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AZ UTCA HANGJA

Ön mit vár AZ ÚJ ÉVTŐL? 
HÍREK

  Önkormányzati fi nanszírozásból nagy-
teljesítményű ózongenerátort kapott a Ve-
csési Mentőállomás. A mobil gépet január 
17-én, hétfőn Dr. Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő és Szlahó Csaba polgármester 
adta át Lovas Ottónak, a Vecsési Mentőál-
lomás vezetőjének.
 – A mentő gép ko csikat két kiszállás kö-
zött fertőtleníteni kell, ami hosszú időt vesz 
igénybe. Az ózongenerátor segítségével ez a 
művelet gyorsabban elvégezhető, és a men-

Dr. Szűcs Lajos és Szlahó Csaba 
polgármester adta át az ózongenerá-
tort a mentőállomás vezetőjének

L egutóbbi kérdezősködésünk alkalmá-
val a koronavírus-járvánnyal foglal-
koztunk, azaz rákérdeztünk, hogyan 

élték meg a vecsési lakosok a pandémiát. Ez-

úttal viszont arra voltunk kíváncsiak, ho-
gyan látják a lakosok a 2022-es évet. Most 
szerencsénk volt, mert ezúttal minden meg-
kérdezett személy azonnal válaszolt, és hoz-

2022 a Jupiter éve, a boldogság és a kedvező fordulatok eszten-
deje. Most ráadásul a Halakba lép, és az év uralkodójaként 
egész évben gondoskodik a kedvező fejleményekről. Megkér-
deztünk néhány járókelőt, mit várnak az új esztendőtől?

zá kell tenni mindenki igen pozitív kilátá-
sokkal gondolt az új évre. Továbbra is a 
biztonság kérdése szerepelt minden meg-
kérdezettnél első helyen, azaz mindenki 
felvette a második-harmadik oltását. Mint 
a címben is említettük, 2022 a Jupiter éve, 
és ez a bolygó aff éle fényjelzőként műkö-
dik az asztrológiában, azaz a kozmoszban 
optimizmust és örömöt terjeszt. A magunk 
részéről is ezt kívánjuk minden vecsési ol-
vasónknak.   

Tavaly augusztusban kaptam meg a har-
madik oltást. Most hétfőn megcsináltat-
tam magánlaborban az antigén tesztemet, 
és épp az imént értesítettek, hogy mehe-
tek az eredményért, mely hála istennek na-
gyon jó. Ez egy új magánlabor, és inkább itt 
csináltatom meg a tesztet, mint Pestre jár-
jak, igaz már a második oltás után is jó lett 
volna tudni az eredményemet. Az egész 
család túl van már a harmadik oltáson, és 
örülök, hogy a fi am is megcsinálta a tesz-
tet velem együtt, és az ő eredménye is ki-

váló, ezért nagyon bíztatónak látszik ez az 
új év. Idén továbbra is foglalkozom a szá-
momra fontos tevékenységekkel, azaz nyá-
ron a kerti munkák adnak sok feladatot, és 
persze a házimunkákról sem feledkezhe-
tünk meg. A családdal kapcsolatos teen-
dők elfoglalnak, de azért szakítok időt az 
olvasásra, és persze fontosnak tartom a ba-
ráti kör ápolását is. A Keresztény Demokra-
ta Néppárt tagja vagyok, ezért igyekszem 
követni a politikai eseményeket is. Fontos-
nak tartom az idei választásokat, és aktí-
van szeretnék részt venni benne. Boldog új 
évet kívánok mindenkinek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy 2022-
ben kiszámíthatóvá váljon a környeze-
tünk, mert a pandémia minden területen 
megnehezítette az életünket. Legutóbb 
a karácsonyi ünnepek is másképpen 
alakultak, mint ahogyan azt korábban 
megszoktuk. A magam részéről három-
szor beoltattam magam, és az egész csa-
lád is átesett rajta, hiszen egészségügyi 
szempontból ezt tartom a legszüksége-
sebb védekezésnek a vírus ellen. Ugyan-

akkor azt látom, hogy a pandémiának 
még távolról sincs vége, hiszen folyama-
tosan újabb vírusok jelennek meg. A jár-
vány okán korábbi munkám megszűnt, 
de szerencsére sikerült találnom egy új 
munkahelyet itt Vecsésen. Hobbi szinten 
erdei kisvasutakkal foglalkozom, és sze-
retnénk egy ezzel kapcsolatos nemzetkö-
zi konferenciát szervezni. Remélem, hogy 
a járvány nem akadályozza meg ezt az 
elképzelésünket. Az olvasók számára pe-
dig békés új esztendőt kívánok.     
 Práczki Péter

Először is szeretném, ha ebben az évben 
a vírushelyzet megoldódna. A magam ré-
széről két oltáson vagyok túl, és lehet, hogy 
lesz egy harmadik is, bár ezt nem tartom 
most annyira fontosnak, hiszen korábban 
már átestem a fertőzésen. A család oltás 
szempontból rendben van, azaz mindent 
megtettünk, ami egészségügyi szempont-
ból szükséges a vírus kivédésére. Két gyere-
kem van, ugyanakkor nem látom szüksé-
gességét az ő beoltásuknak, ők még kicsik, 
így esetükben maszkkal, illetve egyéb kor-

látozással nem kell foglalkozni. Remélem, 
hogy az oltások számának növekedésé-
vel nem lesz több karantén az idén. Sze-
rencsére a korábbi karanténos időszak-
ban is megtartottam a munkámat, és nem 
is számítok ezen a téren 2022-ben válto-
zásokra. Kétségtelen azonban, hogy egy 
esetleges újabb lezárás problémákat okoz-
na. Úgy gondolom, hogy ezen a terüle-
ten is jobb lesz ez az év, mint 2021 volt. Bol-
dog új évet kívánok az olvasóknak, és ne 
stresszeljenek rá a pandémiára, foglalkoz-
zanak azokkal a dolgokkal, melyek fonto-
sak számukra.

Vas Lászlóné

Balázs Csaba
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Fo
tó

k: 
va

rg
a

tő hamarabb lesz ismét menetkész – hang-
súlyozta Dr. Szűcs Lajos.
 Szlahó Csaba elmondta, hogy igény me-
rült fel ennek a berendezésnek a megvásár-
lására, melyre a képviselő-testület megsza-
vazta a mintegy 2 millió forintos összeget. 
 – Most egy apró lépéssel, de tovább si-
került fejleszteni a vecsési és a környékbeli 
egészségügy helyzetét – tette hozzá a pol-
gármester.

Forrás: www.vecses.hu, fotó: Szappanos Krisztina

ÚJABB FEJLESZTÉS 
az egészségügyben

Bejelentették az év egyik 
legfontosabb beruházását
Idén megépül az önálló kanyarodósáv a Dózsa György úti sorom-
pónál. A beruházás eredményeként csökken a torlódás a vasúti át -
járónál, és biztonságosabb lesz a balra kanyarodás a Dózsa György 
útról a Kinizsi utca irányába. A régóta várt forgalomtechnikai be-
ruházást január 18-án a városháza dísztermében jelentette be Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Ma-
gya ri László, a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Pest megyei igazgatója.

A megnövekedett vasúti forgalom és a 
Kinizsi utca irányába kanyarodó au-
tók miatt feltorlódott kocsisor jelen-

tősen lassítja a Dózsa György úti vasúti átjá-
rón áthaladó forgalmat. Talán nincs is olyan 
vecsési sofőr, akinek még nem okozott bosz-
szúságot a hosszú, olykor 15-20 percig tar-
tó várakozás a sorompónál. Ezt a problémát 
enyhítheti a Dózsa György útról a Kinizsi 
utca irányába tartó önálló kanyarodósáv ki-
alakítása, amely a biztonságosabb balra ka-
nyarodás mellett a Gyál felé áramló forga-
lom átvezetését is gyorsítja.  
 – Másfél évvel ezelőtt kezdődött el a közle-
kedési csomópont tervezése. Ez idő alatt Ve-
csés város és a Magyar Közút nagyon komoly 
munkát végzett. Ennek most a végére értünk, 
hiszen engedélyezték azt a tervet, amellyel a 
vasúti átjárónál tapasztalható forgalmi prob-
lémákat csökkenteni tudjuk – mondta Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő, hozzátéve, 
hogy bár ez egy fontos eredmény, reményei 
szerint a jövőben további előrelépés várha-
tó a szintbeni kereszteződés kiváltására, hi-
szen erre régóta van terve Vecsésnek. 
 – Jelentős összefogás eredményekén ju-
tottunk idáig, a közútkezelő és a vecsési 
kollégák is sokat dolgoztak ezért az ered-

ményért. Szűcs Lajos képviselő úr kijár-
ta, hogy a megvalósításhoz anyagi fedeze-
tünk is legyen, amit ezúton is köszönünk. 
Önkormányzatunk jelentős anyagi forrá-
sokat áldozott a tervezésre, a jelzőlámpák, 
az elektromos betáplálás, az oszlopok át-
helyezése, illetve az út megtervezése majd 
ötmillió forintba került. Az engedélyek ki-
adását lassította, hogy lámpás csomópon-
tot kellett tervezni, olyan torlódásfi gyelő 
berendezések lesznek kihelyezve, amelyek 
segítik az áthaladást. A kanyarodósáv lé-
tesítése részleges, de nagy siker, természe-
tesen a későbbiekben mi is szeretnénk to-
vább lépni, de nagyon bízom benne, hogy 
ez a megoldás gyorsabbá teszi a sorom-
pón való áthaladást – mondta Szlahó Csa-
ba polgármester.  
 A beruházás részleteit Magyari László, a 
Magyar Közút Pest megyei igazgatója ismer-
tette. Elmondta, hogy a közös munka már 
2018-ban elkezdődött, ennek az első lépése 
volt a balra kanyarodás korlátozása a Lőrinci 
utca felől, hogy ezzel is segítsék a Gyál irá-
nyába haladók helyzetét a Dózsa György úton. 
Az együttműködés második lépése a mostani 
komplex terv kidolgozása volt, amely a közel 
150 méteres útszakasz teljes átalakítását cé-

lozza meg. A tervezési folyamatot lassította, 
hogy a beavatkozás nagyon összetett, érinti 
a 100a számú vasútvonalat, a 4602-es köz-
utat és három önkormányzati utcát, továbbá, 
hogy a komplikált forgalmi irányok keresz-
teződéséből adódóan jelzőlámpával kell sza-
bályozni a forgalmat a csomópontban.   
 – Az út kiszélesítésével egy új balra kanya-
rodó sáv épül a Dózsa György úton a Kinizsi 
Pál utca irányába. Az útszakasszal párhuza-
mosan viacolor burkolatú parkolókat alakí-
tanak ki, a Gyál felé vezető oldalon a járdát 
és a kapubeállókat is átépítik. Új, lámpás 
gyalogos-átkelőhely épül a Bem József ut-
cánál, valamint a Dózsa György úti és a Ki-
nizsi utcai gyalogosátkelőt is lámpa szabá-
lyozza majd. A beruházás sokat fog javítani 
a körülményeken, bízom benne, hogy segí-
teni fogja az erre közlekedők és az itt lakók 
mindennapjait – mondta Magyari László. 
 Az útügyi hatóság január 10-én kiadta 
az engedélyt, így minden akadály elhárult 
a megvalósítás elől. A következő lépés a ki-
vitelező kiválasztása lesz. 
 A beruházás költsége a számítások sze-
rint bruttó 150-200 millió forint közé tehe-
tő, a kivitelezés várhatóan nyár elején kez-
dődhet.   Kép és szöveg: Varga Norbert
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Mit tartogat Vecsésnek 
az új esztendő? 
Arra kértük az önkormányzati bizottságok elnökeit, 
osszák meg a Vecsési Tájékoztató olvasóival, milyen 

tervek megvalósítására törekednek 2022-ben.  

Alattyányi István
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
A legfontosabb feladatunk idén is az Önkor-
mányzatot kiszolgáló intézmények stabil biz-
tonságos működtetése, valamint a vállalt kö-
telezettségek, feladatok teljesítése.
 A kialakult járványhelyzet miatt az idei 
év is meglehetősen feszített lesz, de biztos 
vagyok abban, hogy jelentős fejlesztések is 
meg fognak valósulni, illetve a jövő beru-
házásait előkészítő feladatok is megfelelő 
ütemben folytatódnak majd.
 Az időjárás függvényében először a tavaly-
ról áthúzódó beruházásokkal fogunk kezde-
ni, ami elsősorban útfelújítási, karbantartá-
si és járdaépítési, vízelvezetési feladatokat 
jelent, melyek az idei évben is folytatódnak 
több ütemben.
 A tanuszoda és a kézilabda munkacsarnok 
építésének látványos része az idei évben el-
kezdődik, és reményeink szerint 2023-ban 
használatba vehetik a sportolni vágyók.
 Az új bölcsőde kivitelezése várhatóan a 
nyár folyamán elkezdődik, az új épületet a 
jövő évben vehetik birtokba a gyerekek. 
 A 0202-es út a közbeszerzési eljárás kiírá-
sa előtti szakaszban van. Bízom abban, hogy 
végre az idei évben eredményt tudunk hir-
detni, és a kivitelezési munkálatok jövőre el-
kezdődhetnek.
 Nyár folyamán indulhat a Dózsa György 
út-Kinizsi utca csomópont fejlesztése. A bal-
ra kanyarodó sáv kialakításával, közlekedé-
si lámpák elhelyezésével reményeink szerint 
gyorsabb és biztonságosabb lesz a nagysorom-
pón való átjutás, illetve maga a kereszteződés.
 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása című felhíváson az idén 
a szakorvosi rendelőintézet hőközpont moder-

nizálása, illetve napelemmel való korszerűsí-
tésére adunk be pályázatot. Ennek elbírálása 
márciusban várható, eredményesség esetén a 
beruházás egy éven belül megvalósulhat.
 Nagy, ugyanakkor szép feladat a TOP 
PLUS pályázaton elnyert 4,5 milliárd forint 
összegű támogatás feltételinek megfelelő 
dokumentáció összeállítása, melynek leg-
fontosabb részét már februárban el is fogad-
hatja a testület. Valamint számos feladat vár 
még ránk tervezés, projektelőkészítés terén 
is, hogy a beruházások minél hamarabb el-
indulhassanak.

Skribekné Komár Ágnes
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
A szociális bizottság a rendkívüli segélyről 
és a temetkezési hozzájárulásról dönt saját 
hatáskörében. A rendkívüli segély, ahogyan 
a neve is mutatja, nem várt, rendkívüli élet-
helyzetekre vonatkozó anyagi segítségnyúj-
tást jelent. Ilyen például, amikor valaki el-
veszti az állását, vagy tartósan beteg lesz. 
A rendkívüli segély keretein belül tudjuk se-
gíteni a rászoruló gyermekes családokat is, 
akik általában az iskolakezdés és az év végi 
ünnepek előtt kérnek támogatást az önkor-
mányzattól. Az igény benyújtását követően 
a bizottság az igénylő körülményeinek fi -
gyelembe vételével dönt a támogatás mér-
tékéről. Múlt évben közel 45 millió forin-
tot osztott szét az önkormányzat nagyjából 
1000 kérelem alapján. Ennek 60 százalékát 
felnőttek vették igénybe, 40 százalékát pe-
dig a gyermekesek. 
 Fontos változás volt tavaly a szociális ellá-
tás terén, hogy végre méltó helyre költözhetett 
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat és Központ. Emellett a szociális 
intézményrendszerünk is bővült a Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszió által működtetett 
Új esély központtal, amely pszichiátriai- és 
szenvedélybetegek számára nyújt segítséget. 
A központ év végén nyílt meg, ez lesz az első 
teljes évük Vecsésen, ezért tapasztalatokról 
még korai lenne beszámolni, de az rövid időn 
belül kiderült, hogy van igény az ellátására. 
 Az elmúlt év egyik jelentős eredménye, hogy 
közel 600 millió forintot nyert a város új bölcső-
de létesítésére. Az új tagintézmény kialakításá-
val tovább nő a bölcsődei férőhelyek száma a 
városban, amire nagy szüksége van a városnak, 
mert az utóbbi időben sok fi atal család költö-
zött Vecsésre, ezzel párhuzamosan a születendő 
gyermekek száma is növekszik. A beruházás 
előkészületei folyamatban vannak, az építke-
zés várhatóan még ebben az évben elkezdődik.  

Oláh László
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elsősorban abban reménykedem, hogy akár 
az oltások, akár a nyájimmunitás révén a ví-
rus egyszerű náthává szelídül. Ha ez bekö-
vetkezne, akkor nem lenne szükség a gaz-
daság és a személyi szabadság korlátozására, 
ezáltal minden területen megnyugodnának 
a kedélyek, az életünk pedig visszatérhetne 
a rendes kerékvágásba. 
 Ennek a speciális helyzetnek a megszű-
nésével az önkormányzatok hétköznapjai is 
újra a megszokott mederben folyhatnának, 
és visszakaphatnánk például az iparűzési 
adót, hiszen az régen is az önkormányzatok 
saját bevétele volt. Ebből tartjuk fenn a vá-
rosi intézményeket, és nagyrészt ettől függ 
az olyan önként vállalt feladatok teljesítése 
is, mint a vecsési egészségügy működtetése 
vagy a polgármesteri hivatal dolgozói számá-
ra elfogadott bérkiegészítés, a Vecsés Pótlék. 
 Az elmúlt években jól haladtunk a város 
fejlesztésével, számos területen előrelép-
tünk. Jelenleg két nagy beruházás, a kézi-
labda munkacsarnok és a tanuszoda építése 
zajlik, az előttünk álló legnagyobb feladatok 
nem sajáterős beruházások. Ilyen az ivóvíz-
hálózat újjáépítése, ami évtizedes probléma 
Vecsésen, illetve a vasúti aluljáró kialakítása. 
Utóbbit a MÁV egyszer már jóváhagyta, en-
gedélyes terveink is voltak, de ezt a lehető-
séget 2010-ben elvették a várostól. Ez a be-
ruházás nagyon fontos lenne, ezért remélem, 
hogy a vasúttársaság valamilyen módon le-
hetővé teszi majd a megvalósítást. 

