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Tavasz végére 
több járdaszakaszt 

FELÚJÍTANAK 

HÍREK

A járda- és útépítések témájában a 
lakossági kérések fi gyelembe vé-
telével döntött az önkormányzat 

forgalomtechnikai bizottsága. A felújítá-
sok egy része az elmúlt évről húzódik át, 
több felújítást pedig eredetileg is erre az 
évre ütemeztünk. A munkálatok pénz-
ügyi forrását az átmeneti gazdálkodás-
ban biztosítottuk. Terveink szerint a ta-
vasz végére készülhet el a kivitelezés, de 
fi gyelembe kell venni, hogy ilyenkor még 
igen szeszélyes az időjárás, előfordulhat-
nak olyan időszakok, amikor emiatt a ki-
vitelezőnek fel kell függesztenie a munkát. 
A felújítás minden utcában a már megszo-
kott módon történik, azaz először új ala-
pot készítenek a járdának, majd ezen he-
lyezik el a térkőburkolatot – tájékoztatott 
Alattyányi István, az önkormányzat gaz-
dasági bizottságának elnöke. 
 Teljes hosszában megújulhat a Lőrinci ut-
cai járda burkolata. A munkákat szakaszosan 
végzik a nagysorompótól az Lincoln út/Air-
port Hotel felé haladva. Az első ütemben a 
Szabadkai utcáig tartó szakaszt készítik el – 
tudtuk meg.  
 A Dózsa György úton a Lévai utca és a 
Bem utca közötti járdaszakasz-felújítás van 

még hátra, ez a rövid szakasz is elkészül ta-
vasz végére.  
 Tavalyról áthúzódó beruházás a Széchenyi 
utcai járdaépítés. Ez a felújítás is több ütem-
ben valósul meg, tavasszal a körforgalomtól 

A következő hónapokban folytatódik a járdafelújítás 
a városban. A munkákat várhatóan tavasz végén 

fejezik be, ha nem szól közbe az időjárás.

A Wass Albert utcában tavaly elkészült 
az új járda, de a fedett vízelvezetés és a 
parkolók kialakítása még hátravan. A 
következő hónapokban ezeket a mun-
kákat is szeretné elvégeztetni az önkor-
mányzat, így várhatóan tavasz végére a 
gépkocsiparkolók és a fedett árkok is elké-
szülnek az utcában. 
 Azt is megtudtuk, hogy ebben az idő-
szakban végezhetik el a Budai Nagy Antal 
utca egy szakaszán hátralevő árokburko-
lást is.

Információink szerint a Schweidel József 
utcai labdázót is felújítják a tavasz folya-
mán. A pálya teljes felületén cserélik a gu-
mírozott burkolatot, emellett vízelvezetési 
munkákat is végeznek, és térköves burko-
latú járda is épül a labdázó területén.   

Fedett vízelvezetés 
és parkoló is épül

Megújul a labdázó 
a lakóparkban 

a Szabadkai utcáig cserélik a burkolatot, és 
várhatóan még idén sort kerítenek a felújítás 
következő ütemére is. 
 A Kálmán utcai gyalogjárda is szakaszo-
san újul meg. Először a Fő út kereszteződé-
sétől a Jókai utcáig cserélik a burkolatot. A 
teljes felújítást várhatóan három ütemben 
végzik el, a másodikban az Ady Endre utcá-
ig, ezt követően pedig a Zöldfa utcáig tartó 
szakasz burkolatcseréjével fejeződnek be a 
munkálatok.  
 Folytatódik a járdafelújítás a Fő úton és a 
Telepi úton is. Előbbi helyszínen a Tinódi utca 
és az Unix autósbolt közötti szakaszt készí-
tik el, a Telepi úton pedig a Könyök utca és 
a Kossuth utca közötti szakasz épülhet meg 
tavasszal.    
 Alattyányi István elmondta, a lakótelepen 
is szeretnék folytatni a járdarekonstrukciót, 
illetve a temető területén lévő belső út és jár-
da felújítása is szerepel a tavaszi felújítás ter-
vei között. 
 A felsorolt munkák pénzügyi fedezetét 
a város saját költségvetéséből biztosítja.
  VN

AZ UTCA HANGJA

Ápoljuk még HAGYOMÁNYAINKAT? 

A farsangról legtöbbünknek a 
farsangi bál jut az eszünkbe. 

Februárban többünket is érdekel, 
hogy mégis milyen hagyományai 

vannak ennek az időszaknak. 
Megkérdeztünk néhány járóke-
lőt, hogyan látják nem csupán 
a farsangot, hanem általában 

a kulturális hagyományok 
megőrzését, és részt vesznek-e 
Vecsésen ilyen eseményeken.  

Nyugdíjas vagyok, a Halmi téri Tündérkert 
óvodában dolgoztam korábban, és an-
nakidején a kisgyerekeknél mi mindig na-
gyon komolyan megünnepeltük a far-
sangot, sőt a télbúcsúztatót is 
álarcokkal és szalmabá-
bu égetéssel. Sok hagyo-
mányőrző rendezvény 
van Vecsésen, példá-
ul a Káposztafeszt, 
közösségi bálok, de 
tény, hogy nyugdí-
jasként ez utóbbi-
akból már mondjuk 
úgy, hogy kinőttem. 
Szóval jó lenne, ha a 

nyugdíjasok számára is lenne több ha-
gyományőrző program, amit per pillanat 
nem látok, illetve nem tudok róla. A Bálint 
Ágnes Kulturális Központban persze sok 
eseményt szerveznek, de tény, hogy sok 

nyugdíjas bezárkózik, és talán ezt mond-
hatom el én is magamról. A csa-

lád és a gyerekek, valamint 
az elintéznivalók kitöl-

tik az időmet, így aztán 
van elfoglaltságom 
bőven, ugyanakkor 
elmondhatom, hogy 
a hagyományőrzést 
nagyon fontosnak 
tartom, főként a fi a-

talabb generációk kö-
rében.   

Szeretem a régi hagyományokat, és 
részt veszek ezeken a rendezvénye-

ken, például a Káposz-
tafesztiválon, vagy 

éppen a bú-
csún. A far-

sangot a fi -
atalok 
számára 
lényeges-
nek tar-
tom, de 

tény, hogy 
a hagyomá-

nyok megőr-

zése az egész közösség számára fon-
tos, hiszen ezek képviselik a múltunkat. 
Nagyapáink, nagyanyáink mind ápol-
ták a hagyományok fennmaradását, 
és nekünk is feladatunk ezek tovább-
vitele. Fontos, hogy új kulturális szoká-
sok alakuljanak ki, melyek akár külföl-
di példák alapján érkeznek hozzánk, 
mint például a Halloween, de fon-
tos, hogy amit a gyerekek és a felnőt-
tek szeretnek a világban, azt mi is fo-
gadjuk el. Őrizzük hagyományainkat, 
de legyünk nyitottak más európai vagy 
egyéb kultúrák felé is, azaz ami jó, 
azt tartsuk meg, ami új és a közösség 
szempontjából előre mutató, azt pedig 
fogadjuk be. 

A Bálint Ágnes Óvodában dolgozom, de 
jelenleg otthon vagyok kisbabával, és azt 
gondolom, hogy nagyon nagy szükség 
van a hagyományok megőrzésére. Pont 
azt szeretem Vecsésben, hogy a helyi nép-
szokásokon túl ezek is jelen vannak. Mi, 
óvónők az óvodában is igyekszünk ezt 
a szemléletet a gyerekeknél is képvisel-
ni, mert szerintem jelentős közösségi ösz-
szetartó ereje van. Úgy veszem észre, ha a 
Covid nem szól közbe, a művelődési köz-
pontban is próbálnak tenni annak érdeké-
ben, hogy megtartsuk a hagyományokat. 

A probléma az, hogy a bezárkózás és a 
modern technika lehetőségei miatt kevés 
idő jut erre. Az internet és a tv-adások ré-
vén bejön a külföldi kultúra, pl. Halloween, 
melyeket talán modernebbnek és vicce-
sebbnek tartunk, és így háttérbe 
szorulnak a magyar hagyo-
mányok. Sok lelki problé-
mát könnyebb lenne fel-
dolgozni, ha a magyar 
hagyományokat tud-
nánk követni, és nem 
próbálkozni a sebe-
inket gyógyítani mo-
dern, illetve idegen 

kultúra által behozott elgondolásokkal. 
Ezzel szemben fontosnak tartom, hogy 
olyan eseményekre is sor kerüljön, ahol a 
helyi népdalkörtől kezdve a táncosokig 
minden kulturális képviselet be tud mu-

tatkozni, és azt látom, hogy nálunk 
ez meg is valósul, és megmoz-

gatja a vecsésieket. Úgy ér-
zem, hogy van egy ha-

gyomány iránti éhség 
a lakosságban, hogy 
Vecsésen még több 
kulturális megmoz-
dulás legyen. 

Práczki Péter

Vajda Károlyné

Fehér Sándor Oszkár

Gomezné Lajos Éva

„A néphagyomány tart meg ben-
nünket magyarnak, s a nemzet-
közi műveltség tesz bennünket 
európaivá. Ha azonban csak az 
európaiságra törekszünk, lehe-
tünk nagyműveltségű népek, de 
minél hamarabb megszűnünk 
magyarnak lenni.” (Győrff y István)

L egutóbbi körkérdésünk az újévi kívánsá-
gokkal foglalkozott, ezúttal viszont az 
érdekelt bennünket, hogyan látják 

a lakosok a népi hagyományok meg-
őrzését? Ezúttal is nagy szerencsénk 
volt, mert azonnal több válaszadót 
is találtuk, ami azt is mutatja, hogy 
a vecsési lakosok nyitottak a kö-
zösségi megkeresésekre. A kérdés 
pontosan az volt, hogy a régebbi 
népszokásokra, illetve hagyomá-
nyokra gondolva, van-e egyáltalán 
a mai világban ezeknek még létjogo-
sultsága, törődnek-e Vecsés lakosai ezen 
hagyományok megőrzésével. 
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 Szakaszosan újítják fel 
a járdát a Lőrinci utcában
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HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

  Elkészült a Deák Ferenc utca Erzsébet 
tér–Áchim András utca közötti szakaszá-

ÚJ ÚTBURKOLATOT KAPOTT 
a Deák Ferenc utca egy szakasza

Tovább nő a bölcsődei férőhelyek 
száma VECSÉSEN
Négy csoportszobás, 56 gyermek befogadására alkalmas új bölcső-
de épül Vecsésen a Damjanich utca 34. szám alatt. A beruházás 
európai uniós forrásból valósul meg, az új bölcsődére a Versenyké-
pes Közép-Magyarország Operatív Program „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című pályázaton nyert 599,78 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást a város önkormányzata. 

A kép jobb oldalán a 2019-ben átadott Tipegők Bölcsőde 
látható, mellette balra színesben az új épület  

V ecsés lakónépességének száma fo-
lyamatosan emelkedett az elmúlt év-
tizedben. Az újépítésű ingatlanok, a 

főváros közelsége, a fejlett infrastruktúra, a 
barátságos városkép mind vonzó a fi atal pá-

rok számára, akik egyre többen választják új 
lakóhelyüknek Vecsést. Ezzel együtt a kis-
gyermekes családok száma is növekvő ten-
denciát mutat a városban, sok szülő pedig még 
azelőtt szeretne visszatérni a munka világába, 
hogy gyermeke elérné az óvodás kort, ezért 
a bölcsődei ellátás iránti igény is emelkedett 
az elmúlt időszakban. Elsősorban ezeknek a 
családoknak szeretne segíteni az önkormány-
zat a bölcsődei férőhelyek további bővítésé-
vel. Vecsésen jelenleg egy 60 és egy 56 férő-
helyes bölcsőde várja a gyermekeket, de az 

említett okok miatt csak korlátozottan tud-
ják ellátni a települési igényeket, ezért az ön-
kormányzat a 2019-ben átadott Tipegők böl-
csőde szomszédságában, a Damjanich utca 
34. szám alatt alakít ki egy új tagintézményt.
 A VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 számú pá-
lyázaton elnyert 599,78 millió forint euró-
pai uniós támogatásból egy négy csoport-
szobás, 56 férőhelyes bölcsőde valósulhat 
meg. A 721 négyzetméter területű épület-
ben két gondozási egységet alakítanak ki, 
a csoportszobák mellett melegítőkonyhá-
val, fejlesztőszobával és kiszolgáló helyisé-
gekkel. A tervezéskor nagy hangsúlyt fek-
tettek a fenntarthatóságra, amit az alacsony 
hőátbocsátási tényezőjű épületszerkezetek 
mellett energiahatékony fűtőberendezés és 
napelemes rendszer kiépítése segít. Emel-
lett a bölcsőde teljes körű akadálymentesí-
tése is biztosított lesz.   
 Az épület mögött két részre bontott 1276 
négyzetméteres játszóudvart alakítanak ki, 
mindkét felén játszóeszközökkel, homoko-
zóval és ködpárásítóval.
 A bölcsőde előtti közterületen tér kő bur-
kolatos parkolókat – ebből egy akadálymen-
tes –, a főbejárat előtt kis közteret alakíta-
nak ki.
 Az említett részleteken túl a pályázaton 
elnyert összegből a konyha ÁNTSZ előírá-
sainak megfelelő eszközbeszerzése, vala-
mint a teljes bölcsődei működéshez szüksé-
ges bútorok, játékok és használati eszközök 
beszerzése is megtörténik.  
 A támogatási szerződés 2021. október 5-én 
lépett hatályba, a kivitelezőt közbeszerzési 
eljárás keretében választják ki. A beruházás 
várhatóan 2023. május 30-án fejeződik be. 

VT info

nak felújítása. A pályaszerkezet teljes cse-
réjét megelőzően a vízvezeték-hálózat re-

konstrukciós munkáit is elvégezték. Ahol 
indokolt volt, ott zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszert alakítottak ki, az óvodánál pedig 
a parkolás megkönnyítése érdekében új par-
kolóhelyeket építettek. 
 Alattyányi István, az önkormányzat gaz-
dasági bizottságának elnöke elmondta, a fel-
újítást a Belügyminisztérium pályázatán el-
nyert támogatás felhasználásával valósította 
meg az önkormányzat. Erre a célra negyven-
millió forintot nyert a város, amely a kivitele-
zés költségeinek negyven százalékát fedezte, 
a fennmaradó összeget saját költségvetéséből 
fi nanszírozta az önkormányzat.  V. 

A testületi ülés Szlahó Csaba polgár-
mester beszámolójával kezdődött. 
Elmondta, hogy még tavaly év vé-

gén elkészültek a Damjanich utcai új böl-
csőde engedélyezési tervei, amelyet már 
be is adtak az építési hatósághoz. A kivite-
li terveket is megrendelték, a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást vélhető-
en a február végi vagy a márciusi testületi 
ülésen tűzhetik napirendre. A TOP Plusz 
Program keretében valósulhat meg a Bá-
lint Ágnes Óvoda Toldy utcai szárnyának 
átépítése. A csoportszobák és a tornaszo-
ba tervezése folyamatban van, az építé-
si engedélyezési dokumentáció elkészült, 
a kiviteli terveket megrendelte az önkor-
mányzat. A szakorvosi rendelő épületénél 
új kerékpártárolót és terelőoszlopokat, 17 
buszmegállóban pedig új hulladékgyűj-
tő edényeket helyeztek ki. Nem járt siker-
rel a nagy Göci területére tervezett pum-
papark létesítésére benyújtott pályázat. A 
pályázati kiírásra nagyon sokan jelentkez-
tek, Vecsés most nem szerepelt a nyertesek 
között, de az önkormányzat továbbra is fi -
gyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és 
újabb lehetőség esetén ismét pályázni fog a 
kerékpáros ügyességi pálya kivitelezésére. 
 Szlahó Csaba a két ülés között történt fon-
tosabb események közül kiemelte, hogy még 
december 20-án átadták a képviselő-testü-

let által meghatározott prémiumot a Vecsé-
si Rendőrőrs munkatársainak. 
 A Budapest Airport Zrt. január 12-én 
konzultációs bizottsági ülést tartott, ahol 
arról tájékoztatták Vecsést, hogy újrain-
dítják a zajszigetelési programot. Az újabb 
szakaszban megduplázzák az ingatlanok 
zajterhelésének csökkentésére fordítható 
pénzügyi keretet. A program további rész-
leteiről egy későbbi időpontban tárgyalnak 
az önkormányzattal.  
 A ferihegyi gyorsforgalmi út áttervezésé-
ről tartott videokonferenciát január 13-án a 
Budapesti Fejlesztési Központ. Ez elsősor-
ban az Üllői úti különszintű csomópont meg-
építése miatt érinti Vecsést. A város számá-
ra több kedvező lehetőség is szóba került a 
konferencián, de további egyeztetésekre lesz 
szükség, mielőtt a képviselő-testület érdem-
ben tárgyalhat az elképzelésekről.
 
Átadják az iskolát magában 
foglaló ingatlant a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak
A Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Iskolát  már 
korábban a Vecsési Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat (NNÖK) fenntartásá-
ba adta a városvezetés. A jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy ilyen esetben a tulaj-

dont is át kell adni, ezért az iskola épü-
letét magában foglaló ingatlant a hozzá 
tartozó ingó vagyonnal együtt térítés-
mentesen az NNÖK részére átadja a vá-
rosi önkormányzat. 

