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Egy újabb év végéhez értünk, amikor az életünk egyes területein 
még mindig a világjárvány diktálja a játékszabályokat. 

Ugyanakkor már nem fegyvertelenül állunk a vírussal szem-
ben, az oltásoknak köszönhetően szabadabban élhetjük az 

életünket, mint egy évvel ezelőtt. Vecsés Város Önkor-
mányzata is tartalmasabb évet zárhatott a tavalyinál, 
az év vége pedig több jó hírt is tartogatott a városnak. 

A részletekről Szlahó Csaba polgármesterrel beszélgettünk.   

362 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre a mai 
Pest megye jogelődje, Pest-Pilis-Solt vármegye. A megyei 
közgyűlés Megyenappá nyilvánította az évfordulót, évek 
óta ekkor adják át a legrangosabb megyei kitüntetéseket is. 

„A nehéz időszak ellenére 
is előrébb tudtunk lépni”

A www.pestmegye.hu honlapon így ír-
nak az ünnepélyes eseményről: „A Me-
gyenap különleges jelentéssel bír szá-

munkra. A megye újjászületésére emlékezünk, 
és közösségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a 
megye 187 településéről érkező emberekkel, és 
mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz 
bennünket. Ekkor köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik a hivatásukban vagy a minden-
napokban képesek voltak a példamutató tettek-
re, az átlagon felüli teljesítményekre.” 
 A járványhelyzet miatt idén elmaradt az díj-
átadó ünnepség, de a díjazottak névsorát közzé-
tette a közgyűlés. Innen értesültünk róla, hogy 
vecsésiek is vannak az elismerésben részesítet-
tek között. 
 Frühwirth Mihály részére Nemzetiségekért 
Díjat adományozott Pest Megye Közgyűlése. 
Frühwirth úrnak a német nemzetiségi kultú-
ra közvetítésében elért eredményei elismeré-
seként ítélték oda a díjat. Munkásságával je-
lentős mértékben hozzájárult a német-magyar 
kulturális összetartozás erősítéséhez. Az el-

VECSÉSIEKET 
is kitüntettek a Megyenapon

múlt évtizedekben végzett óriási gyűjtőmun-
kájának köszönhetően értékes kordokumentu-
mok váltak közkinccsé, emellett német egyházi 
énekkart alapított, emléktáblák elhelyezését 
kezdeményezte, kiállításokat szervezett, és el-
évülhetetlen érdemei vannak a Vecsési Tájház-
Heimatmuseum létrehozásában. Frühwirth 
Mihály az 1994-ben bejegyzett „Kulturverein-
Vecsés” alapító tagja és tiszteletbeli elnöke. 
 Pest Megyei Médiadíjban részesült a Wil-
liams Televízió, a megyében élők korrekt és 
kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, továbbá 
Pest Megye Közgyűlésének és Önkormány-
zatának tevékenységét, eredményeit hitelesen 
bemutató munkájáért. A Williams Televízió 
2000 óta foglalkozik televíziós műsorok ké-
szítésével, a televízió műsorai napjainkban az 
összes szolgáltatónál elérhetők a nap 24 órá-
jában. Vételkörzetük közel 60 településre bő-
vült az elmúlt 21 év alatt, ezzel a térség meg-
határozó médiaszereplőjévé váltak. 
 Szerkesztőségünk nevében gratulálunk a dí-
jazottaknak.  VN

KERTÉSZETI SZAKMUNKA: Vecsés város te-
rületén zöldfelületek, parkok kaszálása, sövé-
nyek nyírása, faültetés, növénytelepítés, öntözés, 
útseprési és hóeltakarítási feladatok elvégzése 
munkagéppel, egyéb kertészeti és karbantar-
tási feladatok ellátása. Szükséges végzettség: 
szakmunkás végzettség, B kategóriás jogo-
sítvány. Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő. Elvárások: megbízhatóság, pontos és ön-
álló munkavégzés, felelősségteljes hozzáállás 
a munkához. Előnyt jelent a hasonló területen 
szerzett 1-3 éves tapasztalat, és a munkagép-
kezelői képesítés. Amit kínálunk: hosszú távú 
munkalehetőség, stabil, bejelentett munka-
hely, jól képzett csapat, cafeteria. 

KERTÉSZETI SEGÉDMUNKA: gallyak aprítéko-
lása, anyagmozgatás, öntözés, egyéb kerté-
szeti és városüzemeltetési feladatok ellátá-

sa. Szükséges 
végzettség: ál-
talános iskola. 
Elvárások: jó fi -
zikum, józan életvitel, terhelhetőség, megbízha-
tóság, felelősségteljes hozzáállás a munkához. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Előnyt 
jelent a könnyűgépkezelői vizsga, és a hason-
ló területen szerzett tapasztalat. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, stabil, bejelen-
tett munkahely, jól képzett csapat, cafeteria. 

A munkavégzés helye mindkét esetben: 
 2220 Vecsés, Széchenyi utca 141.
 
Jelentkezni lehet az info@v-varosgondnok.hu 
e-mail címen. Önéletrajzát személyesen is lead-
hatja a Városgondnok ügyfélszolgálatán. 
 VT info

MUNKATÁRSAKAT KERES A VÁROSGONDNOK

Frühwirth Mihály évtizedek óta 
dolgozik a hagyományok ápolásáért 
és a kultúra megőrzéséért

A hiteles és kiegyensúlyozott 
tájékoztatásért kapott elismerést 
a Williams Televízió
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K ét éve élünk együtt a koronavírus-
járvánnyal, hogyan értékeli ezt az 
időszakot, mennyire nehezítette meg 

a város életét a pandémia? 
 – Alapvetően változott meg az életünk, 
magánemberként és városvezetőként is tel-
jesen új helyzet elé állított a koronavírus-
járvány. A tavalyi év minden szempontból 
nehezebb volt az ideinél, a veszélyhelyzet 
sokkal jobban érzékelhető volt a minden-
napokban, hiszen a járvány kirobbanásakor 
még nem álltak rendelkezésünkre vakcinák. 
Ma már az oltásokkal nagyobb biztonság-
ban érezhetjük magunkat, hiszen csökken-
teni tudjuk a vírus emberéletre gyakorolt 
veszélyes hatásait. Tavaly arra kellett töre-
kednünk, hogy a lehető leggyorsabban át-
hangoljuk az életünket és alkalmazkodjunk 
az új kihívásokhoz. Számos erőfeszítést kel-
lett tennünk, mindközül a legfontosabb az 
emberi életek védelme volt. Beszereztük a 

szükséges védőfelszereléseket, 
és ezeket biztosítottuk az intéz-
ményeink számára, emellett ki-
emelt fi gyelmet fordítottunk az 
idősek és a rászoruló gyerme-
kes családok ellátására. A pol-
gármesteri hivatal és 
a szociális intézmé-
nyeink munkatársai 
rengeteget dolgoztak, 
mindenki azon igye-
kezett, hogy ki-ki a 
maga területén köny-
nyebbé, elviselhetőb-
bé tegye ezt a rendkí-
vül nehéz időszakot. 
Mindezek mellett ki-
emelt feladatunk volt a város mű-
ködtetése, amihez tartalékainkat 
is mozgósítani kellett.
 A járvány betörése és egyre nö-
vekvő intenzitása jelentős gazda-

sági visszaesést okozott, ráadásul a kormány 
is elvont tőlünk forrásokat a Covid elleni vé-
dekezéshez. Az sem javított a helyzetünkön, 
hogy az előző évet nagyon jó gazdasági ered-
ményekkel zártuk, ezért az adóerő-képessé-
günk is növekedett, ezért csaknem egymilliárd 
forint szolidaritási adót kellett befi zetnünk az 
államkasszába. Vecsésen mindig úgy alakítot-
tuk ki a költségvetést, hogy maradjanak ben-
ne tartalékok, ennek köszönhetően át tudtuk 
hidalni a legnehezebb hónapokat is. Minden 
évben májustól indítjuk az építkezéseket, ez 
2020-ban és 2021-ben is így történt. Néhány 
kisebb, de annál fontosabb beruházás meg-
valósítására volt lehetőségünk, például forga-
lomtechnikai fejlesztésekre, út- és járdaépítési 
program folytatására, és intézményi felújítá-
sokra is. Az idei év is nehezen indult, hiszen 
az első felében még mindig jelentősebb kor-
látozásokkal kellett együtt élnünk. Az oltá-
si programot követően nyártól kezdett visz-

szatérni az élet a megszokott kerékvágásba, 
ekkor a városban is elindultak az újabb be-
ruházások. Összességében úgy látom, a ne-
héz időszak ellenére is előrébb tudtunk lépni. 

– Ez év második felében több jó hír is érke-
zett. Hosszú idő után elindult a tanuszoda és 
a kézilabda munkacsarnok kivitelezése, és 
új bölcsőde építésére 600 millió forint támo-
gatást kapott az önkormányzat. 
 – A két sportberuházásra sokat kellett 
várni, de abban biztos vagyok, hogy mind-
kettő hasznára válik a város közösségé-
nek. A tanuszodát a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt használhatják, a tornacsarnok pe-
dig nem csak Halmi Telepi Általános Isko-
la testnevelésóráinak biztosít helyet, hanem 
a kézilabdázók igényeit is kiszolgálja majd. 

Az új tagbölcsőde épí-
tésére megyei pályá-
zaton nyertünk 600 
millió forintot. Az 
épület a Damjanich 
utcában, az egykori 
VETÜSZ Kft. telep-
helyen épül fel. Nagy 
szükség van az új böl-
csődére, hiszen sok 
fi atal család költözik 

a városba, és ezzel párhuzamosan nő a gyer-
mekek száma. Az új épületet úgy szeretnénk 
megterveztetni, hogy adott esetben átalakít-
ható legyen óvodává. Ilyen a korábbi időkben 
is volt, akkor a Halmi iskola régi épületszár-
nyában alakítottunk ki ideiglenesen óvodai 
csoportszobákat. A generációk hullámokban 
jönnek, így könnyen elképzelhető, hogy most 
bölcsődére van nagyobb szükség, de ha ezek 
a gyerekek nagyobbak lesznek, akkor az óvo-
dai férőhelyeket kell majd bővíteni.   

– Pár héttel ezelőtt jelentette be, hogy az uni-
ós Területi és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz keretében 4,5 milliárd forint 
támogatásban részesült Vecsés. Pontosan 
mire használhatja fel a város ezt az összeget? 
 – Kizárólag meghatározott célokra, ami-
ket nem mi fogalmaztunk meg. Az Európai 
Unió ebből a keretből a fenntartható fejlesz-
tési célokat támogatja, a vasúti aluljáró kiala-
kítására és a vízhálózat-, vagy az ivóvízmi-
nőség javítására nem csoportosíthatjuk át ezt 
a pénzt. Ezekre a beruházásokra reménye-
ink szerint a Zöld Infrastruktúra és Klíma-
védelmi Operatív Program keretében lehet 

majd pályázni. Fordíthatjuk viszont humán-
infrastruktúra-fejlesztésre, ezért két óvoda 
teljes felújítását is tervezzük megvalósítani. 
A Kisfaludy utcában a Mosolyország Óvoda 
teljes épületét, valamint a Bálint Ágnes Óvo-
da régi épületszárnyát szeretnénk újjáépíteni. 
A fenntartható városfejlesztés keretében szán-
dékozunk megoldást találni a csapadékvíz-
elvezetési problémákra, ami már önmagában 
is egy jelentős tétel, illetve kerékpárutakat is 
szeretnénk építeni, ami szintén sok pénzbe 
kerül. Fontos az intézményeink energetikai 
korszerűsítése, ezért a jövőben több épületet 
felszerelnénk napelemmel, illetve több városi 
tulajdonú épületben is időszerű a fűtésrend-
szer modernizálása. A humánerőforrás-fej-
lesztés keretében dolgozóink továbbképzésé-
re is van lehetőség, ezáltal a szolgáltatások 
színvonalát tudjuk javítani. Elsőre soknak 
tűnhet ez a 4,5 milliárd forint, de a felsorolt 
elképzelések mentén – főleg a mai árak is-
meretében – egy ekkora összeg is pillanatok 
alatt elkölthető.  

– Az imént felsorolt célokon túl milyen to-
vábbi elképzeléseik vannak a város fejlesz-
tését illetően?   
 – A statisztikák szerint két év alatt 400 
ezer gépjárművel lett több az agglomeráció-
ban, ami Vecsésen is érezteti a hatását, ezért 
további forgalomtechnikai beruházásokat ter-
vezünk, melyekkel szabályozottabbá tehet-
jük a közlekedést. Egyik fontos célkitűzés, 
hogy gyorsítsuk a nagysorompón való átha-
ladást, ezért létesítünk a Dózsa György útról 
a Kinizsi utca irányába tartó kanyarodósávot. 
Ennek tervei elkészültek, amelyet a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. jóváhagyott. Reméljük, 
hogy jövő év elején kiírják a közbeszerzést, 
és tavasszal elkezdik a munkát. Sikerült el-
érni, hogy a Szent István téri kormányablak-
ban intézhető ügyköröket bővítsék, ugyanis a 
jövőben gépjármű ügyintézési ponttá (GÜPI) 
fejlesztik, ami a lakosság számára megköny-
nyíti az ügyintézést. Jövő év egyik első fel-
adata a falu egykori főtereként szolgáló Hő-
sök ligetének teljes körű felújítása lesz. Erre 
megvan a pénz, és a komplett tervek is ren-
delkezésünkre állnak. Annak idején megvá-
sároltuk a nagy Göci területét, ott egy futó-
pálya, pihenőpark, játszótér és kutyafuttató 
megvalósítását tervezzük. Ingatlanokat is sze-
retnénk vásárolni a jövőbeli fejlesztések miatt, 
elsősorban az intézmények környékén, vagy 
olyan jó elhelyezkedésű forgalmas helyeken, 
amelyek előnyösek lehetnek a városfejleszté-
si célok megvalósítása szempontjából.

– Végezetül üzen valamit az olvasóknak a 
közelgő ünnepekre? 
 – Azt kívánom, hogy mindenkinek legyen 
áldott, békés karácsonya, és az élet minden 
területén legyen erejük, egészségük és kitar-
tásuk az új évi célok megvalósításához.

Varga Norbert

„Azt kívánom, hogy min-
denkinek legyen áldott, 
békés karácsonya, és az 
élet minden területén le-
gyen erejük, egészségük 
és kitartásuk az új évi cé-
lok megvalósításához.”
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  2022 tavaszán választjuk meg 
az országgyűlés képviselőket, 
és várhatóan ugyanezen a na-
pon több kérdésben népszava-
zást is tartunk. 
 A szavazásnapi feladatok le-
bonyolításában kiemelt jelentő-
sége van a szavazatszámláló bi-
zottságoknak. Ha szeretne részt 
venni ebben a munkában, jelent-
kezzen szavazatszámláló bizott-
ság választott tagjának a lakó-
helye szerinti önkormányzat jegyzőjénél. A 
jegyző elérhetőségét a www.valasztas.hu/
elerhetosegek linken találja. 
 A szavazásnapi munkát egy minden 
részletre kiterjedő oktatás előzi meg. Az 
SZSZB választott tagjait tiszteletdíj (vár-
hatóan bruttó 50 000 forint) illeti meg, és 
a szavazást követő napon mentesülnek az 
őket egyébként terhelő munkavégzési kö-
telezettség alól. 

Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági 
tagnak a jövő tavaszi választásokra! 

Válaszlevél érkezett 
A MINISZTÉRIUMBÓL

Élelmiszercsomaggal segíti az 
önkormányzat a rászorulókat

 A szavazatszámláló bizottság választott 
tagja az adott településen lakcímmel ren-
delkező választópolgár lehet. A szavazat-
számláló bizottság tagjainak esküt vagy fo-
gadalmat kell tenniük a polgármester előtt. 
 Nem lehet tagja a szavazatszámláló bi-
zottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, 
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik vá-
lasztási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
hivatásos, szerződéses katona, honvéd tiszt-

jelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a 
tényleges szolgálatot ellátó ön-
kéntes tartalékos katona, vala-
mint a jelölt. 
 Nem lehet a bizottság válasz-
tott tagja – az előbbieken túl – 
párt tagja, a választókerületben 
jelöltet állító jelölő szervezet tag-
ja, a választókerületben induló 
jelölt hozzátartozója, a közpon-
ti államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 
szerinti központi államigazgatási szervvel 
vagy a választási bizottság illetékességi te-
rületén hatáskörrel rendelkező egyéb köz-
igazgatási szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, politikai szolgálati jogvi-
szonyban, biztosi jogviszonyban, szolgála-
ti vagy más, munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban álló személy a közalkalmazott 
kivételével. Nemzeti Választási Iroda

  Vecsésen már hagyomány, hogy az év végi 
ünnepek közeledtével tartósélelmiszer-cso-
maggal segíti az önkormányzat az arra rá-
szorulókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan így 
lesz ez idén is, karácsony előtt több mint há-
romszáz élelmiszercsomagot juttatnak el a 
rászorulókhoz a szociális intézmények mun-
katársai és a képviselő-testület. 
 – Az élelmiszercsomagok összeállításá-
ra minden évben elkülönít az önkormány-
zat kétmillió forintot. Az összeállítás első-
sorban alapvető élelmiszereket tartalmaz, 
például cukrot, étolajat, tésztát és konzer-
vet, emellett csokoládé, lekvár és befőtt is 

kerül a csomagokba, amelyeket a legjobb ár-
ajánlatot tevő Coop Szolnok Zrt.-től rendelt 
meg az önkormányzat. A cégtől további ár-
kedvezményt is kaptunk, így összességében 
idén több mint kétmillió forint értékben tud-
tuk összeállítani a karácsonyi csomagokat – 
mondta Skribekné Komár Ágnes, az önkor-
mányzat szociális bizottságának elnöke. 
 Az élelmiszercsomagok kiosztása szoci-
ális rászorultság alapján történik, az elmúlt 
évekhez hasonlóan a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat és Központ, a Gondozási Köz-
pont munkatársai, valamint a képviselő-tes-
tület ajánlása alapján.     V. A települések polgármesterei a nov-

ember 2-ai keltezésű levelüket dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képvise-

lőnek címezték, melyben azt kérték, járjon 
közbe a vízhálózati problémák mielőbbi meg-
oldásában. November 8-án az országgyűlési 
képviselő a levelet átadta az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium stratégiai állam-
titkárának, Schanda Tamásnak.
 A szakminisztérium részéről Steiner Atti-
la államtitkár a következő tájékoztatást adta 
a polgármesterek megkeresésre. 
 „A víziközmű ágazat jelenében az egyik 
legfőbb probléma az elöregedett hálózatok 
öröksége, amely hálózatok felújítására év-
tizedek óta nem volt elegendő fedezet, emi-
att ezek egyre nagyobb gondot jelentenek. 
A rendelkezésre álló adatok alapján ezen 
rendszerek cseréje több ezer milliárd forint 
értékű országosan, így ezt a feladatot csak 
átgondoltan és ütemezetten lehet végrehaj-
tani.
 Tájékoztatom, hogy az országos 
víziközmű állapotokat bemutató és érté-
kelő Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási 
Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) elfo-
gadásra került a Kormány által, kihirdeté-
se pedig a közeljövőben várható. A Straté-
gia kihirdetését követően megkezdődhet a 
megfelelő színvonalú szolgáltatás fenntart-
hatósága érdekében az elavult hálózatok 

hosszú távú cseréjé-
nek tervezési folya-
mata.
 Tájékoztatom to-
vábbá, hogy jelen-
leg folyamatban 
van a 2021–2027. 
programozási idő-
szakra vonatkozó 
operatív program 
egyeztetése az Eu-
rópai Bizottsággal. 
Elfogadását követő-
en lehetséges az új 
időszakra vonatko-
zó felhívás(ok) meg-

jelentetése, amely(ek) alapján középtávon 
a rekonstrukciók és a jelzett vas-mangán 
terhelésű vizek kezelése is támogatható-
vá válthat.
 A fentieken túl jelezni szeretném, hogy a 
legindokoltabb rekonstrukciós feladatok el-
végzésére rövidtávon jelenleg is rendelkezés-
re állnak forráslehetőségek.
 Polgármesterek által is jelzett felújítá-
si igényekre megoldás lehet többek között 
a KEHOP-2.1.11. azonosítójelű, “Felhívás 
vízi közmű hálózatok átalakítására, hatékony-
ságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendsze-
rek műszaki állapotának felmérésére, prob-
lémák feltárására” megnevezésű felhívás 2. 
célterülete. A rendelkezésre álló forrás 35 
Mrd Ft. A vissza nem térítendő támogatás 
összege minimum 50 millió Ft, maximum 5 
Mrd Ft.
 Továbbá javaslom a víziközművek rekonst-
rukciójára 2022. évben megjelenő pályáza-
tok, egyéb források nyomon követését.”

