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ÚJJÁSZÜLETIK 
A VÁROS LEGRÉGEBBI PARKJA
A Fő út és a Város utca kereszteződésénél található városunk 

legrégebbi parkja, a Hősök ligete. Három emlékmű is áll a 
park területén, melyek közül idén lesz 100 éves az a Hősöknek 

emelt emlékmű, mely az I. világháborúban elesetteknek 
állít emléket. Régen ez a terület a falu központja volt, de 

ma is sokan járnak erre, pihennek meg az árnyas fák alatt.

A z utóbbi években a park növényál-
lományának állapota jelentősen le-
romlott. Az itt található fák egy ré-

sze már nem tartható közparkban. A padok, 
hulladéktárolók állapota is erősen kifogásol-
ható. A sövények hiányosak, sok olyan mag-
ról kelt egyed nőtt ki, melyek nem képvisel-
nek esztétikai értéket.
 2020-ban az önkormányzat 
megrendelt egy komplett tervet 
a park újjáépítésére vonatkozó-
an. A geodéziai és dendrológiai 
felmérés után elkezdődött a ter-
vezési folyamat, melynek ered-
ményeként Petre Anna Gabriella 
és Mónusné Török Eszter tájépí-
tészek egy részletesen kidolgo-

zott tervet készítet-
tek el.
 Ezek a tervek idén 
megvalósulhatnak, 
a kivitelezés teljes 
költségét Vecsés Vá-
ros Önkormányza-
ta biztosítja. Márci-
us végén indulhat el 
a park teljes átépíté-
se, melynek várható 
befejezése – megfe-
lelő időjárás esetén – 
május közepe.
 A terveknek meg-
felelően felszámol-
juk a már rég nem 

használt gyöngykavics borítású utakat, a 
balesetveszélyes, elöregedett fákat eltávo-
lítjuk, és helyettük új egyedeket, fasort is 
ültetünk. Megújul a növényállomány, sok 
cserje, sok száz évelő talál új otthonra a 
park területén. A fajok válogatási szem-
pontja elsődlegesen az volt, hogy jó ökoló-
giai és esztétikai értéket képviselő növény-

zet kerüljön kiültetésre. A gyepfelületet is 
megújítjuk, valamint öntözőrendszert tele-
pítünk a park teljes területén.
 Új asztalokat, padokat, kerékpártámaszo-
kat, szemeteseket helyezünk el. Elkészül egy 
információs tábla is, melyen a park történeté-
ről és az itt található emlékművekről olvashat 
sok érdekességet az ide látogató. A tábla anya-
gát Frühwirth Mihály állította össze, a grafi -
kai munkákat Cseszkó Renáta készítette el. 
Ezúton is köszönjük önzetlen munkájukat!
 Elhelyezünk egy nagy konténer tárolót is, 
ahová kulturáltan tudjuk gyűjteni a park te-
rületéről a hulladékot.
 Megújítjuk a park burkolatait is. Az em-
lékművek körüli területeket, az odavezető 
utakat, valamint a parkon átvezető közleke-
dési sétányt is új igényes burkolattal látjuk 
el.  A füves területen egy új tipegősor is át-
vezet majd. 
 A sétány mentén 4 darab fényszennye-
zés-mentes kandeláber biztosítja majd az 
esti biztonságos közlekedést. Az emlékmű-
veket pedig díszvilágítással látjuk el. A park 
területén létrehozott értékeket és az emlék-
műveket térfi gyelő kamerák alkalmazásával 
fogjuk megvédeni az esetleges rongálástól.
 Bízunk benne, hogy a megszépült par-

kot mind az itt la-
kók, mind az erre 
közlekedők szíve-
sen veszik birtokba, 
és újra méltó köz-
ponti része lesz a 

„falunak”.
Frühwirthné Halász 

Melinda alpolgármester

Megújul a város legrégebbi parkja, a Hősök ligete Ez a terület volt az egykori falu központja

Az I. világháborúban 
elesett hősök emlékműve

A Málenkíj robot 
emlékmű és környezete

Új burkolatok, 
növények és pihenő-
padok várják majd a 

parkba látogatókat

leszteni, illetve mi az, ami ta-
lán más városokban megtalál-
ható, de Vecsésen éppen nem, 
és azért igény mégis lenne rá. 
A vecsési lakosok végül nem 
feltétlenül új intézmények léte-

AZ UTCA HANGJA

A képviselő-testület februárban elfogadta a város 
költségvetését. Kérdezősködésünk alkalmával 

arról faggattuk a járókelőket, ha rendelkeznének 
a költségvetés beruházásokra fordítható részével, 

milyen fejlesztésekre költenék el Vecsésen?

Fontosnak tartom, hogy a fi a-
talok számára több sza bad-
időprogramos lehetőség 
legyen, azaz több olyan 
rendezvényt szervezze-
nek, melyek a fi atalok 
közösségi részvételét 
tűzik ki célul, így példá-
ul kisebb csoportos lab-
da rúgóbajnokságokra 
gondolnék. Valójában 
focipálya az van bőven, 
de jobb lenne, ha több fi -
atal járna ki mozogni. Visz-
sza kellene szokni ahhoz, ami 
a járvány előtt volt, és a fi ata-
lokat rávenni arra, hogy spor-
toljanak, és leszoktatni őket 
a gép előtt való ücsörgésről. 
A jégkorcsolya pálya is jó öt-
let volt, és a bulis része is be-
vált. Az is jó lenne, ha Vecsé-
sen a fi atalok számára kisebb 
szórakozóhelyek is létesülné-
nek, és itt nem belvárosi mé-
retekben gondolnám ezt, ha-
nem csak annyiban, hogy a 
fi ataloknak legyen lehetősé-
gük elmenni kikapcsolódni. 
Ilyen zenés klubokra gondol-
nék alapvetően. Kulturális té-
ren a színház betölti feladatát, 
amely tökéletes bármilyen fel-
lépésre, de azért jó lenne egy 
kisebb mozi is. Azaz nem egy 
mozikomplexumra gondol-
nék, hanem csak arra, hogy 
ez a moziszerűség hétvé-

genként levetítene néhány fi l-
met, akár gyerekfi lmeket is, és 
a vecsési lakosok be tudnának 
ülni családostól. A pandémia 
után jó érzés ismét összegyűl-
ni másokkal, és persze öröm-
teli, hogy eltörölték a maszkot 
is, ami engem nagyon irritált, 
és így van lehetőség újra kon-
certekre is járni. Annak na-
gyon örülök, hogy épül a kézi-
labdacsarnok és az uszoda is. 
Az utak is fel lettek újítva, tá-
mogatnám a kerékpáros köz-
lekedést, bár a főúton a kerék-
páros vonalakat is fel kellene 
festeni újra. Mindez azt is mu-
tatja, hogy fejlődik Vecsés. 
Ugyanakkor továbbra is nagy 
gondnak tartom, hogy a fi -
atalok nagyrészének szóra-
kozás szempontjából fel kell 
mennie Pestre. Ezen változtat-
ni kellene.     

Nyugdíjas vagyok, és va-
lójában nagyon el kelle-
ne gondolkodnom, hogy 
mit is kezdenék, ha én 
lennék a felelős a vecsé-
si fejlesztésekért. Fiata-
lok kérdésében nem tud-
nék nyilatkozni, mert a 
gyermekeim Leányfalun 
élnek, ezért nagy valószínű-
séggel ezt az összeget szét-
osztanám, azaz mindenki 
arra költené, amire szüksége 
van. Pontosabban mondjuk 
úgy, hogy többet költenék 
a rászorulókra. Ugyanak-
kor elmondanám, hogy Ve-
csés egy igen kulturált vá-
ros, és úgy ítélem meg, hogy 
mindennel rendelkezik, ami 
a vecsési lakosok számára 
szükséges. Én társasházban 
lakom, az utak rendezet-

tek, a gyerekek számára ját-
szóterek épültek, csodálatos 
színházunk van, szóval nem 
panaszkodhatom. Ugyan-
akkor azért valamit a pénz 
szétosztásakor megtartanék 
magamnak is, mert sajnos 
a nyugdíj nem elégséges, de 
gondolom, hogy több nyug-
díjasnak is vannak hasonló 
gondjai.

Nyugdíjas vagyok, 1965 
óta élek Vecsésen, koráb-
ban buszsofőr voltam, há-
rom gyerekem van, és persze 
sok unoka. Ha a fejleszté-
sekről van szó, elmondha-

tom, hogy Vecsés nagyon 
szépen alakult az elmúlt idő-
szakban. Átadták a mentő-
állomást, lett új bölcsőde, 
játszóterek létesültek, par-
kokat alakítottak ki, sőt az 
utak is rendben vannak. Ha 
ez utóbbiak nem így lenné-
nek, akkor az komoly gon-
dot okozna, ugyanis kevés-
sé látok. Ha beruházásokról 
van szó, akkor azért megje-

gyezném, hogy a színház 
melletti telken, mely tu-

domásom szerint az 
önkormányzat tulaj-
donában van, érde-
mes lenne a színház 
parkolóját tovább 
építeni, hiszen az 

autók nem férnek el, 
amikor piaci napok 

vannak. 