Épületenergetikai 
korszerűsítésre pályáznak
A Vecsési Egészségügyi Szolgálat korszerű-
sítését tervezi az önkormányzat, ezért indulni 
kíván az Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására kiírt pályáza-
ton. Az elnyerhető támogatást az épület fű-
tésrendszerének korszerűsítésére, valamint 
napelemes rendszer és a helyiségek folyama-
tos fertőtlenítésére alkalmas UV technoló-
giát alkalmazó szellőztető rendszer kiépíté-
sére fordítanák. 

Döntöttek az óvodák és a 
bölcsőde nyári zárva tartásáról
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kéthe-
tes bezárást rendelt el a képviselő-testület 
az önkormányzati fenntartású óvodák és 
bölcsőde vonatkozásában. A döntéssel a 
gyermekes családoknak szeretnének se-
gíteni, mert a koronavírusos megbetege-
dések miatti csoportzárások nehéz hely-
zet elé állították a szülőket. Az elmúlt év 
tapasztalatai alapján a két hét bezárás alatt 
is el lehetett végezni a szükséges éves fel-
újítási munkákat, illetve a dolgozók is eb-
ben az időszakban tudták kivenni szabad-
ságuk nagyobb részét. Az óvodák esetében 
nem lesz egyidejű bezárás, a város két ol-
dalán egy-egy intézmény nyitva lesz, ez-
által az ügyelet folyamatosan biztosított. 
A bölcsőde esetében a székhely intézmény 
és a Tipegők telephely egy hétig lesz zár-
va egy időben. 
 A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Tündér-
kert Óvoda nyári bezárása július 25-től au-
gusztus 5-ig, a Mosolyország Óvoda és a Bá-
lint Ágnes Óvoda bezárása augusztus 8-tól 
augusztus 19-ig tart. 
 A Tipegők Bölcsőde július 18-tól júliusi 
29-ig, a Semmelweis Bölcsőde július 25-től 
augusztus 5-ig lesz zárva.     VN

Az év első ülését február 1-jén tartotta a képviselő-testület. A városvezetők többek között döntöttek 
a Grassalkovich iskolát magában foglaló ingatlan és a hozzá tartozó ingó vagyon térítésmentes 
átadásáról, az Egészségügyi Szolgálat épületenergetikai korszerűsítési pályázatának benyújtásáról, 
továbbá meghatározták az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde nyári zárva tartását.

MEGÚJULHAT a Bálint Ágnes 
Óvoda régi épületszárnyaTestületi ülésről 

jelentjük
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A befi zetett 
személyi jö-
vedelemadó 
1 %-ának fel-
használásáról 
mindenki sza-
badon rendel-
kezik. Vecsésen 
számos alapít-
vány és társa-

dalmi szervezet működik és végez értékes munkát a helyi közösségért. 
Felajánlásával most Ön is sokat tehet céljaik megvalósításáért. Rendel-
kezzen adója 1 százalékáról május 20-áig, és támogassa a vecsési non-
profi t szervezeteket, egyházakat! 

A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT 
ALAPÍTVÁNYOK ÉS SZERVEZETEK ADATAI
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13 
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13 
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány – 18670282-1-13 (óvoda) 
Andrássy-telep Ifj úságáért Alapítvány – 18669567-1-13 (iskola) 
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda 
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13 
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13 
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13 
Gyermekmosoly Alapítvány – 18687068-1-13 (Falusi Óvoda) 
Stúdium Alapítvány (Petőfi  iskola) – 18685633-1-13 
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány – 18689132-1-13 
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány – 18693094 -1-13 
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13 
Vecsés Sportoló Ifj úságáért Alapítvány
– 18691755-1-13 – a sportegyesület szakosztályai 
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport – 18668322-1-13 
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13 
Testi-lelki Segítség Alapítvány 18645211-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13 
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13 
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány – 18726314-1-13 
Róder Imre Alapítvány (Vecsési Honismereti Kör alapítványa)
– 18667747-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13 
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
– 19010289-1-42 
Fehér János Alapítvány – 18722293-1-13 

+1 % A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKNAK 
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét! Utaljuk 
át a személyi jövedelemadó + 1 %-át a következő technikai számokra: 

Magyar Katolikus Egyház – 0011 
Magyarországi Református Egyház – 0066 
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035 
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200 
Magyarországi Baptista Egyház – 0286 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány – 18515853-2-09

VT info

TÁMOGASSA adója 
1 százalékával a vecsési 
szervezeteket, egyházakat! 

F ebruár 11-éig a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével tájé-
koztatta a választópolgárokat, hogy 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. Aki 
2022. január 26-át követően kerül be a te-
lepülési szavazóköri névjegyzékbe, a He-
lyi Választási Iroda tájékoztatja értesítő 
átadásával vagy megküldésével február 
12-étől kezdődően.
 A választásokhoz kapcsolódóan válasz-
tópolgárként számos ügyben van lehetőség 
kérelmet benyújtani.

Szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek
Mozgóurna iránti kérelem: az a választó-
polgár, aki a szavazás napján egészségi ál-
lapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiség-
ben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
 A kérelemnek a helyi választási irodához 
levélben vagy elektronikus azonosítás nél-
kül elektronikus úton március 30-án 16 óráig, 
személyesen vagy elektronikus azonosítás-
sal elektronikus úton április 1-jén 16 óráig, 
2022. április 1. 16 órát követően elektroni-
kus azonosítással, elektronikus úton április 
3-án 12 óráig, szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján vagy meghatalmazás-

sal nem rendelkező személy általi kézbesí-
tésével legkésőbb április 3-án 12 óráig kell 
megérkeznie.
 Külképviseleti névjegyzékbe vétel: ha a 
választópolgár a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy vala-
melyik külképviseleten (nagykövetségen vagy 
konzulátuson) adja le szavazatát. A külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvételre irány-
adó kérelemnek legkésőbb március 25-én 
16 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához. A kérelem módosítására március 
25-én 16 óráig van lehetőség. Amennyiben a 
választópolgár mégis Magyarországon sze-
retne szavazni, legkésőbb március 30-án 16 
óráig kérheti törlését a külképviseleti név-
jegyzékből.
 Átjelentkezés: az a választópolgár, aki a 
szavazás napján Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel sza-
vazhat. Átjelentkezni bármelyik magyaror-
szági településre (budapesti kerületbe) lehet. 
Minden településen kijelölnek egy szavazó-
kört az átjelentkezéssel szavazók részére.
 Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb március 25-én 16 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához. A vá-
lasztópolgár ezt a kérelmet március 25-én 16 
óráig módosíthatja vagy – levélben történő 

vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt-
ronikus benyújtás esetén – visszavonhat-
ja. Április 1-jén 16 óráig – személyes vagy 
elektronikus azonosítást követő elektroni-
kus benyújtás esetén – visszavonhatja.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek (folyamatosan, választástól 
függetlenül beadható kérelmek)
Magyarországi lakcímmel rendelkező ma-
gyar állampolgárok nemzetiségi névjegy-
zékbe vétele: az a magyarországi lakcímmel 
rendelkező magyar állampolgár, aki Magyar-
országon honos nemzetiséghez (bolgár, gö-
rög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán) tartozik, kérheti, hogy a központi név-
jegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemze-
tiséghez tartozás, és március 18. 16 óráig 
kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlé-
si képviselők választásán nemzetiségi vá-
lasztópolgárként szavazhasson, így a párt-
lista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
 Személyes adatok kiadásának tiltása: 
a választópolgár megtilthatja, hogy szemé-
lyes adatait átadják pártok és jelöltek részé-
re, közvetlen politikai kampány céljából.
 Segítség fogyatékossággal élők szava-
zásához: március 25-én 16 óráig kérhető 
Braille-írásos sablon a szavazólap kitölté-
séhez. Március 30-án 16 óráig kérheti a vá-
lasztópolgár, hogy akadálymentesített sza-
vazóhelyiségben szavazhasson.
 Magyarországi lakcímmel nem rendel-
kező magyar állampolgárok: a magyar-
országi lakcímmel nem rendelkező magyar 
választópolgárok levélben adhatják le párt-
listára szavazatukat az országgyűlési képvi-
selők választásán, és levélben szavazhatnak 
az országos népszavazáson. A választópol-
gár a Nemzeti Választási Irodához benyújtott 
regisztrációval március 9-én 16 óráig kérhe-
ti az április 3-ai választásra a névjegyzékbe 
vételét a levélben történő szavazáshoz. Aki 
korábban regisztrált, módosíthatja a szava-
zási levélcsomag átvételének címét vagy ér-
tesítési címét.
 Fenti kérelmekre vonatkozó nyomtatvá-
nyok elérhetők a https://www.valasztas.
hu/ugyintezes és a https://www.vecses.hu/
valasztas oldalon. 
 Vecsés városban a szavazókörök cí-
mei és területi beosztásuk (utcajegyzék) a 
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/egyeni-
valasztokeruletek és a https://www.vecses.
hu/valasztas oldalon található.  

Mohainé Jakab Anikó jegyző, HVI vezető

Országgyűlési választás 
és országos népszavazás 2022

ELKEZDŐDÖTT 
a választási kampány

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők általános választását és a Kormány 
által kezdeményezett kérdésekben az országos népszavazást.

Lapzártánkig hárman 
gyűjtötték össze a 
jelöltséghez szüksé-
ges aláírásokat. 

F ebruár 12-én, szombaton 
hivatalosan elkezdődött 
az országgyűlési képvi-

selő-választás kampányidőszaka. 
Ezen a napon vehették fel legko-
rábban az ajánlóíveket mindazok, 
akik képviselőjelöltként méretnék 
meg magukat az április 3-ai vá-
lasztáson – Pest megye 7-es számú 
választókerületében ezt a Vecsé-
si Polgármesteri Hivatal épületé-
ben kialakított választási irodá-
ban (hivatalosan Országgyűlési 
Egyéni Választókerület Választá-
si Iroda, röviden OEVI) tehették 
meg. Az aláírások gyűjtésére két 
hét áll rendelkezésre, végül csak 
azok lehetnek hivatalosan jelöltek, 
akik ez idő alatt legalább 500 ér-
vényes ajánlást összegyűjtenek. 
 Kihasználva a szombati jó időt, 
az ajánlóívek felvételét követően 
már a reggeli órákban ország-
szerte elkezdődött az aláírások 
gyűjtése. Vecsésen és a környe-
ző településeken is találkozhat-
tunk aktivistákkal, az első napon 

többen is a forgalmasabb helye-
ken, például a piacok környékén 
várták az aláírókat. A vecsési pi-
acon dr. Szűcs Lajos, a térség je-
lenlegi országgyűlési képviselője 
is gyűjtötte az aláírásokat a Fi-
desz standjánál, és azok is a pi-
actéren írhatták alá az ajánlóíve-
ket, akik az ellenzéki összefogás 
jelöltjét, Fricsovszky-Tóth Pétert 
szerették volna támogatni. 
 A választókerület többi telepü-
lésén, Ecseren, Felsőpakonyban, 
Gyálon, Gyömrőn, Maglódon, 
Pécelen és Üllőn is meglehető-
sen serények voltak az aktivisták. 
Olyannyira, hogy az aláírásgyűj-
tés megkezdése után két nappal 
három jelöltet is nyilvántartásba 
vettek a 7-es választókerületben. 
 Pest megye 7. számú Ország-
gyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága (OEVB) 
február 14-én délután dr. Szűcs 
Lajost (jelenlegi országgyűlé-
si képviselő, FIDESZ-KDNP), 
Fricsovszky-Tóth Pétert (ellenzé-
ki összefogás) és Szabóné Papp 
Klárát (Mi Hazánk Mozgalom) 
vette nyilvántartásba, azaz ők 
hárman már hivatalosan is az 
április 3-ai választás jelöltjei. 
 Az aláírások gyűjtése lapzár-
tánk után is folytatódott, a ren-
delkezésre álló két hét alatt töb-
ben is lehetnek, akik összegyűjtik 
az induláshoz szükséges 500 alá-
írást, ezért a nyilvántartásba vett 
jelöltek végleges névsorát csak a 
Vecsési Tájékoztató márciusi szá-
mában tudjuk közölni. 

Szöveg és kép: varga

Mohainé Jakab Anikó jegyző (OEVI vezetője), dr. Gerencsér 
Balázs (OEVB elnök), dr. Csík Noémi (OEVB eln.helyettes),
dr. Szakács Rita (OEVB tag) és dr. Kári Gergely (OEVI tag) 
három jelöltet vett nyilvántartásba február 14-én

A 7-es számú Ország-
gyűlési Egyéni Válasz-

tókerület Választási 
Irodáját a vecsési pol-

gármesteri hivatal épü-
letében alakították ki
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ÚJ ESÉLY HÍREK

Már Vecsésen 
is van segítség 
PSZICHIÁTRIAI- 

ÉS SZENVEDÉLY-
BETEGEKNEK

Január végén hivatalosan is megnyitották 
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
által működtetett Új Esély Központot. 

Az intézményben három terápiás 
munkatárs és egy lelki gondozó nyújt 

segítséget az ellátottaknak. 

Az eseményt február 15-én tartotta a Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara. 
A fórum témái magyar és a nemzetközi gazdaságot, 
az üzleti- és közbiztonságot, valamint az európai 
uniós támogatások szabályozását érintették.

A Baptista Tevékeny Sze-
retet Misszió által lét-
rehozott szociális intéz-

mény nappali ellátás keretében 
nyújt szakmai és lelki segítsé-
get pszichiátriai- és 
szenvedélybetegek-
nek. Ellátottakat már 
tavaly év vége óta fo-
gadnak, de az intéz-
mény hivatalos meg-
nyitójára idén január 
végén került sor. 
 Alföldi-Szabó Eri-
ka, a Baptista Tevé-
keny Szeretet Misz-
szió Pest megyei 
regionális vezetője 

a megnyitón elmondott beszé-
dében kiemelte, hogy míg több 
településen vonakodva fogadják 
a kezdeményezésüket és a meg-
állapodást jellemzően hosszú le-

forgású tárgyalások előzik meg, 
addig Vecsésen már az első ta-
lálkozás alkalmával megszületett 
az egyetértés arra vonatkozóan, 
hogy szükség van a hiánypót-
ló szolgáltatást nyújtó szociális 
intézményre. Szlahó Csaba pol-
gármester az első megbeszélésen 
biztosította afelől, hogy az önkor-
mányzat segíteni fogja a munká-
jukat. Hozzátette, hogy a helyi 
szociális intézményekben is po-
zitívan fogadták az érkezésüket 
és összességében minden szük-
séges segítséget megkaptak az 
intézmény elindításához.        
 A vecsési Új Esély Központ 
vezetője, Bódi Ildikó elmond-
ta, nagyon sok megvalósításra 
váró elképzelése és célja van az 
intézménnyel és az ellátottakkal 
kapcsolatban, továbbá kifejezte 
abbéli reményét, hogy a társin-
tézményekkel közösen szakmai, 
emberi és hitbéli segítséget is tud-
nak majd nyújtani azoknak, akik 
hozzájuk fordulnak segítségért.
 Debrecenből utazott a vecsési 
megnyitóra Szitai Tamás, a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió 
ügyvezetője. Beszédében megkö-
szönte az önkormányzat segítsé-
gét és az intézmény kollégáinak 

egy éve tartó munkáját, amely 
eredményeként megnyithatta ka-
puit a vecsési Új Esély Központ. 
Munkatársainak azt kívánta, kép-
viseljék a misszió legfontosabb 
értékeit – alázat, bizalom, tisz-
telet, empátia és szakmaiság –, 
hogy munkájuk során mindig a 
jó irányba haladjanak.   
 Az önkormányzat részéről 
Skribekné Komár Ágnes, a szo-
ciális bizottság elnöke kívánt 
eredményes munkát a központ 
dolgozóinak, és jelezte, hogy az 
önkormányzat a későbbiekben 
is megad minden segítséget az 
intézmény működéséhez. 
 A beszédeket követően be-
mutatkoztak az intézmény te-
rápiás munkatársai. Bódi Ildikó 
intézményvezető mellett három 
segítő munkatárs és egy lelki 
gondozó foglalkozik a vecsési 
ellátottakkal. 
 Révész Norbert alkohol és 
drogfüggőként maga is érintett 
a szenvedélybetegségben, de mint 
mondta, már öt éve járja a felépü-
lés örömteli útját. Több éve dolgo-
zik önkéntesként egy alapítvány-
nál, ahol drogprevenci óval és a 
szenvedélybetegek életét érin-
tő egyéb segítségnyújtással fog-
lalkoznak. Azért választotta ezt 
a hivatást, mert a saját tapaszta-
latait szeretné átadni segítőként 
azoknak, akik hozzá hasonló ci-
pőben járnak. 
 Lajta Szilvia mentálhigiénés 
szakemberként segíti az intéz-
mény munkáját. Amint elmondta, 
a másokon való segítés gyerekko-
ra óta kíséri az életét, most pedig 
nagy örömére szolgál, hogy ilyen 
gyönyörű környezetben, kedves 
kollégákkal dolgozhat együtt. 
 Sebők Szilveszter eredeti fog-
lalkozását tekintve színész, ko-
rábban 12 évig dolgozott gyer-
mekpszichiátrián, ahol terápiás 
jellegű színházat vezetett. Emel-
lett gyászfeldolgozási specialista 
és mediációval is foglalkozik. 
 Az intézmény lelki gondozója, 
Duszka József nyugdíjba vonulá-
sát követően lépett erre a pályá-
ra és 2014 óta segíti élettapasz-
talataival a hozzá fordulókat. 
 A vecsési Új Esély Központ 
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra kö-
zött, szombaton és vasárnap 8 és 
14 óra között fogad ellátottakat a 
Temető utca 14. szám alatt. Az in-
tézmény elérhető a 06-70/653-24-
25-ös telefonszámon is.  varga

