. január 1-jével lelkipásztorunk és felesége visszatért gyülekezetünkbe, hála legyen érte az Úrnak
erejükben és egészségükben megújulva, magukat kipihenve állhattak vissza a szolgálatba. Öröme volt gyülekezetünknek, hogy őket és minket is megtartott Isten távollétük alatt.
A 2021. évünk első fele gyülekezetünk számára továbbra is a pandémiáról szólt, hiszen csak május 2án nyithattuk újra templomunkat és találkozhattunk ismét fizikailag is az istentisztelet közösségében.
Hálát adtunk Isten megtartó kegyelméért, hogy éves Missziói Munkatervünk vezérigéje teljesedhetett be
rajtunk: „Az Úrtól jön a szabadulás.” Jón 2,10.
Két eseményt szeretnénk még megemlíteni, mely különleges öröme volt gyülekezetünknek. A világjárvány miatt konfirmandus fiataljaink májusi konfirmációját kénytelenek voltunk elhalasztani, de Isten
kegyelméből 2021. augusztus 22-én, vasárnap, ünnepi istentisztelet keretében 14 gyermek tehetett konfirmációi fogadalmat, sőt a halasztás miatt hat felnőtt is csatlakozhatott hozzájuk, akik közül többen a
keresztség sákramentumában is részesültek. Így a 2021-es esztendőben összesen 20 fő konfirmálhatott
gyülekezetünkben, melyért Istené legyen a dicsőség!
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KONFIRMÁCIÓ. BALOLDALT A LELKÉSZ HÁZASPÁR. JOBBSZÉLÉN SZABÓ DÉNES GONDNOK LÁTHATÓ
KONFIRMÁCIÓ. A LELKÉSZ ÚR FELNŐTT KONFIRMANDUSOKKAL

Másik nagy örömünk, hogy szeptember I-jétől lelkipásztorunk felesége, Dömötörné Molnár Krisztina is lelkipásztorként erősíti gyülekezetünket szolgálatával.
Szeptember 15-én, Isten kegyelméből, letette az
Egységes Lelkészképesítő Vizsgát, majd november 11-én
lelkipásztorrá szentelésére is sor került. Istennek vagyunk hálásak, hogy immár beosztott lelkipásztorként
szolgál közöttünk és Isten Szentlelke erejével, férjével
együtt hirdeti az evangéliumot sokak számára! Isten
áldja meg gyülekezetünkben végzett szolgálatát!
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DÖMÖTÖRNÉ MOLNÁR KRISZTINA KIBOCSÁTÁSÁN
LELKÉSSZÉ SZENTELÉSÉN

Összefoglalva tehát, minden nehézség ellenére
2021-ben is együtt tapasztalhattuk meg Isten kegyelmes szeretetét és gondviselését, mindezért pedig
Övé legyen a dicsőség! Legyen Ő gyülekezetünk, városunk őriző Pásztora a következő esztendőben is!
KÉP ÉS SZÖVEG: EGYHÁZKÖZSÉG

Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Árpád utca 6.
Telefon: +36-29 350-643
E-mail: vecsesi.ref@gmail.com
Honlap: vecsesi.ref.hu
Facebook: Vecsési Református Egyházközség
Lelkipásztorok: Dömötör Norbert és Dömötörné Molnár Krisztina
Gondnok: Szabó Dénes
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Alapítvány:
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
2220 Vecsés, Árpád utca 6.
Adóazonosító szám: 18689390-1-13
Alkalmaink:
Istentiszteletek:
Vasárnaponként – 10 órától a vecsési református templomban (Árpád utca 6.).
Gyermek-istentiszteletek: párhuzamosan a vasárnap 10 órás istentisztelettel
Egyéb hétközi alkalmak:
Imaóra: keddenként 18 órától a gyülekezeti házban (Árpád utca 9.)
Istentisztelet: páratlan héten szerdán 10 órától a Gondozási Központban
Fiatal Felnőtt Bibliaóra: páros héten szerdán 19 órától a gyülekezeti házban
Bibliaóra: péntekenként 18 órától a gyülekezeti házban
Kisifjúsági Bibliaóra: páros héten szombaton 16 órától a gyülekezeti házban
Ifjúsági Bibliaóra: páros héten szombaton 17:30-tól a gyülekezeti házban
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„Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én
megnyugvást adok nektek...” Mt 11,28.
Jézus hívását továbbadva, szeretettel várunk mindenkit vasárnapi istentiszteleteinkre és hétközi alkalmainkra gyülekezetünk közösségébe, ahol Vele, a királyok Királyával, és uraknak Urával, Jézus
Krisztussal találkozhatunk, aki megváltott minket, meggyógyítja életünket, helyreállítja kapcsolatainkat!

Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet
GYÜLEKEZETI HÁZ

A 2020-as év a gyülekezet életében elég kiszámíthatatlan volt, ahogyan a világban is mindenkit rendre új
kihívások elé állított a Covid 19 járvány. Időről-időre reagálnunk kellett a kormányzati intézkedésekre és
ez természetesen a tervezést is gyakran felborította. A tél és a tavasz az óvatos felbátorodás időszaka volt,
ahogyan egyre többen kaphattak oltást, és a statisztikák és személyes tapasztalatok is lehetőséget teremtettek, hogy visszaálljunk a korábbi életritmusba. Ugyanakkor az egyéni döntési szabadsága mindenkinek megmaradt, így vérmérséklettől, és személyes érzékenységtől függően telt meg újra az imaház.
A nyár sokaknak lehetőséget teremtett, hogy végre szabadságra menjenek, ugyanakkor arra is alkalmas volt, hogy nyári programokat, táborokat szervezzünk. Éltünk is a lehetőséggel, és szerveztünk tábort
több településen, részt vállaltunk egy angol táborban, és a gyülekezet tini missziós csapata, a Harvest
Game missziós szervezetet támogatva sok településre ment el, hogy az ottani gyermekeket, tiniket és szüleiket megszólítsa Krisztus evangéliumával a maga sajátos módszereivel. Ezen keresztül tucatnyi belföldi
és határon túli gyülekezetben szolgálatunk és segítettük mások munkáját.
Az ősz elhozta a kiegyensúlyozott és tervezhető működés idejét, így örömmel és hálaadással indítottuk be a vasárnapi iskolát, a patchworkot, az ifi klubot, és kezdtük el szervezni a tél eleji programokat.
Szeptember végén sikeresen kitelepítettük a Bibliai Családi Parkot a sportpályára, ahol sok száz család látogatott meg minket és élvezhette a remek játékokat, a bibliai üzeneteket és ajándékokat, na, meg
a jó hangulatot.
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BIBLIAI CSALÁDI PARK

Nagy változás a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet életében, hogy végre van saját épületünk, aminek
a felújítási munkálatai egész évben zajlottak és mostanra tulajdonképpen befejeződtek. November utolsó vasárnapján reményeink szerint hivatalosan is megnyithatjuk – bár már jó ideje használjuk, hiszen a
kényszerűség rávitt erre minket. A megnyitón terveink szerint egyházi és városi méltóságok és képviseltetik majd magukat, és lehet ez egy valódi ünnep az életünkben.
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GYÜLEKEZETI HÁZ BELÜLRŐL

Idén decemberre is komoly terveink vannak. A szegény vagy rászoruló családoknak tervezünk komoly
élelmiszercsomagokkal ünneppé tenni a karácsonyt.
A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz kampányában is részt veszünk az elmúlt évekhez hasonlóan,
és bízunk benne, hogy az elmúlt évek lelkesedését és jóindulatát látva idén is sok-sok nehéz sorsú kisgyermeknek lesz ajándéka a karácsonyfa alatt a vecsési embereknek köszönhetően.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Emellett bábcsoportunk is készül az ünnepre, hogy különféle helyi és környékbeli óvodákba, iskolákba és intézményekbe vigye el a Karácsony valódi üzenetét.
Közben pedig, engedve Istenünk vezetésének, a már évek óta folyó péteri gyülekezetplántáló missziónk mellett Pestlőrincen is elindítunk egy gyülekezetplántálást. Nagy és izgalmas kihívás ez az egész közösségnek, de tudjuk, hogy az Úrtól van, és így Ő sikerre viszi majd.
Nagy szeretettel és örömmel várunk mindenkit az alkalmainkra a Mátyás utca 6. szám alá. Ha valaki
személyesen nem tud eljönni hozzánk, de szívesen meghallgatná az istentiszteleteinket, az bátran keresse fel a gyülekezetünk Facebook oldalát vagy Youtube csatornáját.
TÉGLÁSI LAJOS LELKIPÁSZTOR FOTÓK: GYÜLEKEZET

Elérhetőségek:
Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet
Vecsés, Mátyás utca 6.
www.vecsesi-barka.hu
Téglási Lajos (lelkipásztor)
Telefon: +36- 20 886-1771
E-mail: lajos.teglasi@gmail.com