Örülnék több zöldövezeti fejlesztésnek, több 
közparkra lenne szükség, ahol sétálni, meg-
pihenni, kikapcsolódni lehet. Élhetőbb len-
ne Vecsés, ha nem épülne be minden, hanem 
több zöldterület lenne a városban. 
 Forgalomtechnikai változtatásokra is szük-
ség van lakó-pihenő övezetek kialakításával. Így 
talán jobban kordában lehetne tartani a kisebb 
utcákban száguldozó „hobbi autóversenyzőket” 
és nagyobb biztonságban közlekedhetnénk.

Dr. Lugosi Mária
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
A járvány miatt tavaly csak a Murcifesztet, a 
szüreti bált és a VHZ karácsonyi koncertjét 
sikerült megtartani, illetve a vírushelyzet elő-
írásainak megfelelően megrendeztük a Min-
denki Karácsonyát. Bízunk benne, hogy idén 
több rendezvény megtartására lesz lehetősé-
ge az önkormányzatnak és a helyi kulturális 
csoportoknak, melyeket az elmúlt évekhez 
hasonlóan anyagilag is szeretnénk támogatni. 
 A bizottság költségvetéséből idén is szeret-
nénk támogatni a Rákóczi Szövetséget, mely a 
határon túli magyar gyermekek magyar nyel-
vű iskolaválasztását és a tanévkezdését segíti. 
Tavaly 200 ezer forinttal segítettük a kezdemé-
nyezést, ezáltal húsz gyermek iskolakezdéséhez 
járultunk hozzá.  A vecsési iskolák és egyhá-
zak nyári táborait is szeretnénk segíteni, aho-
gyan ezt tavaly és a korábbi években tettük.  
 Minden évben csatlakozunk a Bursa Hun-
garica ösztöndíjpályázathoz, hogy a felső-
oktatásban tanuló diákoknak tanulmánya-
it segítsük. Emellett saját ösztöndíja is van 
az önkormányzatnak, melyre évről évre sok 
vecsési diák jelentkezik. A lehetőségeinkhez 
mérten idén szeretnénk megemelni a pályá-
zaton elnyerhető támogatás összegét.    
 Egy nagyobb szabású ünnepséget is ter-
vezünk a Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola és az 
egyházközségünk alapításának 225. évfor-
dulója alkalmából. 1797-ben lett önálló plé-
bániája Vecsésnek, és ezzel egy időben tör-
tént az általános iskola alapítása is. A két 
ünnepséget külön választanánk, az iskola 
alapítási évfordulójáról tanév végén szeret-
nénk megemlékezni. Erre az alkalomra az is-
kola történetét bemutató kiadvánnyal készü-
lünk. Az egyházközség évfordulóját a falusi 
búcsú napján szeretnénk megünnepelni, eb-
ből az alkalomból a Szent Kereszt templom-

ban tartanánk egy ünnepi szentmisét, amit a 
Váci Egyházmegye segédpüspöke, Varga La-
jos celebrálna. Erre az alkalomra Fühwirth 
Mihály úr szerkesztésében készül egy kiad-
vány, Huszka Mihály plébános úr és Varga 
Lajos segédpüspök támogatásával.

Várszegi Csaba
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk foly-
tatni a városi faültetési programot. A kezde-
ményezés olyan népszerű a lakosság köré-
ben, hogy tavaly megemeltük a facsemeték 
beszerzésére fordítható keretösszeget. A na-
gyobb városi utak mentén lévő fasorok gondo-
zását idén is elvégeztetjük, emellett a kisebb 
utcákban is vizsgáljuk a fásítás lehetőségeit.   
 Támogatjuk a környezetvédelemhez kap-
csolódó kezdeményezéseket, például egy civil 
javaslat kapcsán szeretnénk bővíteni néhány 
újabb állomással a patak menti tanösvényt. 
Továbbra is segítjük a Kispatak Természet-
védő Egyesület és Hulladékkommandó mun-
káját, hiszen a csoport tagjai nagyon sokat 
segítettek az elmúlt években a városi terü-
leteik megtisztításában. 
 Idén változás várható a városi zöldfelüle-
tek kezelésében, karbantartásában. Ezeknek 
a munkáknak egy részét átveszi az önkor-
mányzattól a Városgondnok Kft. Az átszer-
vezés kidolgozásában és megvalósításában 
fontos szerepe volt Frühwirthné Halász Me-
linda alpolgármester asszonynak. 
 Tervezzük egy lakossági veszélyes és 
egyéb hulladék átvételére alkalmas hely-
szín kialakítását, az előkészületekkel jól ál-
lunk, de még nem tudjuk, hogy mikor ke-
rülhet sor a megvalósításra. Mindemellett a 
zöldhulladékok kezelése is napirenden van. 
 Idén a közparkok felújítása terén is elő-
rébb lépünk, hiszen megújul a Fő út mellett 
található Hősök ligete. 
 Kerékpárutak kialakítását is tervezzük, 
ez a város belső területeit és a városon kí-
vüli részeket egyaránt érinti. Utóbbi esetben 
több település együttműködésére, mondhat-
ni, agglomerációs összefogásra van szük-
ség, ezért a tervezés is egy hosszabb folya-
mat, aminek egyelőre még az elején járunk 
a koncepció kialakításával.
 2020-ban szerettünk volna szervezni egy 
kerékpáros körtúrát, amely a környezetvéde-
lem fontosságára felhívó közösségépítő kez-

deményezés lett volna, de a pandémia miatt 
elmaradt. Ha lesz rá lehetőségünk, akkor ezt 
a rendezvényt is szeretnénk megtartani. 

Czibolya Zoltán 
SPORT BIZOTTSÁG
A megszorítások fi gyelembevételével – a Spor-
tos és Egészséges Város program jegyében – ke-
zeltük a sportcélú fejlesztéseket, beruházásokat. 
Próbáltunk minden lehetőséget megragadni, 
ahol a beruházásokhoz támogatást tudtunk 
szerezni, legfőképp a TAO-támogatásokra 
gondolok. Többek között így valósítottuk meg 
az Andrássy iskola sportudvarának felújítását, 
egy többfunkciós rekor tánpálya megépítését 
a Halmi Telepi iskolában, a lakótelepi fi tnesz-
parkot, a Sándor tanya fejlesztését élőfüves 
labdarugópályával, öntözőrendszerrel, világí-
tással, futókörrel, külső parkolókkal és a bel-
ső utak egy részének megépítésével. 
 Az önkormányzat fontos feladatának tekin-
ti, hogy az élsport, az utánpótlás- és a lakossá-
gi sport számára is megteremtse a megfelelő 
körülményeket a városban. Nagy örömömre 
szolgál, hogy elkezdődött a két államilag tá-
mogatott beruházás, a tanuszoda és a kézi-
labda munkacsarnok építése, hiszen ezekre 
több szempontból is szüksége van a város-
nak. Bátran mondhatom, hogy mindkét léte-
sítmény elkészül idén. A kézilabda munka-
csarnok építésével megújul a Halmi tér, ahol 
a beruházással párhuzamosan új modern ját-
szótér, parkolók, járdák is épülnek. 
 Idén szeretnénk továbbfejleszteni a Sándor 
tanyai sportcentrumot. Az új székház és a lelá-
tó tervei készen vannak, remélem sikerül ezt a 
beruházást is TAO-támogatásból megvalósíta-
ni. Folyamatban van a Dózsa György úti cen-
terpálya felújítása, ami azért is fontos, mert az 
új sportcentrum felépítése után a régi sportte-
lepet átadjuk a lakosságnak, ezért ott olyan fej-
lesztéseket szeretnénk megvalósítani, melyek 
a lakosság sportolási lehetőségeit teszik jobbá. 
 Régóta tervezzük kerékpárutak építését. 
Úgy gondolom, a közeljövőben lesz lehető-
ségünk ezen a területen is előre lépni. 
 Idén is szeretnénk a lehetőségeinkhez mér-
ten anyagilag támogatni a Vecsési Sportegye-
sület szakosztályait, és szeretnénk megtartani 
a pandémia miatt sajnálatos módon elmaradt 
Bajnokok Vacsoráját, ahol megköszönjük a 
kiemelkedő eredményeket elérő sportolóink 
munkáját. VT info
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HÍREK

Interaktív 
VÁLLALKOZÓI 
FÓRUM 
Vecsésen
Tisztelt Vállalkozók!
A Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara tisztelettel meghív 
minden kedves érdeklődőt fóru-
mára, mely a gazdaságot, a pá-
lyázati lehetőségeket és az üzle-
ti biztonságot érintő kérdések 
tárgyában kerül megtartásra.
 A rendezvény célja, hogy a részt-
vevők aktuális információkhoz jus-
sanak a jelenlegi magyar és nem-
zetközi gazdasági helyzetről, az 
európai uniós támogatások sza-
bályozásáról, az aktuális pályázati 
lehetőségekről, azok feltételeiről, 
valamint a hazai üzleti biztonság 
megteremtésének eszközeiről.
 „Hogyan válasszuk el a lénye-
gest a lényegtelentől?” Gondo-
latok a gazdaságról című előadá-
sával dr. Vereczkey Zoltán, a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke indítja a rendezvényt, ezt 
követően „A Pest megyei vál-
lalkozások számára elérhető 
pályázati lehetőségekről” dr. 
Vincze Gábor, a PMKIK főtitkára ad 
tájékoztatást, majd Prof. Dr. Nóg-
rádi György, külpolitikai szakértő, 
egyetemi professzor tart „Biz-
tonság, közbiztonság, üzleti 
biztonság” Gondolatok a mig-
ráció körüli nemzetközi jogról 
és tényekről címmel érdekfeszí-
tő előadást.
 A rendezvény 2022. február 
15-én 15 órakor a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban kerül 
megrendezésre, ahol a jelen-
legi járványügyi korlátozásokat 
betartásával lehetőség van a sze-
mélyes részvételre. Az előadások 
online módon, a ZOOM szoft-
veren keresztül is követhetőek 
lesznek.
 Bővebb információkat a ka-
mara internetes oldalán, a 
v2.pmkik.hu honlap nyitólap-
ján találnak.
 Minden érdeklődőt várunk sze-
retettel!

  Karácsonyi ünnepséget tartottak december 14-én 
a Vecsési Gondozási Központban. Az Idősek Klub-
ja tagjait az intézmény vezetője, Pereginé Vodila Te-
rézia köszöntötte, majd Skribekné Komár Ágnes, az 
önkormányzat szociális bizottságának elnöke kívánt 

A Gondozási Központ 
KLUBTAGJAIT 

köszöntötték karácsonykor 

boldog karácsonyt a klubtagok-
nak. Köszöntőjében elmondta 
azt is, hogy karácsonyig több 
mint háromszáz élelmiszercso-
magot oszt szét az önkormány-
zat a vecsési rászorulók között. 
A tartósélelmiszereket és édes-
séget is tartalmazó csomagokat 
a Gondozási Központ klubtag-
jai is átvehették a karácsonyi ün-
nepség végén. 
 A köszöntők után Dömötör 
Norbert református lelkész osz-
totta meg az ünnephez kapcso-
lódó gondolatait a nyugdíjasok-

kal, majd a Czövek Olivér Református Óvoda 
gyermekei énekkel és ajándékokkal kedves-
kedtek a szépkorúaknak, akik a kedves gesz-
tust saját készítésű ajándékokkal viszonozták.

VN, fotó: varga 

Dömötör Norbert református lelkészt hall-
gatják a Gondozási Központ klubtagjai

A Czövek Olivér Református Óvoda óvodásai 

Mind a négy gyertyát meggyújtották
 az adventi koszorún

A z elmúlt két évünket a 
koronavírus-járvány ha-
tározta meg, de bízom 

benne, hogy idén talán meg-
szelídül annyira a vírus, hogy 
jelentősebb korlátozások nél-
kül is együtt tudunk vele élni. A 
járvány miatt nem volt lehetősé-
günk arra, hogy a korábban meg-
szokott formában éljük meg a 
közösségi alkalmainkat, nagyon 
sok rendezvényünk elmaradt, 
vagy csak korlátozott körülmé-
nyek között tudtuk megtartani. 
Úgy látom, hogy ennek követ-
keztében a közösségek egy ré-
sze meggyengült, szétzilálódott, 
ezért nagyon nagy szükségünk 
volna az együtt töltött pillana-
tokra, hiszen a közösségben töl-
tött időre, legyen szó munkáról 
vagy kikapcsolódásról, minden-
kiben megvan az igény. 
 A járvány hatására új problé-
mák váltak a mindennapjaink ré-
szévé. Nem láthatjuk előre, hogy 
mikor kerül karanténba a gye-
rekünk vagy egy családtagunk, 
hogy bemehetünk-e a munkahe-
lyünkre dolgozni, elérjük-e az 
orvost, amikor szükségünk van 
rá, és még hosszasan folytathat-
nánk a felsorolást, hogy mennyi 
mindent kell cipelnünk a hátun-
kon a pandémia miatt. Minden-
kinek nagy segítséget jelentene, 
ha ezek a terhek enyhülnének az 
elkövetkező időszakban. 
 Az önkormányzati munka te-
kintetében fontos lenne, ha újra 
a város fejlesztésére fordíthat-
nánk az összes erőforrásunkat, 
és nem attól kellene tartanunk, 
hogy újra leállítják a gazdasá-

got, ami a bevételeink csökke-
néséhez vezet. Ha ez az év ked-
vezőbben alakulna a tavalyinál, 
az a társadalom helyzetét és az 
önkormányzati munkát is jelen-
tősen segítené.  
 Az idei év első időszakában 
felfokozott hangulatra számít-
hatunk a közéletben, hiszen or-
szággyűlési választás előtt ál-
lunk, de reményeink szerint a 
választások után már egy nyu-
godtabb időszak következhet az 
életünkben.  
 Új lendületet adhat Vecsés fej-
lődésének az a 4,5 milliárd forin-
tos fejlesztési támogatás, ame-
lyet az európai uniós TOP Plusz 
program keretében nyert el a vá-
ros. A következő hónapok fel-
adata lesz, hogy olyan terveket 
állítsunk össze, melyek megva-
lósításával ezt a pénzügyi kere-

tet a város hosszú távú fejlődé-
sének szolgálatába állíthatjuk. 
A folyamatban levő kormány-
zati beruházások, a kézilabda 
munkacsarnok és a tanuszoda 
építése szintén ezt a célt szol-
gálja, hiszen a két új sportléte-
sítmény lehetőséget teremt arra, 
hogy a vecsési lakosok több re-
kreációs és kikapcsolódási le-
hetőség közül választhassanak 
a lakóhelyükön. 
 Ha körülnézünk a világban, 
mindannyian láthatjuk, hogy 
az eddigi életmódunk egyre ke-
vésbé lesz fenntartható a kö-
vetkező évtizedekben. Alkal-
mazkodnunk kell a várható új 
helyzetekhez, ezért a környezet-
védelemre még nagyobb hang-
súlyt kell fektetnünk egyéni és 
önkormányzati szinten is. Az 
a célunk, hogy minél nagyobb 
mértékben áttérjünk a megúju-
ló energiák hasznosítására, a 
hatékony és fenntartható mű-
ködés érdekében modernizál-
ni kell az intézményeinket. Az 
energiaárak világszerte tapasz-
talható emelkedése miatt pénz-
ügyi szempontból is fontos, hogy 
csökkentsük a fogyasztásunkat.  
 Környezetünk tisztaságára, a 
külterületeken fellelhető illegális 
hulladéklerakatok és a belterü-
leteken elszórt szemét felszámo-
lására egyaránt nagy fi gyelmet 
fordítottunk az elmúlt évben. 
Ezekre a céljainkra pályázati 
forrásokat is nyertünk, ennek 
eredményeként tudtunk például 
kamerákat telepíteni a kritikus 
külterületi helyszíneken, aminek 
köszönhetően sikerült megaka-

Az új év kezdetén Frühwirthné Halász 
Melinda alpolgármesternek is feltettük azt 

a kérdést, amit a bizottsági elnököknek: mit 
tartogat a városnak a 2022-es esztendő? 

          VECSÉS 
FEJLŐDÉSE

 Új lendületet 
vehet

INTERJÚ

dályozni a területek újraszeny-
nyeződését. Kevés helyen ke-
letkeztek kisebb lerakatok, de 
ezeket azonnal felszámoltuk, a 
közterület-felügyeletünk a lét-
számbővítésnek köszönhetően 
minden szennyezésnek utána-
jár, több esetben sikerült bírsá-
got is kiszabni és takarításra kö-
telezni az elkövetőket. A városi 
zöldfelületek kezelésére szeret-
nénk kialakítani egy jobban mű-
ködő rendszert, aminek az irá-
nyítását a Városgondnok Kft.-re 
bízzuk. Az elmúlt három hónap-
ban napi szinten bekapcsolódtam 
a zöldfelületek gondozásával, a 
város tisztán tartásával foglalko-
zó csapat munkájának irányítá-
sába. Igyekeztem javaslataim-
mal segíteni a munkavégzést. 
A dolgozóknak plusz juttatá-
sokat és prémiumot biztosítot-
tunk, munkaruházatot vásárol-
tunk, és a munka szervezését 
is próbáljuk hatékonyabbá ten-
ni, hogy szakszerűen gondo-
zottak és ápoltak legyenek Ve-
csés közterületei. Készülünk a 
tavaszi munkákra, a Hősök li-
getében pedig egy teljes park-
átépítést tervezünk. Egy olyan 
zöldterület kialakítását, ahol pi-
henésre, feltöltődésre is lehető-
sége lesz a lakosságnak.  
 A város két nagy problémá-
ja az ivóvízhálózat és a vasúti 
átjáró helyzete. Bízom benne, 
hogy az ivóvízhálózathoz kap-
csolódó problémáink megoldá-
sára igénybe vehetünk pályázati 
forrásokat, mert a több milliárd 
forintos fejlesztéshez nem ren-
delkezünk anyagi forrásokkal. 
A vasúti átjárónál hamarosan 
elkezdődhet a kanyarodósáv és 
lámpás kereszteződés kiépítése. 
Erre kiírták a közbeszerzési eljá-
rást, a beruházás idén elkészül, 
és reményeink szerint enyhíteni 
fogja az átjárónál tapasztalható 
kritikus forgalmi állapotokat. 
 Idén több nagy cég is letele-
pedhet vecsési ipari területeken, 
ennek következtében növeked-
hetnek a város adóbevételei, ha 
a gazdaság a továbbiakban is jól 
teljesít. A nagyobb bevételekből 
az önkormányzat is többet for-
díthat belterületi utak, járdák 
fejlesztésére, illetve sok egyéb 
beruházásra, amelyek komfor-
tosabbá tehetik a vecsési lako-
sok életét.   