Hidrogén-meghajtású autóbusz 
közlekedik Budapest és Vecsés között

Vállalkozói fórum 
volt VECSÉSEN

  Történelmi pillanat a hazai kö-
zösségi közlekedésben: a Zöld 
busz program három hétig tartó 
mintaprojektje keretében először 
állt forgalomba hidrogén-meg-
hajtású autóbusz a magyar uta-
kon. A Volánbusz által üzemel-
tetett Solaris Urbino 12 electric 
H2 típusú üzemanyagcellás busz 

február 11-étől márci-
us 6-áig szállít uta-
sokat Kőbánya-Kis-
pest és Vecsés között. 
Ez idő alatt az utasok 
ingyen utazhatnak a 
járművön.  
 A jármű bemutatá-
sán Steiner Attila, az 
Innovációs és Tech-
nológiai Minisztéri-
um körforgásos gaz-
daság fejlesztéséért, 
energia- és klímapo-

litikáért felelős államtitkára el-
mondta, a mintaprojekt hasznos 
tapasztalatokkal szolgálhat a tech-
nológia hétköznapi felhasználha-
tóságáról. Beszédében kiemelte, 
hogy a közlekedés adja a hazai 
szén-dioxid-kibocsátás ötödét; ah-
hoz, hogy Magyarország 2050-re 
elérje a vállalt klímasemlegességet, 

jelentős változásokra van szükség 
ezen a területen is.
 Felidézte, hogy a kormány tavaly 
májusban elfogadta a hidrogénstra-
tégiát, emellett az ipari szereplők 
részvételével hidrogéntechnológi-
ai szövetség jött létre. A stratégia 
egyik fő területe a közlekedés, fő-
ként a nehézgépjárművek és a bu-
szok esetében számítanak a hidro-
géntechnológia alkalmazására.
 Az államtitkár jelezte: a Zöld 
busz program jelentős támoga-
tást nyújt az elektromos buszok 
elterjesztéséhez. Mint mondta, a 
demonstrációs fázis után szeretné-
nek 1100 buszt elektromos hajtá-
súra cserélni a következő időszak-
ban. Az akkumulátoros kapacitás 
és hatótávolság azonban még kor-
látozott, így alapvetően a helyi 
közlekedésben jöhet szóba ez a 
megoldás - tette hozzá.

 Weingartner Balázs, a HUMDA 
Zrt. elnök-vezérigazgatója el-
mondta, az üzemanyagcellás bu-
szok hatótávban már felveszik a 
versenyt a hagyományos dízelüze-
mű buszokkal és a töltési idejük 
sem sokkal hosszabb, így a tech-
nológia folyamatos fejlődésével 
egyre inkább teret nyerhetnek. A 
dinamikus felfutásra 2030 után 
lehet számítani, de az már most 
látszik, hogy a hidrogéntechnoló-
gia területén az autóbuszok fejlő-
dése megelőzte a többi jármű-ka-
tegóriát.
 A 89 utas szállítására képes, 
háromajtós, 12 méter hosszú au-
tóbuszban egy 70 kW teljesítmé-
nyű hidrogén üzemanyagcella 
működik, amelybe hidrogén-
gázt juttatnak. A hidrogén és a 
légköri oxigén kémiai reakcióba 
lép, ennek eredményeként víz és 
elektromos energia keletkezik. A 
buszt integrált elektromos motor 
hajtja, a jármű egyszeri feltöltés-
sel 350-400 kilométert tud meg-
tenni. VT info

Solaris Urbino 12 hydrogen típusú, hid-
rogén-meghajtású autóbusz a Linde Gáz 
Magyarország Zrt. Illatos úti telephelyén

Bemutatkoztak az Új Esély Központ munkatársai: Révész Norbert, 
Bódi Ildikó intézményvezető, Lajta Szilvia és Sebők Szilveszter
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A vállalkozói fórumot a 
Bálint Ágnes Kulturális 
Központ színháztermé-

ben tartották, az eseményt Ve-
csés polgármestere, Szlahó Csa-
ba nyitotta meg. Elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban nagyon sok 
elemzést készített az önkormány-
zat, melyekből jól látszik, hogy a 
kis- és középvállalkozások szá-
ma egyre csökken, ezért óvni 
kell őket, amennyire csak lehet, 
hiszen a város szempontjából is 
nagy szükség van rájuk. 
 – Sok nagy cég telepedett le 
Vecsésen az elmúlt évek alatt, ami 
gazdasági szempontból jót tesz a 
városnak, de legalább ilyen fontos, 
hogy a helyi kis- és középvállalko-
zásokkal is jó kapcsolatot ápoljon 
az önkormányzat – hangsúlyoz-

ta, hozzátéve, hogy amennyire 
a jogszabályi környezet lehető-
vé teszi, mindent elkövetnek an-
nak érdekében, hogy elsősorban 
helyi vállalkozókkal dolgozza-
nak együtt, akiket a közelségből 
adódóan bármikor el lehet érni. 

 Kiemelte, hogy az 
önkormányzat és a 
vállalkozók közötti 
jó kapcsolat kialakí-
tásában és fenntar-
tásában fontos sze-
repe van a Vecsési 
Ipartestületnek, il-
letve annak, hogy a 
vállalkozásfejlesztési 
iroda az ipartestüle-
ten keresztül műkö-
dik. Skribek Pál, az 
ipartestület vezetője 
a kapocs a vállalkozók, az iparo-
sok és az önkormányzat között, 
és a város óvja ezt a fontos kap-
csolatot – mondta.
 Utalva a koronavírus-járvány 
negatív gazdasági hatásaira el-
mondta, az elmúlt két év a ve-
csési vállalkozókat is nehézsé-
gekkel sújtotta, ezért arra kérte 
az érdekképviseleteket, segítse-
nek talpra állni a nehéz helyzet-
ben lévő vállalkozásoknak.  
 A polgármester beszédét köve-
tően dr. Vereczkey Zoltán, a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke tartotta meg előadását, 
melyben összehasonlította a ha-
zai és a külföldi gazdasági folya-
matokat és kitért azok részletes 
eredményeire. 

 Prof. Dr. Nógrádi György az 
üzleti- és a közbiztonság kérdé-
seiben tartott előadást, melyben 
kitért a migrációval kapcsolatos 
kérdésekre. 
 Ezt követően dr. Vincze Gábor, 
a Pest megyei iparkamara főtit-
kára ismertette az európai uniós 
pályázati lehetőségeket, figye-
lembe véve, hogy Pest megye új 
lehetőségek előtt áll, hiszen ön-
álló régióként jogosult a brüsz-
szeli források felhasználására. 
 A március végéig tartó rendez-
vénysorozatot összesen 24 Pest 
megyei helyszínen rendezik meg, 
az előadások regisztrációt köve-
tően online is megtekinthetők, az 
eléréssel kapcsolatos informáci-
ók megtalálhatók a PMKIK hon-
lapján.  GA 

Szlahó Csaba: a kis- és középvállalkozá-
sok száma egyre csökken, ezért óvni kell 
őket. A képen balra dr. Vincze Gábor, az 
iparkamara főtitkára

Dr. Vereczkey Zoltán a hazai 
és a külföldi gazdasági 
folyamatok eredményeiről 
tartott előadást
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sége 68  000  Ft/fő, 
ami magában fog-
lalja az utazást, a 
szállást és a félpan-
ziós ellátást falusi 
tur izmus kereté-
ben. Részletekről 
a templom irodájá-
ban és a 06-20/770-
0442 telefonszá-

mon lehet érdeklődni.
 Az utazáshoz az akkor érvényes járvány-
ügyi feltételek megléte kötelező!

KÖZÖSSÉG

„Nagymamánál nőttünk fel, és naponta 
hallottuk svábul az utcaneveket”Svábbál, 

a velünk élő 
hagyomány

Tavaly szeptember 26-án német nyelvű utcanévtáblákat 
avattak Vecsésen, emléket állítva a régi időknek, 
amikor még néhány magyar és szlovák családot 
leszámítva németajkúak lakták az egykori falut. 

Ehhez kapcsolódva közöljük olvasónk írását. 

Körülnézek a Bálint Ágnes Kulturális Központ báltermében, és 
megnyugszom. Nyoma sincs az elmúlt évek bezártságából és a fi zikai 

távolságtartás ból adódó eltávolodásnak. Egy év kihagyás után tö-
retlenül folytatódott a svábbálok hagyománya, immár 44. alkalommal.

A z ünnepélyes eseményről – melyet a 
Káposztafeszt – a vecsési savanyú ká-
poszta ünnepe című könyv bemutató-

jával együtt tartottak meg – szóló cikkünket 
a Vecsési Tájékoztató tavaly októberi számá-
ban olvashatták. Egy kedves olvasónk janu-
árban azzal kereste meg szerkesztőségünket, 
ha módunkban áll, közöljük a német nyelvű 
névtáblákhoz és a régi utcanevekhez kapcso-
lódó gondolatait. A kérésnek eleget téve Kra-
usz Istvánné (Stark Somlai Róza Erika) írását 
változtatás nélkül közöljük. 
 „A tavaly szeptember 26-ai német nyelvű 
névtábla avatásról szeretnék néhány gondo-
latot írni. Az ünnepek alatt többen felhívtak a 
faluból, érdeklődtek, emlékszem-e még, hogy 
hívták svábul az utcákat? 

 Hogyne emlékeznék, mi gyerekként a hú-
gommal a Jókai Mór utca 99-ben, a Nagyma-
mánál nőttünk fel, és naponta hallottuk svábul 
az utcaneveket. A mai idősek sem emlékez-
nek – hát még a fi atalság! Fonetikusan írom 
le, ahogy ejtették: Új utca – Nehikozn, Isko-
la utca – Sujkozn, Fő utca – Haptkozn. Ke-
vesen veszik a fáradságot, hogy megnézzék, 
de a Vecsési Tájékoztatóban talán többen el-
olvassák! 
 Elődeink nem ismerték az irodalmi néme-
tet, csak a helyi nyelvjárást (Meundart). A gót 
betűs írást, az irodalmi németet csak néhány 
ember, akik polgári iskolát végeztek – mint 
szüleink, nagynénénk – ismerte. A Malom 
utcára én sem emlékszem, ritkán kerültünk 
a Krakkóba. Néhány idősebbet megkérdez-

tem, de már nem emlékeznek. Sajnos így már 
a tájnyelv feledésben van, nagy bűne az ak-
kori rendszernek a német nyelv tiltása! 1956-
ban a forradalom alatt három hónapig tanul-
tuk a németet, utána ismét az orosz nyelvet. 
 Akik távolabb életek a fővárostól, jobban 
meg tudták őrizni nyelvüket. Hallom hetente 
az Unser Bildschirmben, még az én korosztá-
lyom is beszéli a nyelvjárásunkat. Ilyenkor té-
len én sem kerülök a faluba, nem láttam még 
a táblákat. Tavaszra bepótolom!” VT info

Erre fi gyeljen, ha kutyáját 
vadászterületen sétáltatja

HelyesbítésKirándulás 
Székelyföldre

HIBA TÖRTÉNT 
a nyomdai 
előkészítés során

A Vecsési Tájékoztató januári lapszámának 14. ol-
dalán hibásan jelent meg a Vecsési Hagyomány-
őrző Zeneegyesület karácsonyi koncertjén ké-
szült fotó.  A hibáért ezúton is elnézést kérünk. 

  Rendkívüli módon elszaporodott a róka 
és az aranysakál populáció a Dóra Vadász-
társaság területén, ezért a vonatkozó jogsza-
bály által jóváhagyott csapdákat helyeztek ki, 
Vecsést érintően a Rokkant-dűlő környékén
– fi gyelmeztetett a vadásztársaság. 
 Felhívásukban arra kérik a kutyasétálta-
tókat, hogy kedvenceiket a jogszabályokban 
előírtaknak megfelelően pórázon és a kihe-
lyezett csapdákra tekintettel megkülönböz-
tetett fi gyelemmel sétáltassák!  VT info

  Az Evangélikus Egyház augusztus 18-
23-a között hat napos kirándulást szervez 
Erdélybe, Székelyföldre. Az utazás költ-

  A Vecsés Tájékoztató tavaly decemberi szá-
mában közöltük a jubiláns házaspárok névso-
rát. A 60. évfordulójukat ünneplők párok között 
tévesen jelent meg Kovács Lajos feleségének 
neve – helyesen: Kovács Katalin –, továbbá 
Geiger András feleségének neve – helyesen 
Oravecz Gizella. A tévedésért elnézést kérünk!

Bal oldalt Szabó Imre karnagy a VHZ zenészeivel

T ermészetesen a vecsési 
svábok már a kezdetektől 
élték a magukkal hozott 

kultúra ünnepeit a tánc, zene és 
szokások anyanyelvén. A szigorú 
böjti időszak előtt táncos mulatsá-
gokat rendeztek, de ekkor tartot-
ták az esküvőket is, hiszen télen 
kevesebb volt a munka a földeken. 
(Na, meg hűtőszekrény sem volt!)
 A Lumpen Klumpen Tánc-
csoport ezt a hagyományt viszi 

tovább, amikor minden év első 
februári szombatján táncolni, 
ünnepelni hívja a svábokat, és 
mindenkit, akinek megmozdul 
a lába a polkák, keringők vagy 
mazurkák hallatán.
 A bált Szlahó Csaba polgár-
mester úr nyitotta meg. Szép, csa-
ládi örökséget visz tovább ezzel, 
hiszen édesapja, Szlahó József, 
a Vecsési Honismereti Kör el-
nökeként az 1970-es évek vé-

Ars Una Studio Kft., Abo-
nyi Erzsébet mesterfodrász, 
Arisona Bowling Club, AXI-
ÁL, Bálint Ágnes Kulturális 
Központ, Bodorka fodrászat, 
Borháló Vecsés, Brunner 
& Brunner Kft., Brunner & 
Brunner Kft., Fajt Élelmiszer 
Üzletház, Fazekas Anna-
mária, Fazekas Mátyásné, 
Fotolla-Eisenberger Gigi, Fré-
zia Virágüzlet /E-Dekoráció, 
Früh-Ker Kft., Halász Csa-
ládi gazdaság, HGL Gro-
up Hungary Kft., Ilzi Kraut 
Kft., Kaiser Autósbolt, Keve 
Papír Kft., Közép Tmk Kft., 
Kulturverein Wetschesch, 
Marosi Attila, Marosi Kati, 
Mérai Kft., Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat, Rézner 
Bt., Silvána Virágüzlet, So-
mogyi család, Petz Márton, 
Pokol Gyula, Rajnai And-
rea fodrász, Rosmerein tánc-
csoport, Schneider Andrea 
és Schneider Richárd, Stáció 
Hotel, Stiller család – UNIQA, 
Strom Kft., Stromi Kft., Tor-
zsa Étterem, Trünkel Osztrák 
Élelmiszer Szaküzlet  (Lőrin-
ci Piac), Válóczy Gumiszer-
viz, Varju Zoltán-fényképész, 
Vecsési horgoló klub, Vecsés 
Város Önkormányzata/Ok-
tatási Bizottság, Vecsési Fal-
labda Klub, VESAV Kft., Zen-
tai Tamás. 

Köszönjük 
a támogatást! 

Megtelt a színházterem, egy év kihagyás után 
töretlenül folytatódott a svábbálok hagyománya

gén kezdte biztatni 
a helyi sváb fi atalo-
kat, hogy alakítsa-
nak tánccsoporto-
kat, merjék ápolni 
a hagyományaikat. 
Ezek a fiatalok let-
tek aztán a motorjai 
a helyi tánckultúrá-
nak és a svábbálok 
megszervezésének.
 A Brunner ze-
nekar idén is jó-
kedvre derítette a 
bálozókat, akik a 
Grassalkovich An-
tal Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola 
Flinke Beine tánc-
csoportjának műso-

rát és a Lumpen Klumpen tánca-
it is nagy tapssal jutalmazták. A 
Platz Bistro jóvoltából senki nem 
maradt sem éhes, sem szomjas. 
Nagy öröm volt látni, hogy egy-
re több vendég jön nemzetiségi 
ruhában, köztük idén is nyere-
ményeket sorsoltunk ki. A tom-
bolára felajánlott nagyon szép 
ajándékokat ezúton is köszön-
jük mindenkinek! Kiemelt tá-
mogatóink segítsége nélkül nem 

jöhetett volna létre 
a bál,nekik is szív-
ből köszönjük a tá-
mogatást.
 A tombolasorso-
lás után természe-
tesen még hajnalig 
folyt a mulatozás, 
rengeteg fiatalt és 
gyereket láttam a 
tánctéren, és ez meg-

nyugtatott, hogy ez a darabkája 
a helyi sváb kultúrának már be-
épült az ő életükbe is. 

Csikász-Nagy Zsuzsanna,
 fotó: Varjú Viktória

 Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg a bált

A Grassalkovich iskola Flinke Beine tánccsoportja

NEMZETISÉG
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Lufi eregetés 
helyett ÜLTESS FÁT! 