253

Vecsési Evangélikus Egyházközség
„Sem magasság, sem mélység… nem választhat el Isten szeretetétől”
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2021-i évünket is nagymértékben meghatározta a Covid19. Több tervezett programunk elmaradt, vagy
nehézzé vált. Mégis azt éltük át, hogy semmi, még a Covid 19 sem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Ő tart meg, és szeret bennünket csodálatos irgalmával.
Néhány fontos eseményt hagy említsek meg életünkből.
Konfirmáció
Május 24-én Konfirmáció volt gyülekezetünkben. A Covid-19 miatt nem volt 2020-ban konfirmáció a gyülekezetünkben, mégis nagy örömként éltem, hogy konfirmandus csapatunk együtt maradt, és még egy évig
minden csütörtökön a konfirmációra való felkészüléssel töltöttük. Idén 9-en konfirmáltak: Béky Petra,
Dányi András, Dányi Kíra, Gaál Emese, Halász Csenge, Jánosa Noémi, Németh Vanda, Uza Flóra és Vecsei
Rita. Isten áldja és erősítse meg őket, hogy megálljanak a hitben mindvégig!
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Táborok
Gyülekezetünk Badacsonylábdihegyen szervezett tábort 2021. július 7–18. között. Július 7–11-ig szenior ifjúság – tehát az egyetemista dolgozó fiatalok részére tartottunk tábort. Ez a tábor egyrészt a 12-én
kezdődő ifjúsági-serdülő és – gyerektábor előkészítése volt, másrészt az ifjúság hitéletét és közösségi életét is előmozdította. A táborban minden reggel és este tartottunk áhítatot, és beszélgettünk etikai, hitéleti kérdésekről. A tábor etikai kérdése a hűség, megbocsátás, elköteleződés volt.
Megnéztünk egy filmet Mozart életéről, ami a középszerűség és zsenialitás témakörét vetette fel. Ez
egy nagyon izgalmas beszélgetést eredményezett. A fiatalokkal 10–12-en voltunk együtt.
A 12-én kezdődő tábor a Szélrózsa programot vitte végig. Az előtábor résztvevői vállalták a kiscsoportos beszélgetéseket.
Júniusban pedig megtartottuk szokásos napközis táborunkat.
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Nyitott Templomok Éjszakája
Immár harmadik éve kapcsolódunk bele a Nyitott Templomok Éjszakája országos rendezvénysorozatba.
Koncepciónk szerint az alkalomra olyan profi és amatőr zenészeket, énekeseket hívunk meg, akiknek valamilyen kötődése van a gyülekezetünkhöz. Idén is csodálatos harmóniával örvendeztetett meg bennünket a Campus Corvinus énekegyüttes, Klembala Géza vezetésével. Kaposvári Maura különleges kincsünk,
hárfajátékával bűvölte el a hallgatóságot. A gyülekezet kórusa – valójában ökumenikus énekkar, 7 gospel
számmal készült. Szucsák Tamás és Antal Gergő gitár és ének duója pedig a XX. és XXI. század könnyűzenei műveiből adott ízelítőt.
Az idei év bibliai igéjét Pál apostol Galatákhoz írt leveléből határozták meg a szervezők. Pál mondatai mélyről jövő vallomásban fejtik ki azt a személyes meggyőződést, ami a mienk is lehet. Isten szeretete mindennél erősebb, semmi, még a halál sem választhat el bennünket tőle.
Köszönet a vecsési szervezésért és a kórusunk áldozatos felkészítésért Koczor Kingának. Nagy dolog
volt ez a szolgálat az énekkarunk számára, hiszen a Covid-19 miatt egy éve énekeltünk utoljára közösség,
gyülekezet előtt. Köszönet minden fellépőnek, hogy énekével, zenéjével gazdagított minket. Hála Istennek,
hogy idén is megrendezhettük ezt az alkalmat, és igazi keresztény örömöt élhettünk át együtt.
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Templomszentelés
Templomszentelésre gyűltünk össze szeptember 5-én, vasárnap. Tizenegy évvel az első tervek után, és öt
évvel az alapkőletételt követően a gyülekezetünk egy nagy álom megvalósulásáért adhatott hálát.
Az új gyülekezeti komplexumban templomtér, iroda, gyülekezeti terem, mosdók és konyha is helyet
kapott. Sok emberi adakozás (11,3 millió forintot a gyülekezeti tagok adtak és gyűjtöttek össze), áldozatos emberi munka (tizennégy állami és egyházi pályázat megírása és elszámolása, szeretetteljes tervezés
és pénzt nem számoló kivitelezés) és önkormányzati segítség (járda és parkoló megépítése – ennek értéke 6 millió forint) révén valósult meg 88,8 millió forintból.
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A gyülekezet – ahogyan azt prédikációjában dr.
Fabiny Tamás elnök-püspök is kiemelte – méltán lehet büszke nemcsak a végső formát nyert épületre,
hanem annak a küzdelemnek a megvívására is,
melynek eredményeképpen elérkezhetett a szentelés
ideje. Az Északi Egyházkerület vezetője Jákób álma
(1Móz 28,10–17) kapcsán úgy fogalmazott, a templom is egyfajta létra, hiszen a mennyei Isten és a földi ember közötti kapcsolat megteremtését teszi lehetővé. „Azért jövünk ide, hogy bűneinket letegyük,
Isten közelében megszentelődjünk, és átéljük, amit
Jákób is átélhetett: Isten háza és a menny kapuja ez
a hely.”
Fontos, hogy jól érezzük magunkat a templomban, hogy közösségek kovácsolódjanak benne össze,
de az első számú feladata természetesen Isten igéjének megszólaltatása – emlékeztetett Fabiny Tamás,
majd arra bátorította a jelenlévőket, szeressék ezt a
helyet, ahogyan eddig, úgy a jövőben is tegyenek érte sokat, és hívogassanak ide másokat is, mert akkor a legszebb a templom, amikor tele van.
„Biztos vagyok benne, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedtünk, amikor neki akartunk házat építeni, amikor olyan épületért dolgoztunk együtt, amelyikben a gyülekezet tagjai, kicsik és nagyok, idősek és
fiatalok lelki otthonra találhatnak” – fogalmaztam meg, mint a gyülekezet lelkésze. Az ünnepi közgyűlésen különösen is három embernek mondtam köszönetet: Schliszka Csaba építészmérnök, Halgas Csaba
kivitelező és Halgasné Takács Mónika felügyelőhelyettes rengeteget tettek az álom megvalósulásáért; bennük Isten elkötelezett és hűséges munkatársakkal ajándékozta meg a lelkésznőt.
Amikor Jézus megtisztítja a templomot (Jn 2,13–21), akkor a tanítványoknak a 69. zsoltárban megírtak jutottak az eszükbe: „A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17) Az „emészt engem”
azt jelenti, hogy templom iránt olyan szeretet, olyan féltés, olyan aggódás éled a szívünkben, ami nem
hagy nyugodni minket. Tudom, hogy a munkatársaimnak, a közösségünk néhány tagjának, és nekem is
olyan ügyem a templom, az evangélium hirdetése akár szavakkal, akár énekkel, akár tettekkel, ami minket éltet, lelkesít, örömmel és olykor még aggódalommal is eltölt. Olyan jó lenne, ha át tudnánk adni, ha
más is megérezné, hogy jó itt lennünk, hogy az istentisztelet feltöltő erő, hogy a közösség ereje, az imádság gyógyít és megtart.
A gyülekezet énekkara, a Vecsernye kórus arról az Úrról énekelt, aki olyan hatalmas, hogy fel sem foghatjuk nagyságát, aki mégis ott ül a mi csónakunkban, és irányítja életünket és közösségünket.
HEINEMANN ILDIKÓ LELKÉSZ – FOTÓK: GYÜLEKEZET

Ajándék mindenkinek – felépült az új templomtorony
A nemrégiben átalakított és teljes egészében felújított evangélikus templomon a napokban (2020 decemberében – kal szerk.) elkészült az a méltán mesterműnek nevezhető új torony, ami a Magyar Kormány támogatásával, két pályázatból valósulhatott meg. Az Erkel Ferenc utca védett gesztenyesorából az ég felé
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törő kecses ívű építmény szívmelengető látványához nehéz kellően méltató szavakat találni, így tegye ezt
meg helyettünk Reményik Sándor egy 1923-ban megszületett versének néhány idézett sora.

„Sohase láttam így keretbe vágva, / A városból
a világból kivágva. / Ily nyugalmas, szépen egyedül,
/ Mindenen túl, és mindenen felül. / Sötét vállát a
holdfény meg nem ülte, / Szánkázott rajta, lebegett
körülte. / Ő nőt, csak nőt a derengésen által, /
Húzta, húzta a lelkemet magával.”
Felvételünk annak a néhány hét alatt végbement
„metamorfózis” eredményének állít emléket, ami a
pályázatot benyújtók, tervezők és kivitelezők részéről nem csak a gyülekezetnek, de talán mindannyiunknak egyik legszebb köztéri karácsonyi ajándéka
lehet.
KÉP ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF

Elérhetőség:
H-2220 Vecsés, Károly utca24.
Telefon/Fax: +36-29 350-371
Heinemann Ildikó lelkésznő
Email: ildiko.heinemann@lutheran.hu
Telefon: +36-20 770-0442
Számlaszámunk: 65100091-10098316
Sátor Egyesület
Adószám: 18207271113
Cím: 2220 Vecsés, Károly utca 24.
Nem Isten az, aki bünteti az ártatlan utódokat – mi magunk tesszük ezt,
ha nem vállaljuk becsületesen apai-anyai hivatásunkat, szeretetlenek, önzőek, figyelmetlenek vagyunk, rossz példát mutatunk. (...) Tetteink következményei, akár jók, akár rosszak, tovább hatnak életükben, és ők is sokszor akaratuk ellenére – továbbadják gyermekeiknek. Nem Isten fogja hetedíziglen egy rossz döntés következményével büntetni utódainkat,
hanem a szülők, akik meggondolatlanul elválnak, szétverik a családjukat,
bizonytalanságba taszítják gyermekeiket.
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Irgalmas Jézus Plébánia
Plébániánk életét továbbra is befolyásolta a világjárvány. Azért igyekeztünk alkalmazkodni a lassan
megszokottá vált, de mégis furcsa helyzetekhez. Így
került sor adventben egy „újfajta” imádságra, amelyet a templomunk előtt felállított kb. 1m átmérőjű
adventi koszorú körül átlagosan 60 keresztény testvérrel végeztünk közösen.
Karácsonykor rendhagyó műsorunk volt, az online beküldött, közösségünk tagjai által előadott
hang-és videóanyagból állítottunk össze.
Március 8-ig a közösség élete a megszokott mederben zajlott. Ökumenikus imahét, keresztelések,
családcsoport összejövetel, szentmisék, imaórák.
A püspöki rendelkezés után több helyen áttértünk az
online alkalmakra.
Húsvét vigíliája és az online vasárnapi szentmisék, bármilyen furcsa, de közelebb hozták a testvéreket egymáshoz. Jó volt látni, bekapcsolódni a videochat
szobába. A megszorítások enyhülése már a nyári programok szervezésében talált bennünket.
Közösségünk 18 fiataljával lélekemelő gyalogos zarándoklaton vettünk részt, Tihany-Pannonhalma útvonalon. A hét napig tartó zarándoklat azóta is sok emléket és megerősítő gondolatokat hoz elő a résztvevőkből. Egyértelmű közösségformáló és Isten-kapcsolat építő volt ez a pár nap.
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A szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és az arra való készület az egyházközség számára is a legfontosabb 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 még az első szentáldozás, amely 11 gyermek, és az egész közösség
számára jelentett emelkedett ünnepet.