Lejegyezte: Varga Norbert
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Egy különleges 
este a BÁKK-ban

– ILYEN VOLT A VÁROS BÁLJAImmár két éve, hogy Magyarországot is 
elérte a koronavírus-járvány. A 2020-as évet 
jelentősen megnehezítette a pandémia, de a 
2021-es esztendő már kedvezőbben alakult. 

A térség országgyűlési képviselőjét, dr. Szűcs 
Lajost kérdeztük, milyennek látja az elmúlt 

időszakot, és mit várhatunk az új esztendőtől? 

„Az akadályok ellenére 
is sok fejlesztés valósult meg”

H ogyan értékeli az elmúlt 
évet a választókerülete 
vonatkozásában, sike-

rült a nehézségek ellenére előre-
lépniük a településeknek, köz-
tük Vecsésnek?  
 – A Covid-19 járvány okoz-
ta nehézségek ellenére is tudtunk 
érdemben előre lépni. Az aka-
dályok ellenére is sok fejlesztés 
valósult meg. A választókerüle-
tünk Magyarország egyik legdi-
namikusabban fejlődő területe lett. 
Adottságai miatt az elmúlt évek-
ben megannyi új vállalkozás ke-
resett és talált új telephelyet. Út-
fejlesztések kezdődtek, fejeződtek 
be, állnak tervezés alatt! Egészség-
ügyi, oktatási, szociális, sport és 
önkormányzati fejlesztések való-
sultak meg, vagy éppen vannak 
folyamatban. Fontos kiemelnem 
az óvodák, bölcsődék, az egész-
ségházak, iskolák felújítását, vagy 
éppen újak építését mind a 8 tele-
pülésen, utak, járdák, parkolók épí-
tését, a gyáli uszoda megvalósítá-
sát, vagy éppen legutóbb a vecsési 
kézilabda csarnok, és tanuszoda 
munkálatainak elkezdését. Épül-
tek szabadtéri parkok, újult meg 
tornacsarnok, megszépültek több 
településen is templomaink, futó-
pálya, műfüves focipálya is épült 
az elmúlt években, nem beszélve 
az ipari parkok bővüléséről, ame-
lyek munkahelyet teremtenek az 
itt élők számára. Vannak bőven az 
utóbbi időszakban elkészült szép 
eredmények, és vannak folyamat-
ban lévő projektjeink. Nem állunk 
meg, megyünk előre és folytatjuk! 

– Vecsésen jól alakult az év vége, 
hiszen elkezdődött két régóta 
várt állami beruházás, a kézi-

labda munkacsarnok és a tan-
uszoda építése, emellett egy új 
bölcsőde építésére is nyert pá-
lyázati forrást a város. Közben 
Szlahó Csaba polgármester úr-
ral lépéseket tettek a Telepi út–
Dózsa György út közötti vas-
úti átkelő és az ivóvízhálózatot 
érintő problémák megoldására. 
Utóbbi két üggyel kapcsolatban 
vannak új fejlemények? Várha-
tó, hogy idén közelebb kerülünk 
ezeknek a problémáknak a meg-
oldásához? 
 – Az ivóvízhálózat problémá-
ival még tavaly év végén felke-
restem az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériumot, ahol 
biztató választ kaptam a térsé-
günket érintő fontos problémát 
illetően. Mivel komoly beruhá-
zásról van szó, gondosan meg 
kell tervezni a felújítás részleteit 
annak érdekében, hogy a fejlesz-
tés hosszú időre garantálni tudja 
a megfelelő ivóvízellátást. Az or-
szágos víziközmű állapotokat be-
mutató és értékelő Nemzeti Vízi-
közmű-közszolgáltatási Stratégia 
elfogadásra került a Kormány ál-
tal, kihirdetése pedig a közeljö-
vőben várható. A Stratégia kihir-
detését követően megkezdődhet 
az elavult hálózatok hosszú távú 
cseréjének tervezési folyamata. 
Ezen felül az idén kiírásra kerü-
lő pályázatok is támogatni tud-
ják majd a fejlesztési terveinket. 
Így bizakodó vagyok. Előrelátha-
tóan idén már komoly előrelépés 
történhet a vízhálózat ügyében.
 A vasúti átkelő kérdésében 
igazi örömhírrel szolgálhatok, 
hiszen a tervek elkészültek, az 
engedélyek megvannak, jelen-
leg a közbeszerzés folyik, így 

tavasszal elindulhat maga a ki-
vitelezés. Azt hiszem, óriási elő-
relépés lesz a helyi közlekedést 
tekintve ez térségünkben és fő-
leg Vecsésen. Egy régen várt fej-
lesztés készül el, valósul meg a 
közeljövőben. Kérem természe-
tesen az erre közlekedők türel-
mét és megértését.

– Az Európai Fejlesztési Alap 
forrásaiból a TOP Plusz Prog-
ram keretében jelentős összeget, 
4,5 milliárd forinttámogatást ka-
pott Vecsés. Ez a forrás jelen-
tősen növeli a város fejlesztési 
lehetőségeit. Pontosan milyen 
célokra fordítható ez az összeg? 
 – Vecsés is azon kiemelt 60 
város egyike, ahol a város ve-
zetése integrált városfejleszté-
si stratégiát tud megvalósítani. 
Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat mintegy 4,5 milliárd 
forintnyi keretösszegben, köny-
nyített feltételekkel, szinte pá-
lyázat nélkül tud majd a saját 
elképzeléseire támogatást kér-
ni, és a terveit megvalósítani. 
A tervek között szerepelnek óvo-
dafejlesztések, a vecsési intéz-
mények energetikai fejlesztései, 

kerékpárutak építése és játszó-
park, szabadidőpark fejlesztés. 

– Tartogat még egyéb lehetősé-
geket Vecsés és a környező tele-
pülések számára a 2021-2027-es 
uniós fejlesztési ciklus? 
 – Ősz végén elkezdődött az 
uniós költségvetés következő 7 
éve. Végre Budapest és Pest me-
gye külön régiót alkot, így Pest 
megye települései és vállalkozá-
sai mintegy 153 milliárd forint-
nyi összegre pályázhatnak. Pest 
megye leválásával számos lehe-
tőséget tartogat az elkövetkező 7 
év az itt élők számára. Érdemes 
fi gyelni a pályázatokat, és élni a 
kínálkozó lehetőségekkel. 

– A koronavírus-járvány gaz-
daságilag megszorongatta a vi-
lágot, így Magyarországot is. 
Ezzel összefüggésben most az 
infl áció sújtja Európát, az ár-
emelkedések hatását hazánkban 
is érezzük. Mit tud tenni ebben 
a helyzetben a kormány, milyen 
intézkedésekkel segítik 2022-
ben a magyar emberek életét?
 – A gazdaság újraindítása ér-
dekében a kormány 2021-ben is 

folytatta az adócsökkentésekre, a 
munkahelyteremtésre és a csalá-
dok megerősítésére épülő gazda-
ságpolitikáját. Ennek köszönhe-
tő, hogy a gazdaság teljesítménye 
6,4%-kal nőhetett, a foglalkozta-
tottak száma 4,7 millióra emel-
kedett, a munkanélküliségi ráta 
pedig 4% alá javult. A korábbi 
baloldali kormányokkal ellentét-
ben, mi nem a megszorításokban, 
hanem a valódi megoldásokban 
hiszünk. A kormány élelmiszerár 
stopot vezetett be 6 termék ese-
tében. Ezeknek az árát a boltok 
kötelesek februártól az október 
15-ei árakhoz igazítani. A ben-
zinár stop szintén a magyar em-
berek érdekeit hivatott segíteni. 
Mind az alapvető élelmiszerek, 
mind az üzemanyag árának rög-
zítése az említett probléma keze-
lését szolgálja. Ezen felül fontos 
megemlíteni, hogy míg Euró-
pa-szerte elszaladtak az árak a 
villamosenergia és a gáz tekin-
tetében, addig nálunk a kormány 
a lakossági fogyasztási díjakat is 
rögzítette. Jelenleg Magyarorszá-
gon a legalacsonyabb a gáz és a 
villany lakossági ára. Míg nyu-
gaton néhány hónap alatt az ener-
giaválság miatt megduplázódtak 
a háztartásokban a közüzemi 
számlákra fordított összegek, ad-
dig mi megvédtük a magyar la-
kosságot ettől. A családtámogatá-
sok, a béremelések, és a gazdaság 
fellendítését szolgáló beruházá-
sok is mind a Covid-19 válságot 
hivatottak ellensúlyozni. 

– Idén áprilisban újra választ 
az ország, hamarosan a kam-
pány is a célegyenesbe fordul. 
Hogyan készül a sorsdöntőnek 
is nevezhető megmérettetésre? 
 – Valóban komoly tétje van 
az előttünk álló választásnak, 
arról dönthetünk, hogy folytat-
juk a fejlődést, vagy visszatérünk 
a múltba, ahonnan egyszer már 
eljöttünk. Egyre többen vannak 
olyanok, akik látják az eredmé-
nyeket és segítik a munkánkat. 
Csak az elvégzett közös mun-
kában hiszek, éppen ezért ké-
rem Önöket a megkezdett mun-
ka folytatására.
 Bizakodóan állok az előttünk 
álló kihívás elé, hiszen úgy gon-
dolom az elért eredmények ma-
gukért beszélnek. Találkozunk 
április 3-án! Hajrá Magyaror-
szág! Hajrá Vecsés! varga 

Egy év kihagyás után 
ismét megrendezték 

Vecsés Város Bálját, az 
eseménynek idén újra a 
Bálint Ágnes Kulturális 
Központ adott otthont. 

S aját magunk is megtapasz-
taltuk 2019-ben a városi 
bál különleges hangula-

tát, amit az egy év kihagyás el-
lenére is tovább fokoztak a szer-
vezők. Úgy voltak vele, hogy a 
belépőjegyek áráért cserébe olyan 
színvonalú szolgáltatást szeret-
nének adni a vendégeknek, amit 
fordított esetben ők is elvárná-
nak, ezért már a belépés pillana-
tától – itt jegyeznénk meg, hogy 
csak védettségi igazolvánnyal 
lehetett részt venni a bálon – 
a közönség minőségi kiszolgálá-
sáról szólt minden a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban. A szépen 
megterített asztalok, a fények, a 
sztárvendég, Krisz Rudi és a Black 
Velvet profi  partyzenekar, a vacso-
rára felszolgált bőségtál, a selfi e-
gép mind hozzájárult a különleges 
hangulatú este sikeréhez, amit a 
visszajelzések alapján valamennyi 
résztvevő nagyon élvezett. 
 – A 2019-ben megtartott bál 
után úgy gondoltuk, hogy azokon 
a dolgokon nem szeretnénk vál-
toztatni, amelyek akkor működ-
tek. Egy bál sikerének az alapja 
a felszolgált ételekben és a zené-
ben rejlik, ha ezek rendben van-
nak, akkor általában az emberek 
jól érzik magukat. A helyszínen 
azért változtattunk, mert úgy gon-
doltuk, hogy a város bálját mégis-
csak jobb egy városi intézmény-
ben megtartani. Az előző 
bálhoz képest újítás 
volt az értékes 
nyereménye-
ket – többek 
között well-

ness hétvégét és hétvégére szóló 
autóbérlést – felvonultató tombo-
la, a vendégek biztonságos haza-
szállításáról gondoskodó sofőr-
szolgálat – melyet bárki igénybe 
vehetett és nem kellett külön fi -
zetni érte – valamint a sztárfel-
lépő, Krisz Rudi jelenléte, aki 
még a kételkedők számára is kel-
lemes meglepetést okozott fellé-
pésével – mondta ifj. Kortye Vil-
mos. Hozzátette, arra különösen 
fi gyeltek, hogy ne laposodjon el 
a bál, ezért úgy állították össze a 
programokat, hogy a jó hangulat 
végig fennmaradjon. 
 A rendezvényt Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, Szlahó 
Csaba polgármester, Skribekné 
Komár Ágnes bizottsági elnök és 
ifj. Kortye Vilmos közösen nyitot-
ta meg, majd a vacsorát követően 
a Black Velvet zenekar húzta fel 
a rendezvény hangulatát, amit to-
vább fokozott Krisz Rudi 40 per-
ces élő énekes-zongorás produk-
ciója. Előbbit és utóbbit is imádta 
a közönség, amit az is jól muta-
tott, hogy az éjféli tombolasorso-
lás után visszatérő zenekar mu-

zsikájára hajnalig táncoltak 
a vendégek, még az 

idősebb korosztály 
képviselői is.

 A  h e l y -
szín nagyon 

bevált, ezért a folytatást is a 
BÁKK-ban képzelik el – árulta 
el ifj. Kortye Vilmos. A koncep-
ción nem szeretnének változtat-
ni a jövőben sem, továbbra is az 
a cél, hogy egy különleges hangu-
latú estével örvendeztessék meg a 
közönséget. Magasra került idén 
a mérce, melyet jövőre csak egy 
újabb nívós városi bál szervezé-
sével lehet megugrani.  

VN, fotók: Agárdi Gábor

tani. Az előző 
est újítás 
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ye-
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-

zsikájára hajna
a vendég
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A bölcsődei munka
forrása a szeretet, 
amely a legfőbb 

értéke az embernek 
Káldy Györgyné, Zsuzsa három éve vezeti a vecsési 

Semmelweis Bölcsődét. Ezúton érdeklődtünk nála, hogyan 
alakult a bölcsőde élete mióta megkapta megbízását?  

Pest megye legjobb 
matekosai versenyeztek 

OKTATÁS

Egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően 
idén is megrendezte szalagavató ünnepségét a 

Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium a Bálint Ágnes Kulturális Központban. 

  A Boronkay György Műszaki Tech-
nikum és Gimnáziumban szervezték a 
Pest Megyei Matematika Verseny dön-
tőjét. A Petőfi  isko-
lát Tapodi Márton 
9. b osztályos tanu-
ló képviselte. A ver-
seny megnyitóján 
Cs. Nagy András, a 
verseny szervező-
je elmondta, hogy 

A szalagavató ünnepség az érettsé-
gi mellett a végzős gimnazisták ki-
emelt iskolai eseménye, amelyre eb-

ben a tanévben december 10-én került sor a 
BÁKK-ban. A szigorú járványügyi intézke-
dések ellenére sikerült szép és tartalmas esté-
vel megajándékozni a végzős diákokat és hoz-
zátartozóikat, akiket Osikoviczné Csendesi 
Mária igazgatóasszony és dr. Huszka Mi-
hály lelkipásztor köszöntött. 
 A két végzős osztályt és osztályfőnökei-
ket – Gyepesy Imola, Bekkerné Fenyő Ág-

nes és Cserné Szabó Anita tanárnőket – az 
alsóbb évesek irodalmi műsorral és a hagyo-
mányos nyitótánccal, a palotással köszöntöt-
ték, majd az este első felében két meglepe-
tésben is részük volt. Péter Zoltán tanár úr 
zongorán adta elő Johann Pachelbel Kánon-
ját, majd az iskolánk tanári tánca – melyben 
nem csak pedagógus kollégáink vettek részt 
– dobta fel a hangulatot.  A palotás és a ta-
nári Zorba tánc koreografálásáért és betaní-
tásáért Fekete-Part Gabriella tanárnőt illeti 
köszönet. 
 Az ünnepélyes szalagáldást és szalagtűzést 
követően videó-összeállításban elevenedtek 
meg a diákok elmúlt négy évének minden-
napjai, majd Pomázi Máté népszerű musical 
slágereket adott elő, valamint a Blachkraft 
zenekar produkciója szórakoztatta a közön-
séget.
 Ezután következtek a végzősök osztálytán-
cai. Elsőként az A osztály La Casa De Papel, 
vagyis a Nagy pénzrablás, majd a C osztály 
Időutazás című előadását tekinthette meg a 

közönség. Az est fénypontjaként került sor a 
várva várt osztálykeringőkre, amelyek most 
is életre szóló, felemelő élményt jelentettek 
a diákok és a nézők számára. Az osztályfő-
nökök is részt vettek osztályaik produkciói-
ban: az A osztály volt és jelenlegi osztályfő-
nöke az osztálytáncban jeleskedett, Cserné 
Szabó Anita pedig keringőzött C-s tanítvá-
nyaival. Zárásként a végzősök tanáraikat és 
hozzátartozóikat vihették táncba. 
 Véget ért tehát a tánc- és ruhapróbák hosz-
szú folyamata, lezajlott az ünnepség, amelyen 
egy estére minden tekintet a végzős gimna-
zistáinkra szegeződött. Most pedig sok erőt 
kívánunk nekik középiskolai tanulmányaik 
utolsó szakaszához, az érettségi vizsgákra 
való sikeres felkészüléshez!

Szöveg és képek: Petőfi  iskola

a több fordulós versenyen 30 iskola 600 
tanulója vett részt, Vácra, a rendezvény 
helyszínére, a végső megmérettetésre 78 
tanulót hívtak be. Marci ezen a rendkí-
vül színvonalas döntőn a középmezőny-
ben végzett. Felkészítő tanára Gyepesy 
Imola tanárnő volt.
 „De nemcsak ezzel dicsekszünk, hanem a 
megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy 
a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatos-
ságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a ki-
próbáltság a reménységet, a reménység pe-
dig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt 
az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlé-
lek által.” (Róm. 5.,3.)