Steiner Attila államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
 
A DPMV Zrt. a válaszlevél kapcsán arról 
adott tájékoztatást, hogy a pályázaton való 
indulás feltételeit a DPMV Zrt. szakemberei 
tanulmányozzák, a rendelkezésre álló mű-
szaki terveket aktualizálják.

Forrás: www.vecses.hu

A városi honlapon és novemberi lapszámunkban is olvashatták 
annak a levélnek a tartalmát, melyet Szlahó Csaba és a környező 
települések polgármesterei írtak dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselőnek az ivóvízhálózatokkal érintő problémák megoldása 
érdekében. A polgármesterek megkeresésére Steiner Attila, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára küldött 
válaszlevelet, melyet az alábbiakban változtatás nélkül közlünk.  

ÜNNEP-
NAPOKON
ZÁRVA

Minden bizonnyal nem sokan vannak, 
akik karácsony vagy újév napjára idő-
zítik a piaci bevásárlást. Ha mégis ezt 
tervezné valaki, arra kérjük, inkább 
ne tegye, ugyanis a polgármesteri hi-
vatal Közbiztonsági és Környezetvé-
delmi Osztálya tájékoztatása szerint 
mindkét szombati napon, december 
25-én és január 1-jén is zárva tart a ve-
csési piac.  V.   

RÖVID HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS
November 25-én a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pontban tartotta meg éves közmeghallgatá-
sát a képviselő-testület. A nyilvános fórumon 
Szlahó Csaba polgármester számolt be az el-
múlt két év eseményeiről, fejlesztéseiről, a fo-
lyamatban lévő beruházásokról, továbbá is-
mertette az önkormányzat jövőre vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseit. 
 A polgármesteri beszámoló után a lakossá-
gi kérdések következtek. Szó volt egyebek kö-
zött a várost érintő közlekedési problémákról, 
az ivóvízminőséget érintő kérdésekről és vízhá-
lózat felújításáról, a nagysorompót kiváltó vasúti 
aluljáróról, továbbá olyan egyéni problémákról 
is, amelyek jellemzően egy-egy ingatlant érin-
tenek a városban. 
 A közmeghallgatáson a képviselő-testület 
tagjain kívül részt vett Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, Mohainé Jakab Anikó, Vecsés Vá-
ros jegyzője, valamint a városi cégek és intéz-
mények vezetői.   

4,5 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁS 
JUTOTT VECSÉSNEK AZ EURÓPAI 
FEJLESZTÉSI ALAP FORRÁSAIBÓL
Jelentősen bővülhetnek a város fejlesztési le-
hetőségei az elkövetkező hat évben a TOP 
Plusz Program keretében rendelkezésre álló 
forrásnak köszönhetően. A 4,5 milliárd forint 
az Európai Unió által meghatározott célok-
ra fordítható, egyebek között például gyer-
meknevelést támogató humáninfrastruktúra 
fejlesztésre, intézmények energetikai korsze-
rűsítésére, fenntartható városfejlesztési straté-
giák támogatására. Szlahó Csaba polgármes-
ter a Williams Televíziónak elmondta, többek 
között ebből az összegből szeretnék megva-
lósítani a szakorvosi rendelő és a Petőfi  isko-
la energetikai korszerűsítését, a Mosolyország 
óvoda újjáépítését és a Bálint Ágnes Óvoda új 
épületszárnyának megépítését, továbbá a vá-
rosi csapadékvíz-elvezetés javítását, és kerék-
párutak építését is tervezik.
 

ÖNKORMÁNYZATI 
FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK ÉS 
BÖLCSŐDE TÉLI ZÁRVATARTÁSA
A képviselő-testület döntésének megfelelő-
en a 2021. évi téli zárvatartás idején a Vecsé-
si Mosolyország Óvoda és a Semmelweis Böl-
csőde székhelye ügyeletet biztosít december 
27. és 31. között. 
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KÖZÖSSÉG

Vecsésen is megnyitotta kapu-
it a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió Új Esély Köz pontja. 
A nappali ellá tó in tézmény 
pszichiátriai- és szen vedély-
betegeknek nyújt se gítséget 

az év minden napján. 

A tavalyi évet 
alaposan befolyásolta 

az egész világot 
sújtó koronavírus-
járvány. Igaz ez a 

Vecsési Egészségügyi 
Szolgálatra is, amely 
a nehézségek ellenére 

is számos pozitív 
változáson esett át. 

Sokféle szakmát 
visz, jó orvosokkal 

A VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGY

S zerencsére folyamatosan 
ellátást tudtunk biztosí-
tani a betegeinknek és az 

Egészséges Budapest Program 
keretein belül több új egészség-
ügyi berendezést is beszerez-
tünk, az eddigi gépek jó részét 
lecseréltük. Új funkciók indul-
tak, működik a mammográfi a 
és a teljes test csontsűrűség mé-
rés. Ez a két funkció egyelőre 
nem TB-befogadott, hanem ön-
költséges, ugyanakkor a vecsési 
lakosok féláron vehetik igénybe 
az önkormányzat segítségével
– mondta az idei év legfontosabb 
és legjelentősebb változásairól 
Szarvas Tibor, az Egészségügyi 
Szolgálat igazgató-főorvosa.
 A jelenlegi új vírushelyzet elle-
nére is igyekeznek teljes ellátást 
biztosítani, csak sajnos épp a ví-
rus miatt a kórházak és a környe-
ző szakrendelések jóval kisebb 
betegellátást végeznek, ennek 
köszönhetően sok olyan beteg-
ség náluk csapódik le, ami kü-
lönben másik szakrendelői vagy 
kórházi ellátást igényelne. 
 Elsősorban emiatt növekedett 
a beteglétszámuk is. Hogy ez 
nem igazán látszik meg az el-
látáson, az annak is köszönhe-
tő, hogy a Covid miatt vannak 
olyan betegeik, akik nem mer-

nek bemenni, mert tartanak a 
megfertőződéstől.
 – Pillanatnyilag mi teljes ellá-
tást csinálunk. A lakosság jórésze 
be van oltva, nem hinném, hogy 
nekünk át kellene állni a csak sür-
gősségi ellátásra, mivel nekünk 
nem kell felszabadítani ágyakat, 
mint a kórházaknak. Úgy gondo-
lom, mi a normál ellátást tovább-
ra is tudjuk folytatni – mondta a 
szakember.
 – Sokféle szakmát viszünk, 
jó orvosokkal. Ezen kívül, ame-
lyik szakrendelő kórházhoz csa-
tolt, a kórházban pedig Covid-
ellátás folyik, ezért nem tudnak 
adni orvost a szakrendelőbe, így 

a szakrendelés sem fog akadály-
talanul működni – mondta azzal 
kapcsolatban, mitől olyan népsze-
rű a vecsési egészségügyi ellátás. 
 Az idei évhez tartozik még, 
hogy a betegellátásban beüze-
melték azokat a gépeket, me-
lyeket beszereztek, a teljes esz-
közparkjuk megújult, a teljes 
vecsési egészségügyi iratanya-
got feldolgozták, az új irattár is 
feltöltésre került. De a legfonto-
sabb, hogy teljes egészében mű-
ködik az Alapellátási Központ és 
Mentőállomás, és az ott működő 
szakrendelések is.
 – Jelenleg is oltópont vagyunk, 
minden nap oltunk, amit nehéz 

EGÉSZSÉGÜGY

ellátni, hiszen a rendes napi el-
látás mellett csináljuk az oltást, 
amit emberanyagban nehéz meg-
oldani. Szerencse, hogy meg-
épült az Alapellátási Központ, 
mert különben helyileg is nehe-
zen tudnánk megoldani. Így vi-
szont szerencsére ott tudjuk bead-
ni az oltásokat, emellett teszteljük 
is gyorstesztekkel az önkormány-
zati dolgozókat – mondta az igaz-
gató úr azzal kapcsolatban, meny-
nyire nehezíti meg az életüket az 
újból fellángoló járvány. 
 Az alapellátási központba so-
kan jönnek oltásra, Vecsésen kí-
vülről a monori és a nagykátai 
járásból is. Büszkeséggel tölti el, 
hogy hiányosságként mindenki 
azt mondta, miért nem az ő tele-
pülésükön van ez az intézmény. 
 – Célunk megőrizni a műkö-
dőképességünket, ami az egész-
ségügyben nem egyszerű dolog, 
elég nagy a gond, hogy úgyneve-
zett átlagfi nanszírozás van, tehát 
mi hiába dolgozunk többet, akkor 
is ennyit kapunk, míg egy olyan 
ellátó központ, ahol kevesebbet 
dolgoznak, szintén. Nem vélet-
len, hogy szeretnénk visszatér-
ni a teljesítmény-fi nanszírozás-
ra – mondta azzal kapcsolatban, 
mennyire nehéz jelenleg fenn-
tartani, üzemeltetni egy ilyen 
létesítményt, de szerencsére az 
önkormányzattól sok segítséget 
kapnak.
 – Amíg a kórházakban csök-
kentették az ellátást és a felsza-
badult munkaerő a folyamatos 
oltást tudja biztosítani, addig itt 
Vecsésen teljes működés mellett 
próbáljuk az embereket beoltani. 
A háziorvosok is oltanak, de na-
gyobb mennyiségű oltást az ol-
tóponton lehet biztosítani – tá-
jékoztatott azzal kapcsolatban, 
miként zajlik Vecsésen az oltás.
 Bízik benne, jövőre ugyanígy 
tudnak működni, és a járvány-
helyzet végére értünk. 
 – Nagy gondunk, hogy a Te-
lepi úti szakrendelő kazánháza 
elavult, amit a jövő év folyamán 
meg kellene oldanunk, hiszen 
ez látja el az egész épületet. Ez 
azonban egy több tízmilliós be-
ruházás, amire pályázati forrá-
sokat keresünk, és jó lenne, ha 
mindkét épületen sikerülne meg-
oldanunk a napelemek telepíté-
sét, mert ez nagyban segítené az 
energiaellátásunkat – összegzett 
az igazgató-főorvos.  Sz. Gy. 

A z Új Esély Központ a Baptista Tevé-
keny Szeretet Misszió és a vecsési 
önkormányzat között létrejött ellátá-

si szerződés alapján indította el szolgáltatá-
sait november 1-jén a Temető utca 14. szám 
alatt. Az egyházi fenntartású intézményben 
50 pszichiátriai- és 50 szenvedélybeteg kap-
hat szakszerű segítséget. A szervezet célja 
a rehabilitáción túl, hogy megkönnyítse a 
vecsési ellátottak mindennapjait. Az ellá-
tásnak nem feltétele, hogy a rászoruló bap-
tista felekezethez tartozzon, bárki folyamod-
hat segítségért a központhoz, aki betöltötte 
a 16. életévét. 
 – Intézményünkben négy képzett, pszi-
chológiai vagy szociális végzettséggel ren-
delkező terápiás munkatárs foglalkozik az 
ellátottakkal. Számos szolgáltatás igénybe-
vételére nyílik lehetőség, a tisztálkodástól 
az ebéden át, a televízió és internethaszná-
latig, akár mosni, játszani és pihenni is lehet 
az épületben, de mindezek mellett leginkább 
a szakmai segítségnyújtásban szeretnénk 
erősek lenni. Az ellátottak becsatlakozhat-
nak egyéni és csoportos terápiákba, emel-
lett fontos kiemelni, hogy jár hozzánk Vác-
ról egy pszichiáter addiktológus, dr. Silling 
Tibor főorvos úr, aki az egészségügyi vizs-
gálatokat végzi. Vele nagyon jó együtt dol-
gozni, nagyon kedves ember, szeretik az el-
látottak. Van egy lelki gondozónk is, aki 
felekezettől függetlenül elbeszélget azokkal, 
akiknek erre igényük van – foglalta össze 
az igénybe vehető szolgáltatásokat Alföldi-
Szabó Erika, a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszió regionális vezetője. 
 De pontosan kik és milyen problémákkal 
fordulhatnak segítségért a vecsési Új Esély 
Központ munkatársaihoz?  
 – Olyan pszichiátriai- és szenvedélybete-
gek, akik nem szorulnak kórházi kezelésre, 
de otthon egyedül vagy családjuk körében 
már nem tudnak megbirkózni a problémák-
kal. Például akik elvesztették a munkájukat 
és emiatt krízishelyzetbe kerültek, esetleg 

olyan nők, akik szülés után nem 
tudnak újra beilleszkedni a társa-
dalomba, illetve azok is, akik a 
világjárvány megjelenése óta ke-
rültek nehéz helyzetbe a bezárt-
ság és az ezzel járó magány mi-
att. Alkohol és drogproblémákkal 
küzdőknek, játékfüggőknek, ami 
napjainkban egyre inkább az on-
line játékfüggőséget jelenti, de 
egyéb addiktológiai problémá-
val küzdőknek is segítséget nyúj-
tunk. Ezek tipikusan olyan ese-
tek, ahol nincs betegségtudat, az 
elszenvedő személye egy ilyen 
helyzetben teljesen másként lát-
ja önmagát, mint ahogy a külvi-
lág látja őt és a problémáját. Általában akkor 
fordulnak hozzánk segítségért, amikor már 
kritikus a helyzetük, esetleg mikor a család 
azt mondja, hogy itt a vége, ha nem csinálsz 
valamit, akkor az utcára teszlek. Ha valaki 
eljön hozzánk, azzal már egy nagy lépést 
tett előre, hiszen felismerte, hogy változtat-
nia kell az életén – mondta Alföldi-Szabó 
Erika. 
 – Ezeket a krízishelyzeteket komplexen 
kell kezelni, a szenvedélybetegség, illetve a 
pszichiátriai betegségek nem önmagukban 
léteznek, a családdal, a hozzátartozókkal 
együtt kell foglalkozni az adott problémával, 
ezért az egyéni terápiákon túl a hozzátarto-
zóknak is szeretnénk csoportterápiás foglal-
kozásokat indítani – hangsúlyozta Bódi Il-
dikó, a vecsési központ vezetője, hozzátéve, 
hogy a segítségnyújtást senkire nem lehet 

ráerőltetni, a döntést mindenki maga hozza 
meg, és a jelentkezés önkéntes alapon mű-
ködik. 
 Az intézmény céljai között szerepel a pre-
venció is, ami leginkább a fi atalok esetében 
vezethet célra. Alföldi-Szabó Erika elmondta, 
ugyan a mostani jogszabályok mellett nehe-
zebb bejutni az iskolákba, de mindenképpen 
azt szeretnék, hogy ne csak akkor beszélje-
nek ezekről a problémákról, amikor azok 
már jelen vannak, hanem már azt megelő-
zően, minél fi atalabb korban ismerjék meg 
a lehetséges következményeket.
 Az intézmény adományok szétosztásá-
val is szeretné segíteni az ellátottak min-
dennapjait, szívesen fogadnak felajánláso-
kat a lakosságtól, elsősorban ruhaneműket, 
cipőket, de egyéb tárgyakat, eszközöket is, 
amelyekre már nincs szükség a háznál, de 

még használhatók. Az ellátot-
tak számára minden hónapban 
biztosítanak egy alapélelmisze-
rekből álló csomagot, továbbá 
egy alacsony összeg befi zeté-
se ellenében napi egyszeri étke-
zésre is lehetőségük van a köz-
pontban. Az ételt helyben, az 
oktatási intézményeket is ellá-
tó vecsési központi konyhában 
készítik.   
 Az Új Esély Központ hétköz-
napokon reggel 8 órától 16 óráig, 
míg hétvégente – ekkor terápiás 
foglalkozások nincsenek, csak az 
alapszolgáltatások vehetők igény-
be – 8 órától 14 óráig várja azo-
kat, akik az említett betegségek 
miatt segítségre szorulnak.

Varga Norbert   

KRÍZISHELYZETBEN SEGÍT 
az Új Esély Központ

 Bódi Ildikó intézményve-
zető és Alföldi-
Szabó Erika 
regionális 
vezető

Dr. Szarvas Tibor, az 
Egészségügyi Szolgálat 

igazgató-főorvosa
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KÖZBIZTONSÁGKÖRNYEZET

Vecsés közbiztonságát 
a rendőrségen kívül a 

polgárőrség védi. De vajon 
tisztában vagyunk azzal, 
kik is a polgárőrök, és mi 

is a dolguk pontosan?

Az önkormányzat 
lakossági faültetési 

programjának 
eredményeként 

273 facsemetével 
gazdagodtak Vecsés 

közterületei. 