Lak Ferencné

Id. Kurucz 
Miklós
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Mire költené A VÁROS PÉNZÉT?

L egutóbbi körkérdésünk 
a népszokásokkal fog-
lalkozott, arról érdek-

lődtünk a vecsési lakosoknál, 
hogy milyen hagyományokat 
követnek? Most viszont arra 
voltunk kíváncsiak, hogy mire 
szeretnék költeni az idei be-
ruházásokra vonatkozó pénzt. 

Érdekes módon senki sem kér-
dezte meg, hogy mennyi valójá-
ban Vecsés költségvetése, sem 
azt, hogy mennyi is lenne eb-
ből a fejlesztésre szánt rész. Se-
baj, a pontos összeg valójában 
nem is annyira fontos, inkább 
az az érdekes, hogy a vecsési 
lakosok miket szeretnének fej-

sítésében gondolkodtak, hanem 
kiterjesztették a fejlesztések-
kel kapcsolatos elképzelései-
ket a szociális, sport és kultu-
rális programokra is.

Práczki Péter, fotó: varga

Dobrovenszki Gergely
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HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

  A Vecsési járás közigazgatási 
területére is kiterjedő működési 
területtel rendelkező, az állami 
köznevelési feladat ellátásában 
fenntartóként résztvevő Monori 
Tankerületi Központ meghatároz-

  Az élővilág védelme érdeké-
ben, a jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően, idén leg-
később március 31-ig tervezik 
elvégezni Vecsésen a Gyáli 1-es 
főcsatorna (Kispatak) mederka-
szálási munkálatait – erről tájé-
koztatta Szlahó Csaba polgár-
mestert Szilágyi Attila, a Közép 
Duna-völgyi Vízügyi Igazgató-
ság vezetője. 
 Levelük előzménye, hogy a 
tavalyi év folyamán, Vecsés 
Város Önkormányzata nevé-
ben Szlahó Csaba polgármester 
panaszlevéllel fordult a Közép-
Duna-Völgyi Vízügyi Igazgató-
sághoz, melyben a Gyáli 1. fő-
csatornán végzett karbantartási 
munkálatokkal kapcsolatban 
természetvédelmi szempont-

Március végéig elvégzik 
a mederkaszálási munkálatokat

Kijelölték az iskolai körzethatárokat

Gépjármű Ügyintézési Pont 
lett az okmányiroda helyén

Elfogadták az idei költségvetést
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is az volt az elsődleges szempont, 
hogy a városi intézményrendszer működéséhez és az önkormányzati 
feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsák, de emellett 
természetesen fejlesztésekre is maradtak tartalékok a büdzsében.   

  Ünnepélyes keretek között 
adták át március 2-án a vecsé-
si Gépjármű Ügyintézési Pontot 
(GÜP). Az ünnepélyes átadón 
részt vett Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, Szlahó Csaba 
polgármester, Tarnai Richárd, 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja és  Domo-
kos Péter kormányablakokért 
felelős miniszteri biztos.
 A gépjárművekkel kapcso-
latos ügyeket intéző speciális 
ügyfélkör – főként gépjármű-
kereskedők, márkakereske-
dések és szállítmányozási cé-
gek – kiszolgálására kialakított 
GÜP a Vecsési Polgármeste-
ri Hivatal épületében, az ok-
mányiroda helyén kezdte meg 
működését. Célja az ügyfelek 

hatékonyabb és gyorsabb ki-
szolgálása, tehermentesítve ez-
zel a kerületi kormányablako-
kat. A magánszemélyek és a 
kisebb vállalkozások továbbra 
is a kormányablakban intézhe-
tik gépjárművekkel kapcsola-
tos kérelmeiket, bejelentéseiket, 
de a GÜP működésének ered-
ményeként az egyszerre több 
ügyet intéző cégek nem lassít-
ják a munkafolyamatot, ezért 
gyorsabb ügyintézésre számít-
hatnak.  

VT info, Fotó: Pest Megyei 
Kormányhivatal

Domokos Péter miniszteri biztos, Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Tarnai Richárd 
kormánymegbízott adta át a Gépjármű Ügyintézési Pontot

A költségvetés megalko-
tásánál hosszú évek óta 
ugyanazokat az alapel-

veket követjük. A legfontosabb, 
hogy biztosítsuk intézményrend-
szerünk stabil és biztonságos 
működését, továbbá, hogy az el-
múlt évről áthúzott kötelezettsé-
geinket teljesíteni tudjuk – vá-
laszolta Alattyányi István azzal 
kapcsolatban, milyen szempon-
tok szerint állították össze a vá-
ros idei költségvetését. A gazda-
sági bizottság elnök hozzátette, 
a korábbi évekhez hasonlóan 
most is arra törekedett a képvi-
selő-testület, hogy a város gaz-
dálkodása átlátható és takaré-
kos legyen. 
 – Elsősorban ennek köszön-
hetjük, hogy a koronavírus-jár-
vány következtében jelentkező 
gazdasági nehézségek ellené-
re is sikerült megőrizni Vecsés 
költségvetésének stabilitását. A 
bevételeinket jellemzően óvato-
san tervezzük, nem számolunk 
olyan tételekkel, amelyek eset-
leg bizonytalanok. Egészen addig 
szorosabban tartjuk a nadrágszí-
jat, amíg nem látjuk a zárszám-
adás eredményét, amely pon-
tos képet ad a gazdálkodásról. 
Csak ezt követően, a szabadon 
felhasználható pénzmaradvány 
ismeretében döntünk az egyéb 
feladatok megvalósításának le-
hetőségeiről – foglalta össze a 
városi költségvetés kialakításá-
nak legfontosabb szempontjait 
a bizottság elnöke.
  

8,7 milliárd 
forint a főösszeg
Az önkormányzat törvényi kö-
telezettsége, hogy a költségve-
tés kiadási és bevételi oldalát 
egyensúlyban tartsa. Ennek meg-
felelően az idei év bevételi és ki-
adási főösszege 8 721 803 762 
forint. Az iparűzési adóból szár-
mazó bevételt 2,3 milliárd forint-
ban állapította meg a képviselő-

testület, az építményadóból 400 
millió forint, az idegenforgal-
mi adóból pedig 20 millió forint 
bevételre számítanak, az egyéb 
közhatalmi bevételeket pedig 10 
millió forintra tervezték a költ-
ségvetésben. Az állami költség-
vetésből származó támogatás ösz-
szege 1,26 milliárd forint, amely 
kiegészül további 115 millió fo-
rint támogatással a minimálbér 
és a garantált bérminimum emel-
kedése miatt. 
 Magas adóerőképessége miatt 
idén is egy jelentős összeget kell 
befi zetnie a városnak az állam-
kasszába. Ugyan az idei összeg 
– 934 millió forint – 6 százalék-
kal alacsonyabb a tavalyi befi ze-
tésnél, így is jelentős terhet ró a 
városi költségvetésre. 
 – A befi zetendő összeg kiszá-
mításakor 1,3 milliárd forinttal 
több volt a város iparűzési adó-

ból származó bevé-
tele. Ha figyelem-
be vesszük ezeket 
az arányokat, akkor 
véleményem szerint 
6 százalék helyett kö-
rülbelül 40 százalék-

kal kellett volna csökkenteni a 
hozzájárulás mértékét idén, hi-
szen számításaink szerint vélhe-
tően ennyivel kevesebb iparűzé-
si adóbevétellel kell számolnunk 
idén – hangsúlyozta Alattyányi 
István. 
 

Városi fejlesztések, 
beruházások  
Fejlesztési kiadásokra összesen 
303 millió forint áll rendelke-
zésre a költségvetésben. Ezt az 
összeget elsősorban útrekonst-
rukcióra, járdafelújításokra for-
dítaná az önkormányzat, de az 
intézmények bizonyos fejlesz-
tési kiadásait is ebből az ösz-
szegből fedeznék. Út- és járda-
felújításra 156 millió forintot 
terveztek, tavalyról áthúzódó 
beruházásokra pedig 122 millió 
forint áll rendelkezésre az előző 

költségvetési évből. A Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat Telepi 
úti épületének korszerűsítésére 
mintegy 60 millió forintot kü-
lönítettek el, csapadékvíz-elve-
zetésre 15 millió forintot kalku-
láltak, ingatlanvásárlásra pedig 
114 millió forintot költene idén 
az önkormányzat. Az utóbbival 
kapcsolatban Alattyányi István 
elmondta, a hosszú távú város-
fejlesztési célok szempontjából 
stratégiai fontosságú ingatlanok 
megvásárlására szeretnék fordí-
tani ezt az összeget. A 2018-ban 
fejlesztési célból felvett egymil-
liárd forintos hitelkeretből még 
600 millió forint felhasználha-
tó, melyből a 0202-es út meg-
építését finanszírozza az ön-
kormányzat.
 