Kedves nagy-
csoportos 
Ovisok, Óvó 
nénik, kedves 
Szülők!

OKTATÁS

  Tavasz közeledtével éledni lát-
szik a természet, és végre isko-
lánk is újra kitárja kapuit! Sze-
retettel hívunk minden kedves 
érdeklődőt megújult, kibővített 
ISKOLACSALOGATÓ prog-
ramjainkra!
 Mi már nagyon várjuk a sze-
mélyes találkozásokat, melyek-
ről szórólapjainkon és iskolánk 
honlapján (www.petofi vecses.hu) 
adunk bővebb tájékoztatást! 

Tanító nénik

Elfeledett vecsési 
HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN
E sorok írásakor még javában tart a népi hagyományokban 

bővelkedő farsang időszaka (vízkereszttől, azaz január 
6-ától húshagyókeddig, március 1-jéig), ennek ellenére csak 

keveset hallani farsangi rendezvényekről, programokról. 

A szemeteléssel szem-
ben környezetbarát 
megoldás és hosszú 
időre emléket állít 
a jeles napnak. 

A zt nem tudjuk, hogy a járványhelyzet 
miatt alakult így, vagy, mert egyre ke-
vésbé tartjuk fontosnak, hogy ápoljuk 

régi szokásainkat. Ebben a kérdésben nem is 
szeretnénk állást foglalni, de az mégis beszé-
des, hogy a pandémia ellenére Vecsésen és a 
környékbeli településeken is nagy halloweeni 
bulikat rendeztek, míg a farsang csendben mú-
lik el – és most nem a halloween ellenében, 
hanem a régi hagyományaink mellett szólunk, 
melyek egyre kevesebb fi gyelmet kapnak. De 
nem volt ez mindig 
így, csak néhány év-
tizedet kell visszate-
kerni az idő kerekét, 
hogy lássuk, Vecsé-
sen is rendszeresen 
tartottak felvonulást, 
bálokat és egyéb vi-
dám eseményeket 
farsang idején. Eze-
ket és az aprószen-
tek napjához (decem-
ber 28.) köthető régi 
hagyományt elevenít 
fel a következő sorok-
ban Krausz Istvánné 
(Somlai Róza Erika). 
 „Az adventi ünne-
pek alatt, a népszerű 
Borbás Marcsi műso-

rában – főzés közben – mesélte, hogy divat 
volt nálunk aprószentekkor a vesszőzés. Ez 
itt Vecsésen is divat volt, svábul mondták el 
a versikét, miközben egyik-másik fi ú jót oda-
sózott a lányok fenekére. Leírom a mondó-
kát, talán még vannak, akik emlékeznek rá: 
Friss und gsund – friss und gsund – an das 
joa wida gsund! 
 A gyerekek is jártak házról házra és ösz-
szegyűjtöttek egy kis aprópénzt. A legények 
ugyanúgy lovas kocsival mentek, mint hús-

KÖZÖSSÉG

vétkor a locsolkodásnál. Ez a hagyomány 
1959-ben a téeszesítésnél megszakadt, mi-
vel elvitték a gazdáktól a kocsikat, lovakat 
és gyalogosan már nem mentek a fi úk. 
 A másik szép hagyomány a farsang 
(fosching), mikor minden vasárnap a Jókai 
Mór utcai „Kobi” vendéglőben volt össztánc 
7 órától 12-ig, anyukáink eközben a padokon 
ültek és gyönyörködtek a fi atalságban. Akkor 
örültünk, mikor hosszú volt a farsang, úgy, 
mint idén, amikor hamvazó szerda március 
2-ára esik. Az össztáncokat a Kővári Ádám 
bácsi szolgáltatta. Farsang végén három nap 
volt a tánc, vasárnap bál, hétfőn maskarabál, 
jelmezbál és kedden össztánc. Farsang alkal-
mából édesapáink a lányaiknak két szép báli 
ruhát csináltattak. 
 Hamvazószerdán következett a farsangte-
metés az elmaradhatatlan Rétesevéssel. Ez 
volt a Strulesn. A lányos anyukák már haj-
nalban készítették a sok tölteléket, volt túrós, 
mákos, káposztás, krumplis, almás, sárgaré-
pás, sütőtökös. A jó háztartásokban minden 
volt otthon, a munkán kívül anyagilag nem 
volt különösen megterhelő a készülődés. Bor 
és szódavíz is volt minden háznál. 
 A farsangtemetést lagzis menettel kezd-
ték, zenekarral, utánuk az ifjú pár vonult, a 
menyasszony is fi ú volt. Ezt a szerepet ál-
talában humorérzékkel megáldott fi úk vál-
lalták. Mire végigjárták a körülbelül húsz 
lányos házat, addigra délután lett. A ven-
déglőben a vendéglős előkészítette a disz-
nóforrázó teknőt a táncterem közepén, egy 
vállalkozó szellemű legény belefeküdt, majd 
megkezdődött a ceremónia. A teknőt beta-
karták, majd elmondták viccesen az elhunyt 
érdemeit. A teknőben fekvő legény hirtelen 
felült és szódavízzel lespriccelte az őt sira-
tó társaságot. Ezután táncos mulatság kez-
dődött. A fi atalok egészen éjfélig táncoltak, 
majd megkezdődött a húsvét előtti hathetes 
nagyböjt. 1958-ban volt az utolsó Strulesn, 
sajnos a téeszesítéssel megszűnt ez a szép 
hagyomány is. 

 Küldött fényképet az idősebb 
korosztály, akik még a Fő utcai 
„Sziedl” vendéglőbe – mai Halász 
csárda – jártak táncolni az álla-
mosításig. Utána már a régi szép 
táncmulatságok megszűnőben 
voltak, még lagzikat rendezhettek, 
de aztán a hatvanas évektől vég-
leg megszűntek a rendezvények. 
 A vasárnapi össztáncokat 
apukámék öttagú kiszenekarral 
kísérték. Még néhány zenész neve 
ismerősen hangzik: Karai Moci 
bácsi, Somlai János, id. Földvári 
Sebő és ifj. Földvári Sebő. 
 Szerencsére vagyunk még né-
hányan, akik emlékeznek az ele-
gáns parkettás, tükörfalú tánc-
termekre!” 

Krausz Istvánné (Somlai Róza Erika)  
A fi atalabb korosztály is szép ruhába öltözött, 
megadták a módját az ünneplésnek

Farsangi mulatság résztvevői és a zenekar 
a Sziedl vendéglőben (mai Halász Csárda)

H azánkban is elterjedt 
szokás, hogy jeles al-
kalmakat ünnepelve hé-

liummal töltött léggömböket en-

gednek a magasba. Esküvőket, 
ballagásokat igyekeznek ily mó-
don látványosabbá tenni az ese-
mények résztvevői, megfeledkez-
ve arról, hogy később, amikor a 
lufi k újrahasznosíthatatlan sze-
métként földet érnek, jelentős 
károkat okozhatnak az élővilág-
ban (biztos többen láttak már lufi  
madzagjába gabalyodott madár-
tetemről készült fotót, de ha nem, 
akkor eláruljuk, hogy elég meg-
rázó látvány). Emiatt több ország-

ban már nem engedé-
lyezett a lufi eregetés, 
de hazánkban egy-
előre még nincs 
erre vonatkozó til-
tás. Ennek ellenére 
saját megfontolás-
ból is választhatunk 
környezetbarátabb 
megoldást, például 
emléket állíthatunk a 
jeles pillanatnak egy 
– vagy több – fa elül-
tetésével. Igaz, hogy 
ezzel több dolgunk 
lesz, mint amennyit a 
léggömbökkel foglal-
kozunk, hiszen a fa-

csemetét el kell ültetni, és utána 
még jó eséllyel gondozni is kell. 
De talán ez nem akkora teher, ha 
tudjuk, hogy ezzel a környeze-
tünknek is kedvezünk, például 
tettünk egy aprócska, de annál 
fontosabb lépést a klímaváltozás 
ellen, és a madaraknak is adtunk 
némi életteret. 
 Dicséretes, hogy a Vecsési 
Andrássy Gyula Általános Iskola 
és a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-

lános Iskola nyolcadikos diákjai 
tavaly úgy döntöttek, ballagásuk 
emlékéül négy facsemetét ültet-
nek a Kispatak tanösvény men-
tén, de sajnos rossz időpontban 
tették, ezért végül kipusztultak – 
tudtuk meg Krojher Gabriellától, 
a Kispatak Természetvédő Egye-
sület és Hulladékkommandó el-
nökétől. 
 – Az volt a probléma, hogy ké-
sőn, a tavaszi időszak végén ül-
tették el a fákat, amikor már túl 
meleg volt az időjárás, és ez nem 
tett jót a csemetéknek. Célszerű 
akkor ültetni, amikor a szakem-
berek ajánlják, tavasszal legin-
kább márciusban – hangsúlyoz-
ta az egyesület elnöke. 
 Gabriella elmondta, nagyon 
örülnek minden környezetbarát 
kezdeményezésnek, az iskolások 
faültetéséből is lehetne városi ha-
gyományt teremteni, a ballagó 
osztályok tavasszal, az új első-
sök pedig ősszel ültethetnének 
facsemetéket a Kispatak tanös-
vény mentén. Erre már az önkor-
mányzat is adott engedélyt, így 
nincs akadálya a kezdeménye-
zésnek. 
 – A diákoknak is öröm, ha 
sok évvel később arra járnak 
és rápillantanak azokra a fák-
ra, amelyeket annakidején a sa-
ját kezükkel ültettek el – mond-
ta Gabriella, hozzátéve, hogy az 
egyesület a fák beszerzésében 
és az ültetésben is szívesen se-
gít az iskoláknak.   Vén

Facsemetét ültetnek a diákok a Kispatak tanösvénynél 
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Minősített közművelődési
intézmény lett a BÁKK

Nagy élmények kicsiknek 

A MAZSOLA JÁTSZÓHÁZBAN

Méhész-Matus Eszter gazdasági vezető, Kis Tóth János igazgató, 
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Kiss Szabolcs Kultúráért 
Felelős Államtitkárság főosztályvezető a Zene Házában január 22-én

A Minősített Közművelődési Intéz-
mény Címet azok a közművelődési 
intézmények kapják, melyek a köz-

művelődés minőségfejlesztésének alkalma-
zásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, 
tevékenységük során érvényesülnek a minő-
ségfejlesztési alapelvek, úgy, mint partner-
központúság, az egymástól való tanulás és 
a folyamatos fejlesztés, valamint a szerve-
zeti vezetés és a munkatársi elkötelezettség 
a minőség iránt – olvasható a Nemzeti Mű-
velődési Intézet honlapján. A címmel ren-
delkező szervezeteket a Művelődési Intézet 
szakmai referenciahelynek tekinti és ajánl-
ja látogatásukat. Hogy ez pontosan mit je-
lent a gyakorlatban és hogyan befolyásolja a 
kulturális központ munkáját, arról Kis Tóth 
János intézményvezető és Dankos Melinda, 
a BÁKK munkatársa beszélt lapunknak. 
 – A Minősített Közművelődési Intézmény 
Címet már korábban, 2015. január 22-én is 
megkaptuk. Az intézmények három évig jo-
gosultak a cím viselésére, utána új pályá-
zaton újíthatják meg. A pandémia befolyá-

soló tényezője volt pályázatunknak, ezért 
nem indultunk, de tavaly már úgy gondol-
tuk, fontos lenne azon dolgozni, hogy a cí-
met újra elnyerje intézményünk. Méhész-
Matus Eszter és Dankos Melinda állította 
össze a pályázati dokumentációt, a többi 
kolléga a részfeladatokban vett részt. En-
nek a munkának eredményeként vehettük 
át az elismerést Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkártól a Magyar Kultúra Nap-
ján, január 22-én a Magyar Zene Házában 
– mondta Kis Tóth János. 
 A címmel kapcsolatban kifejtette, hogy 
a közművelődési ágazat minőségfejlesztési 
követelményeinek való megfelelést és ezzel 
együtt az intézményben zajló munka minő-
ségének elismerését jelenti. A minőségfej-
lesztési-rendszer segítségével meghatáro-
zott szempontok szerint dokumentálható 
és értékelhető a kulturális intézmények fa-
lai közt zajló munka. A minőségbiztosítá-
si folyamatok értékelésével az is kimutat-
ható, hogy mely területeken lenne szükség 
fejlesztésre, változtatásra a további fejlődés 
érdekében. 
 – A minőségbiztosítási rendszer tulaj-
donképpen a hozzáadott értékről szól, ami 
nem feltétlenül kézzelfogható formában je-
lentkezik. A munkánkat eddig is mértük, de 
most nagyobb hangsúlyt fordítunk a részle-
tekre. Olyan méréseket is végzünk, amelyek 

a közönség, a művészek és a beszállítók visz-
szajelzéseit is magukban foglalják. Ezek ál-
talában hosszabb folyamatok, melyek eseté-
ben nem az a cél, hogy mindent rögtön száz 
százalékban teljesítsünk, hanem, hogy tö-
rekedjünk erre. A mérésekből azt is látjuk, 
mely törekvéseink segítenek még jobbá vál-
ni, ezeket kell beépítenünk a mindennapja-
inkba – foglalta össze a minőségfejlesztési-
rendszer lényegét Kis Tóth János. 
 A BÁKK hat tevékenységi formában pályá-
zott, ebből pedig négy eredményes ellátásáért 
– rendezvény, művelődő közösség, közösségi 
szolgáltatás és származtatott szolgáltatások
– ítélték oda a címet a kulturális központnak – 
tudtuk meg Dankos Melindától.
 – A rendezvényszervezés eddig is haté-
konyan működött, de most még átfogóbb 
elemzéseket alkalmazunk a munkafolya-
matoknál, hogy részletesebb képet kap-
junk arról, mi volt jó, és mi az, amin eset-
leg változtatni kell. A művelődő közösség 
megfogalmazás esetünkben a saját művé-
szeti csoportjainkat jelenti. Ezekkel a cso-
portokkal folyamatosan tartjuk a kapcso-
latot, próbálunk számukra az igényeiknek 
megfelelő, minél jobb körülményeket te-
remteni. A közösségi szolgáltatások köré-
be tartozik az információszolgáltatás és a 
Mazsola Játszóház tevékenysége. A víru-
sos időszakban nagy hangsúlyt fektettünk 
online felületeink és belső tereink megújí-
tására. Új arculata, illetve új weboldala lett 
a kulturális központnak és a játszóház-
nak, továbbá intézményünk belső meg-
jelenését is az új arculat formájára alakí-
tottuk. A származtatott szolgáltatásokhoz 
tartozik a bérbeadás és az étterem. Több 
rendezvény kapcsán is szorosan együtt-
működünk az étteremmel, szerencsére a 
járványügyi helyzet pozitív alakulásával 
már ez is lehetséges, hiszen egy-egy kon-
cert vagy színház elengedhetetlen részét 
képezi az étel- és italszolgáltatás – rész-
letezte a tevékenységi formákat Dankos 
Melinda. 
 A Minősített Közművelődési Intézmény 
Cím három évre szól, ezalatt bőven lesz idő 
és lehetőség a további fejlődésre. Ha ez si-
kerül, akkor legközelebb akár még rango-
sabb elismerésre, a Közművelődési Díjra is 
pályázhat a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont. Ez pedig egy olyan cél lehet az intéz-
mény életében, amiért akár három éven át 
is érdemes kitartóan dolgozni, a minőséget 
biztosítani, ha szükség van rá, fejleszteni. 

varga

KULTÚRA KULTÚRA

A kiemelkedő munka és az elért 
eredmények elismeréseként 
ítélték oda a címet a vecsési 
kulturális intézménynek. 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ épületében lévő Mazsola 
Játszóház tökéletes helyszín arra, hogy a gyerekek önfeledten 
játsszanak, mozogjanak egy jót. A játékeszközök sokasága, a 
jól szervezett programok és a szakértő munkatársak gyermek- 

centrikus hozzáállása garanciát jelent arra, hogy a játszóházban 
eltöltött idő valódi élmény legyen a kicsik számára. 