Elérkezve az újabb adventi időszakhoz, várunk szeretettel mindenkit programjainkon, közösségi alkalmainkon, csoportjainkba, imádságainkon, liturgiáinkon.
Szentmiséink/igeliturgiáink:
vasárnaponként 9.00-tól (Erzsébet tér) 11.00-tól (Halmy-telep)
szerdánként 18.00-tól (Halmy-telep)
péntekenként 15.20-tól (Erzsébet tér)
Templomunk külső felújítása is hamarosan elkezdődik, amire pályázaton nyertünk támogatást. Az
árak emelkedése miatt azonban továbbra is gyűjtenünk kell. Hálás szívvel fogadjuk a nagylelkű adományokat. Bankszámlaszámunk (Takarékszövetkezet): 65100091-11344964-00000000
Plébániánk nyitott bárki előtt, és ezzel a nyitottsággal várjuk az érdeklődőket, keresőket, kérdésekkel foglalkozókat.
Címünk:
Irgalmas Jézus Plébánia 2220 Vecsés, Erzsébet tér 2. Telefon: +36-30 792-6986
Jézus Krisztus a mi erőnk és békességünk. Rá hagyatkozva éljük hitünket! Ő reményt ad a jövőhöz!
FRICS ZOLTÁN DIAKÓNUS, PLÉBÁNIASZERVEZŐ FOTÓK: PLÉBÁNIA
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Elérhetőség:
Email: vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu
internet:
vecses.vaciegyhazmegye.hu, vagy: www.vecses-irgalmas.vaciegyhazmegye.hu
Irodaidő:
hétfő, szerda, péntek: 9.00-11.00
sürgős esetben a fenti telefonszám hívható
Szolgálattevőink:
Plébánia-szervező: Frics Zoltán diakónus
Őt segíti, mint a plébánia moderátora: dr. Huszka Mihály Vecsés-óvárosi plébános
Akolitusaink: Gáspár Csaba, Koncsik Sándor, Pál László, Bihal András, Stelczer Attila
Hitoktatóink: Frics Zoltánné (Szilvia), Frics Zoltán, Koncsikné Szilvay Anna, Strohmayer Jánosné (Évike)
Sekrestyéseink: Strohmayer Jánosné (templom), Diószegi Lajosné (kápolna)
Kántorunk: Strohmayer János
Testi-Lelki Segítség Alapítvány
10701276-68982571-51100005 (CIB Bank)
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VÁRHALMINÉ CZINKE MÁRIA: TÁJKÉP
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Élhető város – Civil színesek

Labdarózsa Népdalkör
Orbán Éva, a csoport ügyvivője még júniusban arról számolt be, hogy elkezdték a próbákat, és készül a
3. CD lemezük. Július 2-án pedig megvolt az első fellépés Cegléden. (lásd 90-91. oldal – kal szerk.) Most,
november végén már túl vannak a CD felvételen. A zenei anyagot a Digitál Pro Stúdió Újpesten készítette
el, és a hagyományostól eltérő formában is, kártya Pendrive-on is megjelentetik.

A későbbiekben is volt esemény, ahol zenélhettek-énekelhettek. Ilyen volt a szoros kapcsolatban álló Bugyi
Népdalkör 40 éves jubileumi ünnepsége, ahol örömmel vettek részt. Ezt követte az Inárcs Népzenei találkozó,
majd a Táborfalva Népzenei és Csutorás találkozó, amelyet Birinyi József népzenész, a KÓTA elnöke szervezett.
Boldogan vettek részt a vecsési Szomszédolás Népzenei Találkozón, melyet a Balla Péter Népdalkör rendezett.
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Novemberben megtisztelő meghívásnak tettek eleget. Az Egri Nemzetközi Népzenei találkozón, az Egri
Palócgála Fesztivál Díszoklevelét kapták.
Decemberben tervezik a 20 éves jubileumi ünnepségüket a nyáron elkészült CD bemutatóval összekötve, „Bárcsak mindig tavasz lenne” – címmel. Remélik, hogy a járvány sokadik hulláma ezt nem viszi
el, és a sok meghívott között ott lesz a Balla Péter Népdalkör is.
KAL INFO – FOTÓ: LABDARÓZSA

A Kisspista Színház 2021-es éve
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A Kisspista Színház nyáron a Művészetek Völgyében lépett fel. Egy meghitt taliándörögdi templomban adtuk elő, a már annyi helyre meghívott Láng a sötétben című előadásunkat, Tar Ildikó drámáját. (Fotón)
Október 1-jén, kiállításunk nyílt a Bálint
Ágnes Kulturális Központ előcsarnokában
17 múlt - 71 lesz (a Kisspista Színház és
Varsa Mátyás) címmel. A megnyitón Lenkefi István énekelt és gitározott. Először a
„Nem vagyok én csak komédiás” kezdetű
dal hangzott fel, majd Az Elvarázsolt
Egérkisasszony c. produkciónk néhány dala következett, mely a Kisspista Színház
első bemutatója volt, és amelynek Lenkefi
a zeneszerzője. Az egyik dalt együtt énekelték a közönség soraiból előhívott Kókai Istvánnal, akinek ez annak idején nagy sikerű betétszáma volt. A kiállítást Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg. A megnyitó
után részleteket vetítettünk korábbi előadásaink felvételeiből.
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Október 22-én a Róder Imre Könyvtárban került bemutatásra Baudelaire - Rimbaud estünk. Előadta:
Varsa Mátyás, Varsa Márton és Lenkefi István. Utóbbi, saját szerzeményű Villon-dalokat játszott és énekelt (lásd 200. oldal – kal szerk.)
Azokkal a fiatalokkal – ma már mindannyian középiskolások –, akik a Láng a sötétben előadásban
szerepeltek –, színészeti képzést indítottunk. Vásári játékokat szeretnénk előadni, emellett esetleg egy
népballada estre is sor kerül. Igazán sokat dolgozunk a Kisspista Színházban, most már négy kemény próbát tartunk egy héten.
December 12-én tervezzük ugyanis Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból című regénynek bemutatását, Varsa Mátyás adaptációjában. (Felnőnek a gyerekek) Előadja a Vecsési Egyetemisták Kisspista
Színháza: Gallen Gábor, Nagy Tamara és Frics Dániel.
Sajnos, szép és igazán kiválóan működő Kulturális Központunknak nincs kamaraterme. Amellett az
intézmény olyan – szerintem elavult – konstrukcióban működik, amelyben a teremkiadás és általában
a bevétel elsődleges a közművelődéssel szemben. Így az előadás helyszíne minden valószínűség szerint a
használaton kívüli Kiállítóterem lesz.
VARSA MÁTYÁS – FOTÓK: TÁRSULAT
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Balla Péter Népdalkör
Mi, a Balla Péter Népdalkör tagjai 2021-ben sem tétlenkedtünk. Ahogyan a körülmények engedték, június elején azonnal próbálni kezdtünk, és gőzerővel készültünk a már pont egy éve halasztott, június végére tervezett észak-kelet magyarországi utazásunkra, ami végre megvalósulhatott a Csoóri pályázatnak köszönhetően! De mindezek előtt június 11-én ellátogattunk a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) közösségépítő rendezvényére, Lakitelekre, ahol egy csodálatos néptánc és népzenei előadáson vettünk részt, bejártuk
a Hungarikum liget elképesztően változatos épületeit, és megismerkedtünk az NMI tavaly átadott impozáns székházával is.
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A 4 napos buszos utazás során megismerkedtünk egy-egy énekes csoporttal Boldván és Berentén és
rögtön meghívtuk őket őszi folklór fesztiválunkra, és persze megcsodáltuk a környék számos látnivalóját.
Így jártunk a diósgyőri vár melletti Tündérkertben (a vár felújítás miatt zárva volt), az Edelényi kastélymúzeumban, az Aggteleki cseppkőbarlangban, a Miskolctapolcai termálfürdőben és a különleges kialakítású Boldogkőváránál. Megtekintettük Vizsolyban az első magyar nyelvű Bibliát, Sajószentpéteren a református templomot, a Lázbérci víztárazót, és a hazaúton Lillafüred nevezetességeit, valamint a Szalajka
vízesést Szilvásváradon. Boldván a műemlék templomban fantasztikus előadást hallottunk a helyi leletekről, és megtudtuk, hogy ide származtatják a Halotti beszédet, amit a Barátok házában „bencés szerzetesek közt” Helyey László hangján meg is hallgathattunk. Nagy hatással volt az előadás mindannyiunk
számára, és az egész kirándulás során rengeteg szép élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Az együtt töltött idő, az sok közös program a közösségünkre is jótékonyan hatott, mert nagyon hiányoztunk egymásnak az eltelt 1,5 év alatt, és most
végre együtt lehettünk!
A következő szereplési alkalom viszont nagyon
közeledett, ezért azonnal folytattuk a gyakorlást,
hogy idén végre részt vehessünk a Művészetek völgye rendezvénysorozat keretében Taliándörögdön,
ahol július 30-án Vecsés mutatkozott be. A fellépők
közt mi és a citerazenekar képviseltük a népzenét
egy fél órás műsorral a fesztiválon.
(lásd 87-88. oldal – kal szerk.)