Szűcs Ildikó, reál 
munkaközösség vezető

Tapodi Márton 9. b osztályos tanuló 
képviselte a Petőfi  iskolát

Szalagavató 
A PETŐFIBEN

Cserné Szabó Anita (12.c of.), 
Osikoviczné Csendesi Mária (ig), 
Bekkerné Fenyő Ágnes (ig. hely., volt of. 
12.a), Gyepesy Imola (of. 12.a)

Életre szóló élmény a diákoknak 
a szalagavatón eltáncolt keringő

H ogyan indult a pályája, és minek 
köszönhető, hogy ön lett a böl-
csőde vezetője?    

 – Azon szerencsés emberek közé tar-
tozom, akiknek a munkája egyben a hiva-
tása is. Gyerekkorom óta mindig is erre a 
pályára készültem, és foglakozásomat hi-
vatásomnak tekintem. Szeretem minden 
pillanatát, szívesen állok a kihívások elé, 
és folyamatosan képezem magam. Az is-
kolai képzések alatt a gyakorlataimat Bu-
dapesten a Ferencvárosi Egyesített Böl-
csődei Intézmények (FEBI) Ráday utcai 
bölcsődéjében töltöttem. Miután elvégez-
tem a Móra Ferenc Egészségügyi szakkö-
zépiskola és Gimnáziumban a csecsemő 
és kisgyermeknevelő képesítést adó isko-
lámat, 1997-ben elkezdtem dolgozni az in-
tézményben. Az első munkahelyemen több 
mint 21 évet töltöttem. A FEBI lehetősé-
get adott a folyamatos szakmai fejlődésre, 
és a szüleim is mindig támogattak ebben.  
1997-től különböző beosztásokban - kis-
gyermeknevelő, 2003-tól csoportvezető 
kisgyermeknevelő, 2006-tól bölcsődeve-
zető-helyettes, 2008-14-ig bölcsődeveze-
tőként dolgoztam. 2014-ben befejeztem a 
tanulmányaimat az ELTE Tanító és Óvó-
képző Karán csecsemő és kisgyermekne-
velő szakon. 2014 őszétől intézményveze-
tő-helyettesként, 2016-tól 2018 februárjáig 
intézményvezetőként dolgoztam a FEBI-
ben. Majd régi titkos vágyam válhatott való-
ra azzal, hogy 2018 márciusától megbíztak 
a vecsési Semmelweis Bölcsőde vezeté-
sével. Hivatásomat a családbarát bölcső-
de szellemében, a családokkal együttmű-
ködve gyakorolom. Három gyermekem 
van, Tímea, Tamás és Zsombor. 

– Ismertetné olvasóinknak pár szóban a 
Semmelweis Bölcsödét?
 – 1952-től nyitotta meg kapuit az első 30 
fős vecsési bölcsőde. A 2000-es évek ele-
jén a nagy igényekre való tekintettel idő-
legesen bővítették a csoportokat, pályázat 

útján 2013 januárjától nyílt meg a 68 férő-
helyes jelenlegi intézményünk. A Semmel-
weis Bölcsőde 5 csoportszobában fogadja a 
gyerekeket. A nagy igényeknek eleget téve 
uniós pályázat útján 2014 nyarán megnyílt 
4 csoportszobával az 56 fős új telephelyünk, 
a Tipegők Bölcsőde. A Semmelweis Böl-
csődében saját konyhán készítjük az étele-
ket a gyermekeknek fi gyelve az egészséges 
táplálkozásukra. A játék a gyermekkor leg-
fontosabb tevékenysége, ami segít a világ 
megismerésében és befogadásában, előse-
gíti a testi-, értelmi-, érzelmi és szociális 
fejlődést. Nagyon fontos, hogy a gyerekek-
kel egyénileg is foglalkozzunk, és az önér-
tékelésüket erősítsük.

– Mit jelent a családbarát bölcsőde? 
 – Legfontosabb feladatunk, hogy a csa-
ládokkal együtt neveljük a gyermekeket. 
Fontos önállóságra nevelni őket, mire az 
óvodai életet megkezdik. A kisgyermekne-
velőknek az a feladatuk, hogy minél többfé-
le tevékenységet biztosítsanak a gyermekek 
számára, melyhez megfelelő időt, helyet és 
eszközöket biztosítunk. Tiszteletben tartjuk 
a családok nevelési elveit, és igyekszünk 
igazodni hozzájuk. A bölcsődében az ün-
nepeinket, programjainkat a családok és a 
gyermekek igényeihez igazodva tervezzük 
és tartjuk. Amennyire lehetséges, a csalá-
dokat is szeretjük bevonni a programokba. 
Ezzel is építve az együttműködő kapcsola-
tainkat a szülőkkel, amely során kellemes 

hangulatú beszélgetések zajlanak. Ezáltal 
is lehetőség nyílik a szorosabb kapcsolat 
kiépítésére, mely fontos szerepet játszik a 
közös nevelésben. 

– Melyek a Semmelweis Bölcsőde neve-
lési munkájának legfontosabb alapelvei? 
 – Fontosnak tartom, hogy szeretettel-
jes, biztonságérzetet nyújtó, érzelmekben 
gazdag bölcsődei életet töltsenek nálunk 
a gyermekek. Szakmai munkánk alap-
jai a Bölcsődei Nevelés Gondozás szak-
mai szabályai című módszertani levélben 
megfogalmazott alapelvek. Az előírt szak-
mai anyagok alapján látjuk el feladatain-
kat. Ezek pontos betartására és a minősé-
gi munka fejlesztésére törekszünk. Mint 
már említettem, nagyon fontosnak tartjuk 
az egészséges életmódot, s az étkezésre 
való odafi gyelés mellett sok időt töltenek 
a gyermekek a szabad levegőn, és az ud-
varon van lehetőségük nagymozgásos já-
tékokra, mely fejleszti a koordinációs ké-
pességüket. Emellett minden lehetőséget 
megteremtünk a fi nommotorikus képessé-
gek fejlesztésére, és a készségfejlesztő já-
tékokkal lehetővé tesszük, hogy az önálló 
játékok során mindenki a saját ütemét kö-
vesse. Kisgyermeknevelőink nagyon sokat 
mesélnek a gyermekeknek és báboznak ve-
lük. Mivel a gyermekek játék és minta út-
ján fedezik fel a körülöttük lévő világot, 
szerepjátékukkal vetítik vissza a környe-
zetükben tapasztaltakat. 

– A Semmelweis Bölcsőde milyen terü-
leteken kapcsolódik Vecsés közösségi 
életéhez?   
 – 2018-ban elsősorban egy család-barát 
bölcsőde kialakítását terveztem. Sok új öt-
letet igyekeztem behozni a bölcsődei élet-
be, amelyből az elmúlt 3 évben már több 
elképzelés is megvalósult. Az új ötleteket 
mindenki szívesen fogadta, és az elmúlt 
években folyamatosan bevezetett progra-
mok, mint a Föld napja, a víz világnapja, a 
húsvéti állatsimogató, a gyermeknap, mely 
családokkal együtt valósul meg, a könyv-
hét, a karácsonyi vásár, folyamatosan épül-
tek be a bölcsődei életbe, és mind a kis-
gyermeknevelők, mind a gyermekek nagy 
örömmel várják és készülnek rá. A továb-
biakban még több programot szeretnék be-
építeni a vecsési közösségi életbe. A Min-
denki Karácsonyán, a vásárban bemutattuk 
saját termékeinket.  Bölcsődei alapítvány 
több éve támogatja a bölcsődéket, melynek 
neve a Pihe-Puha Bölcső a Vecsési Gyer-
mekeknek Alapítvány. További terveim kö-
zött szerepel, hogy részt vegyünk a Vecsési 
Káposztafeszten. Emellett a bölcsődei szol-
gáltatásokat szeretném bővíteni zenés ját-
szócsoporttal, gyermektornával, időszakos 

„apróságaink kicsiny kincsei” kiállítással és 
családi kirándulással. Práczki Péter

Káldy Györgyné három 
éve vezeti a 

Semmelweis 
bölcsődét
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KÖZEL SZÁZ GYERMEK 
KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGÁT 

váltották valóra 
a vecsési „angyalok”

Februárban újra lesz 
Vecsési Böllérverseny 

K ét évvel ezelőtt februárban érkeztek 
utoljára böllércsapatok az Epresbe, 
hogy összemérjék a disznóvágás és 

a gasztronómia területén megszerzett tudá-
sukat. A rendezvényt követően márciusban 
hazánkat is elérte a koronavírus-járvány és 
a pandémia miatt meghozott szigorító in-
tézkedések tavaly már nem engedték a ren-
dezvény megtartását. Ezzel szemben eddig 
úgy tűnik, idén nem lesz akadálya a népsze-
rű gasztronómiai esemény megrendezésének.    
 A többi rendezvényhez hasonlóan a Vecsési 
Böllérverseny is megsínyli a koronavírus-jár-
vány negatív hatásait. Nem tett jót, hogy meg-
szakadt a folytonosság, egy év kihagyás után 

nehezebb megszervezni a programokat, rá-
adásul ezt most tetézi a vírus jelenléte, hiszen 
a járványügyi szabályoknak is meg kell felelni. 
Nem beszélve arról, hogy ebben a helyzetben a 
közönség és a csapatok is jobban meggondol-
ják, részt akarnak-e venni a rendezvényen. 
 – Nem csak az a baj, hogy kimaradt egy 
év. Közben egy jó barát, egy fontos segítség 
is elment, Tábori Ferenc alpolgármester sze-
mélyében. Feri bácsi nagyon fog hiányozni a 
rendezvényről – mondta a böllérverseny szer-
vezője, Zehetmayer József, aki mindezek el-
lenére arra számít, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan most is egy jó hangulatú és él-
ményekben gazdag fesztiválban lesz részük 

Egy év kihagyás után ismét a gasztronómiáé lehet a főszerep 
az Epresben. Ha a járványhelyzet miatt nem lesz szükség 
újabb szigorításokra, akkor február 19-én újra megtartják 
a disznótorok hagyományát felelevenítő rendezvényt.

azoknak, akik február 19-én ellátogatnak az 
Epresbe. 
 A visszajelzések alapján legalább hét-nyolc 
csapat jelentkezését várják, a vecsési és a 
környékbeli böllércsapatok mellett vélhető-
en idén is részt vesz a versenyen a legutóbbi 
kiírás győztese, az erdélyi Csalafi nták csapa-
ta. Február 12-éig még lehet jelentkezni, aki 
úgy érzi, megmérettetné magát a versenyen, 
Zehetmayer Józseftől kérhet tájékoztatást a 
részvétel feltételeiről (tel.: 06-30/883-7133). 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több 
kategóriában mérhetik össze tudásukat a csa-
patok. Többek között díjazzák a legjobb szú-
rást, tisztítást és bontást, a legszebb tálalást, a 
legfi nomabb reggelit, a legjobb ízű hurkát és 
kolbászt és természetesen a legjobb böllért is. 
A versenyzők produktumát a Jegenyei István 
László séf vezetésével felálló négytagú zsűri 
– további tagok: Cibolya Zoltán, Abonyi Fe-
renc és Filep Attila – értékeli. 
 Nincs böllérverseny kirakodóvásár nélkül, 
így idén is lesznek kézműves termékeket, füstölt 
húsokat és egyéb élelmiszereket kínáló árusok. 
A fi atalabb korosztály tagjai pónilovak nyergé-
ben tehetnek majd lovas sétát, a délutáni prog-
ramot a Labdarózsa Népdalkör és a Rosmarein 
Táncegyesület produkciója színesíti.    varga    

KÖZÖSSÉG KULTÚRA

A Rosmarein 
TÁNCCSOPORTRÓL

A pandémia 
keresztülhúzta a 

csoport elképzeléseit, 
de hosszú, több mint 
másfél év kihagyás 

után most új művészeti 
vezetővel készülnek 

a folytatásra.  

Gyerekzsivaj töltötte be a 
József Attila Művelődési Ház 
nagy termét a december 19-

én megtartott III. Vecsési 
Angyal Napon, ahol 97 vecsési 

gyermek karácsonyát tették 
szebbé az önkéntes angyalkák.

A 2000-ben alakult tánc-
csoportunk 2020-ban 
hatalmas lelkesedéssel 

és kitartó munkával, rengeteg 
energiát befektetve készült 20 
éves születésnapjának megün-
neplésére. Április 25-ére tűztük 
ki a jeles napot. Ahhoz, hogy ez 
a rendezvény nívósan megva-
lósulhasson, pályázatot adtunk 
be a Miniszterelnökség Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-hez és az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának Támogatáskezelőjéhez. 
Az elnyert támogatások egy ré-
szét a rendezvény előkészítése és 
szervezése során már fel is hasz-
náltuk, amikor március közepén 
a további felkészülést és a pró-
bákat az intézmények bezárása 
és a pandémiás helyzettel kap-
csolatos rendelkezések miatt be 
kellett szüntetnünk. Még egészen 
április elejéig próbálkoztunk, re-
ménykedtünk benne, hogy még-
is lehetőségünk lesz bemutatkoz-
ni az erre az alkalomra elkészült 
programmal.

 A tánccsoport egy olyan 
műsorsorozattal készült erre a 
napra, melyen keresztül meg-
ismerhető a sváb, pontosabban 
a vecsési svábok mindennapjai, 

A JÖVŐ

mutattak volna be a tánc nyel-
vén. 
 Az eseményre felkért ven-
dég művészeti csoportok – mint 
a Ceglédberceli Német Nem-
zetiségi Tánccsoport, a Lum-
pen Klumpen Tánccsoport, 
a Jugendliche Rosmarein, a 
Wetschescher Nachtigallen és 
nem utolsó sorban a Brunner Ze-
nekar – közreműködését szinte 
az utolsó pillanatban le kellett 
mondanunk. 
 Az évforduló megünneplé-
sével egyidőben többek között 
a tánccsoport tagjainak életé-
ben bekövetkezett fontos állomá-
sokról kívántunk megemlékezni, 
valamint ez az alkalom kínálko-
zott arra, hogy a törzstagokról, 
az alapítókról, akik a kezdetek-
től velünk voltak, és az eltelt 20 
év alatt aktívan részt vettek az 
egyesületünk munkájában, ró-
luk megemlékezzünk. 
 A rendezvénynek egyik fon-
tos mondanivalója is semmissé 
vált. Ez az ünnep adott volna al-
kalmat arra, hogy a tánccsoport 
vezetője bemutassa az eltelt 20 
év alatt a tánccsoport életében 

elért eredményeket, melyet 
búcsúelőadásának szánt a 

nagyközönség és a tán-
cosai felé. A „haty-

tyúdal” elmaradt, 
de ez nem jelenti 
a teljes elszaka-
dást, kimaradást 
a tánccsoport to-
vábbi életéből. A 
sok-sok együtt 
töltött idő, közös 

élmény nem töröl-
hető ki egyik napról 

a másikra. 
 A továbbiakban is sze-

retnék együtt lenni velük 
fellépéseik alkalmával, min-

dennapjaikban, nemcsak mint 
az egyesület elnöke, hanem mint 
barát, segítőtárs, és ha szükséges, 
egy rendszeres támasz. 
 A tánccsoport természetesen 
a továbbiakban is él. Igaz, hogy 
a pandémiás időszak nem adott 
alkalmat a bemutatkozásokra, 
fellépésekre, közös együttlé-
tekre. Hosszú, több mint más-
fél év kihagyás után a tánccso-
port új művészeti vezetővel, 
Hunya-Zehetmayer Adrienn 
irányításával készül az elkö-
vetkező időszakra. 

Doróné Zemmel Katalin

Nagyon megtisztelő 
volt számomra, hogy 
Kati (Doróné Zemmel 
Katalin) rám gon-
dolt, mint a tánc-
csoport új vezetője. 
Sok tervvel indu-
lok neki ennek a fel-
adatnak. Elsősorban a 
Jugendliche Rosmarein 
tánccsoportot szeret-
ném egybeolvasztani a 
nagy táncegyesülettel, mert 
úgy gondolom, hogy a fi atalo-
ké a jövő, és ha ők táncolnak, 
ezáltal több nemzetiségi prog-
ramon vesznek részt, így ma-
radnak fent, viszik tovább ha-
gyományainkat. 
 Intenzíven fogjuk használ-
ni a Facebook és Instagram 
oldalunkat is, valamint 
a honlapunkat (www.
rosmarein.hu). Minél több 
fellépést szeretnék vállalni, 
hogy ezzel a tánccsoportot 
és Vecsést is népszerűsítsük. 
 Be fogjuk pótolni az elma-
radt jubileumot is, ha már a 

vírushelyzet engedi. Azt hi-
szem, az egész táncegyesü-
let nevében mondhatom, 
hogy nagyon sokat köszön-
hetünk Katinak, és ez az év-
forduló egyben egy köszö-
netnyilvánítás is lesz, mert 
nem csak a tánccsoport ve-
zetője és koreográfusa, ha-
nem mindenkinek egy kicsit 
a „pótanyukája” is. 