A Mazsola Játszóház első 
ránézésre akár kicsinek 
is tűnhet, hiszen nem egy 

hatalmas csarnokban helyezke-
dik el, nincsenek gyermeki szem-
mel végtelennek tűnő belső terei, 
de ami elsőre hátránynak tűn-
het, inkább a játszóház előnyé-
re szolgál. Méretéből adódóan 
barátságos, családias hangulat 
jellemzi, a helyszín adottsága-
inak maximális kihasználásá-
val. Katonáné Gergely Tünde, 
a játszóház egyik vezetője elmondta, kol-
légáival együtt a kezdetektől fogva arra tö-
rekednek, hogy minél közvetlenebb kap-
csolatot alakítsanak ki a hozzájuk betérő 
gyermekekkel és szüleikkel. A játszóház 
kollégái azonnal megtalálják a közös han-
got a gyerkőcökkel – ez saját tapasztalat –,
de nincs is ebben különösebb meglepetés, 
hiszen azon felül, hogy személyiségükből 
adódóan értenek a gyerekek nyelvén, mind-
hárman szakemberek. Egyiküknek népi ját-
szóház vezető végzettsége, kettejüknek pe-
dig óvodapedagógusi diplomája van. 
 De pontosan miért érdemes elvinni a gye-
reket játszóházba, mit nyújt, amit máshol nem 
vagy csak korlátozottan kaphatnak meg a ki-
csik? – tettük fel a kérdést Katonánénak. 
 – Alapvetően az a célunk, hogy a közös-
ségbe kerülés előtt segítsük a gyerekek szoci-
alizálódását. Ahhoz, hogy később könnyeb-
ben alkalmazkodjanak az új körülményekhez, 
a kicsiknek nagy szüksége van arra, hogy az 
otthoni ingereken kívül új dolgokat is meg-
tapasztaljanak, többek között például az is-
meretlen gyermekekkel való közös játékot. 
Fél éves kortól szoktuk javasolni a játszó-
ház látogatását, persze előfordult már, hogy 
ettől fi atalabb gyermeket is elhoztak a na-
gyobb testvérével, ami nem baj, ha játszani 
még nem is tud, de már szokja az idegen kör-
nyezetet. A felső korhatár 12 éves kor, de ez 
sincs kőbe vésve, előfordul, hogy ettől idő-
sebb gyermek is elkíséri a kistestvérét – vá-
laszolta Katonáné, hozzátéve, hogy a játszó-

ház a közösséghez történő alkalmazkodáson 
túl sok egyéb készséget is fejleszt. 
 – Az épített játékok hozzájárulnak a moz-
gással kapcsolatos készségek, például az 
egyensúlyérzék fejlődéséhez. Olyan moz-
gásterápiás eszközeink is vannak, melyeket 
a Dévény-módszer és a TSMT terápia kere-
tében is alkalmaznak. Emellett természete-
sen a hagyományos játékok is megtalálhatók, 
építőjátékok, tologatós autók, öltöztethető 
babák a hozzá való kellékekkel, illetve sze-
rep- és társasjátékok. Bőséges a választék
– mondta a vezető. 

Színes programokkal 
várják a gyerekeket 
Alkalmanként különféle gyermekrendezvé-
nyeknek is otthont ad a játszóház. Az olyan 
jeles alkalmakkor, mint például a farsang 
vagy az egyre népszerűbb halloween, a kul-
turális központ auláját vagy a színháztermet 
is igénybe szokták venni a nagy érdeklődés 
miatt. A játszóház falai között a kisebb, csa-
ládiasabb eseményeket tartják, például a nagy 
sikerű Vidám esték sorozatot. Utóbbit a ko-

ronavírus-járvány miatt nem lehetett meg-
tartani az elmúlt két évben, de idén szeretnék 
feleleveníteni a programsorozatot. 
 – A Vidám estéket azokban a hónapok-
ban rendezzük meg, amikor nincs aktuális 
nagyobb rendezvény. Általában a hónap utol-
só péntekén tartjuk 17 és 19 óra között, legkö-
zelebb március 25-én, Bálint Ágnes Futrinka 
utca című meséjéből ismert Mazsola születés-
napján. Ilyenkor versenyeket, vetélkedőket 
tartunk, kézműveskedünk és népi szokáso-
kat játszunk el. Sok mozgás, móka és kaca-
gás jellemzi a programokat ebben a két órában. 
A végén egy kis eszem-iszom is szokott lenni, 
a szülők hoznak süteményt, készítünk ször-
pöt, ezt nagyon szeretik a gyerekek – mond-
ta a játszóház vezetője. 

Gyermekmegőrzésre 
is van lehetőség
Amíg a szülők napi ügyeiket szeretnék intéz-
ni, esetleg pihennének egy-két órácskát, be-
adhatják gyermekeiket megőrzésre a játszó-
házba. Ilyen esetben maximum három óra 
hosszáig tudják vállalni a gyermekfelügyele-
tet, aminek az a feltétele, hogy a kicsi legyen 
szobatiszta és valamennyire ismerje a köze-
get, és a játszóház kollégái se legyenek telje-
sen idegenek számára. Katonáné elmondása 
szerint a szülők tudják, mikor jön el az ide-
je, hogy gyermeküket akár több óra hosszára 
másra bízzák, az elmúlt évek alatt ebből soha 
nem volt gond. 

Boldog születésnap 
a Mazsola Játszóházban 
A játszóház egyik kedvelt szolgáltatása a szüle-
tésnapi zsúrok lebonyolítása. Ilyenkor a játék-
tér mellett a kulturális központ Gammel termét 
is megnyitják a vendégek előtt, ahol játszani és 
étkezni is lehet. A szülők három csomag közül 
választhatják ki az elképzeléseikhez leginkább 
illőt. A legegyszerűbb a Tádé csomag, ebben 
a szülőknek kell hoznia az étkezéshez az en-
nivalót és a szükséges kellékeket. A Mazsola 
és a Manócska csomagban a szülők kényel-
me érdekében ezeket már kiváltja a játszóház. 
A Mazsola csomaghoz édes és sós aprósüte-
mény és üdítő is jár, a Manócska csomag pe-
dig az élelmiszeren és az étkezéshez szüksé-
ges eszközökön túl pezsgőt, ajándékcsomagot 
és pinatát (édességet és meglepetéseket tartal-
mazó mexikói eredetű papírfi gura) is tartalmaz. 
Az életkort tekintve az 1 és 12 éves kor közöt-
ti korosztályt várják, a minimum létszám 8 fő, 
de 15-20 fős rendezvények lebonyolítására is 
van lehetőség.   Varga Norbert

Március 25-én 17 órától 19 óráig. Belé-
pődíj: a szokásos játszóházi árakon. A 
Vidám esték sorozatunk keretében ez al-
kalommal vicces játékok, tréfás vetélke-
dők, buli, diszkó és szülinapi meglepetés 
várja a gyerekeket! Várunk szeretettel 
mindenkit!

Mazsola születés-
napja a játszóházban 
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  A Vidám esték sorozatunk ke-
retében ez alkalommal vicces 
játékok, tréfás vetélkedők, buli, 
diszkó és szülinapi meglepetés 
várja a gyerekeket! Várunk min-
denkit szeretettel!
 A program védettségi igazol-
vány nélkül látogatható! A Bá-

További információkért kövessenek minket a Facebookon, vagy 
weboldalunkon. A megfelelő óvintézkedések mellett várunk 
mindenkit szeretettel programjainkra! 
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes progra-
mokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a Facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az 
őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, 
valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.

Időpont: 2022. március 4. 20 óra • Jegyár: 3 000 Ft

Március 6.: CimbaliBand
Március 13.: CsillagZenede
Március 20.: Pomázi 
Önkéntes Tűzoltózenekar 
Kamaraegyüttese
Március 27.: 
Jazz Bond Zenekar

Az aktuális program a www.
kulturba.hu oldalon érhető el. 
A programok a BÁKK aulájában 
kerülnek megrendezésre és in-
gyenesen látogathatóak!
 Az események a Térzene Prog-
ram támogatásával valósulnak meg.

  Zenés-táncos ren-
dezvényeink kizáró-
lag védettségi igazol-
vánnyal látogathatóak!  18 éves 
kor alatt kizárólag nagykorú 
felügyeletével megengedett a 
részvétel!

p

-
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  New York város alpolgármes-
tere tízéves házassági évfordu-
lója alkalmából baráti vacsorát 
rendez. A vendégségbe érkező 
házaspárok estéjét azonban je-
lentősen megnehezíti, hogy az 
ünnepeltek eltűntek, a személy-
zet házon kívül van, a vacsora 
sehol, az emeleten pedig lövé-
sek dördülnek.
 A vígjátékok mestere, Neil Si-
mon ezúttal is kivételeset alkotott. 
Krimitörténettel fűszerezett bo-

A VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
NEIL SIMON: PLETYKAFÉSZEK

lint Ágnes 
Kulturá-
lis Köz-
pont kö-
zösség i 
tereiben – a hatályos szabályo-
zás szerint – kötelező a helyes 
maszkhasználat.

s 
-

MAZSOLA SZÜLETÉSNAPJA 
a Mazsola Játszóházban
Időpont: 2022. március 25. 17-19 óra
Jegyár: a szokásos játszóházi árakon

AZAHRIAH élő koncert 
Vendég: Saya Noé

Időpont: 2022. április 20. 19 óra • Jegyár: 4 800 Ft

hózatában az első perctől az utol-
sóig fenntartja a feszültséget, mi-
közben kivételes lehetőséget kínál 
a színészeknek az önfeledt, egész 
színpadot betöltő komédiázásra. 
 Főszerepben Verebes Linda és 
Nagy Sándor.
 A program védettségi igazol-
vány nélkül látogatható! A Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ 
közösségi tereiben – a hatályos 
szabályozás szerint – kötelező a 
helyes maszkhasználat.

PROGRAMAJÁNLÓ

    Regisztráció: urban.szilvia@
kulturba.hu
 Előzetes regisztráció ese-
tén több mint 100 stratégiai, 
party- és kártyajátékból vá-
logathatsz!
 Gyere el egyedül vagy ba-
rátaiddal és próbáld ki társas-
játékainkat! A jó hangulat és 

 A program védettségi igazol-
vány nélkül, ingyenesen látogat-
ható! A Bálint Ágnes Kulturális 
Központ közösségi tereiben – a 
hatályos szabályozás szerint – kö-
telező a helyes maszkhasználat.

Időpont: Vasárnaponként 16 órától

Időpont: ELSŐ ALKALOM: 2022. március 8. 17 órától 21 óráig
Jegyár: 500 Ft/fő

TÉRZENE KONCERTEK VECSÉSEN 

BOARD GAME CLUB
Társasjáték klub Vecsésen

szórakozás garantált, a játé-
kot profi  játékmesterek mo-
derálják!
 A program védettségi igazol-
vány nélkül látogatható! A Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ 
közösségi tereiben – a hatályos 
szabályozás szerint – kötelező 
a helyes maszkhasználat.
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Balról: Frics Dániel, Gallen Gábor, 
Nagy Tamara

 KULTÚRA  KULTÚRA 

Feljegyzések AZ EGÉRLYUKBÓL

Nagy sikerű színházi előadá s-
ban volt része a közönségnek 
december 12-én a Temető utcai 
Rendezvényközpontban.

D osztojevszkij: Feljegyzések az egér-
lyukból című, eredetileg vitairat-
nak készült kisregényét Varsa Má-

tyás adaptációjában a Vecsési Egyetemisták 
Kisspista Színháza adta elő. Dosztojevszkij-
nek ez az 1864-ben megjelent műve már elő-
futára nagy regényeinek. Közvetlenül a Bűn 
és bűnhődés előtt született, s noha a korabe-
li kritika nem tudott mit kezdeni vele, művé-
szeti szempontból ma már a legtökéletesebb 
művének tekintik.
 Főszereplője egy gogoli kishivatalnok fi gu-
ra, aki bíráskodik a világ és önmaga fölött egy-
aránt. Magányából kilépve kíméletlenül visz-
szaadja környezetének mindazt a szellemi-lelki 
gyötrődést, amit a külvilágtól kapott. Megtes-
tesítője az az ifjú Gallen Gábor (ELTE), aki 
nemrég még az iskolai szavalóversenyek győz-
teseként volt ismert előttünk, és Szlahó Margó 
tanár néni szárnyai alatt nőtt fel, főszereplő-

ként felejthetetlen alakítást produkált. Mélyen 
átélt szerepében a gondolatiságnak és az érzel-
mek hőfokának megfelelő intenzitással hang-
súlyozott, hibátlan beszédtechnikával. Alakí-
tása számomra hasonlóan nagy élmény volt, 
mint 1970-ben a Huszonötödik Színházban 
Haumann Péter játéka a Szókratész védőbe-
szédében, de említhetném az Egy örült nap-
lóját is Darvas Iván előadásában.
 Lisa szerepében Nagy Tamara (SZTE) te-
hetsége által betekinthettünk abba a heroikus 
orosz női lelkületbe, ahogy mélységesen meg-
rázó élethelyzetekhez hittel, és belső emelke-
dettséget sugárzó tartózkodással viszonyul.
 Frics Dániel (Óbudai Egyetem) Apollón 
szerepében kellő visszafogottsággal kezelte 
gazdája dühkitöréseit, esetenként megalázó 
viselkedését. Minden arckifejezéséből láthat-
tuk, mennyire éli és élvezi a korához, alkatá-
hoz nagyon illő szerepét.
 A szűkös színpadi lehetőségekhez mérten 
a szereplők mozgása Varsa Mátyás rendezé-
sében nagyszerű megoldások humorával ör-
vendeztette meg és emelte ki a mélylélektan 
bugyrából a közönséget.
 Díszletet és a jelmezeket illetően Kék Maja 
nemes egyszerűséggel korhű miliőt teremtett, 

zenei vezetőként Kresznerics Ádám dolgozott, 
a világítástechnikát Gyökeres Zsolt kezelte.
 Lelkületünknek, fi gyelmességünknek meg-
felelő tanulságokkal távoztunk az előadás-
ról, és közelebb kerülhettünk Dosztojevsz-
kij nagy hatásának megértéséhez az európai 
irodalomra, morálfi lozófi ájának emberközeli 
részesei lehettünk a színészek művészete ál-
tal. Számomra fontos üzenete volt a műnek: 
ha tudatunk nem tud úrrá lenni egónk gőg-
jén, elszalasztjuk az életünk által felkínált le-
hetőségeket szenvedéseinktől való megmene-
külésre.
 Ha már a színpadi lehetőségeket szóba-
hoztam: nem is értem, hogy a nagy múltú 
Kisspista Színháznak miért is nincs még ka-
mara színháza városunkban, ahol folyama-
tosan dolgozhatnának? Az elmúlt években 
szebbnél szebb előadásokkal ajándékozta 
meg a városlakókat Varsa Mátyás vezetésé-
vel ez a színház! Fiatal tehetségekben sincs 
hiány, láthattuk! Kellő akarattal talán bizto-
sítható lenne a társulat számára egy állandó 
hely! Szénási Sándor István, fotó: Koncsik Sándor

DOSZTOJEVSZKIJ A KISSPISTA 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

A vecsési Kisspista Színház a szem-
le második napján vehette birtokba 
a Nemzeti Színház világot jelentő 

deszkáit a Gobbi Hilda Színpadon. A tagok 
remekül szervezett munkával alkották meg a 
díszleteiket és a színpadképüket 
a Magyar Teátrumi Társaság ál-
tal biztosított mentoruk, illetve 
a Nemzeti Színház dolgozói se-
gítségével.
 A darabot a közönség teltház-
zal tisztelte meg, folyamatos fe-

szült fi gyelemmel kísérte a szereplőket, együtt 
érzett, a darab dramaturgiai hullámvasútja-
in közösen utazott, bizonyos helyeken ösz-
szemosolygott, felnevetett, vagy épp köny-
nyekben élte meg az előadás mélységét. Tar 

Ildikó darabjának dramaturgiája képes mind-
ezeket egyszerre elérni a nézőben Varsa Má-
tyás csoportvezető és Haik Viktória mentor, 
a Gózon Gyula Kamaraszínház színművésze 
instrukcióival összedolgozva.
 Kisspista Színház csoporttagjai a da-
rab eljátszását követően a vastaps mellé el-
ismerő szavakat kaptak a Magyar Teátru-
mi Társaság alelnökétől, Szabó Ágnestől. 
A Pajtaszínházi Szemle zárásaként a fellépő 
csoportok egy méltató emléklappal térhet-
tek haza, melyet dramaturgia szakos egye-
temi hallgatók írtak a csoport fellépéséről. 
A vecsési Kisspista Színház az alábbi sza-
vakat kapta: „Gratulálunk az előadás min-
den alkotójának a kiemelkedő produkció-
hoz! A Márton Áron utolsó óráit bemutató 
történet egyszerre volt humoros és könny-
fakasztó; minden szereplő erős színpadi je-
lenlétet mutatott. A modern és korhű kife-
jezések váltakozása teret adott a püspök és 
a Sátán dinamikájának. A zenei betétek fel-
kavarnak, az ismert irodalmi alakok megje-
lenése megnevettet, ám el is gondolkodtat. 
Az egész XX. század megjelenik a darabban. 
Köszönjük, hogy elhozták nekünk ezt az él-
ményt!” VT info

A Nemzeti Színház 
világot jelentő deszkáin
Január 29-30-án hatodik alkalommal rendezte meg a Nemzeti 
Művelődési Intézet, a Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti 
Színház a Pajtaszínházi Szemlét. A programon nagy sikerrel 
szerepelt a Kisspista Színház, Tar Ildikó: Láng a sötétben – című 
előadásával. Az intézet velük kapcsolatos írásából idézünk.