BOLDVA
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MŰVÉSZETEK VÖLGYE

A hagyományostól eltérően az augusztus 20-i városi ünnepséget 19-én rendezte meg az önkormányzat, ahol egy Bukovinai szerelmes népdalcsokrot mutattunk be Balla Péter gyűjtéséből. Az összeállítás dr.
Papp Edit művészeti vezetőnk munkája, ahogyan az idei nyár összes dalcsokra, a Vas megyei szerelmes és
tréfás, az edelényi és a mezőkövesdi egyaránt.
Azután következett a már szintén 1 éve húzódó IV. Szomszédolás Folklór Fesztivál és Kiállítás, amely
saját, hagyományosnak mondható rendezvényünk, hiszen - ahogy a száma is mutatja- ez már a 4. alkalom! Idén először 2 napos volt a fesztivál, amely első napján a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület színvonalas kiállításának megnyitója után 11 fellépő csoportunk és 2 szólistánk volt, akik szinte valamennyien újak voltak, még nem jártak Vecsésen, most jöttek először „szomszédolni”. A külhoni magyarok és az itt élő
kínaiak sem tudtak részt venni a járványhelyzet miatt a rendezvényen. Viszont új elemként az első nap délután
egy görög zenei és táncbemutatón vehettünk részt, vasárnap pedig 2 előadás is szórakoztatta a nézőket, Birinyi
József Síppal, dobbal c. hangszerbemutató interakciója és a Kóborzengő zenekar Ezer ágán ezer fészek c. zenés
barangolása a Kárpát-medencében. Az eseménysorozat fő támogatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) népművészeti kollégiumától nyertük a programra. (lásd 116-117. oldal – kal szerk.)
Alig szusszantunk egyet, és jött egy nagyon megtisztelő felkérés a Duna Televíziótól, mi szerint a Partitúra című műsor vecsési adásába vennének fel velünk egy rövidebb népdalcsokrot! Természetesen álltunk
elébe, és szakmai irányítónk, Editke azonnal lerövidítette a Bukovinai csokrot, amelyet egy hosszú próbával színpadra tudtunk állítani az Evangélikus templom színpadán. A Novák Péter által vezetett felvétel
jól sikerült, és december 4-én kerül adásba. (Fotón)
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Ahogy ezen is túl voltunk, egy újabb megkeresés jött. Most a Jó ebédhez szól a nóta című Duna
Televíziós műsorban való éneklésre, ahol elsősorban karácsonyi összeállítást kértek tőlünk. Még éppen,
hogy csak elkezdtünk foglalkozni az ünnepi dalokkal, fel kellett gyorsítani a tempót, 2 extra próbával ez
is sikerült. Így december 26-án délben a mi dalainkra karácsonyozhatnak a televízió nézők! Ha már lúd,
legyen kövér! Felvettek velünk egy másik műsorra való anyagot is, ahol a Vasi szerelmes összeállítást fogják tőlünk hallani, de ennek az adásnak az időpontja még nem tudható, valamikor januárban várható!
Továbbra is szeretettel várjuk az énekelni szerető és tudó gyermekek és felnőttek jelentkezését a körünkbe! Próbáinkat keddenként 17.30-19.30 óráig tartjuk a Bálint Ágnes Kulturális Központban (BÁKK).
Az év végéig még 3 program vár ránk, december 5-én a Vecsernye kórussal közös Adventi koncert az
Evangélikus templomban és ugyanazon a napon a Labdarózsa Népdalkör tavaly elmaradt 20. jubileumi
rendezvénye a BÁKK-ban, legvégül az önkormányzat hagyományos Mindenki karácsonya ünnepsége december 12-én a BÁKK előtti színpadon. Reméljük, hogy idén sikerül ezt a szép szokást megtartani, és barátainkkal, ismerőseinkkel együtt élhetjük át az advent és a karácsony meghitt hangulatát!
A mi évünk nagyon eseménydúsan telt, sok felejthetetlen pillanatot hozva csoportunk életébe, és reméljük, hogy a következő is hasonlóan színes és változatos lesz! Terveink és már elnyert pályázatunk is
van, legnagyobb kihívásunk jövőre névadónk, Balla Péter bukovinai gyűjtése nyomába eredni, ennek a
megvalósítása vár ránk 2022-ben!
Ehhez kívánunk magunknak és minden kedves olvasónak jó egészséget és békés, boldog új esztendőt!
KATONÁNÉ GERGELY TÜNDE ELNÖK – FOTÓK: BALLA

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
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Fazekas József szerint a járvány időszaka, ha nem is a próbák és a fellépések ideje volt, de jutott idő sok
minden másra, ami a későbbi időszakban kamatozhat:
– A járvány időszaka alatt próbálni nem tudtunk, de akadt tennivalónk. Hangszereléseket és pályázati anyagokat készítettünk és adtunk be, melyek sikeresek voltak. Ennek köszönhetően új fénymásolóhoz, nyomtatóhoz és laptophoz jutottunk. Lett egy autentikus, vérbeli magyar hangszerünk is. Tóth József
leányfalui tárogatókészítő mester egy vadonatúj tárogatót készített számunkra. Májusban közgyűlésen
számoltunk be az elvégzett munkánkról a VHZ tagságának. Júniustól elkezdtünk próbálni, és 19-én családi nap keretében rendbetettük a próbaterem udvarát, és a próbaterem is nagytakarításon esett át.

FOTÓ: VHZ
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Örömteli volt, hogy az Úrnap és a Felsőtelepi búcsú körmenetét már le tudtuk kísérni. Júliusban volt
egy kis szabadság, augusztustól ismét próbák voltak, és 14-én felléptünk Péteriben, a Bornapon.
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Augusztus 28-án megrendeztük a Vecsési Borbarátok Egyesületével közösen a IX. Murcifesztivált. (lásd
95-96. oldalt – kal szerk.) Szeptembertől Landesrat kötelezettségeinknek tettünk eleget 3 szám CD felvételével. A helyi egyházi és állami, valamint saját rendezvényeink mellett meghívást kaptunk novemberben az ÉMNÖSZ gálára, Csömörre! (lásd 121-122. oldal – kal szerk.)
Bízunk benne, hogy a járványhelyzet nem fogja akadályozni rendezvényeinket, és végre örömet szerezhetünk muzsikánkkal közönségünknek!
VT INFO – FOTÓ: NAGY I.E (BÚCSÚ), VHZ (PÉTERI)
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
ESTE A HATÁRBAN
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Szénási Sándor István
VÁROSUNK HÚSZ ÉVES

A határ minden pipacsát
felhőkbe gyűjti az alkony.
Susogó lombok dalában
elmúlt idők hangját hallom.

Mint mély sóhajtás, úgy múlt el
húsz év a városunk felett.
Felnőtt már egy új nemzedék,
aki ünnepre született.

Felelősségem udvarán
jó és rossz döntések között
lelkem kakasviadalán
szívem sokat nélkülözött.

Nem kell sáros úton járni,
elakadni autóval,
egy s másért Canossát járni,
szerényebb az idő-tolvaj.

Semmi sem történt hiába.
Ha körmöst kapott a lélek
felelőtlensége miatt,
tanult, és magába mélyedt.

Nem hiába ültek álmok
dolgos elménkre, kezünkre,
örömmel néz vissza ránk most
az elmúlt idő húsz éve.

Jelentőségüket vesztett
dolgok jönnek elém sorban,
sokasodnak az időben,
ahogy a tüzem ellobban.

Mennyi minden épült-szépült,
amióta város lettünk,
mélységes mély hálát érzek
mindazért, mit élvezhetünk.

Mégis jó előre nézni,
mert vissza már nem érdemes,
mosolygó hajnali fények
hozzák majd az üzenetet:

Megvalósult álmainkat
felsorolni nehéz lenne:
Istenünkké a dicsőség,
aki lehetővé tette.

sosem fogynak el a csodák,
amíg látok, hallok, érzek,
amíg ölbe vesz az alkony,
s andalít a madárének.

Visszanéznek elmenőben
a jóérzésű öregek:
ennyi volt, ennyire tellett,
mi megtettük, mit lehetett.
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Előttünk az időkerék,
továbbfordul szépre, jóra,
mögöttünk az új nemzedék,
aki megvalósíthatja.

Kelemen Bata Mária
MEGÚJULÁS A TERMÉSZETBEN
Ha tavasszal megújul a határ
újra dalra fakad sok kismadár.
Vadvirágok nyílnak, zöldül a rét
van élet a Földön, hisz ez a tét.
Várja a kert: virágba boruljon
méhek dolgozzanak az ágakon
a tavaszi szél esőt tereljen
faágain sok gyümölcs teremjen.
Várja a kalász: vénnapsugarát
fürdőzik benne hónapokon át
aranysárgára érik Pál napra
friss kenyérként teszik az asztalra.
Őszi erdő a festékét várja
természet új ruhát fest a tájra
ködös, csípős reggel után sírva,
levelek hullnak az avar sírba.
Várja a tél: a hófehér dunnát
alatta álmodja: napmosolyát
csak téli álom, vagy talán örök
megáll az idő, vagy tovább pörög?

Kelemen Bata Mária
AZ ÖREG AJTÓN TÚL
Öreg ajtó, emitt – amott vásott,
évek során, de sok mindent látott.
Egykor szép volt, fényesen csillogott,
ám mára fénykora: leáldozott.

Ház lakója azt a percet várja,
kattanjon már ajtójának zárja.
S kitárulna úgy, mint, nagyon régen,
képzeletben utazna a fényen.
Ha benyitna lánya, s unokája,
nagy boldogság ragyogna le rája.
Öreg szíve folyton erre vágyik,
idős szeme könnycseppektől ázik.
Kulcslyukon a beszűrődő fényben,
hű párja száll feléje a légben.
Víg mosolyra húzódik a szája,
perceinek gyönyörű csodája.
Érzi, nincs már semmire sem gondja,
örök párja kebléhez szorítja.
Élet csillaga végleg porba hull,
öreg ajtóra az éj ráborul.