Hunya-Zehetmayer Adrienn
Fotó: Hunya Zehetmayer 
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ünnepei, megemlékezései. Ven-
dégeinknek egy teljes év sváb 
hagyományainak tánckoreográ-
fi ájával készültünk, melyet a tán-
cosok kronologikus sorrendben 

 Jótékonysági fellépés

E gy évvel korábban a járványhelyzet mi-
att elmaradt, de idén szerencsére nem 
volt akadálya annak, hogy védelmi sza-

bályok betartásával megrendezzék a jótékony-
sági eseményt. A Vecsési Angyal Nap lényege, 
hogy egyetlen vecsési gyermek se maradjon 

karácsonyi ajándék nélkül. A gyerekek saját 
készítésű képeslapon írhatják meg karácsonyi 
kívánságaikat az önkéntes angyaloknak – an-
gyalka bármelyik segítő szándékú vecsési la-
kóból lehet –, akik így pontosan tudták, hogy 
milyen ajándék megvásárlásával szerezhet-
nek örömöt. Adott volt egy összeghatár, ame-
lyet illő volt tiszteletben tartani, de egyetlen 
gyermek sem állt elő nagyratörő kívánsággal, 
sőt, többen is inkább szerényebb kéréssel for-
dultak az angyalokhoz. Sajnos akadtak olyan 
gyerekek is, akinek nagyobb szükségük volt 
cipőre vagy ruhára, mint játékra.  
 Most is hatalmas szervezőmunkát végzett 
Kortye Katalin, a Vecsési Angyal Nap meg-
álmodója és életre keltője. A készülődés an-

nak ellenére is hónapokkal a kitűzött dátum 
előtt kezdődött, hogy a rendezvény megtar-
tása a járvány miatt szinte az utolsó pillanatig 
kétséges volt. Könnyebbséget jelentett, hogy 
az angyalok többségét hívni sem kellett, so-
kan maguktól jelentkeztek, és voltak olyanok 
is, akik előre jelezték, hogy 2022-ben is sze-
retnének részt venni a kezdeményezésben.  
 A Grassalkovich iskola helyett a József Atti-
la Művelődési Ház adott otthont a rendezvény-
nek, amelyet ezúttal Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő és Szlahó Csaba polgármester 
nyitott meg. A támogatók sora most is igen 
hosszú volt, Szűcs Lajos, a városi önkormány-
zat és a képviselő-testület tagjain túl a Vecsé-
si Rendőrőrs, illetve több cég, vállalkozó és 
számos magánszemély vált, ha csak egy nap-
ra is, a vecsési gyerek karácsonyát megsegítő 
jótékony angyallá.  
 Az ajándékozottak között idén egy feldíszí-
tett élő fenyőfát és két műfenyőt is kisorsoltak, 
illetve 10 olyan plüssállatot is, amelyek meg-
vásárlásával a Tűzoltó utcai gyermekklinikát 
támogatták. A Gondozási Központ klubtagjai 
saját készítésű karácsonyfadíszekkel járultak 
hozzá a rendezvényhez, a Gábriel cukrászda 
pedig valamennyi gyermeknek összekészí-
tett egy süteményes csomagot – tudtuk meg.
 Kortye Katalin elmondta, hogy a vissza-
jelzések alapján a védelmi intézkedések el-
lenére is sikeres volt a III. Vecsési Angyal 
Nap. Hozzátette, nagyon csalódott lett volna, 
ha nem tudják megtartani a rendezvényt, hi-
szen a karácsony élményétől egyetlen gyer-
meket sem szabad megfosztani.  varga 



14 2022. január

M ár a kezdés is adven-
ti hangulatot idézett. 
Miközben a zenekar 

nagy öregjei meggyújtották a 
színpad szélére elhelyezett ad-
venti koszorú gyertyáit, hall-
hattuk Ady Endre: Karácsonyi 
rege című versét Szabó Gyula 
színművész tolmácsolásában.
 Fazekas Boglárka köszön-
tötte a közönséget, elmondta, hogy édes-
apja, aki korábban éveken át végezte ezt a 
feladatot, most karanténban van, és emi-
att nem lehet itt. Sajnos, akadnak még más 
hiányzók is. Kifejezte örömét, hogy újra 
zenélhetnek és találkozhatnak a szeretett 
közönségükkel.
 A hangversenyek során megszokott volt, 
hogy köszöntik a jubiláns zenészeket. Ezt 
most mindjárt az elején meg is tették. Ez-
úttal hosszabb volt a lista, mert az idei mel-
lett a tavaly elmaradt évfordulósokat is kö-
szöntötték.
 2020-ban 5 éves tagságot ünnepelt: Gőz 
Anett és Gőz Nóra. 10 éve tag: Antal Pé-
ter, Tordai Dániel és Brunner Bence. 40 
éve muzsikál a zenekarban Újvári Zoltán 
és 45 éves a tagsága ifj. Fazekas József-
nek, az egyesület elnökének.
 2021-ben 5 éves tagságot ünnepelt 
Prokop Gábor és Bálint Szilárd, 55 éve a 
zenekar tagja Béki Ferenc! 
 A zenekar nagyon igyekezett meghá-
lálni közönsége ragaszkodását és szerete-
tét. A nehézségek dacára ezúttal is bravú-
ros összeállítást mutattak be Szabó Imre 
karnagy vezénylete mellett. Ifj. Várszegi 
György konferálta fel a zeneszámokhoz 
illő tudnivalókat, amely szép és hasznos 
hagyomány. A programban volt induló, 
walzer, polka és Bach mű adaptálása. Mon-
ti csárdását Prokop Gábor klarinét játéká-
val élvezhettük. Erkel Ferenc és Kacsóh 

Pongrác csodálatos zeneműveit Pálinkás 
László énekművésztől hallhattuk. A ze-
nekari számokban bőven volt lehetőség 
virtuóz szólókra, különösen nagy sikert 
aratott – ahogyan korábban is – a Zirkus 
Renz xilofon játéka Kiss Sándor előadá-
sában. Természetesen volt Bega Mambó-
ja és ABBA egyveleg. A vastaps kiköve-
telte a már megszokott ráadásszámot, a 
Zene nélkül mit érek én-t, melyet még na-
gyobb tapsvihar követett.
 Az est végén a zenészek közfelkiáltás-
sal fogadták soraikba Hadamcsik Emesét 
(klarinét) és Kapin Mariannát (fuvola), va-
lamint az egyesület köszönetét fejezte ki a 
nagylelkű adományaikért, támogatói elis-
merést adományoztak a Gőz családnak.
 A felkonferálás szerint Cohen Allelu-
jája többek felé is hálás köszönetet kíván 
kifejezni. Elsőként az egészségügyben 
dolgozóknak, akik lassan két éve fárad-
hatatlanul küzdenek a világjárvány meg-
fékezéséért, a gyógyulásunkért. De hála 
azért is, hogy létrejöhetett ez az ajándék-
koncert, és hála a családtagoknak, akik le-
hetővé tették, hogy a zenészek felkészül-
hessenek erre az ünnepi hangversenyre.
 Aranyvasárnapot megelőző nap lévén 
a Mennyből az angyal és a Csendes éj el-
éneklésével, áldott karácsony és boldog új-
esztendő kívánságával emelkedett hangu-
latban fejeződött be az emlékezetes este.

Szalontai János, fotó: vhz

KÖZÖSSÉG

ISMÉT
 HANGVERSENY 
– élő közvetítéssel
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület szokásos karácsonyi 

koncertje tavaly elmaradt, de idén – biztonsági feltételek mellett 
– december 18-án ismét felcsendültek a csodálatos dallamok a 
VHZ művészei által. Sőt, a technika jóvoltából élő közvetítésben 

láthatták az előadást a honi települések mellett Rheinstettenben 
és Gyergyószárhegyen is, merthogy onnan is érkezett gratuláció.

  Idén hetedik alkalommal rendezték meg a 
Nagymarostól Kál-Kápolna vasútállomásig 
tartó 3 napos emléktúra január 7-9. között, 
melyet sokan elejétől végéig, többen pedig 
rövidebb szakaszokon teljesítettek. Előbbiek 
közé tartoznak a Zebegényi és a főszervező 
Nagymarosi és Kismarosi Nemzetiségi Ön-
kormányzat tagjai, utóbbiakhoz pedig a nagy-
marosi felső tagozatos, valamint a kismarosi, 
szendehelyi iskolák tanulói és Vecsés képvi-
seletében magam is.
 A 10 kilométeres Kismaros-Szendehely 
szakaszon Kosztra Gábor ötletgazdával és 
főszervezővel beszélgetve küzdöttünk meg 
a téli tájjal és az igazi januári időjárással. Bi-
zakodva mesélt terveiről, hogy minden érin-
tett település, melyek egykori lakosait Kál-
Kápolna vasútállomáson vagonírozták be, 
csatlakozhatna majd a jövőben ehhez a prog-
ramhoz. Elképzelése szerint mindenki a saját 
településéről indulva, elődeik útvonalát kö-
vetve, majd a közös végponton kollektív ko-
szorúzással emlékeznének meg az emléktúra 
résztvevői mindazokról, akiknek ezt a nehéz 
időszakot át kellett élniük.

Bittner Olivér képviselő, 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

Málenkij 
Robot Emlék-
túra 2022

JELENTKEZZEN, 
ha tud segíteni! 
A Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola idén ünnepli fenn-
állásának  225. évfordulóját. 
 Az évforduló alkalmából egy kiadvány-
ban tervezzük bemutatni az iskolánk tör-
ténetét. Ehhez kérnénk az Önök segít-
ségét.
 Ha az iskola történetével kapcsolatosan 
van a birtokukban régi dokumentum, pl. 
bizonyítvány, oklevél, fotó, régi újságcikk, 
esetleg tárgyak, stb. – egyéb kreatív öt-
leteket is szívesen veszünk – szeretnénk, 
ha ezeket megosztanák velünk, hogy a 
kiadványban megjelentethessük. 
 Kérjük, jelentkezzenek a következő 
e-mail címeken vagy telefonszámon, 
hogy egyeztetni tudjunk a tárgyak do-
kumentálásának módjáról (fotózás, 
szkennelés): tillmir19@grassalkovich-
vecses.hu, titkarsag@grassalkovich-
vecses.hu, tel.: 06-29/351-347. 
 Segítségüket előre is köszönjük! 

Szervezők

 Bal oldalt Szabó Imre karnagy a VHZ zenészeivel

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
 1. Szo Malvin, Teréz
 2. V Petra, Örs
 3. H Helga, Ilián
 4. K Ferenc, Auróra
 5. Sz Aurél, Galina
 6. Cs Brúnó, Renáta
 7. P Amália, Bekény
 8. Szo Koppány, Bettina
 9. V Dénes, Ábris
 10. H Gedeon, Hajna
 11. K Brigitta, Gitta
 12. Sz Miksa, Szerafi na
 13. Cs Kálmán, Ede
 14. P Helén, Domokos
 15. Szo Teréz, Tekla
 16. V Gál, Lehel
 17. H Hedvig, Mályva
 18. K Lukács, Ambrus
 19. Sz Nándor, Lora
 20. Cs Vendel, Iringó
 21. P Orsolya, Zselyke
 22. Szo Előd, Korinna
 23. V Nemzeti ü., Gyöngyi
 24. H Salamon, Gilberta
 25. K Blanka, Bianka
 26. Sz Dömötör, Armand
 27. Cs Szabina, Bese
 28. P Simon, Szimonetta
 29. Szo Nárcisz, Zénó
 30. V Alfonz, Kolos
 31. H Farkas, Cseke

 1. K Mindensz., Marianna
 2. Sz Achilles, Aténa
 3. Cs Győző, Márton
 4. P Károly, Karola
 5. Szo Imre, Zakariás
 6. V Lénárd, Leonárd
 7. H Rezső, Szulamit
 8. K Zsombor, Kolos
 9. Sz Tivadar, Ugocsa
 10. Cs Réka, Leó
 11. P Márton, Tódor
 12. Szo Jónás, Tihamér
 13. V Szilvia, Szaniszló
 14. H Aliz, Vanda
 15. K Albert, Lipót
 16. Sz Ödön, Margit
 17. Cs Hortenzia, Gergő
 18. P Jenő, Pető
 19. Szo Erzsébet, Zsóka
 20. V Jolán, Zolta
 21. H Olivér, Iliász
 22. K Cecília, Filemon
 23. Sz K e l e m e n , 
   Klementina
 24. Cs Emma, Flóra
 25. P Katalin, Katinka
 26. Szo Virág, Konrád
 27. V Virgil, Virgínia
 28. H Stefánia, Jakab
 29. K Taksony, Ilma
 30. Sz András, Andor

 1. Cs Elza, Blanka
 2. P Melinda, Vivien
 3. Szo Ferenc, Olívia
 4. V Borbála, Barbara
 5. H Vilma, Bacsó
 6. K Miklós, Miksa
 7. Sz Ambrus, Ambrózia
 8. Cs Mária, Emőke
 9. P Natália, Gina
 10. Szo Judit, Loretta
 11. V Árpád, Daniló
 12. H Gabriella, Johanna
 13. K Luca, Otília
 14. Sz Szilárda, Konrád
 15. Cs Valér, Detre
 16. P Etelka, Aletta
 17. Szo Lázár, Olimpia
 18. V Auguszta, Gracián
 19. H Viola, Dárió
 20. K Teofi l, Ignác
 21. Sz Tamás, Izidor
 22. Cs Zénó, Nina
 23. P Viktória
 24. Szo Szenteste, Ádám, Éva
 25. V Karácsony, Eugénia
 26. H Karácsony, István
 27. K János, Lázár
 28. Sz Kamilla, Tódor
 29. Cs Tamás, Tamara
 30. P Dávid
 31. Szo Szilveszter



 1. K Albin, Csepke
 2. Sz Lujza, Axel
 3. Cs Kornélia, Frigyes
 4. P Kázmér, Adrienn
 5. Szo Adorján, Adrián
 6. V Leonóra, Inez
 7. H Tamás, Perpétua
 8. K Zoltán, Julián
 9. Sz Franciska, Fanni
 10. Cs Ildikó, Emil
 11. P Szilárd, Borostyán
 12. Szo Gergely, Maximilián
 13. V Krisztián, Ajtony
 14. H Matild, Tilla
 15. K Nemzeti ü., Kristóf
 16. Sz Henrietta, Herbert
 17. Cs Gertrúd, Patrik
 18. P Sándor, Ede
 19. Szo József, Bánk
 20. V Klaudia, Alexandra
 21. H Benedek, Bence
 22. K Beáta, Izolda
 23. Sz Emőke, Botond
 24. Cs Gábor, Karina
 25. P Irén, Írisz
 26. Szo Emánuel, Larissza
 27. V Hajnalka, Lídia
 28. H Gedeon, Johanna
 29. K Auguszta, Bertold
 30. Sz Zalán, Izidor
 31. Cs Árpád, Benő

 1. K Ignác, Brigitta
 2. Sz Karolina, Aida
 3. Cs Balázs, Oszkár
 4. P Ráhel, Csenge
 5. Szo Ágota, Ingrid
 6. V Dorottya, Dóra
 7. H Tódor, Rómeó
 8. K Aranka, Jeromos
 9. Sz Abigél, Alex
 10. Cs Elvira
 11. P Bertold, Marietta
 12. Szo Lívia, Lídia
 13. V Ella, Linda
 14. H Bálint, Valentin
 15. K Kolos, Georgina
 16. Sz Julianna, Lilla
 17. Cs Donát
 18. P Bernadett, Simon
 19. Szo Zsuzsanna, Eliza
 20. V Aladár, Álmos
 21. H Eleonóra, Zelmira
 22. K Gerzson, Margit
 23. Sz Alfréd, Mirtill
 24. Cs Mátyás, Darinka
 25. P Géza, Vanda
 26. Szo Edina, Alexander
 27. V Ákos, Bátor
 28. H Elemér

 1. P Hugó
 2. Szo Áron, Tünde
 3. V Buda, Richárd
 4. H Izidor, Kerény
 5. K Vince, Juliána
 6. Sz Vilmos
 7. Cs Herman, Armand
 8. P Dénes, Valter
 9. Szo Erhard, Csoma
 10. V Zsolt, Ezékiel
 11. H Leó, Szaniszló
 12. K Gyula, Sebő
 13. Sz Ida, Márton
 14. Cs Tibor, Bende
 15. P Nagypéntek, 
   Anasztázia, Tas
 16. Szo Csongor
 17. V Húsvét, Rudolf
 18. H Húsvét, Andrea, Ilma
 19. K Emma, Malvin
 20. Sz Tivadar, Tihamér
 21. Cs Konrád
 22. P Csilla, Noémi
 23. Szo Béla, Hella
 24. V György, Bojána
 25. H Márk, Ányos
 26. K Ervin, Ervina
 27. Sz Zita, Mariann
 28. Cs Valéria, Fedóra
 29. P Péter, Katerina
 30. Szo Katalin, Kitti

 1. V A munka ünnepe, 
   Fülöp, Jakab
 2. H Zsigmond, Minerva
 3. K Tímea, Irma
 4. Sz Mónika, Flórián
 5. Cs Györgyi, Adrián
 6. P Ivett, Frida
 7. Szo Gizella, Bendegúz
 8. V Mihály, Stella
 9. H Gergely, Gergő
 10. K Ármin, Pálma
 11. Sz Ferenc, Fabríciusz
 12. Cs Pongrác, Gyöngy
 13. P Szervác, Imola
 14. Szo Bonifác, Gyöngyi
 15. V Zsófi a, Szonja
 16. H Botond, Mózes
 17. K Paszkál, Ditmár
 18. Sz Erik, Alexandra
 19. Cs Ivó, Milán
 20. P Bernát, Felícia
 21. Szo Konstantin
 22. V Júlia, Rita
 23. H Dezső, Dés
 24. K Eszter, Eliza
 25. Sz Orbán
 26. Cs Fülöp, Evelin
 27. P Hella, Agrippa
 28. Szo Emil, Csanád
 29. V Magdolna, Almira
 30. H Janka, Zsanett
 31. K Angéla, Petronella

 1. Sz Tünde, Jusztin
 2. Cs Kármen, Anita
 3. P Klotild, Bercel
 4. Szo Bulcsú
 5. V Pünkösd, Fatime
 6. H Pünkösd, Norbert, Cintia
 7. K Róbert, Robertina
 8. Sz Medárd, Helga
 9. Cs Félix, Előd
 10. P Margit, Gréta
 11. Szo Barnabás, Rozalinda
 12. V Villő, Cinella
 13. H Antal, Anett
 14. K Vazul, Herta
 15. Sz Jolán, Vid
 16. Cs Jusztin, Ajtony
 17. P Laura, Aida
 18. Szo Arnold, Levente
 19. V Gyárfás, Zorka
 20. H Rafael, Özséb
 21. K Alajos, Leila
 22. Sz Paulina, Albin
 23. Cs Zoltán, Szultána
 24. P Iván, Bajnok
 25. Szo Vilmos, Viola
 26. V János, Pál
 27. H László, Sámson
 28. K Levente, Irén
 29. Sz Péter, Pál
 30. Cs Pál, Bese