Köznevelési, 
gyermekjóléti 
és szociális célok
A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is jelentős összeget különí-
tettek el a költségvetésben köz-
nevelési, továbbá szociális és 
gyermekjóléti feladatokra. Köz-
nevelési célokra 526 millió forint 
áll rendelkezésre a költségvetés-
ben, a szociális és gyermekjólé-
ti feladatok ellátására pedig 273 
millió forintot biztosítottak. Ezen 
felül további 128 millió forintot 
terveztek gyermekétkeztetésre, 
kulturális célokra pedig 48 mil-
lió forintot állítottak be a költ-
ségvetésbe.  
 Az intézményekben jelentke-
ző bérfeszültségek megszünteté-
sére bevezetett Vecsés Pótlékot 
is megtartotta az önkormányzat, 
illetve a köztisztviselői alapot is 
felemelték, ezek összesen több 
mint 80 millió forintot tesznek 
ki a költségvetésben. 
 Alattyányi István elmondta, a 
zárszámadás eredménye várha-
tóan április végén derül ki, an-
nak függvényében lehet majd a 
további fejlesztések sorsáról dön-
teni. Az önkormányzat állami 
kompenzációra is számít a ki-
eső iparűzésiadó-bevétel miatt, 
ez nagyjából 380 millió forint-
tal növelné a költségvetés bevé-
teli oldalát. 

Szöveg és fotó: Varga Norbert

„A koronavírus-járvány követ-
keztében jelentkező gazdasági 
nehézségek ellenére is sikerült 
megőrizni Vecsés költségveté-
sének stabilitását.”

Tavaly túl későn, június 16-án végezték a mederkaszálást. 
Jelentős környezetkárosítás lett a vége ELHUNYT 

SEVECSEK 
LÁSZLÓ 
Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy február 24-én tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt 
Sevecsek László, a polgár-
mesteri hivatal munkatár-
sa, aki munkája során és 
szabadidejében is nagyon 
sokat tett Vecsésért. 
 Emlékét megőrizzük. 
Nyugodjék békében! 

ból, elsősorban annak időzíté-
sét kifogásolta.
 A 2021-es munkálatokat kö-
vetően, több vecsési magánsze-
mély és egyesület, köztük a Ve-
csési Madárles csoport is jelezte 

ta a vecsési általános iskolák fel-
vételi körzetét. A körzetek utca-
névsorát terjedelmi okokból nem 
tudjuk közölni az újságban, de a 
város hivatalos internetes olda-
lán (www.vecses.hu) és a Vecsé-

si Tájékoztató honlapján (www.
vecsesitajekoztato.hu) is elérhe-
tők és letölthetők a tankerületi 
központ határozatát és az isko-
lák felvételi körzeteit ismertető 
dokumentumok. VT info

kifogásait a karbantartás miatt.
A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság tájékoztatása a 2022. 
évi munkálatokról elolvasható a 
www.vecses.hu honlapon.  

Forrás: www.vecses.hu
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Alattyányi István, a gazdasági bizottság elnöke
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EGÉSZSÉGÜGY

FOLYTATÓDIK az egészség-
ügyi szolgálat fejlesztése
Elsősorban energe-
tikai szempontból 
modernizálnák a 
szakorvosi rendelő 
Telepi úti épületét. 

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára 
tűzte ki az országgyűlési képviselők általános 

választását és a Kormány által kezdeményezett 
kérdésekben az országos népszavazást. 

A Telepi úti szakorvosi ren-
delő teljes körű felújítá-
sa 2004–2005-ben tör-

tént meg, de az épületbe belépve 
egyáltalán nem tűnik fel, hogy 
azóta eltelt csaknem 18 év. Tisz-
ta és rendezett várótermek és or-
vosi rendelők fogadják a páci-
enseket a vecsési intézményben, 
az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében végrehajtott fejlesztésnek kö-
szönhetően pedig a szakrendelő eszközpark-
ja is megfelel a kor elvárásainak. A modern 
csontsűrűségmérő készüléket, a mammográ-
fi ai vizsgálót és az ultrahangot egyes kórhá-
zak is megirigyelnék. Dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos elmondta, mindent megtesznek 
azért, hogy a hosszú évek alatt elért színvona-
lat fenntartsák, ezért folyamatosan karbantart-
ják a szakrendelőt, de erőfeszítéseik ellenére 
is akadnak olyan részei az épületnek, melyek 
az idő előrehaladtával óhatatlanul elavulnak. 
 – Ilyen például a kazánház, ahol egy 18 
éves ikerkazán üzemel megosztott működés-
sel, ebből az egyik két évvel ezelőtt elromlott, 
és csak nagyon magas áron, nagyságrendi-
leg 10 milliós költségen lehetne megjavíttat-
ni. Ha ezt meglépnénk, akkor sem lenne rá 
garancia, hogy rövid időn belül nem hibá-
sodik meg újra, úgy, hogy semmit nem le-
het tenni vele, ugyanis ehhez a típushoz már 
nem gyártanak alkatrészt. Szerencsére ed-
dig nem okozott különösebb gondot, hogy 
csak egy kazánnal működünk, de nem vol-
na biztonságos tovább halogatni a felújítást 
– mondta dr. Szarvas az épület fűtésrendsze-
rével kapcsolatban.  
 A korszerűsítés mellett szól továbbá az is, 
hogy az elmúlt hónapokban jelentősen meg-
emelkedett a földgáz ára, egy modern rend-
szerrel az energia felhasználását is mérsé-
kelni lehetne, ezáltal a havi költségeket is 
alacsonyabban tudnánk tartani.
 – A kazáncserét követően egy öt vagy hat 
kisebb kazánból álló összetett rendszer bizto-
sítaná a ház fűtését. A kazáncseréhez az osztó 
gyűjtő szerelvényeket és a kéményt is át kell 
alakítani, megújul a vezérlés, végeredmény-

ben jobban tudunk majd alkalmazkodni a 
különböző hőigényekhez, mert ez a rendszer 
nem csak az orvosi rendelőket fűti, hanem az 
egynapos sebészetet is. A jelenlegi helyzetben, 
amikor az egekig szöktek az energiaárak, az 
is fontos szempont, hogy az új rendszer lénye-
gesen energiahatékonyabb működést tesz le-
hetővé. A gázár emelkedése miatt az idei első 
fűtésszámlánk elérte a négymillió forintot – 
fejtette ki a felújítás előnyeit az igazgató.   
 Dr. Szarvas Tibor az épület hűtésrendsze-
rére is kitért, bár a klímarendszer esetében 
nincs szó meghibásodásról, de a magas ener-
giaigény miatt indokolttá vált, hogy napele-
mes rendszerrel oldják meg a működtetést.  
 – A napelemes rendszer nem csak a klí-
mákat látná el energiával, a ház alapenergia 
ellátásában szerepet játszik. Az épület téli 
áramfogyasztását biztosan lefedi, illetve az 
átlagos nyári napokon is elegendő energiát 
biztosítana a ház elektromos hálózatának – 
mondta azzal kapcsolatban, milyen előnyök-
kel járna a napelemek telepítése. 
 A korszerűsítés harmadik eleme a korona-
vírus-járvány miatt került előtérbe. Az igaz-
gató főorvos elmondta, a fejlesztés részét 
képezné egy olyan fertőtlenítőberendezés 
telepítése, amely képes hatékonyan elpusz-
títani a keringetett levegőben lévő baktéri-
umokat és vírusokat.
 A felsorolt fejlesztések egyrészt pályáza-
ti forrásból, másrészt az önkormányzat tá-
mogatásával valósulhatnak meg. 
 – A Belügyminisztérium hirdetett pályá-
zatot az önkormányzati intézmények felújí-
tására, ezen indult el a város. Az elnyerhe-
tő támogatás fedezné a költségek egy részét, 
a többit az önkormányzat biztosítja. A teljes 

pályázati anyag be lett adva, az 
önrészt pedig már elkülönítette a 
költségvetésben a képviselő-tes-
tület. Bízunk benne, hogy rövid 
időn belül megkapjuk a zöld utat, 
és a nyár folyamán lezajlik a kor-
szerűsítés – mondta reményked-
ve dr. Szarvas Tibor.
 Ugyan nem része a most ter-
vezett energetikai korszerűsítés-
nek, de a hosszú távú fejlesztési 
elképzelések között az Alapel-
látási Központ napelemes rend-
szerének kiépítése is szerepel. A 
2019-ben átadott épület hűtése és 
fűtése megújuló energiával tör-
ténik, ezeknek a rendszereknek 

akár a teljes villamosenergia-igé-
nyét meg lehetne termelni napele-

mekkel. Emellett a levegő fertőtlenítését is 
hasonló módon szeretnék megoldani, mint 
a szakorvosi rendelőben. Dr. Szarvas azt is 
elárulta, hogy a Telepi úti épületben a vilá-
gítás korszerűsítése is tervben van. Egyes 
helyiségekben már modern ledes fényfor-
rásokra cserélték az elavult világítótesteket, 
a későbbiekben ezt a ház valamennyi helyi-
ségére szeretnék kiterjeszteni, mert az ener-
giatakarékos világítással tovább mérsékel-
hetnék az épület közüzemi díjait.