Várszegi Csaba, 
a környezet-

védelmi bizott-
ság elnöke

A VECSÉSI POLGÁRŐRÖK 
nem csak a várost, az országot is védik

A polgárőrség társadalmi civil szerve-
zetek szövetsége. Van egy országos 
szövetség, ahhoz tartoznak a megyei 

szövetségek, és azokhoz a települési polgár-
őr egyesületek. Ez egy alulról szervezett ön-
kéntes rendszer, mindenki térítés nélkül dol-
gozik, mindenkinek van rendes munkája, és 
a szabadidejüket áldozzák fel a lakosság ér-
dekében – mondta Hanek Gábor, a Vecsési 
Polgárőr Egyesület elnöke.
 A helyi polgárőrség 2002-ben alakult, azóta 
folyamatos a fejlődés, 2009-ben az év egyesü-
lete lettek az országban. Polgárőri tevékeny-
ségük mellett besegítenek az árvízvédelem-
be, vagy éppen a határszolgálatba Röszkén.
 – A polgárőröknek  több feladatuk is  van, 
az első a közterületi járőrszolgálat, de min-
den önkormányzati eseményt is mi biztosí-
tunk, legyen az a Káposztafeszt, vagy városi 
ünnepség. Emellett van egy régiós szövetsé-
günk az EÜV, ezt a megállapo-
dást Ecser, Üllő, Vecsés egye-
sülete kötötte, innen a név, majd 
később csatlakozott Gyömrő és 
Isaszeg. Folyamatosan segítik 
egymást a települések – mond-
ta az elnök.
 Éves szinten az egyesületek 
rendkívül kevés állami támoga-

tást kapnak, ehhez 
jön az önkormány-
zati támogatás, pá-
lyázati pénzek, és a 
felajánlott 1 százalé-
kos adó, de nagyrészt 
az önkormányzato-
kon múlik, mennyi-
re fontos nekik a tele-
pülés közbiztonsága, 
és tudnak-e segíteni. 
Akad, ahol egy fil-
lért sem, míg más-
hol kiemelt támoga-
tást kapnak.
 – A polgárőrök 
jogkörét törvény sza-
bályozza, ami pon-

tosan leírja, mit tehetnek, és mit nem. Első-
sorban prevenciót végzünk, ha valamilyen 
jogsértést tapasztalunk, akkor felszólítjuk az 
elkövetőt a jogsértés megszüntetésére, avagy 
visszatarthatjuk bűncselekmény esetén a 
rendőrség kiérkezéséig, de önállóan rendőrt 
nem játszhatunk – mondta arra kérdésre vá-
laszolva, mire van jogköre egy polgárőrnek.
 Ha baleset van, segíteni tudnak, lezárhat-
nak útszakaszokat, de természeti katasztrófa 
esetén – árvíz, kidőlt fa – is önállóan intéz-
kedhetnek. Ugyanakkor felmerülhet a kér-
dés, ha nem jár érte külön juttatás, miért lesz 
valaki polgárőr?
 – Mert a polgárőr elhivatott, fontos neki 
a település és a családja biztonsága is, mert 
ezek összefüggenek. A polgárőrség egy jó 
közösség is, tartozhat valahova az ember, ott-
hon érezheti magát, és  vannak közös prog-
ramjaink. Egy polgárőrnek éves szinten 50 
órát kell teljesíteni, de vannak, akik 500-at 
is ledolgoznak, mindezt térítésmentesen – 
mondta az elnök.
 Komoly követelménynek kell megfelelni, 
többek között egy 200 oldalas tananyagot át-
tanulmányozni, egyaránt kell elsajátítani jogi 
kérdéseket, taktikai dolgokat. Le kell vizs-
gázni, hiszen elméleti  vizsgák  vannak, és 
vannak gyakorlati képzések is. Nagyon fon-
tos tudni, mit alkalmazhatnak, mit nem. 

 – Én nem játszhatok Rambót – mondta 
viccesen a vecsési egyesület vezetője. 
 November első hétvégéjén azonban kü-
lönleges feladatot hajtottak végre. Mivel a 
vecsési polgárőrség több más város egyesü-
letével ápol kiemelten jó viszonyt, az isasze-
gi polgárőrökkel karöltve, összesen 10 fővel 
közös szolgálatot láttak el a röszkei kollégák-
kal. A szolgálat ideje alatt a határszakaszon, 
honvédekkel, rendőrökkel közösen azért dol-
goztak, hogy az illegális menekültek ne jus-
sanak be az országba. 
 – Még 2015-ben a Csongrád megyei elnök 
jelezte, kellene nekik segítség. Akkor meg-
ígértem neki, minden évben egyszer vagy 
kétszer lemegyünk segíteni a határszolgá-
latba. Korábban elhagyott tanyák, rendszám 
nélküli autók jelezték, merre vitték az em-
bercsempészek a menekülteket – mondta az 
elmúlt évek tapasztalatairól.
 Idén viszont jóval komolyabb volt a hely-
zet, de a helybéliek helyismerete sokat segí-
tett nekik. 

130 határsértővel 
szemben intézkedtek
– A három nap alatt 130 határsértőt fogtunk el 
a helyiekkel és a rendőrökkel közösen. Nagy-
részt gyalog jönnek, de autóval is hozták őket 
a határig. Megpróbálnak átmászni a keríté-
sen, de újabban már létrát hoznak maguk-
kal. A legkeményebb azonban a második nap 
volt, amikor embercsempészek irányításával 
egyszerre kétszázan indultak meg a kerítés 
felé, de közösen ezt is elhárítottuk – mond-
ta Hanek Gábor. 
 De vajon milyen a rendőrök és a polgárőrök 
kapcsolata? Az elnök szerint elfogadják, ki-
segítik egymást, partnerként tekintenek egy-
másra. Vecsésen nagyon jó a viszonyuk, de 
ez mindenkire igaz, az önkormányzat szá-
mára is fontosak.
 Sok mindenre lenne szükségük: egy kü-
lönálló épületre, megfelelő öltözőrendszerre, 
tárgyalási és oktatási kabinet teremre, plusz 
egy nagyon komoly kamerarendszer is segí-
tene nekik 24 órás ügyelettel, akkor egy be-

jelentés után azonnal tudnának 
intézkedni.
 Tisztában van vele ez renge-
teg pénz, ugyanakkor az elmúlt 
évek önkormányzati támogatása 
mellett, mostanra már több vecsé-
si cég is támogatja őket, így ez-
úton is szeretnék nekik is meg-
köszönni a támogatást. SzgY

É vekkel ezelőtt Dabasi Já-
nos önkormányzati kép-
viselő kezdeményezésé-

re indult el Vecsésen a lakossági 
faültetési program. A népszerű 
fásítási akciót az önkormányzat 
kiemelten kezeli, hiszen a közte-
rületek szépítésén túl ez az egyik 
legjobb módszer a klímaválto-
zás negatív hatásainak enyhíté-
sére. Egy felnőtt fa legalább egy 
ember éves oxigénszükségle-
tét képes megtermelni, a nagy 
lombkoronájú egyedek több száz 
kilónyi port is kiszűrhetnek a vá-
rosi levegőből (a porszemcsék-
hez kapcsolódó nehézfémeket, 
kormot és olajszármazékokat is), 

védenek a zajtól, forró nyári na-
pokon pedig nincs is annál jobb, 
mint a perzselő napfény elől a 
hűsítő lombok alá húzódni. Oxi-
géntermelő képességük mellett 
legalább ilyen fontos a szén-di-
oxid megkötő képességük: egy 
50 éves fa 68,75 kilogramm szén-
dioxidot dolgoz fel egy vege-
tációs időszakban. (Egy átla-
gos autó több mint 120 gramm 
szén-dioxidot bocsát ki kilomé-
terenként. Ebből is látszik, hogy 
egymillió facsemete elültetése is 
kevés a boldogságoz, ha közben 
a károsanyag-kibocsátást nem 
csökkentjük, méghozzá azon-
nal és drasztikusan. Az átlag-
ember számára ennek az volna 
az egyik legegyszerűbb módja, 
ha csak a legszükségesebb eset-
ben használná az autóját. Sétál-
va, kerékpározva, tömegközleke-
déssel is célba érhetünk, persze 
a pillanatnyi kényelem minden-
nél fontosabb. Még a jövőnket is 
feláldozzuk érte.)    
 A képviselő-testület az elmúlt 
évek alatt többször is megemelte 

a facsemeték beszerzésére for-
dítható keretösszeget, idén ösz-
szesen 5,4 millió forintot költött 
fásítási programra a városveze-
tés. A 273 facsemetéből  200 da-
rabot igényelt a lakosság, 73 fát 
pedig az önkormányzat ültetett 
el a város különböző pontjain. 
Ingatlanonként 6 fát lehetett igé-
nyelni, az egyenként 15-20 ezer 
forintot érő facsemeték darabjá-
ért pedig csak jelképes össze-
get, 2500 forintot kellett fi zetni. 
A csemetéket csak közterületen 
szabad elültetni, az ültetésről és 
az utógondozásról a csemetéket 
igénylő lakóknak kell gondos-
kodniuk, amit a polgármeste-
ri hivatal illetékes munkatársai 
év végéig ellenőriznek. Emel-
lett egy új hagyományt is pró-
bál teremteni az önkormányzat 
azáltal, hogy ingyenesen bizto-
sít egy-egy facsemetét azoknak 
a családoknak, ahol a faültetési 
akciót megelőző éven belül szü-
letett gyermek. Ezzel a lehető-
séggel idén 9 család élt. 
 – A fásítás előkészületeit már 
tavasszal elkezdtük a csemeték-
re vonatkozó árajánlatok beké-
résével. Az egységes környezet 
kialakítása érdekében idén is az 
utcaképbe illő és az utcában már 
nagyobb részt megtalálható fa-
fajtákat lehet igényelni. A lég-
kábelek miatt a legtöbb helyen 
alacsonyra növő fákat tudunk 
biztosítani, ahol nem akadályoz-
zák a kábelek a fák növekedését, 
illetve a szolgáltatóknak nem 
kell rendszeresen visszavágni-
uk a fák koronáját, ott magasra 
növő fák ültetésére is van lehe-
tőség. Az akció sikeres volt, idén 
is sokan vállalták, hogy legalább 
egy fát elültetnek az ingatlanjuk-
nál, a legnépszerűbb fa pedig a 
gömbjuhar volt az igénylők kö-
rében – összegzett Várszegi Csa-
ba, a környezetvédelmi bizott-
ság elnöke.  
 Az önkormányzat több hely-
színen alakított ki új fasort. Az 
egyik ilyen a Budai Nagy Antal 
utca folytatásában az új sport-
centrumtól kifelé található, ott 
20 platánfát, továbbá a sportte-
lephez tartozó parkolóban 12 
nagylevelű hársfát, a belső te-
rületen pedig 18 darab kisleve-
lű hársfát ültettettek el – tudtuk 
meg a bizottság elnökétől. 
 – A sportcentrumnál elülte-
tett fákat egy meghatározott ösz-

zöldebb lett 
A VÁROS

Idén ismét  

szeg befi zetésével akár örökbe 
is fogadhatják a lakók. Az így 
keletkező bevétel a lakossági 
faültetési akcióból befolyt ösz-
szeggel együtt a város környe-
zetvédelmi alapjába kerül. Ezt 
a pénzt csak környezetvédelmi 
célokra, például újabb facseme-
ték vásárlására vagy illegális 
hulladéklerakatok felszámolá-
sára fordítjuk – mondta Vársze-
gi Csaba. 

Folytatódnak a fa-
ápolási munkálatok 
A szokásos őszi faápolási mun-
kák során összesen 17 helyszí-
nen volt szükség valamilyen be-
avatkozásra. A fák állapotáról 
pontos képet adott a minősített 
favizsgáló-szakemberek által el-
végzett felmérés. A vizsgálatok-
ról jegyzőkönyv is készült, a fa-
ápoló-szakemberek ezek alapján 
végzik el a szükséges munkákat. 
 – A legtöbb esetben csak a 
fák ápolására van szükség, ki-
vágás csak az invazív fajokra, il-
letve indokolt esetben a forgal-
mat akadályozó vagy beteg és 
balesetveszélyes egyedekre vár. 
Favizsgálatot végeztek a lakóte-
lep déli oldalán, a Petőfi  téri sé-
tálórészen – itt várhatóan négy 
hársfát kell kivágni, melyeket 
tavasszal pótol majd az önkor-
mányzat az iskolával közösen 
–, a Fő út mentén, a sporttele-
pen és a temetőben is. Az ápo-
lás során a száraz ágakat távo-
lítják el, a belógó ágakat pedig 
ritkítani fogják – mondta Vár-
szegi Csaba.   
 Ősszel folytatódtak a Fő úti 
japánakácfasor rehabilitációjá-
hoz tartozó ápolási munkála-
tok is. A tavalyi első ütemben 
60 egyed volt érintett, a mara-
dék 69 fát idén látták el.  
 – Betegség miatt itt több fát 
is ki kellett vágnunk, illetve a 
nem oda illő egyedek is el let-
tek távolítva – mondta a bizott-
ság elnöke, hozzátéve, hogy a 
fasor hiányzó fáit jövőre sze-
retnék pótolni, ami körülbelül 
kétszer annyi fa ültetését jelen-
ti majd, mint amennyit idén el-
távolítottak. A jövőben pedig 
hársfák elültetésével szeretné-
nek egy új fasort is kialakítani 
a Fő út mentén, az Anna utcá-
tól a főváros irányába.  

Varga Norbert

Három nap alatt 130 határsértő 
elfogását segítették Röszkénél 

a vecsési polgárőrök

 Hanek Gábor, a Vecsés Települési 
Polgárőr Egyesület elnöke
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Karácsonyra 
HANGOLÓDVA

Közös ünneplésre hívták és várták a lakosságot december 12-
én a Piac téren. A Mindenki Karácsonya rendezvény mára az 
ünnepi készülődés egyik fontos mozzanata lett a városban. 

KÖZÖSSÉG

A járvány már tavaly sem 
engedte meg a nemes 
hagyomány folytatását, 
és idén is a biztonság 
írta felül az óhajt.

Jubiláns 
  HÁZASPÁROK

A Vecsési Polgármesteri Hivatal anya-
könyvvezetője, Füleki Lívia tájé-
koztatásunkra elmondta, hogy is-

mét elmarad a jubiláns házaspárok közös 
ünnepségen történő köszöntése. Természe-
tesen más formában a hivatal gondoskodik 
a köszöntésről, de ez mégsem lehet egyen-
értékű a 2000-től folyamatosan megtartott 
ünnepséggel. 1990-től az akkor még létező 
Ófalusi Plébánia a Szent Kereszt templom-
ba hívta a plébánián nyilvántartott és évfor-
dulójukat tartó házaspárokat. A millennium 
évében az önkormányzat kiterjesztette ezt a 
szép szokást a település minden házaspá rára. 
A koreográfi a szerint valamelyik katolikus 
templom volt a házigazda, ahol az anyakönyv-
vezető moderálása mellett megtörtént a há-
zaspárok polgári ismételt fogadalomtétele és 
ökumenikus áldása a történelmi egyházak ré-
széről. A jubiláló házaspárok virágcsokrot és 

oklevelet kaptak a szép évforduló emlékére. 
Koraeste iskolákban, majd 2014 óta a BÁKK 
éttermében műsoros, 
vendéglátással egy-
bekötött, zenés, tán-
cos vígassággal ért 
véget a nap.
 A járvány már 
tavaly sem enged-
te meg a nemes ha-
gyomány folytatását, és idén is a biztonság 
írta felül az óhajt.
 Fülei Lívia anyakönyvvezető elküldte a ju-
biláló házaspárok névsorát, amelyet öröm-
mel, szeretettel és jókívánságok mellett is-
mertetünk meg olvasóinkkal.

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 Gá-
bor Zoltán és Kenedi Erika, Zsolnai György 
és Kerekes Szilvia, Kávai Mihály és Bala-
bán Zita, Varga Zoltán Márton és Fazekas 
Magdolna, Schiller János és Ombódi Terézia, 

Kelemen László és 
Klemm Ildikó, Har-
gitai Gábor Antal és 
Dr. Vári Hedvig Gi-
zella, Csonka Ferenc 
és Miklós Magda, Ba-
lázs Pál és Tóth Szil-
via, Horváth Lász-
ló és Pálfalvi Ibolya, 
Szűcs Péter és Nagy 
Hajnalka, Szattler 
Endre István és Vil-
lányi Andrea, Bakos 
Tamás és Magócsi 
Judit, Révész Pál és 
Poszlovszky Móni-
ka, Szentgyörgyvári 
Attila és Fehér And-
rea, Mészáros Péter 
és Simó Márta, Da-
rab Attila és Pintér 
Viktória, Németh Szi-

lárd István és Molnár Ildikó, Palya Flóri-
án 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 Ba-
logh Eszter, Balogh József és Fási Éva, Bá-
kor Zoltán és Kiss Gabriella Judit

50. házassági évfordulójukat 
ünneplik 2021-ben
Ligeti József és Krizinger Mária Anna, Gyeb-
nár Imre és Nyéki Mária, Martin Pál és Nagy 
Anna Mária, Lauter János és Sáfrány Ágnes, 
Molnár István és Győrfi  Ilona Erzsébet, Mo-
gyorósi Mihály és Ulicska Ágnes, Kovács Já-
nos és Farkas Margit, Molnár János és Pa-

réj Margit, Abonyi 
Ferenc és Szoboczki 
Edit, Szilágyi Imre és 
Ács Éva Jolán, Da-
rab József Géza és 
Kis Ágnes, Lauter Jó-
zsef és Fazekas Teré-
zia, 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 Erzsé-
bet, Drozdik Sándor és Szanyi Emma, Szanyi 
József és Várkonyi Etelka Erzsébet, Kálmán 
Nándor és Bartos Borbála Eszter, Hőgye Jó-
zsef 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 Juli-
anna, Susán József és Zubor Rozália, Bende 
Péter Pál és Tihanyi Julianna, Misztl János 
és Ujfaluczki Klára Aliz, Szabó Imre Luk-
ács és Szatmári Zsuzsanna, Grósz Antal és 
Hunzsa Mária, Kiss János és Reen Marietta 

60. házassági évfordulójukat 
ünneplik 2021-ben
Göbölös Sándor és Szieber Anna, Németh 
István Miklós és Tóth Éva Aranka, Dunszt 
Károly és Szabadi Éva, Scheff er Pál Márton 
és Bácskai Anna Ilona, Kovács Lajos és Tö-
rök Ilona, Nagy János és Tóth Erzsébet, Ba-
gaméri Péter István és Vennes Andrea Ju-
dit, 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

Még nagyon sok egészségben és boldogság-
ban együtt töltött évet kívánunk a házaspá-
roknak, szeretteik, családjuk és barátaik kö-
rében! VT info

 Ismét elmarad a közös ünneplés

Lajos Istvánné Évike, a korábbi anyakönyvvezető, aki több, 
mint 20 éven át szervezte ezt a szép ünnepet, az utolsó 
simításokat végzi a templom díszítésén

„Fülei Lívia anyakönyvvezető el-
küldte a jubiláló házaspárok név-
sorát, amelyet örömmel, szere-
tettel és jókívánságok mellett 
ismertetünk meg olvasóinkkal.”