FEBRUÁR MÁJUSMÁRCIUS JÚNIUS
 1. Szo Újév, Fruzsina
 2. V Ábel, Alpár
 3. H Genovéva, Benjámin
 4. K Titusz, Leona
 5. Sz Simon, Emília
 6. Cs Boldizsár, Menyhért
 7. P Attila, Ramóna
 8. Szo Gyöngyvér, Szörény
 9. V Marcell, Jusztiánusz
 10. H Melánia, Vilmos
 11. K Ágota, Honoráta
 12. Sz Ernő, Tatjána
 13. Cs Veronika, Csongor
 14. P Bódog, Félix
 15. Szo Lóránt, Lóránd
 16. V Gusztáv, Marcell
 17. H Antal, Antónia
 18. K Piroska, Margit
 19. Sz Sára, Márió
 20. Cs Fábián, Sebestyén
 21. P Ágnes, Agnéta
 22. Szo Vince, Artúr
 23. V Zelma, Rajmund
 24. H Timót, Ferenc
 25. K Pál, Henrik
 26. Sz Vanda, Paula
 27. Cs Angéla, Angelika
 28. P Károly, Karola
 29. Szo Adél, Valér
 30. V Martina, Gerda
 31. H Marcella, János

JANUÁR ÁPRILIS

Vecsés 
2022
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#BÁKK
2022

KULTÚRA

A z idei évben a pandémiás 
helyzettől függően sze-
retnénk újra megszer-

vezni a Bálint Ágnes Mesefesz-
tivált, melynek tematikája az 
elmúlt 10 év mesefesztiválja-
it ötvözi majd névadója, Bálint 
Ágnes születésének 100. évfor-
dulójával.
 A Mesefesztivál célja, hogy a 
klasszikus meséket és a minő-
ségi szórakozást ötvözve nyújt-
son ingyenes kikapcsolódási le-
hetőséget a gyermekeknek és 
a családoknak egyaránt. 2013-
as indulása óta a Bálint Ágnes 
Mesefesztivál – ha szabad így 
fogalmaznunk – kinőtte magát, 
hiszen 2019-ben már a hetedik 
alkalommal került megrende-
zésre, melyre az ország min-
den pontjából érkeztek látoga-
tók és két nap alatt több mint 
tízezer érdeklődőt vonzott.
 Az idei fesztiválon – amely 
a „Bálint Ágnes 100 – A mese 
örök” elnevezésű programsoro-
zatunk egyik kiemelt állomása 
is lesz – a báb- és gyermekszín-
házi előadások bemutatására 
olyan hazánkban működő, nagy 
hagyománnyal bíró kő-bábszín-
házakat kérünk fel, akik re-
pertoárjuk legjobb előadása-
it hozzák majd el Vecsésre. A 
minőségi programok mellett 
látványos díszlettel és megle-

A Bálint Ágnes Kulturális Központ 2022-ben 
is minőségi programokkal és számtalan él-
ménnyel várja közönségét. A megszokott 
színházi és koncert események mellett to-
vábbra is széleskörűen biztosít közösségi fog-
lalkozásokat és közművelődési programokat.

petés programokkal is készü-
lünk.
 2022-ben a BÁKK is belép a 
10. évébe, hiszen a mesefeszti-
vál létrejötte egybeforrt a ház 
megnyitásával. Ennek apropó-
ján szeretnénk egy külön ese-
ménnyel is megemlékezni majd 
a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont elmúlt 10 évéről, ahol egy 
fotókiállítást is láthat majd a kö-
zönségünk a 2013 óta íródó tör-
ténetünk legjobb pillanataiból.
 Részletes információkért 
kattintsanak a www.kulturba.
hu weboldalra és iratkozza-
nak fel hűségprogramunkra. 
Facebookon is keressenek, kö-
vessenek minket, valamint je-
lentkezzenek BÁKKközösség 
nyilvános csoportunkba, hogy 
első kézből értesüljenek újdon-
ságainkról, friss híreinkről.
 Tájékoztatjuk kedves közön-
ségünket, hogy a BÁKK teljes 
területén, az összes közönség-
forgalmi térben elektrosztatikus, 
E-spray fertőtlenítést végzünk 
meghatározott időközönként, 
továbbá kétnaponta ózonos fer-
tőtlenítést is alkalmazunk, hogy 
minél biztonságosabb környe-
zetben fogadhassuk Önöket. 
A megfelelő óvintézkedések 
mellett várunk mindenkit sze-
retettel programjainkra! 

BÁKK Csapata

PROGRAM-
AJÁNLÓ

Időpont: 2022. február 18. 17 óra
Jegyár elővételben február 17-ig: 2 000 Ft/gyerek, 1 000 Ft/felnőtt
helyszínen: 2 300 Ft/gyerek, 1 200 Ft/felnőtt

FARSANGI BULI A 
KISKALÁSZ ZENEKARRAL

  PROGRAM:
17.00-18.00 játékos vetélkedők, 
jelmezverseny a BÁKK aulájá-
ban, játszóház. 
 18.00-19.00 Kiskalász zene-
kar koncert a BÁKK színház-
termében.
 A Kiskalász zenekar legna-
gyobb slágerei: Százlábú, Pa-
lacsinta, Zooli a zebra, Hepe-
hupa, Nem akarok, melyekből 
az utóbbi három a Youtube csa-
tornán több millió nézettséget 
ért el.

 A program védettségi igazol-
vány nélkül látogatható! A Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ 
közösségi tereiben – a hatályos 
szabályozás szerint – kötelező 
a helyes maszkhasználat.

Az aktuális program a www.kulturba.hu oldalon érhető el. A programok a 
BÁKK aulájában kerülnek megrendezésre és ingyenesen látogathatók!
Az események a Térzene Program támogatásával valósulnak meg.
A program védettségi igazolvány nélkül, ingyenesen látogatható! 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ közösségi tereiben – a hatályos szabályozás 
szerint – kötelező a helyes maszkhasználat.
 További információkért kövessenek minket a Facebookon, vagy weboldalunkon.
 A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit szeretettel programja-
inkra 2022-ben is!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyérté-
kesítésről weboldalunkon és a Facebookon (facebook.com/kulturba) értesül-
hetnek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu 
oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.

Időpont: 2022. február 25. 
Kapunyitás: 19 óra; Koncert:  20 óra 30 
Jegyár elővételben: 5 000 Ft

Időpont: Vasárnaponként 16 órától

Időpont: 2022. március 4. 20 óra

KOWALSKY MEG A VEGA 

TÉRZENE KONCERTEK VECSÉSEN 

  A program kizárólag védett-
ségi igazolvánnyal látogatható, 
maszk viselése nem kötelező!

Február 6.: Garconne zenekar
Február 13.: Swing á la Django
Február 20.: Pomázi Önkéntes 
Tűzoltózenekar Kamaraegyüttese
Február 27.: Trilla Trió

  Jegyek, infók hamarosan.
 A program kizárólag védettségi iga-
zolvánnyal látogatható, maszk viselése 
nem kötelező!

tól

RTEK VECSÉS

e

AZAHRIAH élő koncert – Vendég: Desh

Tájékoztató

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
 1. P Tihamér, Annamária
 2. Szo Ottó, Sarolt
 3. V Kornél, Soma
 4. H Ulrik, Berta
 5. K Emese, Sarolta
 6. Sz Csaba, Dominika
 7. Cs Apollónia, Bódog
 8. P Ellák, Eperke
 9. Szo Lukrécia, Veronika
 10. V Amália, Ulrika
 11. H Nóra, Lili
 12. K Izabella, Dalma
 13. Sz Jenő, Indra
 14. Cs Örs, Stella
 15. P Henrik, Roland
 16. Szo Valter, Irma
 17. V Endre, Elek
 18. H Frigyes, Kámea
 19. K Emília, Varsány
 20. Sz Illés, Margaréta
 21. Cs Dániel, Daniella
 22. P Magdolna, Léna
 23. Szo Lenke, Laborc
 24. V Kinga, Kincső
 25. H Kristóf, Jakab
 26. K Anna, Anikó
 27. Sz Olga, Liliána
 28. Cs Szabolcs, Szeréna
 29. P Márta, Flóra
 30. Szo Judit, Xénia
 31. V Oszkár, Ignác

 1. Cs Egyed, Egon
 2. P Rebeka, Dorina
 3. Szo Hilda, Csobán
 4. V Rozália, Mór
 5. H Viktor, Lőrinc
 6. K Zakariás, Csanád
 7. Sz Regina, Dusán
 8. Cs Mária, Adrienn
 9. P Ádám, Pető
 10. Szo Nikolett, Hunor
 11. V Teodóra, Jácint
 12. H Mária, Irma
 13. K Kornél, Móric
 14. Sz Szeréna, Roxána
 15. Cs Enikő, Melitta
 16. P Edit, Ciprián
 17. Szo Zsófi a, Robin
 18. V Diána, Metód
 19. H Vilhelmina, Dorián
 20. K Friderika, Frida
 21. Sz Máté, Mirella
 22. Cs Móric, Írisz
 23. P Tekla
 24. Szo Gellért, Mercédesz
 25. V Eufrozina, Kende
 26. H Jusztina, Pál
 27. K Adalbert, Döme
 28. Sz Vencel, Bernát
 29. Cs Mihály, Mikes
 30. P Jeromos

 1. H Boglárka, Nimród
 2. K Lehel, Alfonz
 3. Sz Hermina, Lídia
 4. Cs Domonkos, Dominika
 5. P Krisztina, Abelina
 6. Szo Berta, Bettina
 7. V Ibolya, Cseperke
 8. H László, Domonkos
 9. K Emőd, Román
 10. Sz Lőrinc, Blanka
 11. Cs Zsuzsanna, Tiborc
 12. P Klára, Dina
 13. Szo Ipoly, Ince
 14. V Marcell,Celesztina
 15. H Mária, Alfréd
 16. K Ábrahám, Rókus
 17. Sz Jácint, Réka
 18. Cs Ilona, Elena
 19. P Huba, Bernát
 20. Szo Államalapítás ünnepe
   István, Vajk
 21. V Sámuel, Hajnalka
 22. H Menyhért, Mirjam
 23. K Bence, Minerva
 24. Sz Bertalan, Detre
 25. Cs Lajos, Patrícia
 26. P Izsó, Natália
 27. Szo Gáspár, Gazsó 
 28. V Ágoston, Mózes
 29. H Beatrix, Erna
 30. K Rózsa, Félix
 31. Sz Erika, Bella
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A téli etetési időszakban 
a legfeltűnőbb madarak 
az élelmes széncinegék, 

a hangos kékcinkék, a csapatok-
ban érkező verebek és zöldikék, 
illetve a nagyobbak: a balkáni 
gerlék, fekete rigók. Öröm néz-
ni őket, ahogy különböző stílus-
ban táplálkoznak az etetőn, vagy 
épp a talajra kiszórt magokból. 
Mások a fákon maradt bogyókat, 
vagy az ágakra szúrt almaszele-
teket részesítik előnyben. Vannak 
azonban olyan apró, rovarevő ma-
darak is, melyek télen szintén be-
húzódnak a településekre, jelen 
vannak a kertekben, ám sokkal 
nehezebb észrevenni őket. 
 Talán a legismertebb a parányi 
ökörszem. Ez a pingponglabdá-
nyi madár olyan fürgén mozog 
az aljnövényzetben, farakások 
között, bokrok alsó ágain, hogy 
első pillanatban akár egy barna 
kisegérnek nézhetnénk. Rövid 
szárnyai nem túl ideálisak arra, 
hogy nagy magasságban repüljön, 
így leginkább a talaj közelében 
láthatjuk. Alapvetően rovarokat 

eszik, kéreg repedéseiben, leve-
lek között, és a legkülönfélébb he-
lyeken megbúvó pici élőlényeket 
keresgél, és talál akár tél derekán 
is. Leleményesen átkutat minden 
zegzugot, akár a kerti grillezőt, 
vagy a teraszt is. Nálunk még az 
is előfordult, hogy a vízakna fede-
lén lévő kis lyukon rendszeresen 
leereszkedett a mélybe ászkará-
kokat fogni. Az ökörszem az ete-
tőn ritka ven-
dég, környékén 
mégis gyakran 
feltűnhet. Vé-
kony, rovar-
evőkre jellem-

ző csőre alkalmatlan nagyobb 
magvak feltörésére, viszont szí-
vesen csipeget abból a törmelék-
ből, amit más madarak potyog-
tatnak el. 
 Sokan úgy tudják, az ökörszem 
a legkisebb hazai madárfaj, de lé-
tezik nála is apróbb, mely télen 
szívesen ellátogat olyan kertekbe, 
ahol sok az örökzöld, fenyők és 
tuják. A sárgafejű királyka cső-

Magyarország 
legapróbb madarai is 
megfi gyelhetők télen 
a vecsési kertekben.

Kertünk madarai 
TÉLEN II. 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

Az ökörszem csupán akkora, 
mint egy pingponglabda Fenyvescinege az etetőn

Sárgafejű királyka felborzolt bóbitával

rétől a farka végéig csak 9 cen-
timéter, súlya 5 gramm, tehát 
könnyebb, mint egy tíz forintos 
pénzérme. Fészkelőhelye álta-
lában a lucfenyvesek, és télen is 
leginkább tűlevelek között meg-
bújó pókokat és kis rovarokat fo-
gyaszt. Picurka csőrével képtelen 
lenne megenni a magokat, így az 
etetőn sem tűnik fel, de szívesen 
leszáll az itatóra. Ugyan bizalmas 
madár, és elég közel engedi ma-
gához az embert, megfi gyelése 
azonban mégsem egyszerű, mert 
akárcsak az ökörszem, szinte ál-
landóan mozgásban van. Érde-
mes fi gyelni vékonyka „szri-szri-
szri” hangját, így könnyebben 
megtaláljuk a tűlevelek vagy a 
tuja sűrűjében.
 Már nevéről is kiderül, hogy a 
feny ves cinege szintén a fenyőket 
kedveli, Magyarországon jellem-
zően a középhegységekben költ, 
de ilyenkor télen, kóborlás köz-
ben a vecsési kertekben is előfor-
dulhat. Akárcsak az ökörszem, 
rovardiétáját szívesen kiegészíti 
ő is olajos magvak törmelékével, 
vagy épp bogyókkal. Meglepően 
pici, a jól ismert széncinegénél 
4-5 centivel kisebb. Megismer-
ni legegyszerűbben fehér tarkó-
járól és felmereszthető kis búb-
járól lehet. Az etetőn nem időz 
sokat, mint a többi cinegetársa, ő 
is gyorsan kiszemeli a megfelelő 
eleséget, és már el is illan vele a 
növényzet védelmébe. Az itató 
nyújtotta fürdési lehetőségnek 
azonban a fenyvescinege sem 
tud ellenállni: kis szerencsével 
megfigyelhetjük, ahogy elme-
rülten pancsol a vízben és tol-
lászkodik az itató mellett.
 Érdekes módon tavasz kö-
zeledtével a rovarevő madarak 
előbb tűnnek el az etető környé-
kéről: könnyebben találnak táp-
lálékot, mivel az enyhülő idő-
ben a rovarok is felélénkülnek. 
Ilyenkor tapasztaljuk, hogy meg-
változik az etető közönsége: a 
korábban csak rövidebb időre 
érkező magevők még nagyobb 
számban jönnek, és hosszabban 
maradnak. Az itató viszont to-
vábbra is minden kerti madár 
kedvenc helye marad! Fontos, 
hogy egész évben biztosítsuk 
számukra a friss vizet.

Írta és a fotókat készítette:
Kiricsi Ágnes, Vecsési Madárles

(A Vecsési Madárles csoport 
megtalálható a Facebookon.)
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„A meccsek közben engem kérdeztek a 
csapattársak egy-egy vitatott ítélet után” 
D e vajon miért választja ezt a hiva-

tást egy csinos, fi atal nő? Miért jó 
neki, hogy a világ egyik leggyorsabb 

sportágában olyan szerepet töltsön be, ami 
úgysem lesz jó valamelyik félnek?
 – Gyerekkorom óta kosárlabdáztam, a 
Falusi suliban kezdtem, később Budapes-
ten több egyesületben is játszottam NB I./
B-s szinten. Amikor úgy éreztem, hogy a vé-
gét járja a pályafutásom, szerettem volna a 
pályán maradni, de azt tudtam, edzősködni 
nem akarok. A szabályokkal mindig tisztá-
ban voltam, sokszor a meccsek közben en-
gem kérdeztek a csapattársak egy-egy vitatott 
ítélet után – mondta a mostanra már kétgyer-
mekes Varga-Záray Katalin, aki 2009-ben 
jelentkezett a játékvezetői-tanfolyamra, és 
miután elvégezte, meg is ragadt játékveze-
tőnek. Ráadásul bármennyire is nehéz szak-
ma, tetszik neki, szereti csinálni.
 – Amikor elkezdünk meccset vezetni, ala-
csony szinten kisgyerekkel kezdjük. 2013-ban 
már NB I.-es kerettag lettem, ahol elkezd-
tem férfi  NB II.-es és NB I. B-s mérkőzése-
ket vezetni. Az egyik úttörője voltam ennek, 
az egyik első női játékvezető a férfi ak között, 
úgy néztek rám, mint egy ufóra. Nem egy 
megszokott felállás volt, nehéz volt elfogad-
tatni magunkat – mondta a kezdetekről.
 Elsősorban a női első osztályban foglal-
koztatják, de amíg a csapatok hamar elfo-
gadták őket, a nézőtérről gyakran hallani: 
„Menjél haza főzni, vásárolni!”
 – A férfi  meccseken nagyon tisztelettudók a 
játékosok, de a nők is elfogadnak minket. Sok 
játékost ismerek, többször fújtam már olya-
noknak, akikkel együtt játszottam, vagy ko-
rábban ellenfelek voltunk – mondta Kata, aki 
a játékvezetői vizsga elvégzése óta csak két 
szezont hagyott ki, mindkétszer szülés miatt.  
 – Női meccset valamivel könnyebb ve-
zetni, kicsit lassabb, a férfi aknál fi zikálisan 
is jobban kell teljesíteni. Most már belátható 
időn belül kaphatok férfi  elsőosztályú mecs-
cset, de a női bajnokságban elfoglalt pozíci-
óm most a legmagasabban kvalifi kált.
 Katalin Vecsésen nőtt fel, először a Pető-
fi  iskolába járt, majd a kosárlabda miatt is-

kolát váltott. A Falusi iskolával elindultak 
a diákolimpián, ahol bejutottak az ország 
nyolc legjobb iskolacsapata közé, ami nagy 
szó volt, mert rajtuk kívül főleg sportiskola 
csapatai voltak. 
 Elárulta, sose játszott NB I. A csoportban, 
saját bevallása szerint nem volt törtető, vagy 
kiemelkedően ügyes bedobóként, ugyanak-
kor látva a jelenlegi viszonyokat, abban is 
biztos, nem volt soha jókor jó helyen, hogy 
esetleg sikeresebb játékos-pályafutást fus-
son be. 
 – Soha nem játszottam olyan csapatban, 
amelyik eljutott volna valahova, soha nem 
volt olyan edzőm, aki külön motivált vol-
na egy komolyabb cél elérése érdekében
– mondta.
 Az adott meccsek előtt nagyjából másfél 
héttel tudja meg, hol, mikor, kiknek fog ve-
zetni legközelebb, de a játékvezetőknek van 
egy honlapja, ahova előre beírhatja, ha eset-
leg egy adott hétvégén nem tud meccset vál-
lalni. Átlagban egy hónapban minden hétvé-
gén vezetnek mérkőzést, de előfordul olyan 
hét is, hogy két meccse van. Segítségükre 
van egy olyan oldal, ahova minden meccset 
feltöltenek, így tudják, kire-mire kell felké-
szülni a következő meccsen. Agresszív vé-
dekezés vagy zóna, esetleg egész pályás le-
támadás, kinti dobások vagy egy-egy elleni 
küzdelem.