Reklámlehetőséget rejt 
az új beteghívó rendszer
Az Egészséges Budapest Program kereté-
ben új elektronikus beteghívó rendszert 
építettek ki a szakrendelőben és az Alap-
ellátási Központban. A rendszert azóta to-
vábbfejlesztették, hamarosan egy mágnes-
kártya lehúzásával is bejelentkezhetnek a 
páciensek a rendelésekre mindkét telephe-
lyen. A totemoszlopok leolvasójához érin-
tett kártyák segítségével a rendszer felis-
meri a beteget és felajánlja számára az 
igénybe vehető egészségügyi szolgáltatá-
sokat. Dr. Szarvas Tibor elmondta, most 
a mágneskártyák legyártásához keresnek 
szponzorokat. A szponzorációért cseré-
be a cég reklámfelületet kap az Egészség-
ügyi Szolgálat által legyártott kártyákon, 
illetve az épületben kihelyezett televízió-
kon is megjelenhet a vállalkozást bemuta-
tó kisfi lm – ha van ilyen a cégnek –, illetve 
szöveges reklám. Érdeklődés esetén továb-
bi információt kérhetnek az igazgato@
vecsesiszakrendelo.hu e-mail címen.    

Varga Norbert

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) bekez-
dés b) pontjában, valamint a 3/2022 (I.11.) IM rendelet 9. § (1) 
bekezdésének c) pontjában nyert felhatalmazás alapján a sza-

vazással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Ve-
csés Város választópolgárait. 
 Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. Szavazni kizáró-
lag személyesen és csak a választópolgár lakcíme szerint kijelölt sza-
vazóhelyiségben lehet. (Ennek a szavazóhelyiségnek a címe a válasz-
tópolgárnak megküldött értesítőn található a szavazókör sorszámával 
együtt.)
 A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele ér-
dekében kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja moz-
góurnával felkeresi. 
 A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urna kerül fel-
állításra. 
 Az elsőként szavazó választópolgár – aki a szavazatszámláló bi-
zottság tagja nem lehet – jelenlétében a szavazatszámláló bizottsága 
szavazás megkezdése előtt az urnák állapotát megvizsgálja. Az urná-
kat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell lezárni úgy, 
hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot el-
távolítani. 
 Ezt követően a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőr-
ző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének idő-
pontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak és az 
elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását. (Az elsőként szavazó 
választópolgár a jegyzőkönyvek első oldalát is aláírja!). 
 A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgá-
rok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. 
 A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

Szavazás menete a szavazóhelyiségben
A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy 
személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 
a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben. 
 A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt, aki nem tudja sze-
mélyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, nem 
szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben, már szavazott, 
megtagadja a kinyomtatott névjegyzéken a szavazólap átvételének sa-
ját kezű aláírásával való igazolását. 
 A névjegyzékben külön kell aláírni a népszavazás szavazólapjának 
átvételét és külön az országgyűlési választás szavazólapjainak átvételét. 
 Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a sza-
vazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazó-
lapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bé-
lyegzőnyomattal lát el, valamint a szavazólapok elhelyezésére szolgáló 
borítékot. 

 A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár be-
folyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját. 
 A szavazólapok átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazókö-
ri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen válasz-
tópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság 
két tagja írja alá a névjegyzéket. 
 A szavazólapok kitöltésére a szavazófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizott-
ság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. 
 A szavazólapok kitöltésének ideje alatt – kivéve, ha a választópolgár 
nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz-
za a szavazásban – csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a sza-
vazófülkében. A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának 
időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópol-
gárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. 
 Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segí-
tő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együt-
tes – segítségét igénybe veheti. 
 A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a moz-
góurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választópolgár ré-
szére egy népszavazási kérdéseket tartalmazó szavazólapot, egy egyé-
ni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad át. 
 A szavazatszámláló bizottság az országgyűlési képviselők választásá-
ra is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben 
szerepelő választópolgár részére egy népszavazási kérdéseket tartalma-
zó szavazólapot, egy egyéni választókerületi szavazólapot és nemzeti-
ségének listás szavazólapját adja át. 
 A szavazatszámláló bizottság csak népszavazási kérdéseket tartalma-
zó szavazólapot és egy egyéni választókerületi szavazólapot ad át annak 
a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárnak, aki a választás 
napját megelőző hetedik napot követően létesített magyarországi lakcímet, 
és részére a Nemzeti Választási Iroda már korábban – postai szolgáltató 
útján – megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy a szavazást megelő-
ző tizenötödik és hetedik nap közötti bármely napon szerepelt a levélben 
szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte. 
 Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a kijelölt 5. számú szava-
zókörben népszavazási szavazólapot, a lakcíme szerinti országgyűlési 
egyéni választókerületi szavazólapot és a pártlistás vagy nemzetiségi 
listás szavazólapot kap a szavazatszámláló bizottságtól. A szavazóla-
pok elhelyezésére szolgáló zöld borítékon az országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület megjelölése szerepel. A választópolgár a szavazólapokat 
borítékba helyezi, és a borítékot lezárja. 
 A kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a mozgóurnás sza-
vazás lebonyolítását az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok tekin-
tetében a település egészére kiterjedő illetékességgel végzi. 
 Aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, 
kizárólag a mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem! 
 Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt-
re, listára lehet. Érvényesen szavazni csak a jelölt neve melletti, illetve 
a lista feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet. 
 Érvénytelen az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyeg-
zőlenyomattal, egyetlen körben sincs x vagy + jel, több körben is van x 
vagy + jel, kiesett jelölt melletti körben van x vagy + jel, a választópol-
gár ceruzát használt. 
 A választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezheti és az urná-
ba dobja. Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése 
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazóla-
pot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön erre a célra szol-
gáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot 
ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – 
választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki. 
 A 19 órakor sorban álló szavazópolgárok még szavazhatnak. Ezután 
a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja. A szavazás lezárása 
után szavazatot elfogadni nem lehet.  Mohainé Jakab Anikó, HVI vezető

Napjainkban már korszerűtlenek a 18 éves gázkazánok

Közlemény
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Útépítés
2018-ban állami pályázaton (továbbiak-
ban: Á) 82,4 millió forint támogatást nyer-
tünk a Róder Imre utca és a Kereszt utca 
teljes felújítására, amit július 18-án ünne-
pélyesen átadták.
 Önkormányzati (továbbiakban: Ö) for-
rásból valósult meg a Tündér utca mindkét 
oldala, az Ady-köz, a Tamási Áron utca, a 
Mátyás utca egy szakasza.

2019-ben Elkészült az Eötvös u. aszfalto-
zása a Piac tér–Telepi út között, új vízbe-
kötésekkel, járdával, 30 m Ft Á és 43 m Ft 
Ö támogatással. 
 •  A Kinizsi utca teljes útszakaszára 90 

m Ft Á támogatást nyertünk el, ami-
hez 16 m Ft Ö forrás társult. A Dó-
zsa György út–Erzsébet tér készült el 
2019-ben. 2020-ban megépült a Zrí-
nyi utcáig terjedő szegélyköves útvo-
nal is, vízbekötésekkel, új vízelvezető 
árok kiépítésével. 

2020-ban 60 m Ft Á támogatást nyertünk 
a Rózsa utca felújítására a Fő út–Vigyázó 
Ferenc utca között, vízbevezetéssel, árok-
építéssel és térköves járdával, amit augusz-
tus végén átadtak rendeltetésének.
 •  Október végén befejezték a Vértesi ut-

cát vízbevezetéssel, ároképítéssel és 
térköves járdával 60 m Ft Ö forrásból.

 •  Elkészült a Budai Nagy Antal utca és 
a Sportkomplexum közötti úttest és 
közvilágítás az Ö 67 m Ft-os támoga-
tásával. Ugyanitt térköves járdák és 
busz parkolók is épültek a VFC TAO 
bevételéből.

2021-ben Deák Ferenc utca 40 m Ft Á és 
40 m Ft Ö támogatással készült el novem-
berre szegélyöves útburkolattal, térköves 
járdával és a Bálint óvodánál kétoldali par-
kolóval, árokrendezéssel és vízbekötéssel.

Egészségügyi 
beruházás – fejlesztés
 •  A Dózsa György úton 2018. februárban 

elkezdődött a régi orvosi rendelő bon-
tása. Tavasszal indult az 1 milliárd fo-
rint értékű Mentőállomás és Alapellá-
tási Központ építése, amiből 400 m Ft 
az Á forrás, az Ö további 600 m Ft-os 
támogatásával épül fel az új egészség-
ügyi komplexum. 

 •  2018. szeptemberben a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat 293 m Ft Á támoga-
tást nyert orvos-technológiai fejlesztésre 
és informatikai rendszer korszerűsítésé-
re. A folyamatos beszerzésekhez az Ö 
további 25 m Ft-ot biztosított. A csont-
sűrűség-mérő készülék az Alapellátási 
Központban, a mammográfi a a Szak-
rendelőben került használatba 2020-ban.

 •  2019. szeptember 6-án ünnepélyesen át-
adták a Mentőállomást és az Alapellá-
tási Központot.