T avaly a koronavírus-járvány miatt el-
maradt a városi karácsony, de idén 
szerencsére már nem állta útját szi-

gorú korlátozás a program megrendezésének, 
igaz, hogy az érvényes járványügyi szabá-
lyok miatt csak védettségi igazolvánnyal le-
hetett látogatni a rendezvényt.  
 A karácsonyi vásár délelőtt 10 órától vár-
ta az érdeklődőket. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is igényes, jó minőségű porté-
kákat kínáltak az árusok, ruhák, szőttesek, 
fából készült használati tárgyak, ékszerek 
és különleges játékok is voltak a kínálatban, 
így az ajándékra vadászóknak is volt miből 
válogatni. Több helyen árultak forralt bort, 
volt puncs és meleg tea is, és ételekből sem 
volt hiány, a Platz Bisztrónál, a 
jégpályánál és a piaci pavilonok-
nál is ínycsiklandó illatok terjed-
tek a levegőben. 
 Idén is volt állatsimogató és 
kisvasút, a rendezvény ideje alatt 
ingyen lehetett korcsolyázni, rá-
adásul még a Mikulás is feltűnt a 
téren, hogy megörvendeztesse a 
gyerekeket. A szabadtéri progra-
mok mellett a Bálint Ágnes Kul-

turális Központban a Kulturált Közlekedésért 
Alapítvány Tudj többet – Élj jobban játékos 
oktatóprogramja KRESZ pályával, közleke-
dési játékokkal, baleset- és bűnmegelőzési, 
illetve egészségüggyel kapcsolatos fel-
adatokkal várta a gyerekeket. 
 A programok sorát Szűcs 
Lajos országgyűlési kép-
viselő rövid köszöntő-
vel nyitotta meg, majd 
a Vecsési Zenei Alap-
fokú Művészeti Isko-
la tanárai léptek fel a 
színpadon. Ezt köve-
tően Huszka Mihály 
atya osztotta meg ün-

nepi gondolatait a megjelentekkel. A Bálint 
Ágnes Kulturális Központ bejárata előtt fel-
állított szabadtéri színpadon többségében 
helyi csoportok adtak műsort. Fellépett a 

Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általá-

nos Iskola Flinke Beine 
tánccsoportja, a Vathy 

Salsa Tánciskola, a 
Balla Péter Népdal-
kör, a Vecsési Falu-
si Nemzetiségi Óvo-
da és a Labdarózsa 
Népdalkör. A kiseb-
bek arcára a Jégva-

rázs interaktív ze-
nés táncos show csalt 

mosolyt, az idősebbek 
pedig előbb a Blechkraft 

majd a rendezvény zárása-
ként a New Level Empire élő 
koncertjére rophatták a táncot. 
Ekkorra már a teret is megtöl-
tötte a közönség, így végül iga-
zi előkarácsonyi hangulatban ér-
hetett véget a 2021-es Mindenki 
Karácsonya.  VN
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Ismét elbúcsúztunk az ősztől

Bővül az Andrássy 
iskola tornaudvara

Alapítványi bál a HALMIBAN
OKTATÁSOKTATÁS

  Így kezdődött az immár hagyo-
mánnyá vált őszbúcsúztató, amit 
idén novemberben is megtartottak 
a Vecsési Andrássy Gyula Általá-
nos Iskolában Orczi-Tóth Enikő ta-
nító néni szervezésében.

 Új közösségi tér kialakítását 
kezd ték meg a Vecsési And-
rássy Gyula Általános Iskola 
tornaudvarán. A fejlesztés 
első ütemében egy új beton-
kerítés épült és megtörtént 
a korábban kihasználatlan 
udvarrész tereprendezése is. 

Október harmadik szombatján a Halmi Telepi Általános 
Iskola szülői munkaközössége és tantestülete ismét 

megtartotta hagyományos alapítványi bálját. A várakozás, 
az előkészület izgalma nagyobb volt a megszokottnál, mivel 

tavaly a vírushelyzet nem tette lehetővé a találkozást. 

J úniusi lapszámunkban írtunk a Vecsési 
Andrássy Gyula Általános Iskola tor-
naudvarát érintő fejlesztési elképzelé-

sekről. Az iskola belső kerítésének lefestése 
nyár elején megtörtént a szülői munkaközös-
ség szervezésében, október végén, az őszi szü-
netben pedig az udvar egy négyszáz négyzet-
méteres, kihasználatlanul álló területe köré 
épült új betonkerítés – tudtuk meg Veszpré-
mi Klára intézményvezetőtől. 
 A diákok elől elzárt terület hasznosítása 
évek óta szerepel az iskola tervei között, a 
folyamatosan emelkedő gyermeklétszám pe-
dig még indokoltabbá tette a fejlesztést. Az 

A Lítium élre tör

A bál támogatóinak felsorolását elol-
vashatja újságunk weboldalán, a www.
vecsesitajekoztato.hu oldalon a Rova-
tok /Oktatás menüpont alatt. 

TOVÁBBI RÉSZLETEK 
a Vecsési Tájékoztató 
honlapján

új szabadidős tér kialakításával elsősorban a 
testnevelés lehetőségei bővülhetnek, de kül-
téri padok és asztalok telepítésével, jó idő 
esetén akár egyéb tanórákat is tarthatnának 
a szabadban.
 – Önerőből és támogatói felajánlásokból 
kezdődött meg iskolánkban az új közösségi 
tér kialakítása. Az első ütemben elbontották 
a régi, rossz állapotú kerítést, helyette egy új 
betonkerítés épült, illetve a tereprendezés is 
megtörtént. A felújítás költségeinek jelentős 

része az iskola által szervezett korábbi bál, a 
sportköri díj és a Sulizsák program bevéte-
léből, valamint a diákönkormányzat, a szü-
lői munkaközösség és Az Andrássy-telep If-
júságáért Alapítvány támogatásával valósult 
meg. Szeptember 16-án Péter Andrea SZMK 
elnökkel közösen kerestük fel Földi Károlyt, 
a Földfém Kft. tulajdonosát, aki a Földfém 
Kft. Alapítványon – amely első sorban ne-
héz helyzetben lévő civil- és egyéb szerve-
zetek támogatására jött létre – keresztül 150 
ezer forinttal támogatta a kezdeményezé-
sünket. Szeretném ezúton is megköszönni 
Földi Károlynak és nejének, Földi Károlyné 
Icának a hozzájárulást. A munkálatok jelen-
tős részét, a tereprendezést, a régi kerítés el-
bontását és az új betonelemek szállítását ifj. 
Brindzik László (GEOCOR Kft.) végezte, 
amit ezúton is köszönünk az iskola nevében 
– mondta a felújítás első ütemével kapcsolat-
ban az iskola igazgatója, hozzátéve, hogy a 
felújítás eddigi költségei meghaladták a 3,5 
millió forintot.   VN

 A gyereknek azonban nem kellett sáros tó-
csától tartaniuk, mert az idén csodálatos idő-
ben búcsúztatták el a színpompás évszakot.
 November 24-én délután a napköziben 
nagy volt az izgalom, és a várakozás az ősz-
búcsúztató miatt. Az alsó tagozatos gye-
rekek szorgosan készítették a házi felada-
tot, hogy minél hamarabb elszavalhassák 
Tóth Enikő: Október színei és Domokos Jo-

lán: Őszapócska című 
versét. A kis első-

sök, akik nem-
rég kezdték 

az iskolát, lelkesen csatlakoztak a nagyob-
bakhoz. 
 Végül 3 órakor már mindenki az udvaron 
volt, és várta, hogy elmondja a verseket és el-
énekelje a Garabonciás együttes Őszbúcsúz-
tatóját. A halk zenei kíséret mellett nagyon 
megható volt hallgatni a gyerekeket, akik any-
nyira megszerették a dalt, hogy a szünetek-
ben és az énekórákon is szívesen énekelték. 
 A jó hangulatot fokozta a kézzel készített 
mé csestartók elhelyezése a kis fa köré, és 
előkerült az egyik kedvenc télváró dalocs-
ka is, az Ember, ember, december.

 A program lezárásaként a gye-
rekek mézédes sütőtököt majszol-
hattak, ami gyorsan elfogyott.
 Köszönjük minden alsós tanító 
néninek, napközis nevelőnek és 
pedagógia asszisztensnek, hogy 
segített jó hangulatot varázsolni 
ezen a délutánon.

Orczi-Tóth Enikő, 
képek: Veszprémi Klára

á-
ta-

lán: Őszapó
versét. A

sök,
rég

„Kabátot vett őszapócska, Lába alatt sáros tócsa.”

A szülői munkaközösség tagjai nagy 
odaadással bonyolították le a szerve-
zés minden feladatát, melynek ered-

ményeként a vendégek csodás díszletek között, 
fi nom ételeket és italokat fogyasztva, kelle-
mes zenére mulatva tölthettek el egy hangu-
latos estét. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Szlahó Csaba polgármester, valamint 
Alattyányi István és Oláh László képviselő úr.
 A bál fő célja, mint minden évben, a jóté-
konykodás volt: a Halmy Téri Iskola Tanu-

lóiért Alapítvány a rendezvény 
teljes bevételét a gyermekek tá-
mogatására, iskolai programok 
lebonyolítására fordítja. 
 A jó hangulat felelőse volt 
egyrészt Stempel László zenész, 
másrészt a Táncoljunk Minden-
hol Baráti Társaság, amelynek 
tagjai latinos ritmusokkal len-
dületes felütést adtak a mulat-
ságnak. A fi nom ételeket a Maci 
Laci Büfé, a minőségi italokat 
pedig Fazekas József biztosította. 
 A program legizgalmasabb ré-

sze az elmaradhatatlan tombola volt, ahol sok 
értékes nyeremény talált gazdára.
 Egy jótékonysági rendezvény sem jöhet 
létre támogatók nélkül, akiknek ezúton is 
köszönjük felajánlásaikat a kedvezménye-
zettek nevében.
 Külön köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni a főszervezőknek, Filip Beának és Gér 
Lászlónak, valamint a lelkes SZMK tagok-
nak, akik éjt nappallá téve dolgoztak a ren-
dezvény sikeréért: Friedrich Tünde, Füze-

si Annamária, Zajosné Kósa Lívia, Zajos 
János, Jánosa Zsolt, Dani Károly, Erdős 
Beáta, Pintérné Kocsis Brigitta, Albrecht 
Andrea, Jancski-Jakab Éva, Sápi-Takács 
Andrea, Stelczerné Szúnyogh Kata, Stelczer 
Attila és Dezső Dóri. 
 Továbbá köszönjük iskolánk valamennyi 
tanulójának! Csonta Réka

A Táncoljunk Mindenhol Baráti Társaság 
tagjai lendületes felütést adtak a mulatságnak

Szlahó Csaba polgármester 
köszöntötte a bálozókat 

  A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolá-
ból idén 10 csapat nevezett a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny kerületi fordulóján. A verseny-
zők jelentős része az él- és középmezőnyben 
végzett. Azonban a 2019-ben Hidrogén csa-
patnévvel induló négyesünk megismételte a 
két évvel ezelőtti kiemelkedő teljesítményét. 

Fias Máté, Fábián Dániel, Vass-Bozsó Janka Száva, Bárány Réka Judit

A csapat egy taggal módosult és idén Lítium 
néven indult, tagjai: Bárány Réka Judit, Fá-
bián Dániel, Fias Máté és Vass-Bozsó Janka 
Száva. A nevünk egy véletlennek volt köszön-
hető. 2019-ben, ötödikesként a felettünk lévő 
évfolyam az oxigént választotta, így mi a hid-
rogén mellett voksoltunk. Az idei választás a 

lítium lett, mivel a periódusos rendszer táblá-
zatában a hidrogén alatt található.
 Két éve meglepetésként ért minket a kerü-
leti győzelem, ugyanezt szerettük volna idén 
is elérni. Szeptembertől minden héten össze-
ültünk és készültünk. Több feladatlapot, plusz 
információt dolgoztunk fel a tehetséggondozó 
óráinkon Malinkó Judit tanárnővel. A 13 fel-
adatot felosztottuk egymás között. A megmé-
rettetés közeledtével egyre jobban összeková-
csolódtunk, tudtuk, kinek melyik feladattípus 
a testhezálló. Szinte már feltétel nélkül meg-
bíztunk a másik válaszaiban. A vírushelyzet-
re tekintettel ebben az évben a versenyeket 
online tartották meg. A kerületi versenyen 
november 12-én, a beküldés után átnéztük 
a válaszainkat, és tudtuk, hogy az országos 
döntőbe jutásnak nagy az esélye, hisz mini-
mális hibával válaszoltuk meg a kérdéseket. 
Az eredmény, hogy 49 kerületi iskola közül 
miénk az első hely, ismét hatalmas örömmel 
öntött el minket. Megérte a befektetett idő, 
energia, a kemény munkánk gyümölcsöző 
volt. Célunk az országos versenyen is kihoz-
ni magunkból a legtöbbet. Egy biztos, jövő-
re ismét ott leszünk a Bolyain!  

Lítium csapat Andrássy iskola
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Füzesi Józsefné 
AZ ÉV NÉMET 
NEMZETISÉGI 
PEDAGÓGUSA 

  A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 
Örökös Ökoiskola címmel ren delkező ma-
dárbarát intézmény. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a környe zetvédelemre, a környezettuda-
tos nevelésre. Fél évenként témahetet tartunk 
változatos té makörökben. Idén októberben a 
hulladék gazdálkodásra hívtuk fel a fi gyelmet. 
 Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökken-
tési Hét programsorozathoz, célunk a hulladék 
keletkezésének megelőzése, a keletkezett hul-
ladék szelektív gyűjtése és újrahasznosítása. 
4., 5., 6. évfolyamos tanulóink pályamunkákat 
készítettek a Nestlé cég Recycling 
Hero kihívására, melyek elbírálá-
sa még folyamatban van.
 Hulladékcsökkentési tanórá-
kat tartottunk és Újrahasznosí-
tási Kisokosokat osztottunk szét, 

így diákjaink a családjaikhoz is „hazavihe-
tik” az öko-szemléletet. Elmondhatjuk, hogy 
most már minden osztályteremben és isko-
lai helyiségben van a gyerekek által készí-
tett szelektív hulladékgyűjtő.
 Október 18-án intézményünk szemétsze-
dési akcióban vett részt, amely során isko-
lánk környékét szebbé, élhetőbbé varázsol-
ták tanulóink. 
 Idén is meghirdettük a szokásos papír-
gyűjtésünket: 8,6 tonna papírt sikerült gyűj-
teni, ami a rövidített időtartam és a járvány-

Intézményünk büszkélkedhet, mivel a 
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda egyik hű 

dolgozója, Füzesi Józsefné, Erzsike néni az idén 
elnyerte a Pest Megyei Német Önkormányzat 
által alapított Katharina Kreisz Preis német 

nemzetiségi pedagógus kitüntetés díjat. 

helyzet miatti óvintézkedések lassító hatása 
ellenére szép eredmény.
 Emellett novemberben egészséges ételek nap-
ját tartunk, amellyel az otthon is elkészíthető 
egészséges és tápláló ennivalókat népszerűsít-
jük tanulóink és közvetve családjaik számára.
 A madárbarát program keretein belül min-
den osztályunk folyamatosan fi gyeli és fel-
tölti a saját madáretetőit, gondozza fáját, ez-
zel télen is színesebbé téve az iskola udvarát.
 Programjainkkal szeretnénk felhívni di-
ákjaink és rajtuk keresztül családjaik fi gyel-
mét a fenntarthatóságra, a lakóhelyünk él-
hetőbbé tételére. Célunk, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés a mindennapjaink részé-
vé váljon, cselekedeteikkel iskolánk tanu-
lói megbecsüljék és óvják környezetüket. 
 Vas Sándor

A díjra való felterjesztését 
a Vecsési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 

javaslatára tettük meg, melyet 
a Pest Megyei Német Önkor-
mányzat is pozitívan bírált el. 
A díj átadására 2021. novem-
ber 21-én, vasárnap került sor 
a Csömöri Sportcsarnokban a 
XXI. Regionális Kulturális Gá-
laműsor keretén belül. A rendez-
vény fővédnöke Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi ügyekért fele-
lős államtitkára volt. Füzesi Jó-
zsefnének az év német nemze-
tiségi pedagógusa díjat Ritter 
Imre, az Országgyűlés német 
nemzetiségi képviselője, vala-
mint Englenderné Hock Ibolya, 

a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának el-
nöke adta át.  Sajnos, a korláto-
zások miatt óvodánk dolgozói 
nem tudtak részt venni az ün-
nepélyes gálaműsoron, de lélek-
ben ott voltunk a kitüntetett kol-
léganőnkkel.
 Füzesi Józsefné 1976-ban 
kezdte meg Vecsésen az óvónői 
munkásságát, az akkori Kun Béla 
téri 5. számú Napközi Otthonos 
Óvodában. Mivel megnyerte tet-
szését a kisgyermekekkel való 
foglalkozás, így ugyanebben az 
évben jelentkezett a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola levelező 
tagozatára, ahol 1979-ben sike-
resen megszerezte az óvodape-
dagógusi diplomát.