A koronavírus-járvány miatt két év szünet 
után lépett fel ismét a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ színháztermében a Vecsési Andrássy 

Gyula Általános Iskola Színe-Java színjátszó köre. 
Február 4-én Kertész Erzsébet: Zsuzsi vakációja 

című ifjúsági regényét állította színpadra a 
darab rendezője, Veszprémi Klára igazgatónő. 
A színjátszó szakkörös diákok – és a darabban 
szereplő pedagógusok – produkcióját méltán 

jutalmazta hangos tapssal a közönség, az 
előadás színvonala felülmúlta a várakozásainkat. 
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T öbb mint húsz éve annak, 
hogy az Andrássy iskolá-
ban megalakult a Színe-

Java színjátszó szakkör. Eleinte 
az iskola tornatermében mutat-
ták be a színdarabokat, a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ 2013 
óta ad otthont az előadások-
nak. Az iskola színjátszói 
általában évről évre új 
darabbal készülnek a 
magyar kultúra napjá-
ra, de az elmúlt két év-
ben a járvány megtör-
te ezt a hagyományt. A 
Zsuzsi vakációját ere-
detileg két évvel ezelőtt 
mutatták volna be, de 
pandémia keresztülhúzta 

bák is újra indultak, de a járvány 
újabb hulláma ismét közbeszólt 
és a színdarab parkolópályára ke-
rült. Tavaly októberben kezdhet-
ték újra a felkészülést az iskola 
színjátszói, ekkor már a harma-
dik szereposztással, és mind-
össze négy hónapjuk volt arra, 
hogy tökéletesen begyakorolják 
a szerepeket. A darabot látva – 
és fi gyelembe véve, hogy nem 
egy művészeti iskola színjátszó 
csoportjáról van szó – minden 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 
rövid idő ellenére maradéktala-
nul eleget tett az elvárásoknak 
a produkció valamennyi részt-
vevője. A színdarabot most is 
az iskola igazgatója, Veszpré-
mi Klára rendezte, elmondása 
szerint ő is elégedett volt az elő-
adással, és örült annak, hogy si-
került megnevettetni a közönsé-
get. Hogy Kertész Erzsébet egy 
balatoni vakáció kalandjait be-
mutató regényéből rendezett da-
rabot, az a véletlenek sokaságá-
nak köszönhető, de egyáltalán 
nem bánta meg, hogy egy köny-
nyedebb művet vittek színpadra. 
 – Eleinte arra törekedtem, 
hogy olyan darabot adjunk elő, 
amelyet a színházakban is le-
het látni – persze mindig más-
képpen szeretném megrendez-
ni, mint ahogy láttam – mert 
ezek általában jól eljátszhatók. 
Így adtuk elő többek között a 

Légy jó mindhalálig musi-
cal változatát élő énekkel, 

aztán a Geszti Péter-féle 
Dzsungel könyvét vagy 
Fazekas Mihály Ludas 
Matyiját. Egy idő után 
ezek a darabok elfogy-
tak, azóta is mindig ma-
gyar írók regényei közül 

választok újat. Ez úgy 
történik, hogy a könyv-

tárban kiválasztok több 

könyvet, ezeket otthon elolva-
som, közben pedig elképzelem, 
hogy mit tudok hozzátenni, mert 
a rendezés szempontjából az is 
fontos, hogy mindig legyen vala-
mi nem megszokott újítás az ak-
tuális darabban. A mostani egy 
könnyedebb előadás volt, de nem 
is kell feltétlenül mindig mély 
mondanivalóval rendelkeznie, 
sokszor elég, ha csak szórakoz-
tat. Ez egyébként egyáltalán nem 
olyan könnyű, sok esetben egy-
szerűbb könnyeket csalni a nézők 
szemébe – a Mi, szemüvegesek 
című színdarabbal ez sikerült is 
–, mint mosolyt az arcukra. Jól-
eső érzés, hogy ez most sikerült 
– mondta az igazgatónő.  
 Laikusként nézve a darabot 
egyik szereplőn sem vettük észre, 
hogy különösebben izgult volna 
a teltházas nézőtér előtt. Inkább 
az látszott rajtuk, hogy élvezik az 
előadást, és egy összeszokott tár-
sulat képét mutatták. A színjátszó 
szakkörnek van egy alapcsapa-
ta, de mindig vannak újak, akik 
jelzik, hogy szeretnének csatla-
kozni a csoporthoz, és az ajtó 
minden gyerek előtt nyitva áll. 
Az igazgatónőtől azt is megtud-
tuk, hogy a pedagógusok is szí-
vesen vállalnak szerepet a szín-
darabokban.
 – A próbák mindig jó hangu-
latban telnek, sokat nevetünk, és 
végül minden csapatnál kialakul 
egy sajátos légkör. Nincs vasfe-
gyelem, de az alapszabály, hogy 
soha senkit nem nevetünk ki. A 
szereplők válogatásánál arra is 
fi gyelek, hogy olyan diákokat is 
bevegyünk a darabba, akik eset-
leg valamilyen fogyatékkal él-
nek vagy különleges bánásmódot 
igényelnek. Ezeket a gyerekeket 
sok helyen inkább elkerülik, pe-
dig a színjátszás által sokat fej-
lődnek, és a magatartásukon is 
segít. Ebben a színdarabban pél-
dául három sajátos nevelési igé-
nyű gyerek is szerepelt – árulta 
el Veszprémi Klára. 
 A színjátszók produkciója és 
a rendező munkája mellett ter-
mészetesen azoknak is jár az el-
ismerés, akik az este folyamán 
nem kerültek „rivaldafénybe”, 
hiszen a díszlet- és jelmezterve-
zők, a zene valamint a hang- és 
fénytechnika felelősei is hozzá-
járultak a sikeres estéhez, amely 
tovább színesítette Vecsés kultu-
rális életét. VN 
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A színdarabot 
az Andrássy 

iskola igazga-
tója, Veszprémi 
Klára rendezte

Megmutatták 
tehetségük 

SZÍNE-JAVÁT

a számításokat. Időközben az első 
szereposztás diákjainak többsé-
ge elballagott az iskolából, ezért 
új szereplőket válogattak, a pró-
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A koronavírus sajnos ez 
alkalommal is éreztette 
következményeit, vagy-

is a megszorító rendelkezések 
miatt több változtatás történt a 
korábbi évekhez képest. Elma-
radtak a szertartás végén, a temp-
lom elhagyásakor a lelkipászto-
rokkal történő kézfogások, és a 
templomkertbeli kötetlen, bará-
ti beszélgetések. A templomban 
üresen kellett hagyni a kijelölt 
helyeket, szájmaszkot viseltünk, 
és voltak, voltunk, akik egész-
ségi állapotuk miatti okból nem 
tudtak részt venni. Ezeket „mel-
lékes” dolgoknak véljük, pedig 
nagyon fontosak, különösen, ha 
a cél, hogy a különféle feleke-
zetek együtt imádkozzanak az 
egyetlen Istenhez. Mikor volna 
erre nagyon szükség, mint az 
imaheteken. 
 Az első közös imahét 1968-
ban volt, témája: Urunk dicső-
ségének magasztalása (Ef 1,14). 
A ’68-as imahét óta az idei az 
54. volt, s ennek imaanyagát a 
Grandchamp-i Szerzetesi Kö-
zösség készítette. Az imahét jel-
mondata: „Maradjatok meg sze-
retetemben, és sok gyümölcsöt 
teremtek.” (Jn 15,5 – 9.). Sze-
rintem – végignézve a koráb-
bi 53 jelmondatot – 
talán ez volt az 
egyik legfontosabb 
és legszebb témá-
ja az eddigi imahe-
teknek. Jézus több 
alkalommal is be-
szélt 3 éves tanítói 
körútja során a sző-
lőtő és szőlővessző 
csodálatos és szük-
séges kapcsolatáról. 
Valószínű mindnyá-
jan találkoztunk már 

elhagyott, elhanyagolt szőlővel, 
ahol a szőlőtőkék kezeletlenül 
álltak, a szőlővesszők megmet-
szés és kötözés nélkül a földön 
kúsztak, a szerető gondoskodás 

elmaradása miatt, így végül el-
taposták őket. Érthető, hogy ter-
més nem volt rajtuk, szüretelni 
róluk nem lehetett. Pedig az él-
tető napsugár és az áldott eső 

HITÉLET

Imahét a Krisztus-hívők egységéért  
Gondolatok…
Ebben az évben az 
ökumenikus imahetet 
január 17–24. között 
tartották világszerte, 
így hazánkban is. 

ezeket a vesszőket is érte, éppen 
úgy, mint a nem is olyan mesz-
sze lévő kezelt, sok munkával és 
szeretettel gondozott táblákat. Itt 
bő termést lehetett betakarítani, 
és fi nom bor készülhetett belő-
le. Nem véletlen, hogy az Úr a 
búzából készült kenyeret és a 
szőlőből készült bort választotta 
ki arra, hogy átváltoztatás után 
szent testének és szent vérének 
külső jegyei legyenek. 
 János apostol evangéliumának 
15. fejezetét Jézus ide vonatko-
zó szavaival kezdi: „Én vagyok 
a szőlőtő s Atyám a szőlőműves. 
Minden szőlővesszőt, amely nem 
hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, 
azt pedig, amely terem, megtisz-
títja, hogy még többet teremjen.”  
Majd folytatja az imahét mottó-
jával : „Én vagyok a szőlőtő, ti 
a szőlővesszők. Aki bennem ma-
rad, s én benne, az bő termést 
hoz. (…) Aki nem marad bennem, 
azt kivetik, elszárad, a tűzre ve-
tik és elég. Ha bennem maradtok 
és tanításom is bennetek marad, 
akkor bármit akartok, kérjétek 
és megkapjátok. (…) Amint en-
gem szeret az Atya, úgy szeret-
lek én is titeket, maradjatok meg 
szeretetemben.” Aztán szokatla-
nul, a téma fontossága miatt így 
folytatja Jézus: „Az az én paran-
csom, hogy szeressétek egymást, 
amint én szeretlek benneteket.” 
(Jn 15, 1-17)
 Az imahét ugyan elmúlt, de az 
imanyolcad gondolatairól elmél-
kedhetünk bármikor. Az egység-
ben növekednünk kell. Az, hogy 

Jézus bennünk ma-
rad, s mi őbenne, kö-
telez minket az egy-
ség és a megbékélés 
útjának követésére. 
 Urunk, újítsd meg 
bennünk az egység 
iránti vágyat, hogy 
átéljük, hozzád va-
gyunk kötve, és ez 
egyesít bennünket. 
Amen.

Szöveg és kép: 
Nagy István Elek

Huszka Mihály rk. plébános, Heinemann Ildikó 
evangélikus, Dömötör Norbert és Dömötörné 
Molnár Krisztina református lelkészek

Frics Zoltán diakónus, Huszka Mihály rk. plébános, 
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

Hívek az Erzsébet téri 
plébániatemplomban

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Várunk, uram, várunk

Kelemen Bata Mária
Téli emlékem 

Benke Mária:
Ha én irányíthatnék…

Hegedűs Károly
Fagysóhajok

Szénási Sándor István
Menedékházban

Varjasi Béla
Remények

Baranyai 
Zsolt grafi kája: 
HÁBORÚ

Várunk, Uram, várunk,
hogy a prófétákat idézzem,
tudom, a végítélettel 
kell szembenéznem.
Így most a végét nézve
van ezer kérdésem
válaszodat remélve.
Ki húzza rá az élet 
zajára a csendet,
ki emel az utolsó
embernek kőkeresztet?
„tudván te Mózest 
eltemetted.”
A nekrológot ki írja,
melyben ott a bűn és érdem,
az ítélet is,melyben véget értem.
Ezek alapján a tetteket mérve
ki emel sztélét az ember emlékére?
Ki dugja el a szeretetét
az idő palástjába?
- hogy egyszer majd máskor
az ember másként csinálja!

Dereng gyermekkorom téli képe,
szívem zugában ül szép emléke. 
Mikor szürke felhők hadát láttam, 
a hóesést izgatottan vártam.

Hópihék táncát bűvölten néztem,
hogy hullnak egymásra kéz a kézben.  
Ha jó vastag lett a hótakaró,
nem pihent tovább a rozsdás szánkó. 

Kuczori domb magaslott nem messze,
összegyűlt ott a környék gyereke. 
Lassan a dombtető benépesült, 
a faszánkó: siklott, suhant, repült. 

Vitéz módra vívtam száz hócsatát, 
piros arccal imádtam a mókát,
hóangyalkát vetettem a hóban, 
volt ott részem minden földi jóban. 

Örömmámor, kacagás, nevetés, 
nem viszi el tőlem a feledés.
Az öreg domb ott áll egymagában
emlékek keringnek a pusztában. 

Ha én irányíthatnám 
a természetet,
mindig sütne a Nap,
nem perzselve, csak szépen,
ami életet ad!
Ha én irányíthatnék
jönne nyári zápor,
lemosná az út porát,
megöntözne százszor.
Ha én irányíthatnék
enyhe szellő fújna,
simogatna engem,
s másokat is újra…
Ha én irányíthatnék,
nem lenne vihar,
orkán, szélvész,
nem lenne árvíz,
házomlás, sötétség.
Szeretném, ha egyszer
visszatérne a gyermekkorom!
Mikor tudtuk, hogy milyen évszak
jön, én erre vágyakozom…
Egy zápor után szivárvány
kúszott fel az égre,
átfestette a kék eget
csodálatos szépre…
Ha én irányíthatnék,
boldogok lennének az emberek,
mindenki örülne,
Ember az Embernek!
Ha én irányíthatnék
csak egyszer az Életben
hiánya nem lenne senkinek
semmiben…

Belefeslett a tél a januárba,
fehér ingjét földre dobva áldozza,
sziporka jégtündök hull varázsra.

Belefagyott szívembe a sok féltés,
felsajog a varjak károgása, apró
sóhajtásokkal rajzol ködöt az

éjszaka, feleselve zörög a huzat
az ágakon, rozettákat oszt a
lámpakanóc máglyája a friss hóra.

Porhadó álmokat szór tüllbe fagyott
vágyain a hajnal, ölelése örökre
dermedt szavakra reszket, messze
végtelenbe révedő fénysugár eszmél.

Minden kezdet nehéz,
ha tenni kell érte.
Ez a tézis nem érvényes 
az új évre.

Az idő egyre halad,
csak változik a dátum.
Minden a régi marad,
pedig jobbat vártunk.

Nem kell túlzott remény,
ha az ember szerény.
Túl nagy az elvárás,
nagyobb a csalódás!

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Virtuális létemben
emlékeim közt bóklászó 
jelenem visz a hozzád vezető útra.
Egykor zománcos kannával kezemben
küldtél artézi kútra Anyám:
nagy idő átszűrt vizét hozom most
a mélyből dolgos létem fáradságát
enyhíteni hűsítő szeretet által…
Félem, és csodálom a teremtett, 
de magára hagyott világot,
ahol fény és árnyék örökös harcából
mindig győztesen jön elő az idő.
Hegyen-völgyön járva
a boldogságkeresésben,
a munka menedékházában
rám zárta az ajtót a kor.
Odakint erőtlen fényben fürdik az alkony,
csillag-madarak szállnak
karácsonyt ünneplő fenyőkre,
és ifjúkori álmok visznek Ninivébe
még a kénköves eső előtt.
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Az U13-as csapat. Hátsó sor: Kiss Ádám, Nagy Nimród, Mondok Le-
vente, Saska Ákos, Bódis Barnabás. Elöl állnak: Szücs Dániel, Máthé 
Patrik, Kozma Bálint, Vajó Zsombor, Balogh Tímea, Szunomár Solt, 
Barsy-Vanczák Ármin, Frühwirth Bence, Huszti Lóránt, Dominek Le-
vente. A képről hiányzik: Albrecht Ádám. Vezetőedző: Kiss György

„(Batthyány Lajos) Megtört özve-
gye megeskette a fi át, hogy semmi-
lyen körülmények között, soha nem 
beszél Ferenc Józseff el. A császárné a 
Batthyányakkal nagyon jóindulatú volt, 
sőt, Erzsébet, aki mindig kacérkodott 
egy kicsit a forradalmi párttal, Elem-
ér gróf iránt sokféle módon mutatta ki 
a barátságát. A gróf hűen betartotta es-
küjét, és bár a (gödöllői) vadászatokon 
gyakran találkozott a császárral, soha 
nem vett tudomást annak jelenlétéről, 
és Ferenc József különös módon elnézte 
ezt a nyílt sértést…
 Tudtam, hogy a császárné az 1867-
es koronázás óta szíve minden rezdü-
lésében magyar volt. Erzsébet a lelke 
mélyén sokkal inkább volt magyar ki-
rályné, mint osztrák császárné, és tud-
ta, hogy ezt Bécsben mennyire rossz 
néven veszik tőle. Örömmel töltött el 
a gondolat, hogy mint Batthyány Ele-
mérné, én is magyarrá leszek. Nagyné-
ném patriotizmusa bennem is nyomot 
hagyott…”

(Maria Wallersee: Sisi udvarában)

Marie naplójából

Maria Wallersee

Batthyány Elemér

K ülönvonat érkezett Budapestről a 
vecsési vasútállomásra 1876. dec-
ember 4-én és 13-án. A vonaton a 

király, az Andrássy testvérek, az angol nagy-
követ és más prominens vendégek érkeztek. 
A társaság az állomásról az Andrássy kas-
télyhoz lovagolt. Mindkét esetben a vonatot 
egy Gödöllő felől érkező hintós, lovas csa-
pat követte. Erzsébet királyné és unokahú-
ga, Maria Wallersee szintén a vecsési vadá-
szatra érkeztek. A 18 éves Maria Wallersee 
a vadászháznál várakozó férfi ak között csak 
egyvalakire tudott koncentrálni, a fiatal 
Batthyány grófra, Batthyány Elemérre, aki 
nemrég kérte meg a kezét.
 Egy hete találkoztak utoljára, Pesten, egy 
lóversenyen, ahol a világhírű Kincsem ló 
gazdája, Blaskovich Ernő utoljára állt rajt-
vonalhoz. Itt Wallersee grófnő 
Sisi kíséretében, mint néző szur-
kolhatott a versenyben résztvevő 
Batthyánynak. Előtte már három 
hónapja együtt vadásztak a kirá-
lyi vadászatokon, Pest környékén, 
ahol csendes szerelem szövődött 
közöttük. Mikor Halomegyházán 
újra találkoztak, Batthyány arcán 
egy friss seb éktelenkedett. Pár 

nappal előbb, a mai Pestszentimre környé-
kén bukott a lóval, és a befagyott töltés jege 
összekarcolta az arcát. De az igazi seb a szí-
vében volt már ekkor. 