Varjasi Béla
ISKOLÁBAN
Mint oly sokan, tanulok, iskolába járok.
Fehér falak, képek, padok, nagyfejű tanárok.
Unom mindet, a sok tanárt, a szívükbe látok.
Tudás! Csak ezt istenítik. Giminkből elvágyok.
Földrajz órán padban ülök, s a térképet nézem.
Gondolatban máshol vagyok. Elszállok, úgy érzem.
Fölrepülök a magasba a képzelet szárnyán,
s megérkezem messzi földrész egy elhagyott táján.
Afrika! Csodás kontinens, egy fekete éden!
Tűz éget, perzsel a Nap. Meleg van itt délben.
Az őserdő, melynek mélyén árnyék is van bőven,
de itt is úgy érzed magad, mint egy gőzfürdőben.
Zöld, burjánzó ősvadon, hol képzeletben járok.
Erős, csodás vadállatok, miket ott találok.
Szinte hallom zsivajgását a majomcsaládnak.
By the way, a tanár! Rám szól, ha ábrándozni látnak.

269

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Sajnos, ha már fölrévedtem, vissza nem térhetek.
Szól a csengő, más az óra, új álmot keresek.
Történelem következik rövid szünet után.
Akadozva felel egy lány, állva a katedrán.
Míg én azt a szegény kislányt unottan hallgatom,
a régi, sötét középkorba száll gondolatom.
Képzeletben lovon ülök, páncélba öltözve,
s egy csapat élén törököket kergetek üldözve.
A gyors szpáhik könnyűszerrel otthagynak bennünket,
mert lovaink alig bírják nehéz, vas terhünket.
Később más hely, ahol vagyok ez ábrándképekben.
Egy végvár, hol tanácskozom a lovagteremben.
A falakon díszes kardok, címereknek sora.
Ez igen, mily gyönyörű hely! Más mint az iskola.
A vár védelme az, miről a tanácskozás folyik.
Kell a fegyver, jön két basa s velük seregeik.
Nyílik a nagy tölgyfaajtó, a főszakács lép be.
Most tálalnak—szinte érzem, s meghívnak ebédre.
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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.

Sallay Gyula
HOLD

Fölállnék, hogy megkóstolok egy főúri lakomát,
s az átkozott csengő megint félbeszakít. Nahát!
Nem mondom el a többi órát hogy ütöttem agyon.
A lényeg, hogy egy órakor a gimit elhagyom!

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

Sallay Gyula
MEDITÁLÓ LÉLEK

Benke Mária:
KÖSZÖNTÉS BÚCSÚZÁS…

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.

Hajnalban köszöntelek drága Nap,
bearanyozod az egész Életem.
Fényedtől az ember erőre kap,
a napfény számomra lételem…
Mindig vágyom köszöntésedet,
különösen tavasszal, s nyáron.
Gyönyörrel veszem ölelésedet,
e két évszakot nagyon várom…
Szeptember hónapban a nyárnak vége.
Hűvösödik, esik, rövidülnek a nappalok.
Sugaraidnak gyenge már a fénye,
jobban felöltözöm, de azért kinn vagyok…
Köszöntésemet a búcsúzás követi.
Sajnos itt kopogtat már az ősz.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

A napfényre vágyamat növeli
a hűvös, - hiába beköszönt az ősz.
Elköszönök Tőled derűs nyár.
A színes lombhullás is szép nagyon!
Elfogadom, hogy ősz jön már,
fújja az arcom a szél, s hagyom…

Benke Mária
MILYENNEK LÁTLAK?
Napbarnított a bőröd, fehér a hajad,
kedves, mosolygós minden szavad.
Felidézem a rég múlt időket
jó, hogy Veled tölthettem az időmet…
Több mint fél évszázada, hogy ismerlek,
az idő nem fakította meg az emlékeket.
Magas jóképű, dús hajú fiatalember voltál,
ma sem változott semmi, talán egy kicsit fogytál.
Tekinteted huncut csibészes, józan,
számíthattam Rád jóban és rosszban…
Ma sincs másként, élünk szeretetben,
apró örömökben, békés megértésben.
Bajok, betegségek jöttek sajnos bőven,
de mi kitartottunk egymás mellett az időben…
Magamat is látom a tükörben,
rajtam fogott az idő bőven,
nem kímélt, de nem a külső a fontos,
a belső érték, ami tiszta, s nem foltos…
Ezentúl is így lesz, bízom és remélem,
hogy sok időt töltünk még együtt egészségben…

Hegedüs Károly
NYUGALOM
Megcsendül az est,
harangja is nyugalomra
tér, zilált ködfoltok
borítják csendességét.
Halkan koppan az ősz,
visszhangját avarba fojtja,

a lámpaüvegek tükrében
táncol az alkonyati ég.
Reszketve bújik az utak mentén
a dér virága, fázós esték
ölelik magukhoz a hallgatást,
árok vizébe dermed a holdsugár.
Nyárból őszbe rekedt lelkek
suttognak a szélfútta sikátorban,
magányosan reszket az álmatlanság,
kalapom megbillen az éjszaka peremén.

Hegedüs Károly
RÁNCAIM
Azt hittem örökre,
és még tovább, minden
időre, szerelemre, szemedre,
a velünk megbújó semmire.
Ülök a járdaszegélyen, talpam
a semmit tapossa, hátam
lelkemre támasztom, most
érzem, milyen üres a hajnal.
Borszagú lehelet párázza
szemüvegem, lefolyik halántékomon az éjszakai nyugalom,
álmatlan tükörolvasás múltunkba.
Már elfogy az idő, könyököl
a sors arcomon, árkaiban rezzen
a harmat, hajnalok ráncain fut
a végtelen csend homlokomon.
SZÉNÁSI SÁNDOR ISTVÁN ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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Milyen volt az önkormányzati Kft.-k éve?

Vecsési Városgondnok Kft.
Az idei évben további kellemetlen meglepetések értek bennünket. Az ÉTH 2021. júniusában közölte velünk,
hogy a szolgáltatási díjunkat tovább csökkenti és ráadásul visszamenőleg 2021 január 1-től. Korábban
ígéretet kaptunk arra, hogy 2021-ben azonos feltételekkel tudunk működni, mint 2020-ban.
Ez az esemény volt az utolsó érv amellett, hogy megszakítsuk az érdiekkel az együttműködést. Ezért
a jogszabálynak megfelelően június 30-ig jeleztük a társulásnak, hogy december 31-i határidővel szeretnénk kilépni a társulásból, és más közszolgáltatóval szeretnénk a jövő évre hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést kötni. Folyamatosan tárgyalunk egész évben más közszolgáltatókkal, és november hónapban szeretnénk eldönteni, hogy melyik közszolgáltatóval fogjuk tovább végezni a tevékenységünket.
Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy hosszútávon melyik megoldás lenne számunkra a legkedvezőbb. Köztudomású, hogy kiírták a koncessziós pályázatot, miszerint 2023. július 1-től 1 db koncesszor
végezheti Magyarországon a hulladékgazdálkodási tevékenységet, és ez a cég választja ki az alvállalkozóit is. Ezért tart kicsit hosszabb ideig nekünk is eldönteni, hogy melyik szolgáltatót válasszuk, mivel figyelembe kell vennünk nagyon sok szempontot.
A napi ügymenet és a szolgáltatás színvonalának fenntartása egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül. Nem tudunk új eszközöket beszerezni a hulladékszállításhoz, ezért ezeknek a szervizelése, illetve karbantartása egyre nagyobb összegeket emészt fel. November hónapban sikerült vennünk egy használt kukásautót az FCC-től,
amivel ki tudtuk váltani a mi rosszabb állapotban lévő autónkat. Ez is csak tűzoltásnak volt jó.
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Béremelés a dolgozóknak az idén nem volt, mivel jelentősen csökkent a szolgáltatási díj, amit az ÉTHtól kapunk. Jövőre elengedhetetlen lesz a béremelés, mivel nem lehet másképp megtartani a munkavállalókat.
Elkezdtük kiépíteni a zöldterület karbantartási munkálatokra az új csoportunkat. Két fő új kertészeti munkavállalót vettünk fel és tervezzük továbbiak felvételét. A kistraktorunkhoz vettünk egy
seprőadaptert, ezt is ez a csoport fogja használni. Elsősorban a piac területe, az Alapellátási Központ parkolója, valamint a P+R parkolók tisztántartása történik a seprőgéppel. A csoport finanszírozása az Önkormányzat részéről történik majd oly módon, hogy az eddig külső vállalkozóval végeztetett zöldterület
karbantartási munkát mi fogjuk elvégezni és ennek díját mi fogjuk megkapni.

Bízva abban, hogy jövőre az új közszolgáltatóval kötött szerződés jobb finanszírozási feltételeket fog
cégünk részére biztosítani, szeretnénk tovább fejlődni, és a szolgáltatásunk színvonalát minimum megtartani. Tervezés alatt van egy hulladékudvar létesítése a telephelyünkön, aminek a kivitelezése önkormányzati, illetve pályázati forrásból valósulna meg.
Nagyon nehéz évet fogunk zárni, de pozitívan tekintünk a jövőbe!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok
a Vecsési Városgondnok Kft. összes munkavállalója nevében.
TUBA ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
FOTÓK: VÁROSGONDNOK

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Nonprofit Kft.
A 2021-es év új lendületet hozott a cég életében. A rendkívüli helyzet ellenére több pályázatunk is támogatásban részesült, így az elkövetkező években új beruházásokkal gazdagodik a város.
Idén az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton nyert a város 40 millió Ft támogatást a Deák Ferenc utca felújítására, melyből önkormányzati önerő kiegészítésével
az Erzsébet tér és az Achim András utca közötti utcarész került felújításra. A kivitelezést megelőzte a vízvezeték rendszer cseréje, majd az útburkolat lefektetése, kétoldali járda építése és a szikkasztóárkok profilozása, átereszek, víznyelőaknák felújítása történik meg. A felújítás december elején fejeződik be. (lásd
hátsó borító belső oldalát – kal szerk.)