 A néptáncoktatás már kez-
detektől fogva motiválta, így a 
mindennapi teendői mellett el-
végezte a Néptáncoktatói alap-
fokú képzést, a Német Nemze-
tiségi Néptánc oktató alapfokú 
képzést, illetve Szarvason meg-
szerezte a Néptáncoktatói pe-
dagógiai szakvizsgát is. Tánc-
tudását kamatoztatva 1985-től 
Vecsésen több gyermektánccso-
portot vezetett és tanított meg a 
hagyományőrző tánclépésekre, 
illetve kül- és belföldi fellépése-
ken egyaránt lelkesen vett részt 
kis közösségével.
 1990–1994 között a helyi Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselőjeként segítette az 
intézmények kulturális, hagyo-
mányőrző munkáját.
 1994-1998 közötti időszakban 
a helyi Szociális Bizottság kül-
sős tagjaként vett részt a bizott-
ság munkájában.
 Az évek alatt több helyi kitün-
tetésben is részesült. 1999-ben 
Vecsés Nagyközség Önkormány-
zata Elismerő Oklevél kitünte-
tést adományozott a részére, egy 
évvel később a Róder Imre Ala-
pítvány Elismerő Oklevéllel ju-
talmazta, 2004-ben Köszönő 
Oklevélben részesült Vecsés If-
júságának neveléséért, oktatásá-
ért, 2008-ban Elismerő Okleve-
let vehetett át Vecsés Ifjúságának 
neveléséért, oktatásáért.
 1998-tól 2021. szeptemberig 
óvodánk, a Vecsési Falusi Nem-
zetiségi Óvoda német nemze-
tiségi óvodapedagógusa volt. 
Hovatartozásával és személyi-
ségével képviselte óvodánkban 

a nemzetiségi szel-
lemet, melyet az ott 
eltöltött évei alatt 
igyekezett átadni a 
gyermekeknek és 
az intézmény dol-
gozóinak is egyaránt. 
A mindennapjaiban 
nagy lelkesedéssel 
és örömmel ismer-
tette meg az óvodá-
sokkal a „Mundart” 
tájnyelv és a né-
met nyelv szépségét, 
melyet a gyermekek 
mondókák, versek, 
énekek és kifejezé-
sek által sajátítottak 
el. Az óvodapeda-
gógusi tevékenysé-
ge mellett lelkesen 

vette keze alá a táncolni vágyó 
falusi ovisokat, akik tagjai le-
hettek az óvoda Kücken tánc-
csoportjának. 2015 óta az óvo-
da felnőtt tánccsoportjának, az 
Edelweiss tánccsoportnak is a 
koreográfusa volt.
 Óvodapedagógusi munkáját a 
fegyelmezettség, a biztonságot 
nyújtó szeretet és a gyermekköz-
pontú szemlélet jellemezte. Az 
évek során több gyermek került 
ki gondoskodó kezei alól, akik a 
mai napig szeretettel gondolnak 
vissza rá. A szülőkkel és a kol-
légákkal közvetlen, emberséges 
kapcsolatot alakított ki. Az óvo-
da közösségi életének lelkes tag-
ja volt, ötleteivel mindig hozzájá-
rult az intézmény projektjeihez, 
eseményeihez.
 „Füzi Erzsi néni” nemzetiséget 
tükröző munkássága mély nyo-
mokat hagyott az intézményünk-
ben, melyeket a továbbiakban is 
törekszünk ápolni és átadni a fel-
növekvő generációnak. 
 Szívből gratulálunk az elnyert 
és megérdemelt kitüntetéséhez, 
mely által az óvoda dolgozói is 
köszönetet mondanak az önzet-
len és egyben fáradhatatlan tevé-
kenységeiért, melyet Vecsésért és 
intézményünkért tett. Csodálatos 
nyugdíjas éveket, kellemes pihe-
nést és jó egészséget kívánunk 
Erzsi néninek és családjának!
Vargyasné Bakonyi Ildikó, óvodavezetőÓvodánk „Alte Zeiten, schöne Zeiten” projektje 2020. januárban

Ökohét a Halmi suliban

8,6 tonna papírt gyűjtöttek az iskola diákjai

Élet a PETŐFIBEN 
OKTATÁS

Amikor belevágtunk az idei tanévbe, rengeteg kérdőjel és bizonyta-
l an ság volt bennünk. Tervezgettük, hogy mivel töltsük meg diákjaink 
iskolás programfüzetét, hogy a tanulás mellett egyéb élményeket, 
tapasztalásokat, közösen megélt örömöket is nyújthassunk nekik.

M ost visszatekintve az elmúlt hó-
napokra elmondhatjuk, nem is re-
ménykedtünk abban, hogy ilyen 

sokszínű, gazdag csokrot gyűjthetünk egy-
be az esztendő végére. És mindezt úgy te-
hetjük, hogy közben nagyon vigyáztunk az 
egészségükre, egészségünkre.
 Szeptemberben még viszonylag sza-
badabbak voltunk, nem kellett a maszk. 
Az autómentes napra tervezett biciklitú-
rát idén az eső mosta el, de szerencsére volt 
B tervünk is. Rendőrségi előadáson sok ér-
dekes és hasznos ismerettel lehettek gazda-
gabbak tanítványaink, melyeket jól hasznosít-
hattak a vetélkedőn és – reményeink szerint 
– további életük során is.
 Az őszi papírgyűjtésen számos hatalmas 
konténert töltöttünk meg hul-
ladékpapírral. Ezzel ökoiskolai 
törekvéseink mellett a diákön-
kormányzat és az osztályok pénz-
tárcáját is gazdagíthattuk.
 Idén sem feledkeztünk meg 
bundás barátainkról. A Gyöm-
rői Árvácskák Menhelynek az 

Állatok Világnapjára adománygyűjtést ren-
deztünk. A nagy halom finomságot, ta-
karókat, tálakat ráadásul egy lelkes csa-
pat személyesen vitte el a kutyusoknak. 
Az őszi napsütésben a hatalmas séta és bun-
dasimogatás sem maradt el.
 Októberben folytatódott Gazdakalendári-
um programunk is. Navratil Andrea gyönyö-
rű énekével, ízes mesélésével jól megalapoz-
ta a nap témáját. Októberi foglalkozásunk a 
termesztett és vadon termő gyümölcseink-
ről szólt. Élményekkel teli nap volt, gyümöl-
csökkel, szőlővel, édes musttal és sajátkészí-
tésű bürökdudaszóval teli.
 Idén sem hagyhattuk ki az országos 
TeSzedd! szemétgyűjtési akciót. Többszáz 
gyermek színes kesztyűkkel felszerelkezve 

szinte az egész felső-
telepet megtisztította. 
 Ősszel iskolánk 
udvarán birtokba 
vehették a gyerekek 
a nagyon népszerű 
KRESZ-pályánkat is. 
Surrantak a biciklik, 

rollerek, de ügyesen befékeztek, amikor a 
gyalogátkelőnél pirosra váltott a lámpa. Fon-
tos közlekedési szabályokat tanulhattak így 
meg. Örömmel fogadtuk a kis ovisokat is, 
akik az Iskolacsalogató programsorozatunk 
egyik állomásaként látogathattak el a pályára.
 Felsorolásunk nem lehet teljes, mert nem 
férnék el a lap hasábjain.
 De nem hagyhatjuk ki, hogy működik a 
kiskertünk (Petőfi kert), hogy lett egy új tün-
dérkertünk (5.b alkotása), hogy mindig szé-
pül, épül iskolánk.
 És azt sem hagyhatjuk ki, hogy idén két 
alkalommal is első szentáldozáshoz járul-
hattak gyermekeink. Hogy milyen külön-
leges hangulata van diákmiséinknek. Hogy 
mennyire várjuk már a kereszténység egyik 
legszebb ünnepét, a karácsonyt. A szívünket 
készítjük már! Gyönyörű adventi koszorú-
kat készítettünk. A csengőnk már egy ideje 
különlegesen csilingel. (Diótörős csingiling, 
amire a kicsik mindig táncra perdülnek!) 
A hagyományos templomi ünnepségünket, 
amit sajnos idén megint nem tarthatunk meg, 
egy csodálatos előadással igyekeztünk pó-
tolni. Diótörő–Zenés varázslat címmel egy 
igazán különleges, szívet melengető élmény-
nyel lehettünk gazdagabbak.
 Aki a „Petőfi ” mellett halad el, nézzen fel 
az ablakainkra! Egy óriás adventi kalendári-
um vagyunk mi mindannyian. Minden nap 
nyitogatjuk az ablakainkat, kinyitjuk a szí-
vünket!
 Békés, szép karácsonyt kívánunk minden-
kinek! Dudás Noémi (tanító)

SZÍNES HÓNAPOK EGY 
EGYRE FAKULÓ VILÁGBAN
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In memoriam

Hálásan köszönjük mind-
azoknak, akik bármilyen mó-
don kifejezték részvétüket 
drága halottunk, Fazekas 
Gábor elhunyta alkalmából. 
Köszönjük, hogy utolsó útjá-
ra elkísérték, sírhalmára elhe-
lyezték az emlékezés virágait.
 Gyászoló család

Köszönet-
nyilvánítás

N agyapja a vecsési fúvós-
zene nagy személyisége 
volt. Kovásza és vezető-

je a helyi fúvósoknak. Édesap-
ja gyerekkortól a mai napig ze-
nél, egy időben vezetője is volt 
a zenészeknek. Gábor és testvé-
re, József számára természetes 
volt, hogy a napi penzumba be-
letartozott a tanulás, és a mun-
ka mellett a hangszeres gyakor-
lás. Gábornak a trombita lett a 
kedvence. Később Borst Rudolf, 
Kerényi György és Kirsch János 
tanítványaként trombitaművészi 
képesítést szerzett. 
 Nagyapa és édesapa nyomán 
magától adódóan a fi úk útja is a 
fúvószenekarba vezetett. 
 Gábor éveken át trombitásként 
és szárnykürtösként járult hozzá 
a sikerekhez. Katonai szolgála-
ta alatt a Központi Határőrzene-
karban zenélt és képezte magát. 
A Fazekas-családból és a rokon-
ságból kitelt egy kisebb zenekar. 
A családi muzsikálásban is nagy 
örömmel vett részt. Alapító tag-
ja volt a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesületnek, ahol a család 
három generációja – József leá-
nyai is – muzsikálnak.
 Szép hagyomány, hogy te-
metkezéskor sokan kérnek ze-
nei szolgáltatást. Gábor hosszú 
időn át vezette a temetői zene-
kart. Szépségesen tudta játsza-
ni az Il Silenziót. A gyönyörű, 
lélekbe hatoló dallamok köny-
nyítették a gyász terhét elviselni.
 Fiatalon érte egy baleset, ame-
lyet de jó lett volna elkerülni! A 
lábadozás hosszú útján egy szö-
vődmény tovább rontotta állapo-
tát és megpróbáltatással sújtotta 
őt, élete párját és a szerető nagy 
családját.
 A zenekarokban már nem ját-
szott, de az Il Silenzio megma-

radt. Sokan kérték, hogy az ő 
muzsikája mellett búcsúztassák 
el szeretteiket. Akkor még nem 
tudta elutasítani a kérést, és szállt 
a dallam a sírok között ott fenn 
a magasban.
 Félt a Covidtól, minden óvin-
tézkedést betartott még a csalá-
don belül is. Nem akarta újabb 
betegségnek kitenni szervezetét. 
Megtört lelke egy darabja, ami-
kor óvatosságból már nem vál-
lalt több Il Silenziot. Megvoltak 
az oltások, kezdett visszatérni a 
bizakodás. Családi körben élte 
életét és találta meg a minden-
napok örömét. Az életet kioltó 
támadás máshol érte a szerve-
zetét, és tragikus gyorsasággal 
vitte át az örökkévalóságba. 
A csend elérte a zenészt.
 Nyugodj békében Gábor! A 
családnak pedig megnyugvást 
a feltámadás reményében.

Szalontai János

KÖZÖSSÉG

Fazekas Gábor 
(1969-2021)A Fazekas-család tős-

gyökeres vecsési, tör-
ténetük a helyi fúvós -
zenei életben négy ge -
nerációt és közel egy 
évszázadot ölel át. 

Fel-felbőgő motorhang, piros ruhás Mikulá-
sok, jókedvű gyerekek és a motorok iránt 
érdeklődő közönség töltötte meg december 
első vasárnapján a Hotel Stáció előtti 
teret. Innen indult az idei Motoros-Miku-
lás felvonulás, amit egy év kihagyás után 
rendeztek meg újra Oláh László vezetésével. 

SZENTMISÉK 
ÉS ISTENTISZTELETEK 
karácsonytól vízkeresztig

VECSÉSI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
December 19. 16 óra:  zenés karácsonyi történet Nagy-Papp Krisztina, 

Pechtol Csilla és Czövek István zenészekkel.  
December 24. 15 óra: Szentesti istentisztelet a gyerekek színdarabjával.  
December 25. 10 óra:  rádiós istentisztelet. Igét hirdet dr. Fabiny Tamás 

püspök úr, énekel a Vecsernye kórus. A rádiós fel-
vétel után úrvacsora. 

December 26. 10 óra: istentisztelet úrvacsorával.
December 31. 17 óra: óév esti istentisztelet úrvacsorával.
Január 1. 10 óra: istentisztelet úrvacsorával. 
Január 2. 10 óra: istentisztelet úrvacsorával.
Január 6. 18 óra: vízkereszt ünnepi istentisztelet.
Január 9. 10 óra: gitáros-családi istentisztelet tartunk.   

VECSÉSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
December 19. 10 óra: advent 4. vasárnapi istentisztelet a templomban.  
December 23. 18 óra:  úrvacsorára elkészítő istentisztelet 

a gyülekezeti házban.
December 24. 16 óra:  szentestei istentisztelet a hittanos 

gyermekek szolgálatával a templomban.
December 25. 10 óra:  karácsony 1. napi úrvacsorás 

istentisztelet a templomban.
December 26. 10 óra:  karácsony 2. napi úrvacsorás 

istentisztelet a templomban.
December 30. 18 óra:  úrvacsorára előkészítő 

istentisztelet a gyülekezeti házban.
December 31. 16 óra:  óévi úrvacsorás hálaadó 

istentisztelet a templomban.
Január 1. 10 óra: újévi istentisztelet a templomban. 
Január 2. 10 óra: családi istentisztelet a templomban. 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Óvárosi Plébánia
December 24. péntek: éjféli mise a Jézus Szíve templomban, 
December 25. Karácsony,  Urunk születése: 11 óra Szent Kereszt 

templom, 18 óra Jézus Szíve templom. 
December 26.  Szent Család vasárnapja: 9 órakor Ige liturgia a Jézus 

Szíve templomban, 11 órakor a Szent Kereszt 
templomban, 18 órakor a Jézus Szíve templomban. 

December 27. 18 óra:  János napi boráldás a Szent Kereszt templomban. 
December 31. Szilveszter,  Óév utolsó napja: év végi hálaadás 16 órá-

tól a Szent Kereszt templomban, 18 órától 
a Jézus Szíve templomban.  

Január 1. szombat, Új év – Szűz Mária Isten Anyja: 11 óra Szent Kereszt 
templom, 18 óra Jézus Szíve templom. 
Január 2. 9 óra és 18 óra: Jézus Szíve templom.  
Január 6.  vízkereszt – Urunk megjelenése: 11 óra Szent Kereszt 

templom, 18 óra Jézus Szíve templom. 

Irgalmas Jézus Plébánia
December 24. 16 óra:  közösségi karácsonyi ünnepség (rendhagyó 

betlehemes) a plébániatemplom körül. 
December 24. éjféltől: igeliturgia a plébániatemplomban. 
December 25. 9 óra: ünnepi szentmise a plébániatemplomban.
December 26. 7 óra 30: görög-katolikus szent liturgia a kápolnában. 
December 26. 9 óra: igeliturgia a plébániatemplomban.
December 29. 18 óra: igeliturgia a kápolnában. 
Január 1. 9 óra:  Szűz Mária Isten anyja ünnepe, újév, 

szentmise a plébániatemplomban.
Január 2. 9 óra: igeliturgia a plébániatemplomban.
Január 2. 11 óra: szentmise a kápolnában.
Január 5. 18 óra: vízkereszt előesti szentmise a kápolnában. 
Január 6. 9 óra: ünnepi szentmise a plébániatemplomban. 

A jegyek ára 8 000 Ft,  
amely a vacsorát is tartalmazza.

Belépés csak védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges!

JEGYRENDELÉS: Fazekas Eta – 06-20/317-4000

 SVÁBBÁL
Vecsési  44.

A jó hangulatról  
a BRUNNER  
ZENEKAR  
gondoskodik.

Fellép a Flinke Beine és a Lumpen Klumpen tánccsoport.

 2022. február 5. 19 óra

HELYSZÍN: Bálint Ágnes Kulturális Központ

 

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET SORSOLUNK KI!

0

  December 5-én este ismét eljött 
Vecsésre BÁKK Mikulás, az el-
múlt évekhez hasonlóan most is 
kamionon érkezett Bálint Ágnes 
Kulturális Központhoz. A vízto-
rony lábánál sok gyerek várta már 
a jóságos fehérszakállút, aki sza-
loncukorral is megjutalmazta a 
legkisebbeket. Sajnos nem időz-
hetett sokáig a gyerekek gyűrű-
jében, hiszen még aznap éjszaka 
útra kellett kelnie, hogy reggel-
re az összes fényesre suvickolt 
kis cipőbe eljuttassa a várva várt 
ajándékokat. 

D ecember 5-én új helyszí-
nen, a Hotel Stáció parko-
lójában sorakoztak fel a 

motoros Mikulások. Két- és há-
romkerekű robogókon, endurókon, 
krossz motorokon, crusiereken ér-
kező Télapók fogadták az érdeklő-
dőket a hotel előtt. A legfi atalab-
bak, de az idősebb motorkedvelők 
is érdeklődve vették szemügyre 
a kétkerekűeket, a motorokra fel 
is lehetett ülni, ennek különösen 
örültek a gyerekek, akiket sza-
loncukorral is kínáltak a Miku-
lások. A menet fél kettőkor in-
dult, először Vecsésen tettek egy 
kört a motorosok, majd az elmúlt 
évekhez hasonlóan meglátogatták 
gyáli barátaikat is. 
 – Tavaly kaptuk a lehetőséget, 
hogy a Hotel Stációtól induljon 
a felvonulás, de a járványhelyzet 
miatt végül elmaradt a program. 
Idén szerencsére adottak voltak 
a körülmények, ezért visszatér-
tünk ehhez az elképzeléshez, a 
hotel munkatársai nagyon barát-
ságosak voltak, kedves vendéglá-
tásban volt részünk, amit ezúton 
is köszönünk. Számomra egy ki-
csit izgalmas volt ez a felvonu-
lás, tartottam tőle, hogy egy év 
kihagyás után mennyien jönnek 
el, de végül több mint hetvenen 
összegyűltünk. Nagyon jó érzés 
volt újra felvonulni, megdobog-
tatta a szívemet a város utcáin 
a kígyózó motoros sor látványa. 

BÁKK Mikulás 
kamionon gördült 
át a városon  

Rénszarvasok 
helyett motorral 
érkezett a Mikulás

 A Mikulás távozása után a 
Handabanda Zenekar koncert-
je várta a „bulizni” vágyó ap-
rónépet, Szabó Zselyke és ban-
dája jó hangulatot varázsolt a 
Piac térre. 
 Akinek kedve támadt korcso-
lyázni, a jégpályán egész este 
megtehette, aki pedig fázott, a 
Platz Bisztrónál kapható fi nom 
forralt borral és – talán még a 
jól eltalált fűszerezésű bornál 
is ízletesebb – alkoholmentes 
punccsal melegíthette fel ma-
gát.  V.    

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, 
igaz, hogy hideg volt, de szeren-
csére nem voltak rosszak az út-
viszonyok. Nagy dicséret illeti 
azokat, akik eljöttek, mert végig 
kulturáltan közlekedtek, a polgár-
őrségnek pedig köszönjük, hogy 
most is biztosították a felvonulás 
útvonalát. Vecsés után átgurul-
tunk Gyálra, ott is végigmentünk 
a szokásos útvonalunkon, aminek 
a végén gyáli barátaink meleg teá-
val vártak – összegzett Oláh Lász-
ló, az esemény szervezője. 
 A következő felvonulást hús-
vétra tervezik a motorosok, a két 
keréken érkező húsvéti nyuszik a 
tervek szerint nagypénteken gu-
rulnak végig a város utcáin. A jó 
idő beköszöntével a motorozási 
kedv is új erőre kap, Oláh László 
szerint ezért a mostaninál is töb-
ben érkezhetnek majd a tavaszi 
eseményre.   varga   
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Oláh László Suzuki 
főszervező Intruderrel érkezett 
a felvonulásra. A motorokra 
a gyerekek is felülhettek

A hideg ellenére is jókedvűen, 
integetve gurultak a motoros 

Mikulások a város utcáin
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Jelen ajánlónkban feltűntetett prog-
ramjaink védettségi igazolvány nélkül 
látogathatók. A Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ közösségi tereiben – a 
hatályos szabályozás szerint – köte-
lező a helyes maszkhasználat.
 