2020. április 1-jén esetkocsit kaptak a men-
tősök, magas felszereltséggel és a hozzá tar-
tozó személyzettel. 
 •  Szeptemberben az Ö a Központi ügye-

let számára gépkocsit vásárolt de fib-
rillátorral és más, legmodernebb esz-
közökkel. 

 •  2022. januárban az Ö 2 m Ft-ért ózon-
generátort vett a mentők fertőtlenítésére.

Iskolai fejlesztések
 •  2019. májusra befejeződött a Halmi is-

kola műfüves pályájának korszerűsítése.
(12 m Ft TAO + 5 m Ft Ö) 

 •  Szeptemberre elkészült a Petőfi  isko-
la (tornateremmel) tetőszigetelése, az 
épület hőszigetelése és színezése. (Ö 
107,2 m Ft.)

2020-ban Tavasszal befejeződött a Grass al-
ovich iskola játszóudvarának teljes felújítása.
 •  Nyáron megtörtént a Grassalkovich is-

kola étkező és konyha felújítása 96 m 
Ft Á nemzetiségi alapból és 15 m Ft Ö 
forrásból. 

 •  Májusban a Halmi iskola kézilabda pá-
lyája rekortán borítást kapott, felfestés-
sel és 6 m labdafogó hálóval. Ugyan-
ilyen módon 2020-ban az Andrássy 
iskolában is megtörtént a kézilabdapá-
lya felújítása. Mindkettő a VFC TAO-
jából. Ebből a bevételi forrásból négy 
év alatt kb. 350 m Ft értékű beruházás 
valósult meg a városban! 

 •  2021. Andrássy iskola mellett a Deák ut-
cában két oldali térköves parkoló épült 
10 m Ft Ö forrásból. 

 •  Kölcsey utcában a Petőfi  iskola végéig új 
úttest, járda és az utca két oldalán fedett 
árok létesült 66 m Ft Ö fi nanszírozással.

 •  2020 nyarán a Grassalkovich iskola Á 
nemzetiségi alapból 50 m Ft-ot nyert 
fűtéskorszerűsítésre, ami 2021 nyarán 
el is készült. A teljes költséghez (77,5 
m Ft-hoz) az iskola 26,7 m Ft-tal, az Ö 
850 e Ft-tal járult hozzá.

Bölcsőde – Óvoda
 •  2018-ban jó ütemben épült az új bölcső-

de a Damjanich utcában. Átadására 2019. 
Június 14-én került sor. A Tipegők böl-
csőde építését EU-s 335 m Ft, 121 m Ft 
Ö forrás segítette elő. Nevelési eszközök-
re Á 27 m Ft, az energiatakarékos nap-
kollektorokra 24 m Ft Ö forrás szolgált.

 •  2019. augusztusban a Bálint Ágnes és 
a Falusi Óvoda mini-sportpályát kapott. 
(9 m Ft Á + 9 m Ft Ö)

Kultúra – Szociális élet
2020-ban megtörtént a BÁKK színházter-
mének felújítása, új nézőtér kiépítése, 50 m 
Ft Ö, valamint 196 paneles napelemes ener-
giarendszert építettek ki 18 m Ft Ö forrásból. 
 •  Az önkormányzat 150 m Ft-ért megvásá-

rolta a TIGÁZ volt Vágóhíd utcai telephe-
lyét a Vecsés és Környéke Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ számára. 
Teljes külső- és belső felújítás és korsze-
rűsítés (Ö 57 m Ft) után a központot 2021 
októberében adták át rendeltetésének. 

Járdaépítés
Az útépítéseknél már jeleztük, hogy minde-
nütt új járda is épült, ezen túl készült még 
önkormányzati forrásból térköves járda:
 •  2019-ben a Kikindai utca és a Zrínyi utca 

1-1 szakasza, a lakótelep belső területén 
egy szakasz, ahol futópálya is készült.

 •  Kellner dr. út, a lakótelep és a Fő utca 
1-1 szakaszán. 

 •  Teljes hosszúságában befejeződött a 
járdaépítés a Zrínyi utcában és a Dó-
zsa György úton.

 •  2021-ben a Fő utcán a Sziget köz–
BauStyl telephely között járdacsere volt 
villamoshálózat felújítással,

 •  Besztercei u, Kálmán u., Fő utca, Tele-
pi út 1-1 szakaszán.

Sport - szabadidő
 •  2019-ben elkészült a 800 méteres futó-

pálya a kispatak partján 32 m Ft érték-
ben, a fele Á támogatás volt.

 •  A Sándor tanyán nagyméretű műfüves 
futballpálya épül. Az MLSZ pályázatán 
113 m Ft-ot nyertünk, melyhez még 48 
m Ft Ö forrás társul.

 •  2020-ban ugyanitt TAO 150 m Ft-os ösz-
szegéből élőfüves pálya, öntözőrendszer, 
világítás, korlátok, kerítések, labdafogó 
háló, gumiburkolatú futópálya létesül. 
A műfüves pályához 2 egység szaniter, 
1 büfé konténer, 3 egység öltöző konté-
nert és egy gondnoki lakó konténert te-
lepítettek. (Ö 30,6 m Ft)

 •  A lakótelepen átadták a fi tnesz parkot, 
20 m Ft Á támogatásból 25 eszközt he-
lyeztek el.

 •  2021-ben a Dózsa György úti sporttelepre 
50 nm-es lakás- és raktárkonténert vá-
sároltak. (Ö 17,4 m Ft) 

Egyéb fejlesztések
 •  2019-ben elektromos töltőállomás va-

lósult meg 2,5 m Ft Á támogatásból a 
Czifra Csárdánál. 

 •  2020. januártól helyi buszjárat közleke-
dik a városban.

 •  2021-ben MÁV beruházásban Vecsés 
területén is megtörtént a pályaszerke-
zet cseréje, a biztonsági berendezések 
korszerűsítése, új utasvárók kihelyezé-
se és a Vashíd felújítása.

 •  Civil kezdeményezésre, Vecsés és Gyál 
önkormányzatának támogatásával új 
helyközi buszjárat indult Vecsés–Gyál– 
Kőbánya-Kispest viszonylatban. 

FOLYAMATBAN 
LÉVŐ BERUHÁZÁSOK
Tanuszoda
2021. januárban elindult a közbeszerzési el-
járás. A beruházást az állam fi nanszírozza 
(1,5 milliárd forint) és bonyolítja. A Lanyi 
területén épül meg. Augusztusban átadták 
a munkaterületet a nyertes Peszter Kft.-nek 

Kézilabda Munkacsarnok
2021. januárban elindult a közbeszerzési el-
járás. A beruházást az állam fi nanszírozza 
(1,4 milliárd forint) és bonyolítja. A mun-
katerületet a Peszter Kft. szeptemberben 
vette át. A beruházás a Halmy József té-
ren valósul meg. Mellette park és játszótér 
lesz önkormányzati forrásból.

Bölcsőde
Az önkormányzat 2021. februárban nyúj-
totta be pályázatát egy 56 fős újabb böl-
csőde építésére a Tipegők Bölcsőde mel-
lé. 2021. novemberben 599,8 m Ft állami 
támogatást nyertünk. A közbeszerzés elő-
készítése folyik.

Sorompó kanyarodósáv 
2020. decemberében dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő és Szlahó Csaba polgármes-
ter tárgyalt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. vezetésével. Az önkormányzat elkészítet-
te a szükséges dokumentációt a beruházáshoz. 

2022 januárban a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
vezetője bejelentette, hogy állami forrásból egy 
kanyarodósáv létesül a sorompótól a Kinizsi 
utca irányába, továbbá három lámpás gyalo-
gosátkelő, valamint parkoló és járda is épül 
Gyál irányába. A várható költség 160 m Ft. 

0202 sz. út 
Az út a Gyál felé vezető út körforgalmából ve-
zetne az Almáskert útig. Költsége 1,2 mrd Ft 
körül mozog, ami hitelből és saját forrásból 
rendelkezésre áll. 2021-ben a kisajátítások ki 
lettek fi zetve, az engedélyezési terv készen van, 
a közbeszerzési eljárás előkészületei folynak.

Tervek
 •  Ivóvíz hálózat (100 m) cseréje, beren-

dezés-korszerűsítések. A mamut be-
ruházás becsült költsége 2020-as 
áron 5 mrd Ft, ami csak állami vagy 
EU-s költségből valósítható meg. 
Vecsés és más önkormányzatok polgár-
mesterei által írt levelet dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő 2021 novembe-
rében átadta az ITM államtitkárának.

 •  Az önkormányzat nyolc önkormányzati 
intézmény napelemes energetikai ellá-
tására készít pályázati anyagot.

 •  Készítik a terveket a Bálint Ágnes Óvo-
da régi, Toldy utcai szárnyának átépíté-
séhez szükséges pályázathoz.

 •  Szakaszos kivitelezésben Ö forrásból jár-
daépítés várható idén a Lőrinci, a Szé-
chenyi, a Wass Albert és a Kálmán ut-
cákban, valamint a Fő és a Telepi úton. 