274

KICSERÉLTÉK A VÍZHÁLÓZAT GERINCVEZETÉKÉT

FOTÓ: SZALONTAI CSABA

Egy tavasszal beadott Európai Uniós pályázat keretében 600 millió Ft támogatást nyertünk egy új,
több mint 700 m2-es alapterületű, négy csoportszobás, 54 férőhelyes bölcsőde építésére. A Semmelweis
bölcsőde új tagintézményeként létrejövő intézmény szintén a Damjanich utcában valósul meg. A város szociális intézményrendszerének bővítésének szükségességét a bölcsődei jelentkezések még mindig nagy száma tette szükségessé. Az eddigi 2 bölcsőde férőhelyei is kevésnek bizonyultak a települési igények kielégítésére, hiszen még mindig sok kisgyermekes szülőnek kell idő előtt visszatérnie a munkába, így a bölcsődei ellátás bővülésével tudják fogadni a gyermekeket. A pályázat része a működéshez szükséges eszközök,
berendezések beszerzése is, valamint a komplex kertrendezés. (lásd hátsó borító belső oldalát – kal szerk.)
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdette a „Tisztítsuk meg az Országot!” projektet, mely keretében az önkormányzatnak egy elnyert pályázat által lehetősége nyílt a város 4 különböző helyszínén (a Halomi út-Széchenyi út csomópontjában,
a Budai Nagy Antal utca „kőhíd” melletti részén, az M0-ás felett átívelő híd utáni területre, valamint a
Kakucsi út-József utca elejére) rendszám azonosításra is alkalmas térfigyelő kamerákat elhelyezni. A kamerák kihelyezésének célja az önkormányzati tulajdonú szennyezett területek ellenőrzés alá vonása, az

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

esetleges illegális lerakások mennyiségének csökkentése, megszűntetése. A kamerák által szolgáltatott
adatok és információk hatására reményeink szerint jelentősen lecsökken a hulladéklerakási kedv, mivel a
település délkeleti külterületi részének összes bevezető útja, valamint a nyugati főváros felé menő mellékútja megfigyelés alá kerül.
A Dózsa György úti sportpályára szeptemberben egy 50 nm-es lakás- és raktárkonténer került telepítésre, amely a pályagondnok lakhatását biztosítja, valamint a pálya karbantartásához használt eszközök
tárolására szolgál.
A Káposztafesztet sajnos idén sem sikerült megtartani a járványvédelmi korlátozások miatt, azonban
az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatán tavaly elnyert 4 millió forintos támogatás felhasználása
részben megtörtént: a fesztivál 20. születésnapja alkalmából megjelent a 20 éves a Káposztafeszt, a vecsési savanyú káposzta ünnepe című könyv. A képekkel illusztrált igényes kiadvány káposztás receptek
megjelentetése mellett összefoglalja a káposztasavanyítás hagyományát és módszereit, a Káposztafeszt
történetét, miközben a fesztivál helyszínéül is szolgáló, a Települési Értéktárban nyilvántartott értékeket
is bemutatja. A nagysikerű könyvbemutató szeptember 26-án volt a Tájházban. A támogatásból 400 példány kiadása valósult meg, valamint készült egy 20 perces kisfilm, egy „gasztro-klip”, ami a fesztivál elmúlt 20 évének a történetét foglalja össze. (lásd 110-111. oldal – kal szerk.)
Mivel a Káposztafeszt Szervező Bizottság felkészült a fesztivál megtartására, igyekeztünk külső forrásokat biztosítani a változatos, gazdag programok megszervezéséhez. A tavalyi Hungarikum pályázaton elnyert támogatásból 2 millió forintot a jövőre megrendezendő fesztiválra fordítunk. Az Agrárminisztérium
4 millió forint egyedi támogatást nyújtott az önkormányzat részére, amelyet szintén a 2022-es
Káposztafeszt megrendezésére tudunk felhasználni.
Az önkormányzat 2020. év végén benyújtotta Pest Megye Önkormányzata részére a 2021–2027-es tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, amelyet megadott szempontok alapján csoportosítva,
projektlistaként készített el. A projektek megvalósítására várhatóan 2022-től kezdődően folyamatosan
megnyíló pályázati forrásokra nyújthatja be támogatási igényeit az önkormányzat. Ennek előfeltétele,
hogy a város rendelkezzen Integrált Településfejlesztési Stratégiával, valamint Fenntartható Városfejlesztési
Stratégiával. A szükséges dokumentumok elkészítése, illetve a meglévő stratégia felülvizsgálata áprilisban
elkezdődött, várhatóan idén év végére elkészülnek a városfejlesztési tervei.
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázni fog az önkormányzat, így az érintett épületek energetikai felülvizsgálata megkezdődött annak érdekében, hogy a pályázat megjelenésének
időpontára már rendelkezzünk a benyújtáshoz szükséges megalapozó dokumentumokkal.
A Grassalkovich Antal iskola 50 millió forint céltámogatást kapott a Miniszterelnökségtől fűtéskorszerűsítésre. Ezt az összeget a Német Nemzetiségi Önkormányzat 25 millió, Vecsés Város Önkormányzata
pedig 10 millió forinttal egészítette ki, hogy biztosítsa a munkálatok fedezetét. A projekt keretében megújult a tornateremben lévő 2 kazánház, valamint a meglévő kazánokat cserélték új, korszerű eszközökre,
továbbá új vízmelegítők kerültek elhelyezésre.
(lásd 93-94. oldal – kal szerk.)
A városfejlesztő társaság idén is gondoskodik a Vecsési Tájékoztató önkormányzati havilap, valamint
a Vecsési Kalendárium kiadásáról. A VT idén is újítással lepte meg az olvasóit a keresztrejtvény lapban szerepeltetésével. Bízunk benne, hogy a 2020-ban, és sajnos idén is elmaradt Káposztafeszt 20 éves jubileumi ünnepségét végre megtarthatjuk.
HARAZIN ISTVÁN ÜGYVEZETŐ
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Vecsési Ipartestület
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A Vecsési Ipartestület 1912-ben alakult, Vecsésen a legrégebben folyamatosan működő egyesület, érdekvédelmi szervezet.
A Vecsési Ipartestület országos kapcsolatrendszere lehetővé teszi a gyors és hatékony ügyintézést.
Számtalan jogszabály változtatást sikerült már elérni a kisvállalkozások érdekében! Székházunkban működik a Közép-magyarországi Oktatási Nonprofit Kft. az Ipartestületek Pest Megyei Szövetsége, amelyeknek szintén Skribek Pál a vezetője. A Pest m. Kereskedelmi és Iparkamarával szintén szoros a munkakapcsolat. Skribek Pál, mint IPOSZ országos vezetőségi tag, és a Pest m. Kamara kézműves tagozat alelnökeként is képviseli a Pest megyei és a vecsési vállalkozások érdekeit.
Az utóbbi évtized legnagyobb kihívása a szakmunkáshelyzet javítása, oktatás, felnőttképzés korszerűsítése. Az elmúlt év nagy változást hozott a szakképzés területén, megszűnt az OKJ-rendszer. Ehhez a
változáshoz alkalmazkodva az Ipartestület idén is benyújtotta a szükséges kérelmet a felnőttképzés további engedélyeztetésére.
Ebben az évben még a régi OKJ-s rendszer alapján 4 szakmában 3 helyszínen (Vecsés, Pilis, Cegléd)
210 bizonyítvány megszerzéséhez szükséges képzést biztosítottunk a lakosságnak.
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Az év folyamán részt vettünk két budapesti önkormányzat VEKOP pályázatában, amelynek keretén belül 170 főnek segítettünk új szakma elsajátításában.
A helyi cégek szakmai utánpótlását segítve a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola pályaorientációs napjának megszervezésében minden évben részt veszünk.
A vecsési cégek munkaerő hiányának csökkentése érdekében állásbörzéket szervezünk. Eddig összesen 11 cég élt az általunk felkínált lehetőséggel, hogy munkaerőhiányukra megoldást találjanak, több mint
100 érdeklődővel találkozhattak.
Munka, feladat van bőven! Az Ipartestület mindenkori vezetői sikeresen tartották össze, (két világháború, az 50-es évek, a rendszerváltás után is) az iparos réteget. A mai igényeket, fejlődést követve a város kisvállalkozóinak szakmai-emberi közösségét képviseljük.
2022-ben lesz 110. éves a Vecsési Ipartestület. Ennek az évfordulónak méltó megünneplésére készülünk. Idén kértük, mint a településünkön legrégebben folyamatosan működő civil érdekvédelmi szervezet
helyi értéktárba való felvételünket.
Mai tevékenységünk a jövőt alapozza meg, a szakmai tudás értékének elismertetését, mert szakmai
szervezetekre, jól és becsületesen végzett szakmunkára a szolgáltatásban Vecsésen is mindig szükség lesz!
KOMÁR ÁGNES – FOTÓK: IPARTESTÜLET