 – Nem vagyunk profi k, legtöbbünk egész 
napos munka, vagy egy családdal töltött nap 
után indul el meccset vezetni. Ami nekem az 
ország közepéből még elfogadható, hiszen 
minden hasonló távolságra van, de ha valaki 
Sopronból megy Szegedre, az nem egyszerű 
– mondta Kata, aki korábban a Halmi iskolá-
ban gyógytestnevelő tanárként dolgozott. 
 Az elmúlt időszakban a járvány alatt fur-
csa volt meccset vezetni, mert nem voltak 
szurkolók. Neki hiányoztak, őt nem zavarják 
a bekiabálások. Jókat mosolyog rajtuk, nem 
zökkentik ki. Tisztában van vele, a szurkoló, 
az szurkoló, ő nem lehet pártatlan. Pályafu-
tása eddigi csúcsának a tavalyi női bajnoki 
döntőt, illetve a Magyar Kupa bronzmecs-
cset tartja, de biztos hallunk még róla.

 – Abszolút kielégít, sokkal 
jobban szeretem, mint amikor 
játszottam, sokkal jobban ki tu-
dok benne teljesedni. Ha jól csi-
nálja az ember, akkor nagyon 
pozitív visszajelzéseket kap, és 
elismerik a munkáját. Amikor 
a végén a két edző megköszöni 
a munkádat, az nagyon jól tud 
esni – mondta az ország egyik 
legelső női játékvezetője, aki-
nek lett volna lehetősége nem-
zetközi szintre lépni, de akkor 
a gyereket választotta a nem-
zetközi karrier helyett, amit ter-
mészetesen azóta se bánt meg. 
 Sz. Gy.

SPORT

A női kosárlabda NB I./A csoportjában az UNI Győr-ELTE 
BEAC Újbuda mérkőzés történelmi jelentőséggel bírt (a ta-
l álkozót november közepén játszották). Nem azért, mert a 

vendégek 87–65-re nyertek, hanem mert ez volt az első olyan 
kosármeccs Magyarországon, ahol mindhárom játékvezető 

nő volt. Egyikőjük, a vecsési Varga-Záray Katalin. 

Előfordul, hogy olyan játékosoknak fúj, 
akikkel korábban csapattársként vagy 
éppen ellenfelekként léptek pályára

Sportos család: Varga-Záray Katalin 
férjével, Varga Ádámmal (a Minitalent 
Sportegyesület alapítója) és gyermekeikkel

Kitaibel Pál
Kitaibel Pál (1757-1817), a magyar botanika atyja, a 18. századi 

David Attenborough elképesztő munkát végzett el életében. 
Összesen mintegy 20 000 km-t járt be gyalog és szekéren a 

történelmi Magyarország területén, és körülbelül 150 új növényfajt 
azonosított. Lejegyezte a növények népi neveit is, kőzeteket, 
ásvány- és termálvizeket írt le. A tellúr egyik felfedezője volt. 

Hagyatékában több mint 15 000 lapból álló herbárium maradt. 

VECSÉSRŐL

HELYTÖRTÉNET

É lete folyamatos vándorlás és kutatás volt. 
A Dunántúltól Erdélyig, a Bánságtól 
Árváig, Szlavóniától a Máramarosig 

mindent bejárt.  Heroikus vállalkozása alatt 
folyamatosan naplót vezetett, és mindent gon-
dosan lejegyzett. Naplója először Bécsben je-
lent meg „Descriptiones et Icones Plantarum 
Rariorum Hungariae” („Magyarország ritka 
növényeinek leírása és képei”) címen 1799 
és 1812 között. A naplót 1945-ben Gombocz 
Endre rendezte sajtó alá. Ebben a műben ol-
vastam az alábbi, Vecsésről szóló sorokat is, 
melyek egyúttal a település egyik legrégibb 
leírását is adják.

Vecsésen 
1798-ban Kitaibelt megbízta a Helytar-
tótanács, hogy utazzon Nagyváradra, és 
vizsgálja meg Várad környékének ásvány- 
és fürdővizeit. Kitaibel nem lett volna ön-
maga, ha a hivatalos utat nem kötötte vol-
na össze életcéljával, az oda vezető úton 

található flóra leírásával. Mivel a Pest-
Szolnok útvonalon indult el, az első ál-
lomása Vecsés volt. Német-latin nyelven 
írt mondatai egy kicsi betekintést adhat-
nak az újratelepített, akkor mindössze 12 
éves falu életébe.
 Április 28-án indult útnak. Pest-
ről kiérve az akkor Vecséshez tartozó 
Pusztaszentlőrincen haladt keresztül, ahol 
a Szalla erdőnél (a mai Sztehlo iskola és a 
vasút közti rész) zöldülő tölgyekről adott 
értesítést. Ugyanitt virágzott a vörösszárú 
pimpó, a bársonyos árvacsalán és a bozon-

tos kutyatej. Ezután ért be a fi atal faluba, 
Vecsésre. Itt már ekkor fontos növény a ká-
poszta. A napló Vecsésről szóló részének 

nyersfordítása így hangzik:
 „A vecsési német gazdálko-
dók gyermekei összegyűjtötték 
a parlagi zsombort (Sisymb rium 
Loeselii) a teheneknek, akik sze-
retik ezt enni, és zacskókban ha-
zaviszik. A kukorica már csírázik. 
Vecsésre érkezünk, ahol néme-
tek élnek körülbelül 80 házban. 
A káposztát „Hurrene-schal-
lenak” („Gyógynövénytálnak”) 
hívják. A talaj nagyon homokos 
Vecsés környékén.
 A tetők és a kerítések nádból 

készülnek. Az akác gyakori, kevés eperfa és 
gyümölcsfák. Néhány populi turcic (?). Ve-
csés homokos talajú. A mezőket trágyázzák.”

Az út eredménye
Az 1798-as út végül a Nagyvárad mellet-
ti Püspök- és Félixfürdő feltérképezésével 
zárult. Kitaibel elsőként tudósította a széle-
sebb közvéleményt az ott honos hévízi tün-
dérrózsa különlegességéről. Ez a 20-30 cm 
átmérőjű levelekkel rendelkező növény Eu-
rópában csak itt található. Közeli rokona az 

Egyiptomban, Libanonban, Szí-
riában élő nílusi tündérrózsának. 
Titkát a Pece-patak forrásvízének 
állandó 30-31 Celsiusos és kris-
tálytiszta vize jelentette. A budai 
Malom-tóba hozott is haza belőle.
 Vecsés és a káposzta azon-
ban szintén fennmaradt ebben 
a naplóban. Ahogy a település 
körülbelüli létszámát, növény-
világát és építési technikáját is 
megőrizte számunkra ez a for-
rás. Kitaibel másfél millió lépése 
Magyarországon maga a csoda. 
Éljen az egészség, az úton levés 
és a természet!

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

Kitaibel Pál

Balla Antal, mérnök 1793-as térképe

A bozontos kutyatej rézmetszete 
Kitaibel könyvéből

„Kitaibel nem lett volna önmaga, ha a 
hivatalos utat nem kötötte volna össze 
életcéljával, az oda vezető úton találha-
tó fl óra leírásával. Mivel a Pest-Szolnok 
útvonalon indult el, az első állomása Ve-
csés volt. Német-latin nyelven írt mon-
datai egy kicsi betekintést adhatnak az 
újratelepített, akkor mindössze 12 éves 
falu életébe.”



24 2022. január 2022. január  25Tájékoztató Tájékoztató

SPORTSPORT

A VSE Darts szakosztálya 
rendkívül sikeres évet zárt 
2021-ben. Egy – szó szerint – 
hibátlan csapatbajnoki 
címről, kimagasló egyéni 
eredményekről, múltról és 
bizakodó jövőről olvashat-
nak a következő cikkben.

Jelentős változás történt a vecsési kézilabda élén, Jánka 
Zsolt  vette át a szakosztály irányítását. A szakembert 

az elmúlt időszak élményeiről, tapasztalatairól 
és az általa elképzelt jövőképről kérdeztük.

Eredményes évzárás 
DARTSBAN

JÁNKA ZSOLT: 
Örülnék, ha Vecsésen stabil

 bázisa lenne a kézilabdának K ezdjünk egy kis összegzéssel. Talán 
a legfontosabbal. A 2021-es bajno-
ki idény egy csodálatos csapatered-

ménnyel zárult. A Vecsési SE I. csapata 100 
százalékos eredménnyel nyerte meg a soft 
II. osztályú bajnokság alapszakaszát szep-
temberben, így került be az országos bajnok-
ság októberi rájátszásába. Itt szintén veret-
lenül menetelt a döntőig, amit meg is nyert. 
Ezzel az eredménnyel a 2022-es idényben a 
VSE I. ismét az ország legjobb csapatai kö-
zött küzd majd az első osztályban. Jómagam 
lassan tíz éve vagyok a vecsési darts élet ré-
sze, de ilyen eredményre nem emlékszem. 

Gratulálunk a csapat 
tagjainak: Börzsei 
János (csk), For-
gács László, Góczi 
Attila, Jakab Péter, 
Jehirszki György, 
Juhász Béla, Juhász 
István, Kozselka Ist-
ván, Vágó Ágoston.
 Steel csapatban az 
NB III.-ban szereplő 
VSE-Rutin az utolsó 
fordulóban nem tudta 
utolérni a jászladányi 
csapatot, így nem ke-
rült a rájátszásba. Et-
től függetlenül a csa-
pat minden dicséretet megérdemel, küzdeni 
tudásból többször is jelesre vizsgáztak.
 Egyéniben soft szakágban női országos I. 
osztályban Puskás Erzsébet összetett 3. he-
lyet szerzett egy rendkívül erős mezőnyben. 
 A férfi aknál Forgács László szintén soft 
szakágban országos I. osztályban, a 16 fős 
mezőnyben 10. helyen végzett az utolsó for-
dulóban mutatott remek játékának köszön-

hetően, így idén is-
mét az I. osztály tagja 
lehet.
 Steelen egyéniben 
főként Börzsei János 
hozta az eredménye-
ket. A szeptemberi 
országos bajnoki for-
dulón 5. helyet ért el 
a több mint 250 fős 
mezőnyben. Októ-
berben a Magyar Ku-
pában csak a 16 közé 
jutásért vívott mecs-
csen talált legyőzőre. 
Nagyon szép ered-
mények.
 Lássuk a jövőt ille-
tő eseményeket!
 Darts szakosztá-
lyunk 2021 decem-
berében közgyűlést 
tartott, ahol a több-
ség továbbra is Nagy 
Lászlót szavazta meg 
a szakosztály elnö-
kének. László tavaly 
vette át a klub veze-
tését Massza Sándor-
tól, és a fenti eredmé-

Amennyiben bárki kedvet kapna a darts 
sport kipróbálására, megismerésére, a 
következő elérhetőségeken érdeklődhet: 
Nagy László szakosztályvezető, 
tel.: 06-20/225-1037, 
Matasdi János (főként utánpótlással 
kapcsolatban) tel.: 06-30/950-4484. 
Címünk: Vecsés Fő út 112. 
(Táblabolt épülete)
 Várunk mindenkit szeretettel!

ISMERJE MEG 
A SPORTÁGAT! 

nyek is mutatják, méltón viszi tovább Sanyi 
bácsi szellemiségét. Eredményes, jó mun-
kát kívánunk!
 A közgyűlésen az átigazolásokról is dön-
tés született. Tudtuk, hogy  muszáj erősíteni, 
sajnos több tagunk is jelezte, hogy visszavo-
nul, máshova igazol. Kijelenthetjük, rendkí-
vül erős játékosokat sikerült Vecsésre igazol-
ni. Papp Rajmund és édesapja, Papp János 
Békéscsabáról igazoltak hozzánk. Helfrich 
Patrik és Helfrich Csaba a Smile Darts Club 
két kiválósága is úgy döntött, nálunk foly-
tatja. Pinczés Dániel, aki a Terminal Darts 
Akadémia versenyzője volt, szintén erős iga-
zolás. Klubunk jelenleg 26 igazolt verseny-
zővel rendelkezik, 4 csapat indítását tervez-
zük különböző osztályokban, és 4 utánpótlás 
korú versenyzőnk is van.
 Szakosztályunk továbbra is egy minden 
igényt  kielégítő edzőteremben várja az ér-
deklődőket, minden a játékkal kapcsolatos 
dologban rendelkezésére állunk.

Forgács László

A VSE I. csapat az utolsó fordulóban: (balról jobbra): 
Jakab Péter, Jehirszki György, Börzsei János, 
Juhász István, Vágó Ágoston és Massza Sándor

Puskás Erzsébet és Börzsei János az MDSZ év végi díjkiosztóján 

Advent volt. Advent a várakozásról szól. 
A Hitről, a Reményről, hogy legyen Öröm 
és Szeretet. De most sokaknak másról 
szólt. Az elmúlásról.
 Decemberben futótűzként terjedt el a 
hír a vecsési focirajongók táborában. El-
ment a Bandika – adták tudtul a tragikus 
hírt. Az idősebb, 60 év feletti korosztály-
nak jelentett ez többet. Fodor András, 
Bandika elköltözött az égi focipályára. 
 A 70-es évektől erősítette a vecsési fo-
cicsapatot. Alacsony termete ellenére 
mindent tudott a játékból. Mindkét láb-
bal tökéletesen bánt a lasztival. A közép-
pályán értett a rövid passzoktól a 30-40 
méteres keresztlabdákig, de a gólszerzés 
sem állt tőle messze. 
 Játszottam vele és ellene is. Sportem-
ber és ember volt, minden pillanatban. 
Csak szeretni lehetett, segítőkészsége is 
legendás volt.
 Sosem volt beteg, nem hitt abban, hogy 
beteg lehet. Pedig lehetett. November vége 
felé jöttek az első tünetek, aztán a szűnni 
nem akaró köhögés. András napján elke-
rülhetetlenné vált a kórház. Helyébe lépett 
a Hit, a Remény, hogy a szervezete győzni 
fog. Azonban drámai gyorsasággal elma-
radt az Öröm. December 10-én érkezett a 
tragikus hír: Bandika elment. 
 Maradt a fájdalom, de a Szeretet meg-
maradt. Nemcsak a családodban, ha-
nem bennünk is.
 Családodnak és nekünk marad a fáj-
dalom. Gyászolja őt felesége, gyermekei, 
unokái és testvérei mellett a helyi foci- 
társadalom népes tábora, akik emlékez-
nek szerény természetére és kitűnő ké-
pességeire.
 Bandika, ne hagyd abba, játsszál ott 
fent is! Pötyivel, a korán elment testvé-
reddel, a néhai szembe szomszédoddal, 
Varga Mikivel és a többi kiváló cimborá-
val, akikkel odafent találkozol. 
 Nyugodj békében!  Szalontai János

Elhunyt Fodor 
András (1952–2021)

A KSI-ben a kézilabda-aka-
démián utánpótlás 
edzőként dolgoz-

tam. De mintegy négy 
éve úgy éreztem, elég 
volt, felmondtam, abba 
akartam hagyni. 2019-
ben hívott fel Antal Zol-
tán, az akkori szakosz-
tályvezető, hogy üljünk 
le beszélni – mondta a 
kezdetekről a szakember. 
 Az ismeretség régebbről 
származik, hiszen korábban adott 
kölcsön ifi -játékosokat Vecsésre, hiszen 
a felnőtt csapat csak úgy tudott a másodosz-
tályú bajnokságban szerepelni, ha volt ifjú-
sági csapata is, ehhez pedig kellettek a ket-
tős játékengedéllyel szereplő KSI-sek. 
 – Az itteni vezetők elmondták, nyomás-
mentesen, követelmények nélkül lehet dol-
gozni. Először a lányokhoz kerültem ifi 
edzőnek, majd 2020 októberében tisztújító 
közgyűlés volt, és ott jött az ötlet, hogy én le-
gyek a szakosztály vezetője is, így 2020 nov-
embere óta látom el ezt a posztot – mondta 
a 47 esztendős sportvezető.
 Elárulta, egy akadémián bármilyen mi-
nőségi a játékosállomány, magas az elvá-
rás, nagyok a szakmai követelmények. Hu-
szonhárom évet dolgozott az utánpótlásban, 
és ennyi idő után elege lett, ezért érezte úgy, 

abba akarja hagyni. Dolgozott 
felnőtt csapatoknál is hosz-

szabb-rövidebb ideig, de 
ott nagyban azon múlik a 
sikeresség, mennyi pén-
ze van a klubnak, kiket 
tud igazolni, hiszen ha 
nem jönnek az eredmé-
nyek, edzőt egyszerűbb 
cserélni, mint csapatot. 