Munkahelyteremtő 
és iparűzési adót 
növelő beruházások 
2021-ben a CTP holland ipar-ingatlan fej-
lesztő cég 60 m eurós beruházás keretében 
logisztikai parkot épít az M0 mellett. A cég 
200 m Ft-ot már befi zetett a városi költség-
vetésbe, ami a 0202. számú út fedezetére 
lett elkülönítve.
 Szintén 2021-ben 6 milliárd Ft értékben 
a Bosch cég épít új raktárbázist az M0 mel-
lett. A beruházás 225 új munkahelyet te-
remt. 

A felsorolás nem teljes, mert bőséges volt 
a kínálat. Természetesen olyan költségek 
sem szerepelnek benne, mint az intézmé-
nyek nyári felújításai, festései, melyek éven-
te kerülnek tízmilliókba. Az ingatlanok 
hulladék-elszállításai, a lomtalanítások, a 
kedvezmények stb. költségei, melyek éven-
te elérik a 100 m Ft-ot. Végezetül, nézzük 
a városi ingatlan vagyon gyarapodásáról 
szóló két adatot: 2017: 16 milliárd 646 m 
Ft. 2021: 20 milliárd 701 m Ft.

Az összeállítást készítette: Szalontai János

VISSZATEKINTŐ VISSZATEKINTŐ

Országgyűlési választás
ELŐTTI MÉRLEG

Mi történt 2018–2022 között? 
2018. április 8-án volt országgyűlési választás. A nyertes dr. Szűcs
 Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje lett, aki a korábbi ciklusban is kép-
viselője volt a körzetnek. Hagyományainkhoz hűen elkészítettük 
az elmúlt négy év leltárját, azokat a beruházásokat, fejleszté-
seket, korszerűsítéseket vettük számba, amelyek városunkban 
megvalósultak a legutóbbi kormányzati ciklus ideje alatt.

Alapellátási Központ és Mentőállomás

Petőfi  iskola

Deák utca járdával

Tipegők átadása
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A Vecsési 
Ipartestület 
elérhetőségei

110 ÉVES a Vecsési 
Ipartestület

KÖZÜLÜK VÁLASZTHATUNK 

F ebruári lapzártánkig három képviselő-
jelöltet vett nyilvántartásba a 7. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerület 

Választási Bizottsága. Az aláírások gyűjtése 
február 12-én indult, a jelöltséghez szükséges 
legalább 500 ajánlást tartalmazó ajánlóíveket 
Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP), Fricsovszky-
Tóth Péter (ellenzéki összefogás jelöltje) és 
Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk Mozga-
lom) adta le a legrövidebb idő alatt. Hármó-
jukat már február 14-én nyilvántartásba vette 
a választási bizottság. Az aláírások gyűjtésé-

re összesen két hét állt rendelkezésre, febru-
ár 25-éig további három fő gyűjtötte össze a 
képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásokat. 
 Nem volt zökkenőmentes Bocz Dániel 
(Normális Élet Pártja) jelöltté válása. A vá-
lasztási bizottság első körben azért utasítot-
ta vissza Bocz nyilvántartásba vételét, mert 
az ajánlások ellenőrzésekor megállapították, 
hogy a február 18-án leadott 770 ajánlásból 
csak 472 volt elfogadható. 8 darab többszörös 
ajánlás miatt, 290 darab pedig egyéb okból 
nem felelt meg az előírásoknak, így nem érte 
el a törvényben meghatározott 500 érvényes 
ajánlást. Bocz Dániel február 25-én nyújtot-
ta be ismét az ajánlóíveket, az érvényes aján-
lások száma ekkor már elérte az 500-at, így 
nem volt akadálya Bocz nyilvántartásba vé-
telének.  
 Nem kellett hasonló kellemetlenséggel 
szembesülnie Iván Petrának és Balogh Ist-
vánnak, mindkettejük ajánlásait elsőre el-

fogadta a választási bizottság. Iván Petra a 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Balogh István 
pedig a Megoldás Mozgalom jelöltjeként in-
dul a választáson.  

Négy éve több jelölt volt
A 2018-as országgyűlési választást meg-
előzően jóval több jelöltet vettek nyilván-
tartásba a választókerületben, akkor 16 
képviselőjelölt szállt harcba a parlamen-
ti mandátumért. Most elsősorban az el-
lenzéki összefogásnak köszönhető, hogy 
feleannyi név sem szerepel majd a szava-
zólapokon, ugyanis a DK, a Jobbik, a Mo-
mentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd 
Magyarországért most közösen indít jelöl-
tet. Emellett hiába keressük az olyan na-
gyobb múltú pártok jelöltjeit, mint például 
a MIÉP vagy a Munkáspárt, hiszen az egy-
kor Csurka István által vezetett párt jog-
erősen megszűnt, a Munkáspárt pedig az 

Igen Szolidaritás Magyarországért Mozga-
lommal szövetségben indult a választáson, 
de egyesült erővel sem tudtak összegyűj-
teni 500 érvényes ajánlást a választókerü-
letben, ezért jelöltjük sem lesz.   

Hat pártlista szerepel az 
országos listás szavazólapon 
A Nemzeti Választási Bizottság közlése 
szerint hat pártra adhatják le voksaikat a 
szavazók április 3-án. A nyilvántartásba 
vett pártlisták a következő sorrendben sze-
repelnek majd az országos listás szavazó-
lapon: 1. DK-Jobbik-Momentum-MSZP-
LMP-Párbeszéd, 2. Normális Élet Pártja, 
3. Magyar Kétfarkú Kutyapárt, 4. Meg-
oldás Mozgalom, 5. Mi Hazánk Mozga-
lom, 6. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-
Kereszténydemokrata Néppárt.  

Varga Norbert

Nyilvántartásba vették a jelölteket 
Pest megye 7. számú ország-
gyűlési egyéni választó-
kerületében hat jelöltre, 
két hölgyre és négy férfi ra 
szavazhatunk április 3-án. 

A Vecsési Ipartestület 
1912-ben alakult, és azóta 
folyamatosan  működik. 
A jeles évforduló méltó meg-
ünneplésére készülünk. 

Balogh István 
(Megoldás Mozgalom)

Iván Petra 
(Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt)

Fricsovszky-Tóth 
Péter (ellenzéki 
összefogás jelöltje)

Szabóné 
Papp Klára 
(Mi Hazánk Mozgalom)

Bocz Dániel 
(Normális Élet Pártja)

Szűcs Lajos 
(FIDESZ-KDNP)

Magyarország területét 106 országgyűlé-
si egyéni választókerületre osztották fel, 
Vecsés Pest megye 7. számú országgyű-
lési egyéni választókerületéhez tartozik 
(a megyében összesen 12 választókerü-
letben lehet majd szavazni). A város köz-
ponti szerepet tölt be, hiszen itt van a vá-
lasztókerület székhelye, az  Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
sága a polgármesteri hivatal épületében 
ülésezik, és itt vették nyilvántartásba a 
képviselőjelölteket is. Vecsésen kívül a 
választókerülethez tartozik Üllő, Ecser, 
Gyömrő, Gyál, Felsőpakony, Maglód és 
Pécel. A valasztas.hu honlap szerint a vá-
lasztásra jogosultak aktuális száma lap-
zártánk előtt 90 935 fő volt. 

Igaz, most nem a zöld gyepre készül ki-
futni a Budapest Honvéd, az Olimbiakosz 
és a Bologna FC egykori sztárja. A Ve-
csésen élő Détári Lajos politikai pályá-
ra lépne, és a Megoldás Mozgalom szí-
neiben indul a parlamenti választáson. 
A volt világválogatott labdarúgó egy-
kori sikerei helyszínén, a budapesti 9. 
számú egyéni választókerületben, Kő-
bánya-Kispest körzetében száll harcba 
a szavazatokért.   

Pest megye 
7. OEVK

A MEMO 
színeiben lépne 
pályára Détári
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E lső lépésként – kérésünkre – beke-
rültünk a helyi értékek adatbázisába, 
„Vecsési Ipartestület” mint a legrégeb-

ben folyamatosan működő civil szervezet. 
A százéves évfordulóra megírtuk szerveze-
tünk történetét, bemutattunk régi és jelenleg 
is működő iparosokat, sok fényképpel illuszt-
rálva az egykori nehézségei ellenére is szép és 
mozgalmas időszakot. Felhívásunkra számta-
lan értékes dokumentum került elő a fi ókok-
ból, többek között tanoncszerződés 1927-ből, 
mestervizsga bizonyítvány 1909-ből, a veze-
tőségről készült tablóképek 1925-ből, 1938-
ból és 1956-ból.
 Az azóta eltelt tíz év történéseit egy ki-
egészítő kötet megírásával tervezzük meg-
örökíteni. A már több éve működő vállalko-
zók mai helyzetének, 
tevékenységének kö-
vetésén túl szeretnénk 
új szakmák, szakterü-
letek fi atal művelőit is 
bemutatni. 
 Egyik legfonto-
sabb feladatnak tart-
juk napjainkban a 
szakmunkás utánpót-
lás javítása érdekében 
az iskolák pályaori-

entációs tevékenységének segítését. Akk-
reditált felnőttképzési intézmény vagyunk, 
mindent megteszünk, hogy a változó törvé-
nyek és rendelkezések ellenére a vecsésiek a 
munkájukhoz szükséges képesítéseket hely-
ben megszerezhessék. Ezeket az erőfeszítése-
ket is dokumentálni fogjuk a tervezett könyv-
ben. Írni akarunk ipartestületünk szerepéről, 
megyei és országos szinten az iparkamarában 
vagy a helyi közéletben elfoglalt helyünkről.
 Terveink megvalósításához most is kérjük 
régi és új iparos-, vállalkozótársaink és család-
tagjaik segítségét. Az előző kötetből kimaradt, 
azóta előkerült iparral kapcsolatos dokumen-

tumokat, története-
ket, érdekességeket 
kérjük, juttassák el 
hozzánk, vagy jelez-
zék, hová mehetünk 
el érte. Várjuk új, ér-
dekes, ritka szakmák 
képviselőinek bemu-
tatkozását is. Segítsé-
güket előre is köszön-
jük! 