A megfelelő óvintézkedések mel-
lett várunk mindenkit szeretettel 
programjainkra 2022-ben is!
 
A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programokról és a 
jegyértékesítésről weboldalunkon 
és a Facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leggyor-
sabban. Az őszi évadunkra a jegyek 
online a www.kulturba.hu oldalon, 
valamint nyitvatartási időben jegy-
pénztárunkban válthatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

  Ajándékozz egy nagyszerű színházi él-
ményt karácsonyra: a helyszínen vásárolt 
jegyekhez személyre szabható karácsonyi 
jegytartót adunk ajándékba! Szépkártyás 
fi zetés bármely zsebből. 
 Bohumil Hrabal klasszikusa egy vado-
natúj adaptációban: mulatságos élethelyze-
tek, romantikus kalandok, emberi sorsok 
az aranyló sör szétpukkanó hab-buborék-
jaiban. Főszerepben: Kerekes József, Föl-
des Eszter. 
 Kiváló előszilveszteri program, ahol egy 
kis meglepetéssel is készülünk.

A Pap, a hajléktalan és a gurva
 – Linka Ágnes Színműve 
Rendezte: Gór Nagy Mária
Időpont: 2022. január 18. 18 óra

A pandémia megjelenése után  közvetlenül, 
2020 áprilisában íródott ez a karantén egy-
felvonásos. Akkor még egyetlen szépkorú 
személy sem hunyt el itthon Covid-19-ben. 
Az írói fantáziát később a valóság sajnos sok-
szorosan felülmúlta!
 Egy templomban egy fi atal pap ad egy órá-
ra menedéket a hozzá betérő hajléktalannak 
és egy prostituáltnak. Az ő összezártságuk-
ról, egymásra utaltságukról szól ez a tragi-
komikus történet. Meg róla, meg rólad, meg 
rólam. Meg mindannyiunkról.
 A színdarab után a következő egy órában, 
a második felvonásban, a szerző – aki több 
évtizede a médiában kulturális szerkesztő-
riporter –, beszélget a nézőkkel a darab álta-
luk elképzelt befejezéséről. Valamint megszó-
laltatja a közönségből azokat, akik vállalják 
a feltárulkozást a járvány által okozott sze-
mélyes veszteségeikről, tragédiáikról, de a 
nyereségeikről és az örömeikről is.

Magyar Népmese Színház: 
Az aranytollú madár 
Interaktív magyar népmese, 
gyerekszínház
Időpont: 2022. január 21. 17 óra

Erdőlánya tündér titokban felneveli Bergen-
gócia királyának kisfi át és kislányát, akiket 
az ármányos banya tett ki az erdőre. Amikor 
eljön az ideje, az Aranytollú madár vissza-
viszi a gyerekeket a szüleik közelébe a se-
lyemrétre, ahol palotát emel nekik. A banya 
megsejti, hogy kik a gyerekek, ezért próbaté-

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

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

teleket eszel ki, hogy elveszejtse őket. Arany-
tollú azonban segít, így a végén a szülők és 
a gyerekek egymásra találnak.

Bálint Ágnes 100 // A mese örök 
kiállítás a 100 éve született 
írónő tiszteletére
Időpont: 2022. január 17-23.

A Bálint Ágnes Kulturális Központ, a Róder 
Imre Városi Könyvtár és a Bálint Ágnes 
Emlékház szervezésében, a BÁKK aulájá-
ban valósítjuk meg a kiállítást, ahol az írónő 
szerteágazó művészi munkásságát, valamint 
kalandos és „mesés” élettörténetét mutatjuk 
be. A kiállítás ingyenesen látogatható.
 
A programokon a részvétel ingyenes, elő-
zetes regisztrációhoz kötött, és korlátozott 
létszámú. Regisztrálni a www.kulturba.hu
 oldalon lehet.
 A Bálint Ágnes Kulturális Központ közös-
ségi tereiben – a hatályos szabályozás sze-
rint – kötelező a helyes maszkhasználat.
 További információkért kövessenek min-
ket a Facebookon, vagy weboldalunkon.

Magyar Kultúra Hete 2022 // Vecsés
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Széchenyi 
VECSÉSEN
A legnagyobb magyar több alkalommal is megfordult 

településünkön. De pontosan mikor és milyen ügyben? Ehhez 
először a Feri-hegy névadójához kell visszakanyarodnunk.

HELYTÖRTÉNET

M ayerff y Ferenc 46 éven át bérel-
te Vecsés-Pusztaszentlőrincet, 
ahol európai hírű birtokot ho-

zott létre. Rengeteg vecsési-
nek adott munkát a birtok, és 
Mayerff y maga is szorosan kap-
csolódik a vecsési templom és 
a káposztasavanyítás történe-
téhez. Szőlőbirtokát a legenda 
szerint a helyiek kezdték Fe-
rihegynek nevezni. A korabeli 
források szerint Európa legna-
gyobb szőlőskertje volt 675 kü-
lönböző szőlőfajtával. Mayerff y 
tulajdonképpen valóra váltotta 
azt, amiről Széc henyi a Hitel 
című művében álmodott. Az 
első magyar vállalkozók, polgá-
rok közé emelkedett. Nem hiába lett ba-
rátja a grófnak. A barátság és a többszöri 
munkakapcsolat révén járt eleinte Szé-
chenyi Vecsésen. 1827-ben Széchenyi és 
Mayerff y bejárták a birtokot, és az észak-
nyugati részen, Gubacs-pusztán jelölték 
ki az első magyar lóversenypályát. A lo-

vassport két nagy mecénása ezután is talál-
kozott Vecsésen. Széchenyi többször emlí-
ti naplójában, hogy járt kinn Mayerff ynél.

Agarászat
1840-ben nem Mayerff yhez jött a gróf, hanem 
a Cziff ra csárdához. A pesti agarászegylet, 
melynek Széchenyi szintén az egyik felkaro-
lója volt, Vecsésen tartotta az évi utolsó verse-
nyét, majd nagygyűlését. Így ír erről neveze-
tes naplójában: „Utazás Vecsésre 6-kor, ahol 
az Agár Egylet tart ülést. Csodálatos időjá-
rás.  Három nagyszerű verseny. Az első ver-
senyen úgy vert a pulzusom, mint még soha! 
9-től 4-ig vadászunk, csak 6-kor érünk visz-
sza Vecsésre, ahol eszünk. Wenckheim Laci 
iszik az egészségemre, később egy elfogad-
ható beszédet mondok.”

Vasút
Az 1840-es években Vecsés-Ferihegy-
nek egy újabb vállalkozó szellemű bér-
lője lett, Weisz Bernát Ferenc. Ebben az 
időben motorja volt a Védegyletnek, a 
magyar zenei életnek, a festészetnek és 
a magyar vasút megteremtésének. Nem 
véletlen, hogy ő is kapcsolatba került hát 
Széchenyivel, akivel a fi umei vasútvonal 
kidolgozásakor együtt dolgozott. Széche-
nyi 1846-ban Vecsésre látogatott, végig 

követve az újonnan épülő Pest-Szolnok 
vasútvonal nyomvonalát. Két évvel ké-
sőbb kitört a forradalom, és az első ma-
gyar kormányban Széchenyi közlekedési 
és közmunkaügyi miniszter lett. Naplójá-
nak egy 1848 nyarán keltezett bejegyzé-
sében Weisz Bernáttal tárgyal cukorgyár 
ügyben, de ugyanitt van egy érdekes be-
jegyzés is. „Délelőtt úszás Andrássyval.” 
Andrássy Gyulával zárjuk a sort.

Andrássy

Az utolsó alkalom, hogy Széchenyi Ve-
csésen járt, egy párbaj volt. 1848 augusz-
tusát írták. A pontos helyszín Vecsés-
Pusztaszentlőrinc, az ellenfél pedig Gomba 
helységének nagy alakja, Patay József. Szé-
chenyit párbajsegédként a nála 32 évvel fi a-
talabb Andrássy Gyula kísérte el. András-
sy Gyulát a gróf a fi atal nemzedék egyik 
legtehetségesebb politikusának tartotta. 
Nem véletlen, hogy segédül választotta. A 
párbaj szerencsés véget ért, ugyanis mind-
két fél tudatosan mellé lőtt. Széchenyi vi-
szont nem örült, hogy ellenfele megkímél-
te, ekkor már egyre búskomorabb volt. Pár 
héttel később összeomlott, és a döblingi 
szanatóriumba került. A szabadságharc bu-
kása után itt írta meg önvádját, ahol magát 
okolja Magyarország 1849-es bukásáért. 
Az Andrássykat itt is megemlíti, mint az or-
szág egyik legkitűnőbb családját. Érdekes, 
hogy halála előtt pár héttel az egyik utolsó 
vendégként Andrássy Aladár látogatta meg. 
Széchenyi 1860 áprilisában meghalt, de ál-
mait az 1870-es évektől Andrássy Gyula ve-
zetésével a kiegyezés kormányai nagyrészt 
végrehajtották. Ugyanekkor Andrássy Ala-
dár megvásárolta Vecsés-Halomegyházát, 
hogy egy tejszövetkezet részévé tegye. Erre, 
azt hiszem, Széchenyi is helyeselt volna.
 Nekünk pedig van mire, és van hol em-
lékeznünk. A Halmy-telepi Széchenyi utca, 
az Andrássy-telepi vadászház, a felső-tele-
pi vasútállomás, a falusi Cziff ra csárda, a fe-
rihegyi repülőtér mind-mind a „legnagyobb 
magyart” idézik.

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti KörSzéchenyi István

Andrássy Gyula

Cziff ra csárda

Karácsony ünnepével kapcsolatban
Gondolatok…
Próbáljunk karácsony igazi és 
örök szellemiségéhez közelebb 
jutni, azon fáradozni, hogy most 
karácsonykor a szívünkben is 
otthont találjon az isteni Kisded.

HITÉLET

A z első karácsonyt csak Kr.u. 325-
ben ünnepelték ünnepélyesen szent-
misével. Emlékezetes lehetett Szent 

Ferenc karácsonya Greccioban, amikor élő 
személyekkel és állatokkal jelenítette meg 
Jézus születését az összesereglett híveknek, 
hogy minél jobban megélhessék a világtör-
ténelem kétségtelenül legfontosabb és legna-
gyobb titkát: A világot teremtő és fenntartó 
Isten emberi alakot vett fel több mint 2000 
éve, és Júdea kisvárosában, Betlehemben, egy 
elhagyott istállóban a „Földre lépett”. „Isten 
emberré lett, és közöttünk lakozott”. Azért, 
hogy szenvedése árán megválthassa az em-
bert bűneiből. Szent Ferenc Betlehem-állí-
tása óta terjedt el ez a szokás szinte az egész 
földkerekségen. Nagy várakozással készül-
tek a hívek – és különösen a gyermekek – Jé-
zus születésének megünneplésére. Szebbnél 
szebb betlehemekkel találkozhatunk temp-
lomainkban, sőt otthonainkban is. De a lel-
ki indítások, gondolatok helyét és szerepét 
lassan átvették a világias célok, a legbenső-
ségesebb és legszebb ünnepünk elvilágiaso-
dott: a mértéktelen sütés-főzés és az oktalan 
vásárlások töltik ki sokak napjait.  
 Lukács evangéliumából tudjuk, miként 
hirdette meg az Úr angyala az „első kará-
csonyt” a betlehemi pásztoroknak: „Ne fél-
jetek! Íme, jó hírt hozok nektek, mely nagy 
öröm lesz az egész népnek: Ma született a 
Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid város-
ában, Betlehemben…” Vajon ez az igazi 
nagy öröm megtalálható bennünk? Annak 
örülünk legjobban, hogy az „Isten ember-
ré lett, és közöttünk lakozott?” Mert ennél 
nem lehet nagyobb örömünk, s ha van, ak-
kor kegyetlenül becsapjuk magunkat! (Egy-
más megajándékozása, az igazi nagy öröm-
nek halvány következménye csak.)  
 Beer Miklós püspök atya (volt megyéspüs-
pökünk, aki mindig is szeretettel emlékezik 
meg vecsési híveiről) nagyon szemléletesen 
írja le, amire szinte soha nem gondolunk, 
hogy milyen lehetett Szent József első „ka-
rácsonya”. Aktuális téma, hiszen Ferenc pá-
pánk tavaly hirdette meg a Szent József évet, 
az ő beiktatása is Szent József ünnepén volt 

1993-ban. A Mária Rádió Magazin decem-
beri számában megjelent írás Szent József 
személyén keresztül elemzi karácsony ün-
nepét. (A püspök atya személyes engedelmé-
vel „kölcsönöznék” pár gondolatot az általa 
írt cikkből.) 
 Szűz Mária és József kiválasztottak vol-
tak, szent küldetést kaptak, amit el is fogad-
tak. Így lettek példaképeink. Valamilyen mó-
don mi is „józsefes” hivatásra születtünk.  
A saját adottságainkkal, körülményeinkkel 
mi is meghívást kaptunk, hogy Istent befo-
gadjuk életünkbe. A püspök atya egy ismerő-
sét idézi: te is József vagy, amikor a szentál-
dozáskor kezedbe adják Jézust. Ne engedjük 
el ezt a gondolatot! Gondoljunk Szent Jó-
zsefre, mennyi féltő szeretettel, szíve egész 
melegével fogta reszkető két kezébe a rá is 
bízott Isten-gyermeket, Jézust. S ha áldoz-
ni megyek a lelkemben is karácsony lehet, 

hiszen a hófehér ostya külső színe alatt ott 
van a kezemben Jézus, a Mindenség királya! 
(Tudatosítom ezt magamban? Valóban elhi-
szem? Isten nem hazudik. Nem tud hazudni, 
ha tudna, nem lenne Isten.)  
 Ha a Szentföldön járunk, szívesen időzünk 
a Betlehemi-bazilikában lévő hatalmas ezüst-
csillagnál, mely Jézus Krisztus születésé-
nek helyét jelzi. (Magam is több alkalommal 
tölthettem el ott hosszabb-rövidebb időt.) S 
eszembe jutott Angelus Silesius egyházatya 
fi gyelmeztetése: „Ha százszor is megszületik 
Jézus Betlehemben, de a Te szívedben nem 
születik meg, számodra nem sokat jelent.”
 Próbáljunk karácsony igazi és örök szel-
lemiségéhez közelebb jutni, azon fáradozni, 
hogy most karácsonykor a szívünkben is 
otthont találjon az isteni Kisded. Karácsony 
megélése azt jelenti, engedjük, hogy felráz-
zon bennünket a karácsony meglepő újdon-
sága – vallja Ferenc pápa. 
 Karácsony az, amikor az alázat elégté-
telt vesz a pökhendiségen, az egyszerűség a 
gazdagságon, a csend a lármán, az imádság 
az „én időmön”. Karácsonyozni azt jelenti, 
hogy úgy cselekszünk, mint József: felke-
lünk, hogy megvalósítsuk, amit Isten akar, 
még ha az nem is a mi terveinket tükrözi. Fe-
renc pápa aggódó kérése: „Kérlek benneteket, 
ne tegyük világiassá a karácsonyt, ne tegyük 
félre az ünnepeltet”! Bizony eltéveszthetjük 
az ünnepet, ha a menny újdonságai helyett a 
szokásos földi dolgokra fi gyelünk. 
 Áldott karácsonyt! Nagy István Elek

Megszületett a Megváltó, 
az Úr Krisztus, Dávid 
városában, Betlehemben

A Betlehemi-bazilikában lévő 
hatalmas ezüstcsillag Jézus Krisztus 
születésének helyét jelzi
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Benke Mária
Karácsonyi titok

Kelemen Bata Mária
 Advent   

G. Ferenczy Hanna 
Karácsony

Szénási Sándor István: 
Gyermekkorom karácsonya

Varjasi Béla
Télidő

Hegedűs Károly
A reggel merengése

Karácsony „TE” csupa titok,
nem kell félni, hogy benyitok…
A szeretet ünnepe ajándék.
Család, öröm, jó szándék.
Ötletek, vásárlás, titkolózás,
a kis Jézus eljövetelére várakozás.
Advent meghitt készülődés;
titokban ajándékkészítés…
A titok meglepetés, boldogság,
együtt szeretetben oldottság.
Szemedbe nézek, csupa titok:
egy titkos ajtó, mit kinyitok…

Mennyei nagy várakozás,
Jó Istenhez szól a fohász.
A Messiást arra kérjük:
örök békét hozzon nékünk! 

Adjon bőven szeretetet, 
reményteli szép ünnepet,
hittel töltött víg napokat, 
küldjön felénk angyalokat! 

Gyertyák égnek a koszorún.
Nem nézzük ma oly szomorún.
Utat mutat kicsi fénye, 
ellátni rajt’ fel az égre. 

E sugáron jön az áldás,
várakozni bizony csodás!
Míg zöldfenyőt öltöztetünk,
Jézuskához száll énekünk.

Pontban éjfél: üt az óra.
Imádkozunk harangszóra.
A kis Jézus megszületett,
eljött vele a szeretet! 

Hová lett a jóság, a béke,
áhítatos ünnepek fénye? –
szívünkben gond, mit hoz a holnap,
az angyalok most nem dalolnak,
az égbolt műholdaktól fénylik,
pályájukat gépek vezénylik,
közöttük kutatod keresve
a jelt, mi elvisz Betlehembe –
mennél rohanvást, hogyha látnád,
bölcsek útját ha megtalálnád,
iszonyattól már-már kiégve,
beleszédülve száz miértbe –
ajándékot mit is vihetnél?
egyebed sincs szegény szívednél,
amelyben félelmek tanyáznak –
ma nem suhognak angyalszárnyak,
pokolgép robban Betlehemben,
a világ vérzik millió sebben,
de századunk nagy viharában,
ha hinni tudsz a megváltásban,
indulj!—mindegy, dalolva, sírva,
ez a hited több, mint a mirha,
démoni had bármit kiáltoz –
ezt vidd a Kisded jászolához! (1997)

Fagypont alatt a mutató
jöhet a tél, vele sok hó.
Hidegre fordult az idő,
dermedt a kinti levegő.

Aki nem vigyáz megfázik,
a természettel nem vitázik.
Jobb felvenni meleg ruhát,
mint elkapni sok nyavalyát.

Kinek a télből már elege:
üdítő lehet az otthon melege.
Duruzsoló kályha, meleg radiátor
védelmező a zord, hideg világtól.

A reggel lassan terülő folyamat,
szétszalad a szem látóhatárán,
a táj felborzolódik, lábra kél,
napfényre szökik a messzeség,
egyre nő a napkorong hatalma,
útra kél az égi utak vándora.
 