„A gyilkos családjából 
nem nősülünk!”
Batthyány Elemér, az 1849-ben kivégzett mi-
niszterelnök, Batthyány Lajos fi a volt. Há-
rom éves volt apja halálakor, mikor családjá-
val menekülnie kellett, és kilencéves, mikor 
hazatérhetett. Édesanyja a Habsburg-házat 
mélyen megvetette, és tiltotta, hogy fi a bár-
hogy érintkezésbe kerüljön velük. Batthyány 
Elemér próbálta ezt tartani, de Erzsébet ki-
rályné természetének nem tudott ellenállni. 
1876-ban, életében először, heteken át együtt 
vadászott a királyi párral. A vadászatokról 
fenn maradt források szerint az uralkodót, 
Ferenc Józsefet tüntetőleg sosem üdvözölte. 
Beleszeretett viszont a bajor bárónőbe, Ma-
rie Wallerseebe.
 Marie Wallersee a királyné unokahúga 
volt. Erzsébet örült a szerelemnek, úgy vélte, 

HELYTÖRTÉNET

 Batthyány Elemér 
és Marie Wallersee

A Bálint Ágnes Emlékház a 
Barcsay utcában sok-sok, 

országos érdeklődésre számot 
tartó kis történetet őriz. Ilyen 
az alábbi szerelmi történet is.

TILTOTT SZERELEM

hogy egy leendő házasság még jobban kibé-
kítené a magyar nemzetet a Habsburg-házzal. 
Batthyány Elemér édesanyja, Zichy Antó-
nia viszont megfenyegette fi át, hogy ameny-
nyiben a frigy létrejön, ő főbe lövi magát. 
Ez nagyjából a vecsési vadászatok idején, 
decemberben történt. A fi atal Batthyány, 
bár szerelmes volt, lemondott az esküvő-
ről. Egy évvel később még egyszer talál-
koztak, de aztán végleg szétvált az életük. 
Batthyány Ele mérből a magyar lóverseny-
sport egyik vezéralakja lett. Sosem nősült, 
agglegényként halt meg 1932-ben.
 Wallersee bárónő rá egy évre kényszer-
házasságra lépett, hogy aztán házassága, 
17 év boldogtalanság után, viharosan érjen 
véget. Közben, máig tisztázatlanul, beleke-
veredett a trónörökös, Rudolf herceg halá-
lába. Ekkor kegyvesztetté vált az udvarnál. 
Második házasságában hamar özveggyé 
lett. Az első világháborúban vöröskeresz-
tes ápolóként dolgozott a fronton. Harma-
dik férje becsapta, egyedül hagyta. 1940-
ben halt meg elszegényedve és elfeledve 

egy augsburgi idősotthonban.
 1876-ban azonban fi atalon, tel-
ve reményekkel, boldog napokat 
töltött a „kis Batthyányval” a Gö-
döllő környéki vadászatokon, és 
ebből két decemberi napot Vecsé-
sen. A Bálint Ágnes Emlékház-
nál járva most már ez a történet 
is eszünkbe juthat.

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

Az Andrássy 
vadászház

SPORT

S ikerült több játékost is szer-
ződtetni, mégpedig poszt-
ra. Tudtunk kapust igazol-

ni, a védelem jobb és 
bal oldalára is talál-
tunk embert, a kö-
zéppályára is érkez-
tek fi atalok, akiké a 
jövő. Plusz a táma-
dósorba is sikerült a 
32 esztendős Fekete 
Róbertet megszerez-
ni, aki a rutint képvi-
seli majd, reméljük 

hasznos időszakot fog itt tölte-
ni – mondta a korábbi élvonal-
beli labdarúgó.

 A támadósor jobboldalára is 
sikerült játékost szerezni, a ko-
rábban az NB II.-ben is megfor-
duló Fodor Gábor személyében. 
Ugyanakkor mivel az új játéko-
sok érkezési időpontjai különbö-
zőek voltak, így még időbe telik, 
amíg csapattá formálódnak. Rá-
adásul az egész világot sújtó ko-
ronavírus miatt még edzőmecs-
cset sem tudtak játszani.
 – Természetesen voltak távozók 
is, de bízom benne, a bajnokság 
elején az eredmények meggyorsít-
ják, hogy csapattá formálódjunk. 
Ha az első pár bajnokiba bele tu-
dunk állni, és jönnek az eredmé-
nyek, akkor gyorsan összeková-
csolódik a társaság. Ha pedig így 
lesz, akkor bízom benne, hogy rö-
vid időn belül elindulunk felfelé a 
tabellán – mondta Vincze.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei átigazolá-
si szezonban is alaposan átalakult a Vecsés FC 
labdarúgócsapata. Vincze Gábor vezetőedző 
szerint az újonnan érkezettek valóban erősí-
tést jelenthetnek majd a csapat számára.

Egyre jobban szerepel-
nek a Ferihegy Sport-
akadémia Vecsés ko-
rosztályos focicsapa-
tai az utánpótlás-
bajnokságokban. 

Vincze Gábor a dobogó 
közelébe várja csapatát

Jó úton halad a vecsési utánpótlás 

 Bízik benne, sikerül a dobogó 
közelébe érniük, ehhez öt helyet 
kellene ugraniuk. 
 – Az első ötbe várom a csapatot, 
a realitás azt mondatja, a bajnoki 
címről le kell tennünk, de szoro-
san a dobogó környékére oda tu-
dunk érni. 15 meccsből kellene 
annyi pontot szerezni, hogy ott 
legyünk – latolgatta az esélyeket.
 Szakmai szempontból is ko-
moly kihívást jelent, hogy min-
dig vannak változások. A tavalyi 
csapatot szerették volna együtt 
tartani, de nem sikerült. Most 
viszont úgy látja, kialakult egy 
fi atal összetartó társaság.
 – A mostani csapat egy picit 
rutinosabb lett, én bizakodó va-
gyok, a fi úk éhesek a sikerre, és 
én is tudom, hogy nem a 8. vagy 
9. helyre vagyunk pozícionálva. 
Mindig próbálunk egy családias, 
sikeréhes és nézhető focit játszó 
csapatot kialakítani, de nem min-
dig sikerül. Nagy előnyben van-
nak azok az együttesek, amelyek 
több évre együtt tudják tartani a 
csapatot – összegzett az egykori 
válogatott. Sz.Gy. 

L egutóbb az U13-as kor-
osztály remekelt, úgy ké-
szülhetnek a tavaszi rajtra, 

hogy versenyben vannak a bajnoki 
címért. A Pest megyei bajnokság 
alapszakaszában négy mérkőzést 
játszottak és valamennyit meg-
nyerték, az ellenfelek kapujába 
összesen 68-szor találtak be, ezzel 
szemben csak három gólt kaptak. 
 – Az alapszakasz után a felső-
házba soroltak, ahol hat mérkőzés-
ből ötöt megnyertünk és egy dön-
tetlent játszottunk. A gólarányunk 
24-9 volt. Az eredményeinknek kö-
szönhetően Pest megye 108 csapa-
tából a legjobb hat közé jutottunk, 
így mi is versenyben vagyunk az 
első helyért a március 20-án induló 
bajnokságban – mondta az akadé-

mia sportvezetője, az U13-as kor-
osztályt edző Kiss György. 
 A regionális futsal bajnokság-
ban is szép eredmények születtek 
– tudtuk meg. A vecsési U13-asok 
az alsóházban kezdtek, nyolc mér-
kőzésből hatot megnyertek, egy 
döntetlen és egy vereség mellett 
(90 gólt szereztek és mindössze 
16-ot kaptak), így kivívták a kö-
zépházba való feljutást. A ráját-
szásban sajnos nem jött össze a 
szintlépés, az utolsó mérkőzésen 
döntetlent játszottak Monorral, 
így pontazonosság alakult ki, de 

a jobb gólkülönbség miatt a mo-
noriak végeztek az első helyen és 
bejutottak a felsőházba. Vecsés a 
csoport második helyezettjeként 
a középházban maradt. 
 Nemcsak az U13-as csapat ér 
el szép sikereket a bajnokságban, 
a fi atalabb és az idősebb korosz-
tályok csapatai is jó úton halad-
nak. Kiss György elmondta, je-
lenleg 195 igazolt játékosa van az 
akadémiának, 65 labdarúgó futsal 
játékengedéllyel is rendelkezik, a 
szakmai munkát hét edző és egy 
kapusedző végzi. 

 – Nyolc csapatunk van, ebből 
három korosztály Bozsik torná-
kon szerepel, öt csapat nagypályás 
bajnokságban, öt pedig futsal baj-
nokságban gyűjtögeti a pontokat. 
A nagyobbak minden héten játsza-
nak mérőzést, a kicsik kétheten-
te lépnek pályára. A futsal pedig 
a szezonközi szünetben zajlik.
 Az akadémia jó híre a város 
határain túlra is elér, ennek kö-
szönhető, hogy nemcsak helyi 
gyerekek pallérozódnak az után-
pótlásban, Gyálról, Lőrincről és 
Üllőről is szívesen járnak a ve-
csési edzésekre a gyerekek. 
 – Szerencsére nálunk jó kö-
rülmények között edzhetnek a 
gyerekek, sok pályánk van, fel-
szerelést is kapnak, fi atal és jó 
szakemberek dolgoznak velük, 
és az edzéseken túl más prog-
ramokat is szoktunk szervezni, 
ami a közösséget erősíti. Jó lát-
ni, hogy ezek a gyerekek jól ér-
zik itt magukat, hiszen moso-
lyogva érkeznek és mosolyogva 
távoznak az edzésekről – foglal-
ta össze az akadémia sportveze-
tője a sikerek titkát.  VN
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A VSE-Rutin csapat: Göbölös József, Fuchs Gábor, 
Lakner József, Fehér József

A steel országos bajnokságon résztvevő versenyzőink

SPORTSPORT

A vecsési darts szakosz-
tály versenyzői, illetve 
csapatai villámrajtot 
vettek, a 2022-es ver-
senyévad nyitányán.

A vecsési dartsosok 
fantasztikus évkezdése

J anuár utolsó hétvégéjén 
kezdetét vette a Steel or-
szágos bajnokság. 29-én, 

szombaton az egyéni első for-
dulót rendezte a Magyar Darts 
Szövetség (MDSZ), amelyre re-
kordnevezés – 265 fő – érkezett. 
A vecsési versenyzők is rég nem 
látott létszámot vonultattak fel.  
 Egy versenyzőnk indult a nők-
nél. Puskás Erzsébet első meccsét 
megnyerte, a következő fordu-
lóban azonban sajnos alulma-
radt, így a 9. helyen végzett a 28 
fős mezőnyben. A férfi aknál, új 
igazolásunk, Papp Rajmund a 
nagyon szép 9. helyen végzett. 
Börzsei János a 17., Pinczés Dá-
niel és Helfrich Csaba a 33. he-
lyet szerezte meg. 65. helyezet-
tek: Jakab Péter, Németh Péter. 
129. helyezettek: Helfrich Pat-
rik, Juhász István, Nagy László, 
Papp János, Zavilla Tibor.
 Vasárnap a csapatbajnoki első 
fordulója következett. Két csapa-
tunk érdekelt steel szakágban, 
mindkettő az NB III.-ban szere-
pel. A VSE I. csapata igen komoly 
erődemonstrációt tartott, hiszen 
mindhárom meccsét megnyerte, 

így százszázalékosan várja a má-
sodik fordulót. Eredmények: VSE 
I.–Jobbágyi SZE 9-5, Smile IX–
VSE I. 4-9, VSE I.–Kolor 9-2. 
 A VSE-Rutint 5 fős csoport-
ba sorsolták, így ők négy mecs-
cset játszottak. Három győzelem 
mellett egy vereséget szenved-
tek el a fi úk, sajnos a hosszúra 
nyúlt nap végére nagyon elfá-
radtak. Eredmények: Gyömrő–
VSE-Rutin 3-9, Reac II.–VSE-

Rutin 2-9, PSK–VSE-Rutin 1-9, 
Smile–VSE-Rutin 9-2. Mindkét 
csapat részéről nagyszerű kezdés, 
bízunk a jó folytatásban.
 Kezdetét vette az MDSZ Ma-
gyar Darts Liga nevű sorozata 
is. Az első vecsési fordulóra 31 
nevezés érkezett, a népes me-
zőnyben két vecsési verseny-
ző is dobogón végzett. Németh 
Péter a 2., Jakab Péter a 3. he-
lyen végzett.

 Az MDSZ második alkalom-
mal írta ki a Darts Szuper Liga 
sorozatot. Két 16 fős csoport in-
dult bajnoki rendszerben, azaz 
mindenki játszik mindenkivel. 
Két alapszakasz kör után jön 
majd a rájátszás. Három vecsé-
si játékos képviseli a klubot. Az 
első fordulóban a következő ered-
mények születtek: „A” csoport: 
Helfrich Patrik 15 meccs 7 győ-
zelem, 8 vereség. A 12. helyről 
várja a folytatást. Papp Rajmund 
8 győzelem, 7 vereség. Ezzel je-
lenleg a 9. „B” csoport: Papp Já-
nos 3 győzelem, 12 vereség, ami-
vel a 13. helyen áll. A következő 
fordulókról a későbbiekben be-
számolunk. 
 Szakosztályunk továbbra is 
egy minden igényt  kielégítő 
edzőteremben várja az érdeklő-
dőket, s a játékkal kapcsolatos 
dologban rendelkezésére állunk. 
Februártól elérhető Facebookon 
a Vecsés SE Darts Szakosztály 
hivatalos oldala.
 Amennyiben bárki kedvet kap-
na a darts sport kipróbálására, 
megismerésére, a következő elér-
hetőségeken érdeklődhet: Nagy 
László szakosztályvezető, tel.: 
06-20/225-1037, Matasdi János 
(főként utánpótlással kapcsolat-
ban) tel.: 06-30/950-4484. Cí-
münk: Vecsés, Fő út 112. (Táb-
labolt épülete). 
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

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 
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A vecsési ökölvívó szakosztály 
Facebook-oldalán tette közzé, 
hogy február 12-én végleg 
lehunyta szemét a sportág ve-
csési legendája, a szakosztály 
alapítója, Farkas Sanyi bácsi. 

A tavaszi rajton már 
felújított belső tér fogadja 
a vecsési szurkolókat. 

Elhunyt Farkas Sándor (1933–2022)

Megújul a Gól büfé

F arkas Sándornak elévülhetetlen érde-
mei vannak az ökölvívó szakosztály 
létrehozásában. „Ha Ő nincs, itt sem-

mi nem lenne” – ezzel a mondattal kezdődik a 
megemlékezés. De nem csak a szakág vecsési 
alapjait teremtette meg 1980-ban, három év-
tizeden keresztül szakosztályvezetőként do-
gozott a csapatért, a kezdetekkor a Ferihegy 
SE-ben, majd amikor a községi sportegyesü-
lethez sorolták a szakosztályt, a Vecsési SE 
színeiben folytatta a munkát.
 Általános iskolai tanulmányait az And-
rássy telepi Elemi Népiskolában az apá-
cák irányításával végezte, majd Budapesten 
szobafestő mázoló szakmunkásvizsgát tett. 
A Budapesti Szakipari Vállalatnál dolgozott, 
s közben sportolni kezdett. 
 Édesapja 14-szeres magyar válogatott ököl-
vívó volt az 1930-as években, s az ő keze alatt 
tanulta a bunyó titkait. Apja akkor a Vecsési 

Lokomotív SC edzője 
volt, így ő is a vecsé-
si csapatban kezdett. 
Első említésre érde-
mes meccsét 1948-
ban nyerte meg a ve-
csési ringben.
 A MÁV állomás 
előtti egykori Barta- 
féle vendéglő (későb-
bi nevén Lokomotív 
étterem, ismertebb 
nevén a Loksi) nagy 
termében tartotta id. 
Farkas Sándor a ve-
csési fi ataloknak az 
edzéseket, és olykor 
a verseny is abban a 
teremben volt. A fej-
lődés reményében ke-
rült Budapestre a Ra-
diátor Gyár csapatába, ahol sokkal jobbak 
voltak a feltételek az ökölvívók számára. Ké-
sőbb megfordult a X. kerületi Dózsa csapa-
tában, majd a Vasasban és a Dinamó csapa-
tában. Előbb a középsúlyban nyert magyar 
bajnokságot (1954), majd a félnehézsúlyban 
is magyar bajnok lett (1955). 
 A Dózsa csapatában 1954-ben a Belügy-
minisztériumhoz tartozó intézmények baj-

nokságát (Sopron), 
1955-ben Budapes-
ten Hadsereg Baj-
nokságot, 1957-ben 
Budapest Bajnoksá-
got nyert.
 Ismét felfelé ívelt 
volna a pályája, de 
egy tragikus baleset 
érte, a vonat elütöt-
te Ferihegynél és a 
jobb lábát elvesztette. 
Nem adta fel. A gyer-
mekeket kezdte taní-
tani a bunyó alapjai-
ra, de erre csak a régi 
egyesületénél volt le-
hetőség. 
 Munkásságát Ve-
csés 1995-ben Róder 
Imre díjjal, 2001-ben 

Sport Érdeméremmel, 2010-ben Vecsés Sport-
jáért Érdemérem II. fokozatával, 2017-ben 
Vecsés Sportjáért Érdeméremmel ismerte el.
 „Sanyi bácsi most már fentről fi gyeli a 
munkánkat, és mi hálával a szívünkben me-
gyünk tovább az általa kijelölt úton!” – ez-
zel a mondattal búcsúzott tőle a vecsési szak-
osztály.
 Nyugodjon békében.  VT info
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A z elmúlt évtizedek hangulatát meg-
idéző épületek egyik utolsó vecsési 
hírnöke a Dózsa György úti sport-

telep. A létesítmény minden eleméből árad 
a nosztalgikus hangulat, ha a falak beszélni 
tudnának, biztos sokan hallgatnák érdeklő-
déssel, amint felelevenítik a múlt megannyi 
szép vagy éppen bosszúsággal teli pillanatát. 
A szomszédvári rangadók, a bajnoki címek, a 
kiizzadt győzelmek vagy éppen a lesújtó vere-
ségek történeteit. Persze mai szemmel nézve 
egyáltalán nem mondható szépnek az idejét-
múlt, itt-ott igencsak megkopott 
létesítmény, de egyedi hangula-
tával mégis igazi gyöngyszem, 
főként a mai modern és csillogó, 
ugyanakkor egyre sterilebb futball 
létesítmények között. Persze ezt 
csak azok értik igazán, akik ha-
sonló miliőben szerezték első sze-
mélyes meccsélményeiket. 