 – Ha fi atalokkal dol-
gozik az ember, akkor a 

saját képére tudja formálni a 
csapatot, akár hosszabb távra is 

fel tud építeni egy tematikát. Ettől pe-
dig nagyon jól érzi magát utána – mondta a 
szakosztályvezető.
 Bár a munkája egyelőre nem látszik a fel-
nőtt csapatok teljesítményén, nagyratörő ter-
vei, céljai vannak. 
 – Akkor lennék elégedett, ha mondjuk öt 
év múlva a férfi  felnőtt csapat stabilan ére-
mért küzdene az NB I./B-ben, és a nők is a 
jelenleginél eggyel feljebb, ebben az osztály-
ban szerepelnének. Utánpótlás kérdésében 
örülnék, ha Vecsésen stabil bázisa lenne a 
kézilabdának, hogy egy teljesen az alapja-
itól felépített rendszerben tudjunk dolgoz-
ni, és ne legyenek olyan problémáink, mint 
a múltban, amikor jelentős szakmai és lét-
számproblémák voltak az utánpótlásban
– összegezte a terveit a szakember. Sz. Gy. 
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Jánka Zsolt 2020 novembere 
óta irányítja a kézilabda 

szakosztályt

A Vecsési SE felnőtt női csapata 
(a fotó elkészítésekor többen is hiányoztak sérülés vagy betegség miatt) 
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Különleges repülők, fenntarthatósági 
eredmények és rangos elismerések: 

2021 LEGJEI A REPÜLŐTÉREN
2021 sok szempontból különleges év volt a repülőtéren. 

Számtalan utasélményt növelő fejlesztés történt, hetente 
átlagosan 2 milliárd forintot fordított a Budapest Airport 
a légikikötő minőségi és infrastrukturális fejlesztéseire. A 

repülőtér üzemeltetője emellett elhatározta, hogy károsanyag 
kibocsátását az eredeti vállalásánál 15 évvel korábban, 

legkésőbb 2035-re nullára kívánja csökkenteni. S hogy mindezt 
a látvány is „megspékelje”, a tavalyi évben sok különleges 
repülőgép járt Budapesten a fotósok legnagyobb örömére.

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉRAJÁNLÓ

A Platz Bistróra átkeresz-
telt étterem belső kiala-
kításával korábban sem 

volt gond, ezért nem kellett új-
ratervezni, inkább csak némi fi -
nomhangolásra volt szüksége az 
összetett és elegáns, mégis ba-
rátságos hangulatú enteriőrnek. 
Ezzel szemben az étlap teljesen 
átalakult. Az elsősorban biszt-
ró jellegű ételeket kínáló étter-
met Zhetmayer József vette át a 
korábbi üzemeltetőtől, az új ve-
zetőnek pedig nem titkolt célja, 
hogy bebizonyítsa, lehet jó ét-
termet csinálni Vecsés szívében. 
 – Úgy gondolom, hogy a hely 
adottságait kihasználva, a kultu-
rális központtal együttműködve 
tudunk egy jól működő, alkal-
manként akár színvonalas prog-
ramokat kínáló éttermet csinálni 
a vecsésieknek. Korábban nem 
értettem, miért jönnek ide olyan 
kevesen, vagy miért viszik el 
máshova például az esküvőket, 
amikor itt van egy szép étterem, 
körülötte a hangulatos piactérrel, 
mellette a kulturális központtal, 
melyek így együtte-
sen nagyon jó adott-
ságokkal bírnak a 
különféle rendezvé-
nyek megtartásához. 
Jó ötletek megvaló-
sításával ezen sze-
retnénk változtatni – 
mondta Zehetmayer 
József. 
 A külsőségeken túl 
egy étterem legfőbb 
vonzereje az étlap, 

amely kidolgozására nagy hang-
súlyt fektettek a Platz Bistróban. 
Zehetmayer József párja, Péter 
Andrea az étterem szakácsának 
segítségével hosszú napokig dol-
gozott azon, hogy megtalálja a 
legideálisabb összeállítást, amely 
maximális élményt nyújthat a ven-
dégeknek. Hogy jó lett a végered-
mény, talán az mutatja meg legin-
kább, hogy a vendégek szívesen 
fogyasztják a megálmodott éte-

Tavaly szeptember óta 
új üze mel tetővel és 
új néven működik a 

Bálint Ágnes Kulturális 
Központ épületében 
lévő vendéglátóhely. 

PLATZ BISTRO: 
kulináris élmények 
várnak a piactéren

leket. Ízviláguk olykor a házias 
konyhák hangulatát idézi, a kü-
lönlegesebb fogások pedig az új-
hullámos éttermekkel szemben 
támasztott elvárásoknak is meg-
felelnek.
 – Sikeresek a leveseink, ked-
veltek a steakek, a szárnyasok és a 
halételek, így közel fél év tapasz-
talatai alapján elmondhatjuk, hogy 
nincs szükség az étlap újragon-
dolására. A desszerteket szeret-

nénk még bővíteni süteményekkel 
és olyan klasszikusokkal, mint a 
somlói galuska, a gesztenyepüré 
és a palacsinta. A tavasz közeledté-
vel új ételek bevezetését is tervez-
zük, felkerülhet az étlapra például 
a hamburger és a pizza, melyek-
kel elsősorban a fi atalabb korosz-
tály kedvében szeretnénk járni, és 
a nyári hónapokban fagylaltot is 
szeretnénk árulni. Természetesen 
azokra is gondolunk, akik glutén- 
és laktózmentes ételeket keresnek, 
vagy nem fogyasztanak húst. Ven-
dégeink kérésére ezeket az étele-
ket a hétköznapokon és a rendez-
vényeken is elkészítjük – mondta 
a rendelhető ételekkel kapcsolato-
san az étterem vezetője. 
 Kuriózumnak számít, de Ve-
csésen elvárható, hogy szerepel-
jenek sváb ételek is a kínálatban. 
A Platz Bistro ennek is igyekszik 
eleget tenni, így a sváb konyha 
néhány klasszikus ételét is elké-
szítik nekünk az étteremben. Pél-
dául rendelhetünk bablevest, ro-
pogósra sült bajor bőrös csülköt, 
babos tésztát és Platz káposztát, 
továbbá egy kiváló desszertet 
is, az erdei gyümölcsös szósz-
szal megbolondított smarnit. 
 Bár ízlés dolga, de mi úgy tart-
juk, nem is igazi magyar étte-
rem, ahol nem ehetünk rántott 
húst. Szerencsére erről az örök 
klasszikusról a Platz Bistróban 
sem kell lemondani. Megkós-
toltuk és nagyon ízletesnek ta-
láltuk, hasonlóan a húsleveshez. 
E két népszerű ételt minden nap 
felszolgálják a napi menü kereté-
ben is – hétfőtől péntekig menü 
ajánlata is van az étteremnek –, 
és bátran állítjuk, hogy az átlag-
nál lényegesen jobb minőségben. 
 A Platz Bistróban a progra-
mok szervezésére is szeretné-
nek nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Volt már borkóstoló és karaoke-
est is az étteremben, és a jövőben 
is várható, hogy lesznek hasonló 
események. A tavasz beköszön-
tével nyílhat ki igazán a „világ”, 
hiszen a jó időben az étterem te-
raszán és a piactéren is lesznek 
majd programok, részben a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ-
tal együttműködésben – árulta 
el Zehetmayer József. 
 Addig is jó szívvel ajánljuk ol-
vasóinknak a Platz Bistrót, láto-
gassanak el az étterembe, egye-
nek és igyanak egy jót, szerintünk 
nem fognak csalódni.  Vén

A 2021-es év legkülönlegesebb 
vendégei a ferihegyi betonon
A repülőtéren mindig zajlik az élet, a tava-
lyi évben is különlegesebbnél különlegesebb 
repülőgépek fordultak meg a futópályákon, 
amelyeknek látványa még a repülőtéri közös-
séget is izgalomba hozza. Ezek közül a képe-
ken láthatók bizonyultak a legegyedibbnek.

A repülőtér 2021-ben tett 
fenntarthatósági vállalásai
A Budapest Airport számára kiemelten fontos 
a fenntartható növekedés és a környezetvéde-
lem, ezért a 2021-es évben is komoly vállalá-
sokat tett annak érdekében, hogy csökkentse 
szén-dioxid-kibocsátását, és olyan fenntart-
hatósági fejlesztéseket, innovatív megoldáso-
kat valósíthasson meg a repülőtéren, amelyek 
ezt elősegítik. A BUD 2019-ben csatlakozott 
az ACI „NetZero by 2050” kezdeményezésé-
hez is, vállalva, hogy legkésőbb 2050-re nul-
lára csökkentse a repülőtér működéséből ere-
dő karbonkibocsátást. A légikikötő azonban 
tavaly bejelentette, keményen dolgozik azon, 
hogy a céldátumnál jóval korábban, legkésőbb 
2035-re teljesítse ezt a vállalást. 
 A Budapest Airport 2021-ben negyedszer-
re is megkapta a karbonsemleges (3+) mi-
nősítést. Az idei értékelés szerint Európá-
ban mindössze 43 repülőtér működik a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez hasonlóan 
karbonsemlegesen, világszinten pedig a bu-
dapesti repülőtér az egyike annak az 58 re-
pülőtérnek, amely jelenleg karbonsemleges, 
vagyis a 3+ szint szigorú követelményeit 
teljesíti. Ez azt jelenti, hogy a vállalat kö-

vetkezetes környezetvédelmi stratégiájának 
köszönhetően a repülőtéri partnereivel közö-
sen törekszik a működéséből eredő emisszi-
ót minél jobban csökkenteni, a fennmaradó 
kibocsátást pedig karbonkreditek vásárlásá-
val semlegesíti. A Budapest Airport tíz év 
alatt a közvetlen szén-dioxid kibocsátását a 
felére, az egy utasra jutó kibocsátását pedig 
a harmadára csökkentette, és a vállalat eltö-
kélt szándéka, hogy a következő néhány év-
ben megvalósuló erőfeszítéseinek köszönhe-
tően a legmagasabb, 4+ szintet elérje. 

2021 díjakban 
gazdag évet hozott a 
Budapest Airportnak
A tavaly elnyert díjak igazol-
ják a BUD utaselégedettségért, 
munkatársaiért és a fenntartha-
tóságért végzett tevékenységei-
nek fontosságát és hatékonysá-
gát. A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér 2021-ben nyolcadszor 
is elnyerte a Kelet-Európa leg-
jobb repülőterének járó címet. 
A Skytrax-díj az egyik legna-

gyobb iparági elismerés, hiszen odaítélésé-
ről maguk az utasok döntenek: a repülőtéri 
szolgáltatásokról, vagy egyebek mellett az 
utasfelvételről, az utasszolgáltatások minő-
ségéről és a biztonsági színvonalról kérdezik 
az utazóközönséget. A zsinórban nyolcadik 
évben megszerzett elismerés visszaigazolja: a 
Budapest Airport az elmúlt évben is nagy lé-
pést tett az utasélmény javításáért; az utasok 
egyértelműen érzik és értékelik a szolgálta-
tási színvonal emelkedését. A Budapest Air-
port a járványhelyzet kezdete óta kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a BUD csoport mun-
kavállalóinak egészsége és anyagi biztonsága 
fennmaradjon. 2020. április elején a vállalat 
egy alapítvány felállításáról döntött, hogy a 
nehéz helyzetbe került kollégákat támogat-
ni tudja. Ennek elismeréseképp a Magyaror-
szági Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődé-
sért (BCSDH) társadalmi felelősségvállalás 
kategóriában Fenntartható jövőért díjjal tün-
tette ki a Budapest Airport kezdeményezését. 
2021-ben a világ legnagyobb, 34 országban 
zajló független munkáltatói márkakutatása, 
a Randstad Employer Brand Research ered-
ményei alapján a Budapest Airport Magyar-
ország legvonzóbb munkáltatója lett a szol-
gáltatási szektorban. (x)

Az AirEuropa Boeing 787-ese hozta haza 
olimpikonjainkat Tokióból az ötkarikás 
játékokat követően. A különleges ese-
mény alkalmából vizes köszöntővel 
üdvözöltük a magyar sportolókat.

Kivételes együttállást láthattunk 2021-ben 
a repülőtéren: egyszerre két AN-124 Ruslan 
gép tartózkodott a betonon

Red Wings Airlines – Boeing 777-200: az 
utasszállító teherszállítóként érkezett a 
budapesti repülőtérre, amely nemcsak a 
gép hasában, hanem a fedélzetén is szál-
lított rakományt. A repülőgép maximális 
hatótávolsága 14 300 kilométer.
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) –  február 7-ével  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – február 14-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – február 21-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  február 28-ával,
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. 
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CSOPEZ FOGÁSZATI Kft.

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

CSORBA FOGÁSZAT

V é C b Z

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

A jóga minden életkorban 
segít karbantartani az 

egészségünket; javítja a 
csontok erősségét, az izmok 
rugalmasságát, az ízületek 

mozgékonyságát, segít a 
hát-, váll- és derékfájósaknak. 

Kezdőknek is ajánlott.  
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 Bajkó Erika – 06-30/280-9625

GERINCTERÁPIÁS JÓGA
60+ JÓGA

JÓGA a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

A Soós Tészta Kft. vecsési telephelyén 3 db Selematic kartonozógépet vásárolt meg a PM_KKVESZKÖZ 
program keretében elnyert 265,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.
A Soós Tészta Kft. egy magyar magánszemély tulajdonában álló, 1994-ben alapított társaság. 

A társaság fő tevékenységi köre alapítása óta változatlanul 1073’08 Tésztafélék gyártása, 
melyet a jelenlegi projekt keretében fejleszteni kíván. A tevékenység megtalálható 

az Irinyi Terv kiemelt ágazatain belül az élelmiszeripari ágazatban. 
A Társaság termékpalettáján jelenleg 4 típusú tészta található: 8 tojásos, 4 tojásos, durum 

és durum 8 tojásos, melyeket több kiviteli alakban gyárt. A gyártás során, a kész száraztészta, 
különböző súlyú kiszerelésekben, csomagolásra kerül. 

A társaság a projekt keretében beszerezett, 3 db automata, kartonozó berendezést. Az eszközök be-
szerzésének köszönhetően, a mérlegeléstől, a kartondobozok lezárásáig tartó folyamat teljes mérték-

ben automatizálható. Az automata kartonozó berendezés 2 féle, ragasztott vagy kalapos karton doboz-
ban képes, a párna alakú, négyélhegesztett vagy talpas csomagokat, vízszintesen vagy függőlegesen 
elhelyezni. A beprogramozott folyamat szerint, a berendezés meghajtja a kiválasztott dobozt, majd a 
megadott darabszámú tésztát fektetve vagy állítva elhelyezni benne, ezt követően lezárja a dobozt, 
majd ellátja a szükséges vonalkódot és dátumot tartalmazó címkével. A társaság számára a berende-
zések beszerzése lehetővé tette, hogy az eddig a kartonozásban résztvevő munkavállalókat más terü-
letekre csoportosítsa át, ezáltal nő a humán erőforrás hatékonysága. A kartonozás automatizálásának 
köszönhetően, megszűnik az emberi munkából adódó hibalehetőség, mivel a kartonokba, az előre be-
programozott darabszámú csomag kerül elhelyezésre. A folyamatautomatizálásnak köszönhetően, a 

társaság növelheti a vevői elégedettséget, ezáltal javítja piaci pozícióját. A berendezés kapacitása és ha-
tékonysága összhangba hozható a gyártósorral, ezáltal a társaság maximálisan kihasználhatja a gyár-

tási kapacitását, egy egységes termelési folyamatot alakíthat ki. A gyártási kapacitás maximális kihasz-
nálásának köszönhetően, a társaság növelheti az értékesítési volumenét, ezáltal növelve árbevételét.

A projektről bővebb információt a www.soosteszta.hu oldalon olvashatnak.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Terület-

fejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2021 | 12 | 13. 

„TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS A SOÓS TÉSZTA KFT-NÉL.”

Támogató: Pénzügyminisztérium
A megvalósítás helyszíne: 2220 Vecsés Almáskert út 2.
A projekt azonosítószáma: PM_KKVESZKÖZ_2018_B/35
Kezdés időpontja: 2021. 01. 15
Befejezés időpontja: 2021 12. 13.
Támogatás aránya: 45%
A támogatás összege: 265 495 755  Ft

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

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

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

CÍM:  

TELEFON:  
+36-30-092-0876

TAVASZVÁRÓ  
KEDVEZMÉNY

február hónapban  

MINDEN TERMÉKRE  

biztosítunk az újság  

felmutatójának!

MI

biztosítunk az újság 5



SHOP.JEGTRADE.HU

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!

Küldd el önéletrajzod a karrier@jegtrade.hu e-mail címre, és felvesszük veled a kapcsolatot!

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

569
749

569
539

569
490

ZÖLDBAB 
450Ft/
750Ft/

MEXIKÓI  
ZÖLDSÉGKEVERÉK

HÚSLEVES  
ZÖLDSÉG KEVERÉK

ZÖLDBORSÓ  
450Ft/
750Ft/

PADLIZSÁNKRÉM
845Ft/

379Ft/
729Ft/

359Ft/
690Ft/

FRANCIASALÁTA 
KEVERÉK
379Ft/
690Ft/

 
FAGYASZTOTT  

GESZTENYEPÜRÉ
495Ft 

DEBIC 
CUKROZOTT 

 
állati)

Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 
KAKAÓKRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 

TEJES KRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

Kókuszos piskótaszelet
Ft/20 db