Patak vize álmodozva csámborog,
éji barlangjából kiszédül a reggel,
pásztorok tüze még világít az égnek,
mutatva az utat a szeretetnek.
Hullanak a méla sárga levelek,
lassan betemet az idő lebegése.

Az oldalt összeállította: Szénási Sándor István

SPORT

A Vecsés Bokszklub versenyzői 
nagyon szép eredményekkel 
zárták az október végén 
Eger ben megrendezett két-
napos ökölvívó versenyt, és a 
novemberi serdülő és junior 
OB-n, valamint a felnőtt 
női OB-n is remekeltek. 

Az ökölvívó Szűcs Szabina 
nyolcadik magyar bajnoki 
címét nyerte

A z egri versenyen Nyögéri Sári egy 
nagyon kemény elődöntő után a fi -
náléban két menet alatt felőrölte len-

gyel ellenfelét, így arannyal térhetett haza. 
Mellette Drobilits Adrienn is aranyérmes 
lett, a döntőben taktikus ökölvívással meg-
mutatta, hogy 52 kg-ban is megállja a helyét 
a legjobbak között.
 Kruppai Norbert is gyorsan a döntőbe ju-
tott, ott azonban hiába harcolt a végsőkig, ru-
tinosabb ellenfele diadalmaskodott. 
 Amint arról a sportklub Facebook-oldalán 
részletesen beszámoltak, Hajdú István is a fi -
náléba jutott, ahol Szili Donáttal, korosztálya és 
súlycsoportja egy igen meghatározó versenyző-
jével csapott össze. Bár győzedelmeskedni nem 
sikerült, hatalmas iramban dolgozott végig, így 
alaposan megnehezítette ellenfele dolgát. 
 A serdülő és junior ob-t két arany, egy 
ezüst és két bronzéremmel zárta a vecsési 
küldöttség. A serdülőknél Hajdú István nem 
bírt a sokkal rutinosabb ellenfelével, így idő 
előtt vége lett a mérkőzésének. Másik kezdő 

serdülő versenyzőnk, Kruppai Norbert a ru-
tinos Eb bronzérmes Mailáth András ellen 
lépett ringbe, és nagy csatában maradt alul. 
 U12-es korcsoportban Egri Zsombor meg-
osztott pontozással nyert a döntőben, míg 
Drobilits Adrienn az 50 kg-osok versenyében 
egyhangú pontozással győzött Bakk Eszter 
ellen, és lett magyar bajnok. Nyögéri Sára 
ezúttal 3:2-es pontozással alulmaradt a dön-
tőben, így ezüstéremmel zárta az ob-t. 
 A felnőtt női ob-n Szűcs Szabina aranyér-
mes lett, miután a harmadik menetben döntő 
fölénnyel győzött! A legeredményesebb ve-
csési versenyző nyolcadik alkalommal lett 
bajnok, emellett a bajnokság legjobb ököl-
vívója különdíját is megkapta! Horog Tímea 
nagy csatára kényszerítette a többszörös Eb- 
és vb-résztvevő Nagy Biankát, végül bronz-
éremmel zárta az ob-t.  Sz. Gy. 

Eclipse díjugrató SE versenyeredmények 2021

  Az idei szezonban az Eclipse DSE 7 lo-
vasa 19 versenyhétvégén összesen 72 he-
lyezést ért el, ebből 29-et a két vecsési ver-

senyző, Kállai Szonja és Kállai Tamara ért 
el. A testvérpár igen eredményes szezont 
tudhat magának, összesen 11 alkalommal 
álltak a dobogó legfelső fokán.
 A kiemelkedően jó eredmények mellett 
ebben az évben mindkét lány szintet lépett. 
A fi atalabb Kállai Szonja lovával, Szilajjal 
letette a rajtengedély vizsgát, ami lehetővé 
tette a páros számára, hogy elindulhasson 
a kezdő lovas kategóriában. Az első ilyen 
100 cm-en megrendezett stílus versenyszá-
mot – amiben elindultak – megnyerték. 
 Kállai Tamara Blue Lightninggal szin-
tén szintet lépett, jövőre már nagy valószí-
nűséggel az ifjúsági versenyszámokban fog 
indulni a páros.

KARATE HÍREK
Október 30-án tartották a WKF Hungarian 
Open nemzetközi versenyét a szigetszentmik-
lósi sportcsarnokban, ahol nyolc ország kor-
osztályos karatékái mérték össze tudásukat. 
A vecsésiektől Görgényi Bence korosztályában 
ezüstérmet szerzett.
 A következő héten, november 6-án ugyanezen 
a helyszínen rendezte meg a Magyar Karate Szö-
vetség országos diákolimpiáját, ahol Görgényi 
Balázs korosztályában bronzérmes lett.
 Az S.K.I.H. Szövetség meghívására Tokióból 
Magyarországra jött Kancho Nobuaki Kanazawa 
8. danos mester, az S.K.I.F. elnöke, aki novem-
ber 11-16. között tartózkodott nálunk. Edzése-
ket tartott Szarvason, Budapesten (Csömör), 
Sopronban és Zalaegerszegen. A négy hely-
színen közel 400 karatéka vett részt az edzé-
seken. Csömörön dan vizsgát is tartott a mes-
ter. 11 karatéka tett vizsgát, hatan első danra, 
ketten második danra, egy fő negyedik danra 
és ketten ötödik danra vizsgáztak le.
 November 27-én tartotta országos bajnok-
ságát Százhalombattán az S.K.I.H. Szövetség. 
Sajnos betegség miatt versenyzőkkel nem tud-
tunk jelen lenni az eseményen, csak bíróként 
vettünk részt a versenyen.
  „OSS”  Karate szakosztály

 Balról Gebri György és Fridrich György vecsési 
mesterek a két japán oktatómesterrel

Kállai Tamara 
és Blue Lightning

 Az egyesület köszönettel tartozik az edző-
nek, a Széchenyi-díjas Balogh Istvánnak, 
valamint szponzorainak, a Mahartlog-nak 
és a Mahart Passnave-nak. VT info

Kállai Szonja Szilaj nevű lovával 

Az ünnep előestéjén
korábban aludni tértem.
Jézuskától ajándékot
akkor még levélben kértem.

Mint ablakon éji lepke
vergődtem soká az ágyon,
addig vártam az angyalkát,
amíg elnyomott az álom.

Télapó jött hóesésben
csengettyűkkel ékes szánon,
minden házon jégcsap csengett,
fény szikrázott a világon.

Fenyőillatra ébredtem.
Duruzsolt vígan a kályha,
csillogó üvegdíszeken
ugrabugrált kicsi lángja.

Mint tűzből pattan ki szikra,
ugrottam az ágyból tüstént,
s szaladtam édesanyámhoz
elmondani: csoda történt!

Itt járt éjjel az angyalka,
ajándékom is elhozta,
levelemet a Jézuska
most már biztosan megkapta!

Szoknyájába kapaszkodtam,
úgy cibáltam el magammal
csodát látni—nem is sejtve:
álruhában Ő az angyal.

Álmodoztam nagy fi úként,
dalnok leszek e világon,
beköltözök minden házba,
mint az örök, szép karácsony.

Akinek a gondoktól
már fáradt lelke elvásott,
szívére is akasztanék
álmokból sütött kalácsot.
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A körzeti I. osztályban 1989-90-es baj-
nokságot veretlenül nyerte meg a 
VFC! Zömében ez volt az összeállí-

tás: Tarjányi – Török, Gondos, Tóth K., Zol-
tán, Müller, Földvári, Molnár, Szél, Csőke, 
Nagyfejeő. Játszottak még: Legendi, Schiszler, 
Maros, Czipper András, Gergely, Ragó. Az 
elnök Palotai Pál, az edző Trasser Lajos volt. 
 A gárdát a megyei II. osztályba sorolták 
be, ahonnan 1994-ben kiestünk. A körze-
tiben az 1996-os szezon hozott bajnoki 
címet. Ismét a megyei II. osztály. Innen 
számítható a felemelkedés. Már János 
lett az edző, aki korábban a Honvéd után-
pótlás edzője volt. Mellette Krausz István
– a hatvanas évek kitűnő focistájának fi a – 
lett játékosedző. Sallai Sándor, a sokszo-
ros magyar válogatott levezetésként erő-
sítette a VFC-t. És feltűnt egy fi atal zseni, 
Roik István, aki tucatjával lőtte a gólokat. 
Palotai Pál elnök örömmel nyugtázta, hogy 

az 1996-97-es idény is első helyet hozott 
a II. osztályban. 
 1997-98 megye I. osztály. Roikot leiga-
zolta az NB I.-es Siófok, a nagy nevek el-
tűntek, sőt 3 büntetőpont levonásával ki-
estünk az I. osztályból. A klub 
óvást nyújtott be, de közben el-
kezdődtek az 1998-99-es megye 
II. küzdelmei. Jellemző a hazai 
foci akkori viszonyaira, hogy az 
óvásnak helyt adtak, és az a dön-
tés született, hogy visszaminősí-
tették a csapatot az I. osztályba, 
de végig kellett játszani a bajnok-
ságot, és a helyezéstől függetle-
nül 1999 őszén az I. osztályban kezdhettünk. 
Közben a VFC vezetését Pintér Ferenc vet-
te át. Kári József és Balatoni István segítet-
te őt munkájában, Gyimesi István volt válo-
gatott focista játékosedzőként irányította a 
szakmai munkát.

 Érdekesség, hogy 
1999 februárjában 
Gyimesi és Sallai 
mellett itt játszott 
Kovács Kálmán és 
Törőcsik András is! 
Détári is edzett, de 
játékára nem került 
sor, azonban utána 
éveken át a VFC ve-
zetésében dolgozott. 
Tavasszal újra itt ját-
szott Roik, leigazol-
ták Tyukodi Tibort és 
Richtert csatárnak. 
A gárda nem nyer-
te meg a bajnoksá-

got, de ettől még feljutott. 
 1999 nyarán egy sereg focista érkezett: a 
válogatott kapus, Koszta a BVSC-ből, Tyuko-
di Zoltán és Bereczki a Csepelből, Zsiga a Va-
sasból, és Inotai, aki leszerelés után visszajött. 
 Imponáló ősz. Első hely, 57-10-es gólkü-
lönbség, Roik és Tyukodi T. szórja a gólo-
kat. A tavasz gyengébb lett és a megtáltoso-
dott Pilisvörösvár elleni itthoni vereség után 
maradt a csalódás, a 2. hely. Roik 46 góllal 

lett gólkirály, a 113-28-as gólkülönbség és a 
78 pont is kevés volt.
 Nyáron távozott Gyimesi, és a következő 
keret kezdte meg a 2000–2001-es bajnoksá-
got: Horváth Dezső (BVSC), Altorjai – ka-
pusok, Szabó, Varga, Bereczki, Kolláth, Fe-
hér (Dunaharaszti), Fogarasi (RTK), Implom 
(Kunszentmárton), Kozioroszki (Kakucs), 
Kiss András (Fót, édesapja a 70-es évek ki-
válósága volt), Zsiga (Kispest ), Roik, Ino-
tai, Jeff erson, Czipper Zsolt (Sopron, vecsé-
si), Kiss Zoltán (Kispest), Barta (Kakucs). 
A csapat naponta edzett, az új edző, Csima 
György a Vasas kitűnősége lett. 
 Az őszt veretlenül zártuk az 1. helyen. Ta-
vasszal volt egy kis lezserség, de a fi úk nem 
engedték kiénekelni a sajtot a szájukból. 2001. 
június 17-én a 2. helyezett Veresegyháza ott-
honában elért 2-2 bajnoki címet jelentett. 1967 
után először nyertünk bajnokságot, amivel 
NB III.-ba jutottunk! 117 gólt rúgtunk, és 32 
góllal ismét Roik lett a gólkirály.

 A 14 csapatos Mátra csoportba kerül-
tünk. Ez más kávéház – szokták mondani. 
Az őszi 10. helyezés ezt igazolja. 2001. decem-
ber 28-án a közgyűlésen új vezetőség áll fel. 
Rácz Gábor lett az elnök, vezetőségbe került 
Csima György edző és Roik István játékos. 
Az idényt a 9. helyen zártuk 50 százalékos 
teljesítménnyel, és Roik itt is gólkirály lett 
23 góllal. 
 Nagy kérdés, mi történt 2002 nyarán, mert 
a teljes csapat szétesett. Be nem tartott ígére-
tekről suttogtak, de tény, hogy őszre a becsü-
letet a teljes Szent István Technikum csapa-
tának átigazolása és 1-2 új igazolás mentette 
meg. A csapatban a régiek közül Bereczki, 
Inotai, Kiss András maradt. A legfájóbb Roik 
távozása volt. Ő még a későbbiekben óriásit 
tudott volna segíteni. Méltatlan volt az eljá-
rás minden idők egyik legkiválóbb vecsési 
focistájával! Az újak közül Mészáros, Fü-
löp, Retezi és Vass jeleskedett. Csima edző 
remek egységes csapatot alakított ki. Ez az 
alkalmi csapat felülmúlta a várakozást, az 
őszt a 2. helyen zárta, amit tavasz végére is 
átmentett. Az átszervezés szabályzata sze-
rint ez is elég volt a feljutáshoz – NB II.! 

Szalontai János

A politikai rendszerváltozás nemcsak a politika 
terén hozott változásokat. Megindult az útkeresés 
a fociban is. Ezt helyben is érezhettük, és a kezdeti 

tapogatózás után messzire röpítette a helyi csapatot.

A 2001-es megye bajnoki cím és az utána következő évtizedet 
méltán nevezhetjük a vecsési foci aranykorának. Megyéből a 
profi  másodligába meneteltünk! Bár ezt követően visszaesés 
történt, de olyan mélypont, mint a hetvenes évek után volt, 

azt elkerültük. Történetünk 2021 novemberével fejeződik be. 

AZ ÚTKERESÉS
Megindult 

Felső sor: Rácz J., Papp T., Czudor J., 
Gumolka R., Kiss A., Földvári T. Közép-
ső sor: Már J. vezető edző, Miszlai Cs. 
technikai vez., Krausz I. játékosedző, 
Csoknyai V., Varga F., Sebők Zs., 
Nagyfejeő J., Kun A., Gonda T. terminál 
ig., Molnár J. gondnok, Litmann László 
gyúró. Ülnek: Lencse Cs., Roik I., Virágh 
F., Gendur L., Szél L., Kovács I. Képről 
hiányoznak: Csőke L., Sallai S. 

Állnak, balról a második Bereczki Pé-
ter, a közönség kedvence volt. Jobb-
oldalt Csima György, Pintér Ferenc és 
Trasser Lajos. Guggolnak, balról a ne-
gyedik Roik István, az örökös gólkirály

A z átszervezés 2003 őszén az NB II. 
Winner csoportjába segítette a VFC-t. 
A sikeredző Csima György helyett 

előbb Blaschek Árpád, majd 2004 áprilisá-
tól Csábi József sokszoros válogatott lett az 
edző. A csapat kiesőhelyen végzett, de ek-
kor újabb átszervezés miatt a csapat maradt 
az NB II-ben. 2004 őszére érkezett Pisont 
István, Hungler, Elbert, Menyhárt, Fekete. 
Czipper volt az egyedüli vecsési, de a Szent 
Istvánosokból is maradtak még.
 Rácz Gábor lett az elnök, Földvári Tibor 
és Szomora Géza a helyettes, Csábi József az 
edző. Ragyogóan menetelt a gárda: az őszi 
2. hely tavaszra bravúros ezüstéremmé vált, 
ami feljutást ért a profi  NB II. Keleti cso-
portjába! Vecsési foci ilyen magas osztály-
ban még sosem játszott! (A fotón a játékos-
keret és a vezetőség látható.)

Hét felejthetetlen szezon 
2006: 12. hely. 2007: 7., 2008: 5., 2009: 11., 
2010: 7., 2011: 7., 2012 kiesés. 
 A főváros közelsége és a profi  
másodliga nagy vonzerőt jelen-
tett a VFC számára. A lehetősé-
geknek az anyagiak szabhattak 
határt. Ha több volt a támoga-
tás, akkor meg lehetett erősí-
teni a keretet. Persze, sokan te-
kintették ezt ugródeszkának is 
és fél év után továbbálltak. Így 
bizony előfordult, hogy féléven-
ként a játékosok fele változott, 
ami nehezítette a stabil csapat 
kialakítását.

 Az elnök 2010 tavaszáig Rácz Gábor volt, 
őt Földvári Tibor követte. Az edzők sorában 
válogatottak sorát találjuk: Csábi József után 
Pisont István, Détári Lajos (többször is be-
ugrott edzőként, de kapcsolatain keresztül 
sok játékos érkezet, Herédi Attila, Horváth 
Ferenc (ma Honvéd). 
 Micsoda játékosok! Néhányan: Máj, 
Hungler, Czipper, Folmer, Faragó, Meny-
hárt több évet is játszottak, ők alapemberek 
voltak, de kapusként itt volt Elbert (Ciprusra 
ment), helyette jött Bogdán (2007 tavasz), aki 
fél év után szerződött Angliába. Ma a Fra-
diban véd és válogatott. Jött Holczer (FTC, 
Paks). Említhető még Gyenes és Vezér, akik 
első osztályban is védtek.
 Mezőnyben tucatnyi első ligát megjárt já-
tékosról beszélhetünk, csak ízelítőül: Holló, 
Kiskapusi, Lukács, Ködöböcz, Kulcsár, Ha-

mar, Szkukalek, Hul-
lám, Vasas. Szinte 
minden évben vol-
tak idegenlégiósok 
is: Dosso, Mboussi 
és szerb fi úk.
 Micsoda mérkőzé-
sek! Az a történelmi 
helyzet állt elő, hogy 
három bajnoki év-
ben egy csoportban 
voltunk a Ferencvá-
rossal! Hat csodála-
tos meccs! Ebből ket-
tő: 2006. szeptember, 
Puskás Ferenc Stadi-

on, 8000 néző. Vecsés 1965 után újra a foci 
szentélyében, de most bajnokin. Kikaptunk 
3-0-ra, de emlékezetes volt. 2008. november: 
Vecsésen a Fradi! 2500 néző, pótlelátó a be-

járatnál a kapu mögött. Fantasztikus hangu-
lat a 4-0-ás vereség ellenére. 
 Előtte szeptemberben az Újpest játszott 
itt Magyar Kupa meccset. 1-1 lett, és csak 
11-esekkel estünk ki.
 Minden álomnak egyszer vége. A 2011/12-
es évadban Dúró József a tréner, a csapat ala-
posan meggyengült, és utolsó helyen kies-
tünk.
 Köszönet mindenkinek, aki részese volt 
ennek a szép korszaknak.