 A Vecsési Sporttelep egyik legfontosabb 
egysége – természetesen csak a pálya és a 
lelátó után – a Gól büfé. Szurkolók kedvelt 
gyülekezőhelye ez a békebeli kocsmák han-
gulatát idéző helyiség, ahol a félidők között 
és a meccs lefújását követően egy-egy ital kí-
séretében újra átélhetők a lepergett játékidő 
legemlékezetesebb pillanatai, de jó helyszín 
lehet az élet egyéb jelentős dolgainak átbeszé-
lésére is. Nem utolsó sorban itt fogyaszthatja 
el a focidrukker a környék legfi nomabb rán-
tott húsos szendvicsét – amit ezúton is köszö-
nünk a büfé konyháján fáradozó hölgyeknek. 
 A műintézmény küszöbét átlépve olyan ér-
zése támadhat a meccsre érkező szurkolóknak, 
mintha megállt volna az idő valamikor a 90-
es évek elején, igazi retro hangulat fogadja a 

betérő vendégeket. Pontosabban csak fogadta, 
ugyanis a szezonközi szünetben elkezdődött 
a büfé belső tereinek felújítása. Még ponto-
sabban folytatódott, hiszen az illemhelyisé-
gek már egy évvel ezelőtt átestek a renoválá-
son. Lapzártánkkor a vendégtér, a konyha és 
a raktár felújítása, a burkolatok és a nyílászá-
rók cseréje zajlott, hogy a tavaszi idény első 
hazai mérkőzésén már a megújult környezet-
ben fogadják a szurkolókat és a játékosokat.  
 Bármennyire is szeretjük a letűnt idők han-
gulatát idéző légkört, vitathatatlan, hogy a Gól 
büfé – amely egyébként székház híján ezt a 
szerepet is betölti – jócskán megérett a felújí-
tásra. Ugyan a Sándor tanyán lépésről lépés-
re fejlesztik a jövő vecsési sportkomplexumát, 
a városvezetés észszerű döntést hozott, hogy 
ebben a nehézkes gazdasági helyzetben nem 
ott építtette fel több százmillió forintért a klub 
új székházát. Ehelyett inkább a régi, szeré-
nyebb körülményeket teszik korszerűbbé, él-

hetőbbé. Továbbá azért is örülhe-
tünk ennek a döntésnek, mert így 
még egy ideig biztosan élvezhet-
jük a régi sporttelep romantikus 
báját, és persze reméljük, hogy 
ezzel együtt a Vecsési FC jó já-
tékát és hazai győzelmeit is sok-
szor ünnepelhetjük még a Dózsa 
György úton.  Szöveg és kép: VN

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  
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„Szuperkülönleges hely, ahol minden nap 
más és más” – mesélik a Liszt Ferenc Nem-
zet közi Repülőtérről a légikikötőt üzemel-
tető Budapest Airport (BUD) munkatársai. 

LENDÜLETBEN a repülőtér!

Nagy Imréné: A csodás természet című fo-
tókiállításának megnyitóját március 5-én 
17 órakor tartják a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központban. A kiállítást megnyitja: Só-
lyom Barbara tájépítészmérnök.  A kiállí-
tás megtekinthető március 12-éig. 

MUNKAVÁLLALÓINK 
MONDTÁK:
„Bejelentett munkahely. Kiszá-
mítható bérezés, kulturált kör-
nyezet.”
 „Kiszámítható, stabil munka-
hely, ahol megbecsültnek érzed 
magad.”
 „Folyamatosan fejlődik. Gon-
doskodik az alkalmazottakról. 
Van előrelépési lehetőség.”

A csapat tagjaként 
számíthatsz a BUD-ra!
   •    Családias, nagy csapat, ahol 

a formaruha egysége mö-
gött egyéniségek vannak

   •    Egyéni fejlesztések, előrelé-
pési lehetőség

   •    Egyéni teljesítményalapú 
bónusz

   •    Az utasbiztonsági ellen-
őröknek seniority bér már 
az első évtől kezdve

   •    Munkábajárási támogatás
   •    Vállalati rendezvények és 

programok, szabadidős és 
közösségi aktivitások

CSATLAKOZZ 
A CSAPATHOZ!
REPÜLŐTÉRI UTAS-
BIZTONSÁGI ELLENŐR
Védelmi ellenőrként felada-
tod és felelősséged lesz, hogy 
biztosítsd a légiközlekedés 
biztonságát. Ennek érdeké-
ben a legmodernebb bizton-
ságtechnikai berendezések-
kel dolgozol majd az utasok és 
kézipoggyászaik átvizsgálása 
és az utastérbe történő been-
gedése érdekében.

TERMINÁLÜZEMEL-
TETÉSI ÉS INFORMÁCIÓS 
MUNKATÁRS
Szereted a pörgést és szí-
vesen használod az angol 
nyelvtudásodat a munkád 
során? Ügyfélközpontú, tü-
relmes személyiség vagy, 
aki szeret emberekkel, em-
berek között dolgozni? Ha 
a válaszod igen, akkor je-
lentkezz Terminálüzemelte-
tési és információs munka-
társnak.

PARKOLÓ SZOLGÁL-
TATÁS OPERÁTOR
Feladatod a parkoló ügyfél-
szolgálatra érkező ügyfelek 
kezelése, turistacsoportok bu-
szokhoz irányítása, felmerü-
lő panaszok kezelése, mindezt 
összehangoltan, csapatban 
dolgozva!

Meghívó kiállításra

Landolj te is a BUD-nál!

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 HERBÁK ZOLTÁN órás

Pécel, Rákos utca 1. (5. számú üzlet)
NY.: 30

Telefon: 
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T avaly a repülőtér 2. Termi-
nálja újra megtelt utasok-
kal, és a felívelés azóta is 

töretlen: a járvány előtt elérhető 
úti célok 80 százaléka már újra 
foglalható Budapestről, a cargo 
árumennyiség pedig soha nem 
látott rekordokat döntöget. Mind-
ez napról napra újabb és újabb 
feladatokat, kihívásokat és sike-
reket jelent a repülőtéri munka-
vállalóknak.
 A Budapest Airport számára 
a munkatársi közösség igazi ér-
téket képvisel, a vállalatnál a pá-
lyakezdő fi ataloktól az évtizedek 
óta a ferihegyi repülőtéren dolgo-
zó szakértőkig mindenki munká-
jára és elkötelezettségére számíta-
nak. A repülőtér egy nagy család 
– hangzik el gyakran. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint hogy a 
Budapest Airport 2020-ban életre 
hívta a BUD Csoport Munkavál-
lalóiért Alapítványt kifejezetten 
azoknak a repülőtéri munkatár-
saknak a támogatására, akiknek a 
járványhelyzet miatt egészségügyi 
vagy anyagi nehézségei adódtak. 
Az elmúlt időszakban a vállalat 

hatalmas lendülettel indult meg 
előre, régi és új munkatársakkal, 
összesen több mint kétszáz kollé-
gával erősítették meg a csapatot.

 A BUD céljai az idei évben is 
ambiciózusak: 2022-ben is foly-
tatódnak a repülőtéri fejleszté-
sek, többek között tervben van 
az 1. Terminál újra nyitása és 
megkezdődtek egy teljesen új, 
3. Terminál építésének előké-
születei is. A repülőtéren meg-
forduló utasok elégedettségét 
nap mint nap ki kell érdemelni, 
mindehhez pedig a repülőtér-

üzemeltetőnek tehetséges, el-
kötelezett munkatársakra van 
szüksége, akiket tárt karokkal 
vár ez a semmihez sem hason-
lítható repülőtéri világ.
 A Budapest Airport csak idén 
több száz új munkatársat tobo-
roz, akik a közel ezer BUD-os 
kollégával együtt a következő 
évek fejlesztéseinek motorjai 
lesznek! (x)

TOVÁBBI AKTUÁLIS ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKET A https://karrier.bud.hu/ oldalon találsz!
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Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

VECSÉS

Cím: Vecsés, Fő út 89. (Epres)
Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szo-V: 9-14

Tel.: 06-70/522-2925 
Facebook: Monarchia Rétesház Vecsés

15 féle rétes, pogácsa,  
hájas szilvalekváros… stb.

Rendelést is vállalunk.

R égóta szeretem a természetet,  édes-
apámmal sokat kirándultunk. Le-
nyűgöz, magával ragad a szépsége, 

harmóniát, nyugalmat sugároz, és az a leg-
szebb, hogy mindig más arcát mutatja. A ter-
mészetjárás is érdekel, ezt pedig mindig ösz-
szekötöm a fotózással – mondta Nagy Imréné. 
 Elárulta, van, hogy célirányosan megy, 
máskor csak úgy elindul. Elsősorban tájké-
peket szeret fotózni, de a makrófotózás is 
közel áll hozzá.
 – A Börzsöny, a Pilis, a Dunakanyar a 
kedvencem, a vácrátóti botanikus kertbe 
már bérletem van. Igyekszem mindig más 
szempontok alapján dolgozni  és kihasznál-
ni minden pillanatot. A fényképezés ugyan-
is a pillanat megörökítése.

 KULTÚRA 

Egy fotós aki tudja, 

MINDEN PILLANAT SZÁMÍT
Március 5-én rendhagyó kiállításnak ad helyet a Bálint Ágnes 

Kulturális Központ. Egy nagyszerű természetfotós, Nagy Imréné 
kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A helyzet érdekessége, 

hogy a művész vecsési. De vajon miért lesz valaki természetfotós? 

 Ha elindul például napkeltét fotózni, elő-
fordulhat, mire odaér, aktualitását veszti a 
téma, akkor abból próbálja meg kihozni a leg-
többet, ami abban a pillanatban van. Legyen 

az akár csak egy ködös táj. Sokszor előfor-
dult már, hogy elindult egy témára, és egé-
szen más kerekedett ki belőle.
 – Váctól-Szobig végigjártam már a Duna 
partot, minden követ ismerek. Ott szeretek 
menni, ahol ember nem jár. A természetben 
mindig megérint valami érzelmileg, lelkileg. 
Télen ugyan nincsenek színek, de annak is 
megvan a maga szépsége – mondta a mű-
vésznő.
 Igazi kedvenc képe nincs, de ha egyet még-
is ki kell emelni, akkor az az esztergomi híd 
naplementében. 
 – Szeretem és élvezem a fotózást, a visz-
sza nem térő pillanatokat megörökíteni. Nagy 
hangsúlyt fektetek a kompozícióra, esztéti-
kára, az összhatásra, a kép mondanivalójá-
ra, hogy át tudjam adni a nézőnek mindazt, 
amit a fotózás pillanatában érzek – össze-
gezte, mit is jelent számára a fotózás. Sz. Gy.
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tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 800–1800, kedd és csüt.  800–1600, szerda 1100–1900, péntek 800–1400

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) – február 28-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  március 7-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 14-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  március 21-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – március 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. 

Hirdetési szándékát jelezze 
a 06-30/698-3976 telefonszámon vagy a 
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu 
e-mail címen! 

EGÉSZ ÉVRE ÉRVÉNYES AKCIÓS MEGJELENÉSEK: 
6 lapszámban való megjelenés esetén 
 20 % kedvezményt, 
12 lapszámban való megjelenés esetén 
  30 % kedvezményt 
  adunk a hirdetések árából.

H
a
h
e

E
6

át j l

VECSÉSI VECSÉSI 
TájékoztatóHIRDESSE VÁLLALKOZÁSÁT -ban

Feladatok:
    
    
    
    

Az álláshoz tartozó elvárások:
    
    
    
    
    
    

Amit kínálunk:
    
    
    

Munkavégzés helye: VECSÉS 
 

 

PARKOLÓ RECEPCIÓS  

MUNKA LEÍRÁSA:
  

Airport Hotel Budapest**** 
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Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR 2022. március 26-27-
én, (szombat-vasárnap) a Fő út 89. sz 
alatt. 9-17 óráig. Eladó és ingyen elvi-
hető dolgok. Tel.: 06-70/513-4155

SZÍNES KERTI GYEREKHÁZIKÓ el-
adó. 1 ajtó, 2 ablak, magassága: 107 
cm, szélessége 97 cm.
Tel.: 06-70/513-4155

REDŐNY- mobil- fi x szúnyog-
háló, rovarháló, napellenző. 
Tavaszi KEDVEZMÉNYEK, újdonságok. 
25 éves tapasztalat. 
Nyugdíjas kedvezmények!  
Pál redőny –  06 30 401 1029

REKLÁM

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

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

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

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

• 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

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 ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

SHOP.JEGTRADE.HU

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!
Aktuális álláshirdetéseinket a 
www.jegtrade.hu/karrier  

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

DEBIC 
CUKROZOTT 

 
állati)

Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 
KAKAÓKRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 

TEJES KRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

Kókuszos piskótaszelet
Ft/20 db

Küldd l ö él j

SÁGA CSIRKEFÁNK 
Ft/

FINI MINI  
DINOSZAURUSZ

Ft/ 

 
SPIRÁLBURGONYA

Ft/ 

SÁGA FASÍRTGOLYÓ
Ft/

SÁGA MINI KIJEV 
Ft/

FASÍRTGOLYÓ
Ft/ 

FAGYASZTOTT  
GESZTENYEPÜRÉ

Ft 

ROPOGÓS BEVONATOS 
HASÁBBURGONYA
2 Ft/

MAGAS FIZETÉS 
bruttó 345-420.000 Ft
     Ingyenes buszjárat
     Év végi Jutalom
     Jelenléti bónusz
     Mozgóbér

06-20-215-0699 : Humilitas Group

JELENTKEZÉS VECSÉSRE OPERÁTORNAK

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



Targoncás áruösszeállítót keresünk!

Targoncás áruösszeállító:
●   bolti/webshop rendelések
   összeállítása rollkocsikba
●   kézi terminállal, vagy hangvezérelt
   eszközökkel dolgozunk

Amit kínálunk:
●   saját állományban foglalkoztatás
●   ingyenes céges buszjárat, vagy saját bejárás esetén
   költségtérítési hozzájárulás
●   minőségi munkaruha és -cipő
●   hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
●   két műszakos munkarend, heti váltásban hétfőtől-péntekig
   (5:45–14:00, 14:00–22:15)
●   szabadságok rugalmas kezelése
●   jó hangulatú csapat!

eeeáááááááállllllllllííííítttttóóóóó:::::::::::::::

ezzzzzzérérééréréréréreleleleleleleee ttttttt

y saját bejárás esetén

felszerelt konyh

● alap- és teljesítményarányos bérezés

  (felső korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék

● jelenléti jutalom, 5S jutalom

● vásárlási és szolgáltatási kedvezmények

● dolgozói kedvezmény

● levásárolható ROSSMANN-kártya

● év végi leltárprémium (eredménytől függően)

TTTTTAAAAAATTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSOOOOOOOKKKKKKKKK:::::::UUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAATTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSOOOOOOOOOKKKKKKKK:::::::JJJJJJJUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJUTTATÁSOK:Főbb feladatok:

a raktar@rossmann.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal,

vagy a rossmann.hu karrier oldalon történő regisztrációval.
JELENTKEZÉS:

A munkavégzéshez vezetőállásos gépre

érvényes jogosítvány szükséges!!!

Elérhető jövedelem:

bruttó 340.000–600.000 Ft

CÍM:  

TELEFON:  
+36-30-092-0876

TAVASZVÁRÓ  
KEDVEZMÉNY

március-április hónapban  

MINDEN TERMÉKRE  

biztosítunk az újság  

felmutatójának!

MI

biztosítunk az újság 5
2220 VECSÉS,  

Magyar utca 31.
Tel.: 06 29 350 870

Minden, ami épületgépészet…ami épületgépészet…i é ül é é