Polgárőrség
A VT júliusi számában jelent meg egy bővebb riport, ami a vecsési polgárőrség munkáját mutatta be. Varga
Norbert írásából idézünk:
– Teljesen át kellett alakítani a szolgálatokat, az éjszakai kijárási tilalmat folyamatosan ellenőriznünk kellett, és a rendőrséggel is állandó kapcsolatot kellett tartanunk. A kormányzati intézkedések figyelembe vételével dolgoztunk és bevezettük a három műszakos szolgálatot. Állami támogatást még arra sem kaptunk, hogy védőfelszereléseket vegyünk. A Vecsés Közbiztonságáért Alapítvány segítette az egyesületet maszkokkal, fertőtlenítőszerekkel és egyéb védőfelszereléssel. Csak az önkormányzat támogatására
számíthattunk, a nélkül nem tudtuk volna ellátni a feladatainkat – mondta Hanek Gábor, a polgárőrök
vezetője, aki már tizennégy éve szívén viseli a vecsésiek biztonságát.
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A beszélgetésből még a következő fontos információk derültek ki:
– A vecsési önkormányzat a környékbeli településekhez mérten is kiemelkedő, évente több millió forintos támogatást nyújt a polgárőr egyesületnek.
– Nagyobb segítségként Hanek Gábor a támogatók közül a Földfém Kft.-t emelte ki, továbbá a monori radarállomások ellenőrzésére kötött megállapodást a Hungarocontrollal.
– Három szolgálati autót tartanak fenn, melyek után a szervizköltségeken felül évente még közel félmillió forint cégautó adót is kell fizetni. Az üzemanyagárak is jelentősen megemelkedtek, egy polgárőr felszerelése pedig durván százezer forintjába kerül az egyesületnek.
– A polgárőröknek nem jár fizetés a szolgálatban eltöltött órák után. Tavaly közel ötezer órát dolgoztak térítés nélkül, azaz naponta nagyjából tizenhárom órán át ügyeltek a közbiztonságra a város közterületein. Van olyan kollégájuk, aki tavaly a munkája mellett több mint hétszáz órát volt szolgálatban.
– A vecsési egyesület volt már az Év polgárőr egyesülete, és minden évben legalább egy tagjukat kitüntetik. Hanek Gábor például két évvel ezelőtt vehette át a polgárőrség legrangosabb elismerését, a
Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet.
VT INFO – FOTÓ: VARGA

A Rosmarein tánccsoportról
A múlt
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A 2000-ben alakult tánccsoportunk 2020-ban hatalmas lelkesedéssel és kitartó munkával, rengeteg energiát befektetve készült 20 éves születésnapjának megünneplésére. Április 25-re tűztük ki a jeles napot.
Ahhoz, hogy ez a rendezvény nívósan megvalósulhasson, pályázatot adtunk be a Miniszterelnökség Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-hez és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatáskezelőjéhez. Az elnyert
támogatások egy részét a rendezvény előkészítése és szervezése során már fel is használtuk, amikor március közepén a további felkészülést és a próbákat az intézmények bezárása és a pandémiás helyzettel kapcsolatos rendelkezések miatt be kellett szüntetnünk. Még egészen április elejéig próbálkoztunk, reménykedtünk benne, hogy mégis lehetőségünk lesz bemutatkozni az erre az alkalomra elkészült programmal.

A tánccsoport egy olyan műsorsorozattal készült erre a napra melyen, keresztül megismerhető a sváb,
pontosabban a vecsési svábok mindennapjai, ünnepei, megemlékezései. Vendégeinknek egy teljes év sváb
hagyományainak tánckoreográfiájával készültünk, melyet a táncosok kronológikus sorrendben mutattak
volna be a tánc nyelvén. Az eseményre felkért vendég művészeti csoportok – mint a Ceglédberceli Német
Nemzetiségi Tánccsoport, a Lumpen Klumpen Tánccsoport, a Jugendliche Rosmarein, a Wetschescher
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Nachtigallen és nem utolsó sorban a Brunner Zenekar – közreműködését szinte az utolsó pillanatban le
kellett mondanunk.
Az évforduló megünneplésével egyidőben többek között a tánccsoport tagjainak életében bekövetkezett fontos állomásairól kívántunk megemlékezni, valamint ez az alkalom kínálkozott arra, hogy a törzstagokat, az alapítókat, akik a kezdetektől velünk voltak, és az eltelt 20 év alatt aktívan részt vettek az
egyesületünk munkájában, róluk megemlékezzünk.
A rendezvénynek egyik fontos mondanivalója is semmissé vált. Ez az ünnep adott volna alkalmat arra, hogy a tánccsoport vezetője bemutassa az eltelt 20 év alatt a tánccsoport életében elért eredményeket, melyet búcsúelőadásának szánt a nagyközönség és a táncosai felé. A „hattyúdal” elmaradt, de ez nem
jelenti a teljes elszakadást, kimaradást a tánccsoport további életéből. A sok-sok együtt töltött idő, közös
élmények nem törölhetők ki egyik napról a másikra.
A továbbiakban is szeretnék együtt lenni velük fellépéseik alkalmával, mindennapjaikban, nem csak,
mint az egyesület elnöke, hanem, mint barát, segítőtárs, és ha szükséges, egy rendszeres támasz.
A tánccsoport természetesen a továbbiakban is él. Igaz, hogy a pandémiás időszak nem adott alkalmat a bemutatkozásokra, fellépésekre, közös együttlétekre. Hosszú, több, mint másfél év kihagyás után
remélhetőleg –sajnos az ismételten felfelé ívelő járvány ellenére – a tánccsoport készül az önkormányzat által szervezett Mindenki Karácsonya rendezvényére, most már az új művészeti vezető, HunyaZehetmayer Adrienn irányításával.
DORÓNÉ ZEMMEL KATALIN

A jövő
Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy a Kati (Doróné Zemmel Katalin) rám gondolt, mint a tánccsoport új vezetője. Sok tervvel indulok neki ennek a feladatnak. Elsősorban a Jugendliche Rosmarein tánccsoportot szeretném egybeolvasztani a nagy táncegyesülettel, mert úgy gondolom, hogy a fiataloké a jövő, és ha ők táncolnak, ezáltal több nemzetiségi programon vesznek részt, így maradnak fent, viszik tovább hagyományainkat.
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Intenzíven fogjuk használni a Facebook és Instagram oldalunkat is, valamint a honlapunkat
(www.rosmarein.hu). Minél több fellépést szeretnék vállalni, hogy ezzel a tánccsoportot és Vecsést is népszerűsítsük.
Be fogjuk pótolni az elmaradt jubileumot is, ha már a vírushelyzet engedi. Azt hiszem, ezt az egész
táncegyesület nevében mondhatom, hogy nagyon sokat köszönhetünk a Katinak és ez a jubileum egyben
egy köszönetnyilvánítás is lesz, mert nem csak a tánccsoport vezetője és koreográfusa, hanem mindenkinek egy kicsit a „pótanyukája” is.
HUNYA-ZEHETMAYER ADRIENN – FOTÓ: ROSMAREIN

Megjelent – új könyvek!
Mindig örömmel adunk hírt, ha egy könyv Vecsésről szól, vagy vecsési írja. Itt mind a kettőről szó van.

Kiss Gábor: Halmy József és családja
November 16-án a Róder Imre Városi Könyvtárban
volt a könyv bemutatója. A kalendáriumban több
cikket olvashatnak a szerző tollából a település nagy
jótevőjének életéről.
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Családom története Újíráztól Vecsésig
Kiss Sándorné Szekerczés Veronika életútja
A családtörténet írója és a könyv szerkesztője olvasmányosan, hitelesen tárja elénk és nagyon sok fotóval illusztrálja a dédszülőktől kezdődően családjuk
történetét, a 20. század elejétől napjainkig, egy Sebes-Kőrös menti kistelepüléstől Vecsés városáig. A
könyv megvásárolható a Róder Imre Városi Könyvtárban.
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Bálint Ágnes Emlékház
Generációváltás készülődik a Bálint Ágnes Emlékházban: az írónő lányaitól lassan átveszik a Ház vezetését az unokái.
Tízéves működése alatt az Emlékház bebizonyította, hogy jelenléte fontos, természetesen elsősorban Vecsés és a környező települések számára, de az
országból jóval messzebbről is érkeznek iskolai csoportok. Éppen itt az ideje, hogy továbblépjünk, növekedjünk, kiszélesítsük a tevékenységeinket, akár
külső munkaerő segítségével is. Reméljük, hogy friss
energiákkal a következő tíz évünk még sikeresebb
lesz!

BARBARA, AZ UNOKA
SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTERREL (2018)
DÓRA, A MÁSIK UNOKA

Az idei évet, hogy úgy mondjam, félárbócon töltöttük. Miután megszűnt a virtuális oktatás, örömmel
érzékeltük, hogy újra jönni kezdenek a gyerekcsoportok, még ha a számuk nem is érte el a járvány
előttit.
Jól működtek viszont a rendezvényeink – osztálybulik, szülinapok, stb. – úgy tűnik, ezekre nagy
igény van; az előző, nagyon szigorú évben is ezek
mentettek meg minket.
Nagyon örültünk, hogy a két évig elmaradt
Mesefesztivál helyett a BÁKK júniusban Mesenapot
szervezett, amelynek mi is részese voltunk. Nagyon
kényelmes volt, mert a Központ mindent gyönyörűen megszervezett, nekünk csak örülnünk kellett a sikernek.
Sajnos a Káposztafeszt megtartásáról éppen akkor kellett dönteni, amikor újra felütötte fejét a vírus,
így aztán az is elmaradt.
Megünnepeltük viszont Frakk ötvenedik, vele együtt Bálint Ágnes legelső, nyomtatásban megjelent mesekönyve főszereplőjének, az elvarázsolt egérkisasszonynak immár nyolcvanadik évfordulóját. Ennek a
rendezvénynek a szervezésében már az új nemzedék is besegített. Terveik szerint a jövőben minden évfordulós mesének kerekítünk majd ilyen jó hangulatú ünnepséget.
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Média megjelenések ügyében ez az év a „Ha egy üzlet beindul!” – jelszó jegyében telt el. A legkülönbözőbb stílusú és érdeklődésű médiumok kerestek fel minket, és ez nagyon jól van így. A WTV után szerepeltünk a Meglepetés című újságban; azután érkezett az ATV Nézzünk szét című műsora; a Duna TV
Partitúra című műsorából nálunk üdvözölhettük a világhírű szoprán énekesnőt, Miklósa Erikát.
MIKLÓSA ERIKA, MINT VILMA NÉNI

A Klub rádió Ötös-ében beszélgettünk Lang Györgyivel és Falusi Mariannal; végül az M2 adott rólunk
egy rövid riportot abból alkalomból, hogy újra műsorra tűznek régi mesefilmeket.
Késő ősz van, jön a tél, az Emlékház egy időre ismét bezár. Közben rendezzük sorainkat, javítjuk a javítandókat – pl. Sompolyogi róka földalatti alagútjával is kezdeni kell valamit, mert egyre több probléma jelentkezik. Jövőre viszont ismét nagy örömmel
várjuk a látogatókat – talán már megújult felállásban.
NÉMETH ÁGNES
FOTÓK: EMLÉKHÁZ
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Jubiláns házaspárok
Ismét elmaradt a közös ünneplés
A Vecsési Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője, Füleki Lívia tájékoztatásunkra elmondta, hogy ismét
elmarad a jubiláns házaspárok közös ünnepségen történő ünneplése. Természetesen más formában a hivatal gondoskodik a köszöntésről, miként tavaly is, amikor szintén elmaradt az ünnepség.
Az anyakönyvvezető elküldte a jubiláló házaspárok névsorát, amelyet örömmel, szeretettel és jókívánságok mellett ismertetünk meg a város polgáraival.