Balszerencsés átszervezés 
Amíg a korábbi átszervezések bennmara-
dást vagy feljebbjutást eredményeztek, ad-
dig a 2012/13 évi bajnokság végén az NB 
III. Alföldi csoportjában ez rosszul érintet-
te a VFC-t. Csak az első hat helyezett ma-
radt az osztályban, a többi kiesett a megyei 
osztályba. Vecsés 8. lett.
 2013 őszén Czibolya Zoltán lett az elnök, 
és a 4. fordulótól a többszörös válogatott Ur-
bán Flórián lett a tréner. Kiegyensúlyozott 
teljesítménnyel bronzérmesek lettünk A kö-
vetkező idényben már ezüstérmet akasztottak 
a játékosok nyakába. Mégis edzőcsere tör-
tént. Urbánt Vincze Gábor váltotta, és a csa-
pat ismét 2. helyen végzett. Az érmes helye-
zések után a közvélemény kiéhezett már egy 
bajnoki aranyra. Ez 2017 nyarára be is érett. 
Bajnokok lettünk, és az őszt az NB III. Kö-
zép csoportjában kezdtük. Simon Antal volt 
az edző, de sikertelenség miatt a 13 fordu-
ló után Szász Ferenc váltotta őt, ám a tavasz 
sem hozott sok babért, és utolsóként kiestünk.
 A 2018/19-es megyei bajnokságot Gendúr 
László edzővel kezdtük, de tavaszra vissza-
tért Vincze Gábor, és az átalakuló gárda 6. 
helye biztató volt. A következő bajnoki éva-
dot 2020 márciusában a kitörő Covid jár-
vány megszakította a 19 forduló után, majd 
az MLSZ májusban befejezettnek nyilvání-
totta a bajnokságokat. Mieink ismét a 6. he-
lyen zártak.
 A 2020/21-es szezonban csapatunk nagyon 
derekasan harcolt, és látható lett, hogy akár 
vérmesebb álmokat is szövögethet. Így is lett, 

és egy fordulóval a vége előtt már 
aranyérmesek voltunk. A VFC ve-
zetése azonban úgy döntött, hogy 
nem tudják vállalni most a maga-
sabb osztály anyagi terheit, ezért 
maradnak a megyei osztályban. 
A játékosok egy része elment és 
a most folyó bajnokságban a 8. 
helyről várjuk a tavaszi folytatást.
 A tervek szerint 2-3 év múl-
va – már az új sportcentrumban –
célunk lehet a magasabb osztály. 
 Szalontai János

Megyéből a profi  másodligába

2500 néző, pótlelátó a bejáratnál 
a kapu mögött, ilyen volt, amikor 
Vecsésen játszott a Fradi
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December 1-jén 21. alkalommal adták a Rátz Tanár Úr 
Életműdíjat azon általános és középiskolában oktató peda-

gógusoknak, akik matematika-, fi zika-, kémia-, biológia-
oktatás területén kimagasló teljesítményt nyújtanak a 

tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. 

Akik megtanítják gyermekeinket 
ELIGAZODNI A VILÁGBAN

2000-ben három nagyvállalat, az Erics-
son Magyarország, a Graphisoft és a 
Richter Gedeon közösen hozta létre az 
Alapítványt a Magyar Természettudo-
mányos Oktatásért. Az alapítvány kura-
tóriuma minden évben meghirdeti a Rátz 
Tanár Úr Életműdíjat, melynek díjazott-
jai azok a középiskolai és általános isko-
lai tanárok, akik az alapítók tevékenységi 
köréhez szorosan kapcsolódó magyar-
országi matematika-, fi zika-, kémia-, va-
lamint biológiaoktatás területén kima-
gasló szerepet töltenek be a tantárgyak 
népszerűsítésében és tehetséggondozás-
ban. Az immáron 1,5 millió forintos élet-
műdíjat évente két-két matematika, fi -
zika, kémia és biológia szakos tanárnak 
ítélik oda. 2021 decemberéig összesen 
160 pedagógust díjaztak.

A Rátz Tanár Úr 
Életműdíjról

A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében megrendezett díjátadón ki-
lenc tanár vehette át az Alapítvány 

a Magyar Természettudományos Oktatásért 
Rátz Lászlóról elnevezett díját. A kitüntetést 
az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a 
Richter Gedeon által létrehozott alapítvány 
kuratóriuma ítéli oda minden évben, össze-
sen 12 millió forint értékben.
 A világban, amelyben élünk a technológia 
gyors ütemű fejlődésének köszönhetően az 
információ elképesztő sebességgel terjed, és 
bárki számára pillanatok alatt elérhető. Nagy 
kérdés azonban, hogy a gyerekek, akik bár 
ebben az új világban digitális bennszülött-
ként élnek, mit kezdenek ezzel a rengeteg in-
formációval, hogyan választják ki ezek kö-
zül, mi a valódi és mi a megbízható – hogy 
mik a tények, hogy mit mond a tudomány. 
 Ezt a tudást, amire alapozva később dön-
téseket hoznak a fi atalok, az iskolában a pe-
dagógusoktól kapják meg. A Rátz Tanár Úr 
Életműdíj immár 21. éve azon kiemelke-
dő természettudományos tárgyakat tanító 
pedagógusok munkájára hívja fel a fi gyel-
met, akik a tudá-
sukkal és pedagógi-
ai érzékükkel széles 
látókörű felnőttek-
ké nevelik diákjai-
kat. A Magyar Tu-
dományos Akadémia 
dísztermében meg-
rendezett ünnepélyes 
díjátadón kilenc pe-
dagógus vehette át 
az 1,5 millió forint-
tal járó Magyar Ter-

mészettudományos Oktatásért 
alapítvány Rátz Lászlóról elne-
vezett díját. 
 Az életművükért díjazott pe-
dagógusok elmondták, hogy az 
elmúlt évek során szembetűnővé 
vált, milyen kiemelkedő jelentő-
séggel bír, hogy a gyerekek meg-
tanulják az olyan alapvető termé-
szettudományos tényeket, mint 
hogy hogyan működik az em-

beri élettan, hogy hogyan tudunk a statiszti-
ka által adatokat értelmezni és rendszerezni, 
vagy hogy mi is történik pontosan az éghaj-
latváltozás során a környezetünkkel. Hiszen 
valójában ezek azok az alapok, amikhez a di-
ákok később visszanyúlnak, amikor hason-
ló jelenséggel találkoznak, és ezek azok az 
információk, amik a felnőtté válásuk során 
segíti őket a világban való eligazodásban.
 „A mi feladatunk az, hogy megmutassuk és 
elismerjük azokat a természettudományos tár-
gyakat oktató pedagógusokat, akik hivatástu-
datukkal generációk jövőjére vannak pozitív 
hatással. Szeretnénk egyúttal példát mutatni 
a gazdasági szereplőknek is, hogy lehetősége-
ikhez mérten támogassák az oktatást, hiszen 
az igazi befektetés a magyar gazdaság szá-
mára a tudásban rejlik, a tudás átadásának 
kulcsa pedig a pedagógusainkban.” – mond-
ta el Kroó Norbert, professzor, akadémikus, 
az Alapítvány a Magyar Természettudomá-
nyos Oktatásért kuratóriumának elnöke.
 A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az ország bár-
mely általános vagy középiskolájában tanító 
vagy korábban ott tevékenykedő pedagógus 

megkaphatja. A díjazott pedagógusok vala-
mennyien a reál tantárgyak oktatási színvo-
nalának emeléséért dolgoznak, diákjaik si-
keresen szerepelnek országos tudományos 
versenyeken, az oktatás mellett rendszere-
sen továbbképzik magukat, tájékozottak az 
adott tudomány területén elért eredmények-
ről, gyakran tankönyvek és szakmai folyóira-
tok szerzői.
 Az idei évben a következő pedagógusoknak 
ítélte oda a díjat a kuratórium: Csahóczi Er-
zsébet (ELTE) Gyertyánff y István Gyakorló 
Általános Iskola), Kovács István (Szegedi Tu-
dományegyetem Gyakorló Gimnázium és Ál-
talános Iskola), dr. Vankó Péter (BME Fizikai 
Tanszék), Pápai Gyuláné és Pápai Gyula (Ba-
bos József Általános Iskola, Fertőd /Soproni 
Szakképzési Centrum, Vas- és Villamosipari 
Technikum, Sopron), Fodor Erika (ELTE Tre-

fort Ágoston Gyakorló 
Gimnázium), Sarka La-
jos (Nyíregyházi Egye-
tem Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és 
Gimnázium), dr. Molnár 
Katalin (ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gyakor-
ló Gimnázium), Horváth 
Zsolt (Gödöllői Reformá-
tus Líceum Gimnázium). 
 (x)

Kilenc pedagógus kapta meg 
idén a Rátz Tanár Úr Életműdíjat
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Már gyerekkoromban is 
azért vártam legjobban 
a telet, mert olyankor a 
madarak jöttek hozzánk. 

Kertünk 
madarai 
TÉLEN I. 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

A z etetőn hosszabban elidőztek, vagy 
az ott szerzett eleséggel elrepültek 
egy közeli ágra, lehetőséget adva 

arra, hogy alaposabban megfi gyeljük őket, 
csodáljuk a színeiket, az apró termetüket, 
vagy épp az ügyességüket, ahogy felbonta-
nak egy magot. Felnőttként is belefeledke-
zem ilyenkor a látványukba, szinte szobor-
rá merevedve állok a szobaablakban, nehogy 
egy kis mozdulattal elriasszam őket. Várom 
őket, s talán érzik is, mert jönnek: minden nap, 
rendszeresen, kisebb-nagyobb csapatokban; 
és minden évben akad néhány különlegesség 
is. Gyakran előfordul, hogy akár 30-50 ma-
dár van egyszerre nálunk, pedig nincs sem-
mi extra a kertünkben: 3 kisebb etető (1 ha-
gyományos fa, 2 újrahasznosított műanyag 
fl akon), egy nagy virágalátét itatóként, egy 
csipkebogyó bokor. Az etetőket naprafor-
gómaggal töltöm, néha kerül bele dió, mo-
gyoró, tökmag, köles. A rigók és a vörösbe-
gyek elcsipegetik a négybe vágott almákat. 
A pintyek nem szállnak fel az etetőre, ezért 
a földre is szórok magokat. Ahol lehet, tél-
re a talajt falevelekkel borítjuk, szívesen ke-
resgélnek, bogarásznak benne. Az ágakból 
összerakott „farakás” pedig jó búvó- és al-
vóhelyként szolgál.

 Hogy milyen látványban, élményben lehet 
így részünk? Íme néhány apró életkép az elmúlt 
15 évből, mióta az Andrássy-telepen lakunk.
 Minden ősszel a cinkék az elsők az ete-
tőn. Odaszállnak, elvesznek egy magot, és 
félrevonulnak megenni, majd mennek visz-
sza a következőért. Ha legalább 10-15 pél-
dány érkezik egyszerre, akkor nagy jövés-
menés alakul ki. Fantasztikusak a színeik: a 
széncinege sárga-fehér-fekete összeállítását 
a divattervezők is megirigyelhetnék, a kék 
cinke különleges kék színeivel pedig soha 
nem lehet betelni! 

 A cinkék kis csőrükkel kopácsolva aprán-
ként bontják fel a magokat, míg az erősebb cső-
rű verebek, tengelicek és zöldikék bevesznek 
a csőrükbe egyet, és addig nyomo-
gatják össze, míg széttörik a héj. 
Ez utóbbi madarak nem zavartat-
ják magukat, addig maradnak fo-
lyamatosan az etetőn, amíg eleget 
nem esznek, vagy el nem ijeszti 
őket valami. Ezért is előnyös a ta-
lajon is etetni, különleges látvány, 
amikor egy nagyobb madárcsapat 
megjelenik a kertben. Hihetetlen, 
milyen sokan elférnek egy kisebb 
helyen, a kavalkád pedig, amit a 
röpködésükkel, egy-egy magon 
történő veszekedésükkel okoz-
nak, elképesztő!

 Hosszabb hideg, 
havas időszakban a 
fenyőrigók is bejön-
nek táplálékért. Az 
egyik évben egy sé-
rült szárnyú példány 
szó szerint ideköltö-
zött egy hétre. Nem 
tudott rendesen re-
pülni, de az egyik 
almától a másikig 
repkedve, ugrálva fo-
lyamatosan védte az 
eleséget nem csak a 
saját társaitól, hanem 
a kertünkben egész 
évben itt élő fekete 
rigóktól is. Olyan harcias volt, hogy minden 
rigót elkergetett. Bizony ragadozó – legin-
kább karvaly – is jár rendszeresen a város-
ban. Gyönyörű madár, néhányszor megpi-
hent már a diófánkon. A veszélyt érzékelve, 
aki csak teheti, egy pillanat alatt elröppen 
védett helyre. A havas kertben már két ma-
dár különleges álcázásához is volt szeren-
csém: a nagy fakopáncs szinte belesimult a 
fa törzsébe, mintha a fehér pöttyei csak ki-
sebb hófoltok lennének; a meggyvágó pe-
dig szétterült szárnyaival, így a hóban leg-
inkább egy faághoz hasonlított.
 A természet nekem mindig különleges 
dolgokat tartogat. Folyamatosan fi gyelem, 
és a csodás színek, formák, az élőlények lát-

ványa, viselkedése 
nem csak elkápráz-
tat, hanem kikapcsol, 
feltölt energiával. 
A madarak téli ete-
tésével megpróbá-
lok ebből valameny-
nyit viszonozni.
 (A Vecsési Ma dár-
les csoport és a tagok 
fotói megtalálhatók a 
Face bookon.) 

Szöveg és kép: 
Lengyel Hajnalka, 
Vecsési Madárles

Fekete rigó csipkebogyóval a csőrében

Tengelic az etetőn

Széncinege és kék cinege az itatón

Karvaly fi gyel a diófa tetejéről

2220 Vecsés, Magyar utca 31.
Telefon: 06-29-350-870
Mobil: 06-30-891-1402 www.vecsesivervetel.hui t l h

  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

  LELETEK AKÁR 24-48 ÓRÁN BELÜL
  COVID ANTITEST, ANTIGÉN TESZTELÉS

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 labor@vecsesivervetel.hu

Hirdetés
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REKLÁM

2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

Iroda: +36 29 350 357
+36 30 494 2336  és +36 30 461 8848

ELHUNYT SZÁLLÍTÁS 0-24-ig:  
+36 30 919 7165

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b Z

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

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

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

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

HNIKA

E

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

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

28 2021. december

A repülőteret üzemeltető Budapest Air-
port számára fontos, hogy a szom-
szédságában lakó közösségek el-

sősorban jelentős munkaadóként, a térség 
fejlődésének motorjaként és megbízható part-
nerként tekintsenek a vállalatra. A Budapest 
Airport kiemelt feladatának tekinti a zajvé-
delem kérdését, ezért a légikikötő az utób-
bi években korszerűsítette zajmérő műsze-
reit, mélyalvási díjat vezetett be és lakossági 
ablakszigetelési projektjével is tesz a szom-
szédjai életminőségének javításáért.
 A repülőteret üzemeltető Budapest Air-
port, mint a magyar gazdasági élet egyik 
kulcsszereplője, elkötelezett a környékbeli 
lakossággal ápolt jószomszédi viszony mel-
lett, ezért a zajvédelem kérdését a Budapest 
Airport kiemelt feladatának tekinti. 

Zajmonitor és 
járatkövető rendszer
Zajvédelmi kérdésekben a repülőtér üzemel-
tetője a legtöbb nemzetközi jó példát alkal-
mazza; e téren végzett tevékenységük meg-

felel a hazai és nemzetközi előírásoknak és 
ajánlásoknak. A légikikötő zajmonitor és já-
ratkövető rendszert üzemeltet, amelyet 2020 
őszén teljesen megújított, így elindulhatott 
a nemzetközi viszonylatban is a legkorsze-
rűbbnek számító lakossági járatkövető alkal-
mazás, amely folyamatosan méri és rögzíti a 
környezeti zajhatásokat a repülőtér környé-
kén és mindenki számára elérhetővé teszi 
ezeket az adatokat. A rendszer hat állandó 
helyszínen, hitelesített eszközökkel méri a 
repülőtér környéki hanghatásokat, az inter-
netes térképen pedig közel valós időben lát-
hatjuk a gépmozgásokat és a zajmérési ada-
tokat egyaránt. Az alkalmazás a https://bud.
fl ighttracking.casper.aero/ oldalon érhető el.

Éjszakai repülési 
műveletek korlátozása
A Budapest Airport 2019 októberében ve-
zette be az úgynevezett mélyalvási díjat an-
nak érdekében, hogy ösztönözze a légitár-
saságokat a mélyalvási időszakban (éjfél és 
hajnali 5 óra között) történő üzemelés elke-

A REPÜLŐTÉR 
zajvédelmi 

intézkedései
A Budapest Airport kiemelt feladatának tekinti a 

zajvédelem kér dését, ezért a légikikötő az utóbbi években 
korszerűsítette zajmérő műszereit, mélyalvási díjat 

vezetett be és lakossági ablakszigetelési projektjével 
is tesz a szomszédjai életminőségének javításáért.

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

rülésére, valamint a minél kisebb lakóközös-
séget érintő, illetve minél környezetkímélőbb 
(csendesebb) légijárművel történő közleke-
désre. A motivációs céllal bevezetett mély-
alvási díj az idei évben eddig mindössze 185 
művelet (havi átlag 15-20 járat) kapcsán ke-
rült kiszámlázásra, amely több mint 40 ezer 
eurós összeget jelent. A beszedett összeget 
a vállalat teljes egészében zajvédelemre és 
az ablakszigetelési programra fordítja, ezzel 
is kiegészítve a vállalat által erre a célra el-
különített összeget.

Ablakszigetelési 
program
A repülőteret üzemeltető vállalat „Budapest 
Airport Szomszédjaiért Alapítvány” néven 
külön alapítványt hozott létre 2010 októbe-
rében. Az alapítvány célja, hogy áttekint-
hető módon, a korábbiaknál is hatékonyab-
ban tudja támogatni a környező közösségek 
életkörülményeinek, szociális helyzetének 
és életminőségének javulását. Többek kö-
zött az alapítványon keresztül valósul meg a 
lakossági és intézményi ablakszigetelés, va-
lamint az egyéb, helyi fejlesztések támoga-
tása. A zajgátló védőövezet kijelölését köve-
tően a Budapest Airport meghirdette passzív 
akusztikai védelmi programját, amely során 
a védőövezeten belül található lakóépületek 
tulajdonosainak lehetősége nyílik az ablakok 
hangszigetelését igényelni a repülőtér üzemel-
tetőjétől. A Budapest Airport 2017 és 2020 
között 1500 ingatlantulajdonos számára tet-
te lehetővé a pótlólagos ablakszigetelést vagy 
ablakcserét. A 2017 óta többször meghirdetett 
ablakszigetelési programra, az összes beér-
kező igényt kielégítve ezidáig kb. 200 millió 
forintot fordított a BUD, ami több mint 300 
lakóház hangszigetelését fedezte. (x)
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FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – december 20-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 27-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – január 3-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – január  10-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – január 17-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – január 24-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – január 31-ével, 
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus patika, szombaton 

8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben 
az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

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

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

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

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Lakossági élelmiszer-  
házhozszállítás Vecsésen
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