Végerné Skribek Éva 

Az ipartestület vezetőségi tagjai. 
A fotó a 80-as években készült
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KÖZÖSSÉG

Két év után újra együtt 
ünnepelhettünk 

A FORRADALOM 
EMLÉKNAPJÁN 

Ismét megtelt ünneplőkkel a Petőfi  tér, a 
koronavírus-járvány kitörése óta először 

emlékezhettünk meg együtt az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

A városi ünnepség keretében a jeles alkalomhoz 
méltó műsort adtak elő a Petőfi  Sándor Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákja, 
továbbá beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a 

térség országgyűlési képviselője.  

A március 15-ei városi ünnepsé-
gen a Petőfi  iskola 11. évfolya-
mos tanulói palotás táncot ad-
tak elő. A táncot koreografálta 
és betanította Fekete-Part Gab-
riella tanárnő. A 7. b osztály ta-
nulói Szép Dóra 10. c osztályos 
tanuló közreműködésével iro-
dalmi összeállítást adtak elő, 
melyet az iskola két tanára, Két-
helyi Lídia és Czékus Jób állított 

össze. Az ünnepség végén a 2. 
a osztályos tanulók produkció-
ját láthatták a megjelentek. A 
koreográfi át Magos Tünde ta-
nította be a gyerekeknek. 
 A megjelenteket Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina köszöntötte az 
iskola nevében, a műsorban 
közreműködött a Vecsési Ha-
gyományőrző Zeneegyesület 
Fúvószenekara. 

A 7. b osztály irodalmi műsort adott elő

B átrak a bizalomra képes 
emberek, bátrak a biza-
lomra épülő közösségek. 

Bátrak, mert képesek helytáll-
ni és egymást támogatni olyan 
ügyekben, amelyektől mindany-
nyiunk sorsa függ – kezdte ünnepi 
beszédét dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, megköszönve, 
hogy a vecsési polgárokkal együtt 
emlékezhet a magyar történelem 
egyik legjelentősebb eseményére.  

 – Külön öröm, 
hogy két év óta 
először lehe-
tünk együtt, 
mert nekünk, 
m a g y a r o k -
nak március 
15. egyet jelent 
az összefogással 
és a nemzeti szabad-
ság eszményével – hang-
súlyozta. 

 Beszédében kitért a nemzeti ün-
nepek oktatásban betöltött fontos 
szerepére. Ezek közül is az elsők 
között ismerkedhetnek meg a gye-
rekek március 15-ével, amikor az 
ünnepre készülve saját kezeikkel 
készítenek kokárdát, megtanul-
ják a Nemzeti dalt és megisme-
rik hazánk nagyjait, Petőfi  Sán-
dort, Kossuth Lajost, Széchenyi 
Istvánt vagy éppen Gábor Áront. 
A magyar történelem jeles esemé-
nyeivel pedig megtanulják többek 
között azt is, mit jelent a szabad-
ság és a hazaszeretet.
 Dr. Szűcs Lajos részletezte a 
forradalom eseményeit, hangsú-
lyozva, hogy a bátorság, melyet 
felmenőink tanúsítottak abban az 
időben lenyűgöző, és a mai napig 
tiszteletet érdemlő.
 – A tiszteletadás mellett nem fe-
lejthetjük el a tanulságokat levonni. 

A tavaszi hadjárat sike-
reit követően olyan 

túlerővel kellett 
szembenéz-
nie a magyar 
c sapa t ok-
nak, ame-
lyet már a 
hősies áldo-
zatkésség és 

a bátorság sem 
tudott legyőzni

– mondta, majd ki-
tért az orosz-ukrán há-

borús konfl iktusra. 
 – Nem szabad elfelednünk, 
hogy a szabadság, amelyet őse-
ink olyannyira akartak, és ami-
ért sokan az életüket adták, meny-
nyire meghatározó napjainkban 
is. A szabadság és a béke védel-
me 2022-ben különösen fontos. 
Sajnálatos módon a 
közvetlen szomszéd-
ságunkban bekövet-
kezett a legszörnyűbb 
esemény, amely egy 
nemzettel történhet. 
Az Ukrajnát érő orosz 
támadás miatt milli-
ók kényszerülnek el-
hagyni otthonaikat. 
Magyarország törté-

nelme során számtalanszor meg-
tapasztalhatta, milyen az, amikor 
nála jóval nagyobb ellenféllel kell 
küzdenie, ahogyan azt is, hogyan 
kell az erőszakos elnyomás elle-
nére is megőriznie nemzeti iden-
titását. Ezek a tapasztalatok arra 
késztetnek bennünket, hogy a hőn 
áhított békét és egyetértést ne ag-
resszív úton érjük el. A magyar 
nemzet szabadsága és békéje a 
legfontosabb, ezért nem bocsát-
kozunk fegyveres konfl iktusba. 
 Dr. Szűcs megköszönte a hábo-
rú elől menekülők számára nyúj-
tott segítséget, hozzátéve, hogy a 
garantálni kell a menekültek biz-
tonságát, fájdalmaikat és félelmei-
ket amennyire lehetséges enyhíte-
ni, eközben pedig fáradhatatlanul 
azon kell dolgozni, hogy diplomá-
ciai úton minél előbb lezárulhas-
son ez a szörnyű háború. 
 Beszéde végén párhuzamot vont 
az 1848-49-es események és nap-
jaink céljai között, amint 174 évvel 
ezelőtt, úgy most is az a cél, hogy a 
jelent építve egy szebb és élhetőbb 
jövőt alakítsunk utódaink számára, 
akik majd tovább éltetik Magyar-
országot. „Az eszközök ugyan vál-
toztak 1848-hoz képest, de a cél 
még mindig ugyanaz: egy békés, 
független és boldog nemzet meg-
teremtése és fenntartása.” – muta-
tott rá az országgyűlési képviselő. 
 Az ünnepség végén Szlahó Csa-
ba polgármester és dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő közö-
sen koszorúzta meg Petőfi  Sándor 
mellszobrát, majd a helyi intéz-
mények, pártok és civil szerve-
zetek vezetői és képviselői rótták 
le tiszteletüket az emlékműnél. 

Szöveg és fotó: Varga Norbert
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Beszédet mondott 
dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési 

képviselő

A 11. évfolyamos tanulók palotás táncot adtak elő

A 2. a osztályosok produkciója Dr. Szűcs Lajos és Szlahó 
Csaba közösen koszorúzta 

meg Petőfi  Sándor 
mellszobrát

Hozzánk is megérkeztek Ukrajnából a 
háború elől menekülő családok, kö-
rülbelül 120-130 fő (60 százalékuk 

gyermek) tartózkodik jelenleg Vecsésen – tá-
jékoztatta lapunkat Skribekné Komár Ágnes, 
az önkormányzat szociális bizottságának el-
nöke. (Arról nincsenek pontos információink, 
hogy vecsési családok fogadtak-e menekül-
teket. Szerk.) A menekültek érkezését köve-
tően Szlahó Csaba polgármester tárgyalást 
kezdeményezett a vecsési szociális intézmé-
nyek vezetőivel, az egyházak képviselőivel és 
a szociális bizottság tagjaival. A megbeszé-
lés célja volt, hogy kidolgozzanak egy stra-
tégiát az Ukrajnából érkezők megsegítésére. 
 A menekülteket három helyszínen, két 
munkásszálláson és a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió által működtetett Új Esély 
Központ emeletén szállásolták el. Skribekné 
Komár Ágnes elmondta, az elhúzódó hábo-
rú miatt arra készülnek, hogy a menekül-
tek hosszabb ideig kénytelenek 
Vecsésen maradni, ezért az ön-
kormányzat a szociális intéz-
ményekkel közösen a hosszabb 
távú segítségnyújtás lehetősége-
it vizsgálja.
 A menekültekkel kapcsolatos 
feladatokat a Vecsés és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat és Központ koordinálja a vá-

rosban. Ezt a kialakult helyzet 
összetettsége indokolja, hiszen 
felnőttekről és gyerekekről egy-
aránt gondoskodni kell, illetve az 
is fontos szempont volt, hogy a 
családsegítőnél olyan szakembe-
rek dolgoznak, akik feladatuknak 
tekintik a segítségnyújtást. 
 – Polgármester úr ránk bízta 
az információgyűjtést, ezért ki-
mentünk a három fő helyszínre, 
ahol a háború elől menekülőket 
ideiglenesen elszállásolták. Elbe-
szélgettünk velük, illetve kérdő-