25. házassági évfordulójukat ünneplik 2021-ben:
Lakatos Gyula és Schulz Márta, Szima György és Pistai Edit, Becker József és Varga Márta Rozália, Sorbán
Lajos és Krausz Rozália, Pap András Péter és Klein Judit, Schneider Gábor Zoltán és Kenedi Erika, Zsolnai
György és Kerekes Szilvia, Kávai Mihály és Balabán Zita, Varga Zoltán Márton és Fazekas Magdolna, Schiller
János és Ombódi Terézia, Kelemen László és Klemm Ildikó, Hargitai Gábor Antal és Dr. Vári Hedvig Gizella,
Csonka Ferenc és Miklós Magda, Balázs Pál és Tóth Szilvia, Horváth László és Pálfalvi Ibolya, Szűcs Péter
és Nagy Hajnalka, Szattler Endre István és Villányi Andrea, Bakos Tamás és Magócsi Judit, Révész Pál és
Poszlovszky Mónika, Szentgyörgyvári Attila és Fehér Andrea, Mészáros Péter és Simó Márta, Darab Attila
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és Pintér Viktória, Németh Szilárd István és Molnár Ildikó, Palya Flórián és Matiz Szilvia Emese, Abonyi
János és Ripp Hajnalka, Kilián János és Bacskó Irén, Dr. Szivák József és Varga Tímea Ibolya, Pap Ferenc
és Didi Melinda, Mikó András és Balogh Eszter, Balogh József és Fási Éva, Bákor Zoltán és Kiss Gabriella
Judit Szűcs Péter és Nagy Hajnalka.

50. házassági évfordulójukat ünneplik 2021-ben:
Ligeti József és Krizinger Mária Anna, Gyebnár Imre és Nyéki Mária, Martin Pál és Nagy Anna Mária, Lauter
János és Sáfrány Ágnes, Molnár István és Győrfi Ilona Erzsébet, Mogyorósi Mihály és Ulicska Ágnes, Kovács
János és Farkas Margit, Molnár János és Paréj Margit, Abonyi Ferenc és Szoboczki Edit, Szilágyi Imre és
Ács Éva Jolán, Darab József Géza és Kis Ágnes, Lauter József és Fazekas Terézia, Jakab János és Nagy Ilona,
Szalai Sándor és Micsutka Ilona, Erdei János és Kálló Ilona, Hanák Sándor és Horváth Gizella, Brunner
András és Szabó Jolán, Molnár Mátyás János és Nagy Erzsébet, Drozdik Sándor és Szanyi Emma, Szanyi
József és Várkonyi Etelka Erzsébet, Kálmán Nándor és Bartos Borbála Eszter, Hőgye József és Csernyák
Erzsébet Ilona, Kauremszky István Ferenc és Garamszegi Valéria, Balogh Lajos és Farkas Mária, Falusi
Ferenc József és Gonauer Éva, Szöllősi Lajos és Bors Julianna, Susán József és Zubor Rozália, Bende Péter
Pál és Tihanyi Julianna, Misztl János és Ujfaluczki Klára Aliz, Szabó Imre Lukács és Szatmári Zsuzsanna,
Grósz Antal és Hunzsa Mária, Kiss János és Reen Marietta, Biró István László és Kulcsár Anna, László
György és Gutai Irén

60. házassági évfordulójukat ünneplik 2021-ben:
Göbölös Sándor és Szieber Anna, Németh István Miklós és Tóth Éva Aranka, Dunszt Károly és Szabadi Éva,
Scheffer Pál Márton és Bácskai Anna Ilona, Kovács Lajos és Török Ilona, Nagy János és Tóth Erzsébet,
Bagaméri Péter István és Vennes Andrea Judit, Szabó Károly és Kovácsik Ilona, Geiger András és Gravecz
Gizella, Zsolnai Zoltán József és Honti Rozália

65. házassági évfordulójukat ünneplik 2021-ben:
Kári János és Fölker Borbála, Tóth László és Molnár Katalin
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Egészségben és boldogságban még nagyon sok együtt töltött évet kívánunk
a házaspároknak, szeretteik, családjuk és barátaik körében!
VT INFO

2021. november: COVID 19
Brutálisan kezdett terjedni a járvány! Novemberben közel 240 000 fő fertőződött meg. A kórházban
kezeltek száma a hónap végére 7600 főre nőtt.
Lélegeztetőre szorultak száma 600-ra emelkedett, a hónap utolsó napjaira 550-re csökkent.
Sajnálatosan emelkedett az elhunytak száma. A hónapban 3640 emberéletet veszítettünk el.
November 22-étől a két hetes oltási kampánytól jelentősen megugrott az oltások száma, különösen
a 3. körös (2,6 millió fő) oltások száma.
Egy új, Dél-Afrikai mutáns, az Omikron terjedése okoz riadalmat. Mi jöhet még…?
KAL INFO

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022

Megjelent – új könyv!
Mindig örömmel adunk hírt, ha egy könyv
Vecsésről szól, vagy vecsési írja.
Itt mind a kettőről szó van.
Szeptember 26-án a Vecsési Tájházban volt a könyv
bemutatója. A könyvről és szerzőjéről bővebben olvashatnak szeptember hónap történései között.

Kiállítás
Október 8-án nyílt meg a 25 év – 25 könyv című kiállítás a Róder Imre Városi Könyvtárban, mely Gál
István helytörténeti munkásságát, kiadott könyveit mutatja be. A tárlat október 22-éig volt látogatható.
FOTÓ: KÖNYVTÁR
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Üdvözlet az Olvasónak!
Rendkívüli év volt – írtam tavaly a kalendáriumban. Az idei is,
de mégis más.
Tavaly karácsonykor lecsengeni látszott a második hullám, és
év végén elkezdődtek az oltások. Mindezek bizalommal töltötték
el az embereket. Aztán február18-án megérkezett az „angol beteg”, a brit mutáns. Brutális erővel jött, látott és pusztított. Versenyfutás kezdődött a vírus és a vakcina között a megszokott életünk visszavételéért és az
életünkért. A létért menő küzdelmet kicsinyes politikai érdekek is hátráltatták. Magyarország ügyesen gazdálkodott a lehetőségekkel, és hat vakcinával
nagy ütemben oltott és jutott lépéselőnyhöz. Folyamatosan engedett a gyeplő, és július elejétől szinte visszatérhettünk a régi kerékvágásba.
A gazdaság is kezdett éledezni, és a megszorítások dacára az önkormányzat
is tervezhetett, nyilván fékezetten, de a kalendárium olvasása után tapasztalhatják, hogy voltak beruházások, fejlesztések, és születhettek olyan tervek,
amelyek a közeljövőben javítják majd az életminőséget.
A szabadtéri sport hamarabb kapott lábra, a kultúra a zárt tér miatt később, sőt a fesztiválok is elmaradtak, de néhány szép rendezvény azért színezhette mindennapjainkat. A közösségek ismét találkozhattak, gyakorolhattak
és közönség elé léphettek. Visszanyerték az éltető közegüket.
Most, 2021. november végén már az indiai, más nevén, a Delta mutáns
arat szerte a világban. Mégis más a helyzet. A gazdaság nem állt le sehol, bár
sok helyütt akad drákói szigorítás – karantén, kijárási tilalom, utazási korlátok – de az oltottság védelmére hivatkozva nálunk csak a maszkhasználat lett
kötelező, zárt téri rendezvények esetében a védettségi igazolás feltétel lehet, az
iskolák és óvodák működnek, még akkor is, ha egy-egy osztály, csoport karanténba kerül.
Reménykedjünk abban, hogy közösségi és egyéni terveink megvalósulása
elé nem tornyosul újabb veszélyforrás. Persze, a vírus mellett akad más jelenség a világban, ami azt sejteti, hogy valami nincs rendjén, és a teremtett és az
épített természeti rend veszélybe kerülhet. Nagy szükségünk van a józan eszünkre, hogy megtarthassuk az évezredes kultúrát, amit őseink kialakítottak, örökségül ránk hagytak. Nincs jogunk hagyni, hogy ezt elpusztítsák, hanem kötelességünk azt gyerekeinknek, unokáinknak megőrizni és továbbadni.
Áldott, boldog karácsonyt kívánunk a kedves olvasónak, abban a reményben, hogy családi körben együtt tölthetjük. Jövő esztendőre elsősorban egészséget és nyugalmat kívánunk, ha ez megvan, akkor lehet esélyünk, hogy sikeresek legyünk egyéni és közös terveink elérésében, megszokott életünk visszanyerésében és megőrzésében.
Így legyen!
SZALONTAI JÁNOS
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A TANUSZODA LÁTVÁNYTERVE – LANYI
KÉZILABDA MUNKACSARNOK LÁTVÁNYTERVE – HALMY TÉR

ÁTADÁS ELŐTT A DEÁK FERENC UTCA. FOTÓ: SZALONTAI JÁNOS
AZ ÚJ BÖLCSŐDE LÁTVÁNYTERVE A DAMJANICH UTCÁBAN, A TIPEGŐK BÖLCSI MELLETT