ív segítségével összegyűjtöttük az egészségi 
állapotukra és az igényeikre vonatkozó fon-
tosabb információkat. Kiderült például, hogy 
többségüknél az olyan alapvető gyógysze-
rek is hiányoztak, mint a láz- és fájdalom-
csillapító, ezért legelőször ezeket szereztük 
be alapítványi támogatással. Vannak olya-
nok is, akiknek súlyos problémával kellett 
szembenézniük, mert meg kellett szakíta-
niuk az orvosi kezelésüket. Egy hölgy nő-
gyógyászati problémák matt járt rendsze-
resen orvosi vizsgálatokra, de van olyan 
személy is, aki a kemoterápiás kezelését 
hagyta félbe. Ezekkel a sürgős orvosi meg-
oldást igénylő problémákkal, illetve más 
egészségügyi kérdések miatt is a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosá-
tól, dr. Szarvas Tibortól kértünk segítséget 
– mondta Tárnokiné dr. Törő Krisztina in-
tézményvezető a segítségnyújtás első lépé-
seivel kapcsolatban. 

 A legtöbb menekült pszichésen terhelt ál-
lapotban érkezett Vecsésre. Lelkiállapotuk 
alakulása arányban volt azzal, hogy milyen 
közel laktak a háborús övezethez. A Vecsé-
sen befogadottak fele a harcok közvetlen kö-
zelében lévő településekről menekült el, a 
többiek Kárpátaljáról érkeztek, ahol ugyan 
még béke van, de ott is minden nappal egy-
re nehezebbé válik az élet.  
 – Nagyobb fokú stresszt tapasztaltunk 
azoknál, akik a háborús övezet közvetlen 
közeléből érkeztek Magyarországra. Náluk 
a bizonytalanság volt érzékelhető azzal kap-
csolatban, hogy a későbbiekben visszamen-
nének-e Ukrajnába. 60-70 százalékuk felelte 
azt, hogy vissza szeretne térni a saját kör-
nyezetébe, ha véget ér a háború – mondta az 
intézményvezető. 
 Az említett munkásszállások, ahol egyéb-
ként eddig is ukrajnai vendégmunkások lak-
tak, méretükből adódóan nem alkalmasak 50-
60 fő folyamatos elszállásolására – eredetileg 
két-három munkás lakott egy-egy épületben –,
ahogyan a Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió Új Esély Központja sem jelent hosszabb 
távú megoldást a menekültek lakhatási prob-
lémájára. Elszállásolásuk csak átmeneti, a csa-
ládsegítő az önkormányzattal közösen erre a 
problémára is keresi a megoldást.  
 Mivel különböző életkorú gyermekek is 
érkeztek Vecsésre, számukra nemcsak me-
nedéket kell biztosítani, foglalkoztatásukról, 
oktatásukról is gondoskodni kell. A vecsé-
si iskolákban és óvodákban kapacitás híján 
ez nem megoldható, ezért a családsegítő ja-
vaslatot tett az intézményi kereteken kívüli 
napközbeni foglalkoztatás megszervezésé-
re. Ebben az iskolák és az óvodák is partne-
rek, segítségként munkaerőt ajánlottak fel, 
így átmenetileg biztosított lehet a gyerekek 
napközbeni foglalkoztatása. 
 A vecsési lakosok eddig nagyon segítő-
készek voltak, rengeteg adomány érkezett 
a családsegítőhöz és az Új Esély Központ-
ba is, de a helyzetre való tekintettel az ado-
mánygyűjtés gyakorlatilag folyamatosan zaj-
lik. Elsősorban ágyneműt, matracokat, több 

hónapig eltartható tartósélelmi-
szereket, tisztálkodószereket, pe-
lenkát, törlőkendőt, mosószert 
várnak, de érdemes érdeklőd-
ni a családsegítőnél, hogy mire 
van éppen szükség, ha vala-
ki segíteni szeretne. Az intéz-
mény munkatársai elérhetők a 
06-30/668-7029 és a 06-30/668-
7030 telefonszámon. varga

MENEDÉK

Száznál is több menekültet 
FOGADOTT BE VECSÉS

Február 24-én a szomszédos országban bekövetkezett az, 
aminek egy békés világban nem lenne szabad megtörténnie: 

Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ártatlan emberek 
milliói kényszerültek arra, hogy legfontosabb értékeiket 

bőröndbe gyömöszölve mentsék az életüket. A brutális pusztítás 
elől otthonaikat hátrahagyva menekülők hulláma néhány nap 
alatt Magyarországot is elérte. Információink szerint Vecsésen 

120-130 fő számára biztosítottak átmeneti menedéket.     
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Alsós tanulmányi versenyFARSANG az Andrássyban

KÖSZÖNJÜK…

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
a Grassalkovich iskolában

OKTATÁSOKTATÁS

Nagy izgalommal készültek rá a ta-
nulók, hiszen sokaknak ez volt az 
első igazi megmérettetése, mivel a 

járvány helyzet miatt tavaly sajnos nem tud-
tuk megrendezni ezt a programot. A ver-
senyen matematikából és magyar nyelvből 

A feladat nem könnyű, hiszen olyan 
történetet kell színpadra vinni, ami a 
legkisebbektől a ballagókig minden-

kinek üzen valamit, ami kicsik és nagyok fi -
gyelmét egyaránt leköti. Örömmel töltött el 
bennünket, hogy idén lesz előadás. Kíváncsi-
an néztük a próbák alatt kibontakozó díszle-
teket, ha sikerült elcsípnünk egy-egy monda-
tot, akkor találgattuk, hogy vajon miről fog 
szólni az előadás.
 Sajnos nem sikerült január 22-ére időzíte-
ni a megemlékezést, mert közbeszólt a vírus-
helyzet, és a 8. osztályosok írásbelije is erre 

Idén rendhagyó módon farsangoltunk. 
Az osztályok külön mulatságot szerveztek. 
Minden osztály lelkesen készült, nagyon 
örültek, hogy végre kikapcsolódhatnak. 
Volt eszem-iszom, dínom-dánom. A kicsik 
változatos jelmezekben, a felsősök pi-
zsamában mókázhattak, a tanárok pedig 
színes parókában mutatták meg magukat.

Február 23-án ismét meg-
rendezésre került a Halmi 
suliban az alsó tagozatos ta-
nulók tanulmányi versenye. 

Két év kihagyás után tudtunk 
újra méltóképpen meg emlékez-

ni a magyar kultúra napjáról. 
Hagyományo san ilyenkor egy 

színdarabot szoktunk megtekin-
teni, melyet egy kiválasztott 

osztály tanulói adnak elő. 
  Február 4-én a Színe-Java szín-

játszókör két alkalommal előadta 
Kertész Erzsébet: Zsuzsi vakáció-
ja című regényének színpadi vál-
tozatát. Több éves hagyománya 
van annak, hogy az ilyen alkal-
mak után Polgármester úr meg-
vendégeli a fi atal tehetségeket a 
Cream Cafe-ban pizzára, üdítő-
re. Most is így történt ez, melyet 
ezúton szeretnék megköszönni 
a szereplők és résztvevők nevé-
ben is. 
 Többen is jelezték, hogy lema-
radtak az előadásról, és érdek-

1. ÉVFOLYAM, matematika: I. Fancsali 
Ajna (1.a), Ternácz Patrik (1.a), II. Kátai Nelli 
(1.a), III. Káfka Bálint (1.b). 
 Magyar: I. Fancsali Ajna (1. a), II. Ternácz 
Patrik (1.a), III. Halasi Benett (1.b). 
2. ÉVFOLYAM, matematika: I. Palásthy 
Péter (2.c), II. Kárpáti Noel (2.a), III. Mátyás 
Zoltán (2.b). 
 Magyar: I. Palásthy Péter (2.c), Dani 
Zsombor (2.c), Baletta Stefano (2.a). 
3. ÉVFOLYAM, matematika: I. Piukovics 
Glória Médea (3.a), II. Szász Fanni (3.b), 
Matics Alexa Andrea (3.a), 
Mondok Botond (3.b), Szabó Aliz (3.a). 
 Magyar: I. Piukovics Glória Médea (3.a), 
II. Kátai Hédi (3.a), III. Dull Ádám István (3.b)
4. ÉVFOLYAM, matematika: I. Novák 
Nándor (4.b), Pazicski-Balogh Patrik (4.b), 
Stelczer Ádám (4.a). 
 Magyar: I. Blaskó Hanna (4.c), Bánkúti 
Barnabás (4.a), II. Molnár Olivér (4.a), 
III. Novák Nándor (4.b)

A verseny 
eredményei

lődtek, lesz-e újabb. Örömmel 
írhatom, hogy május 20-án újra 
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előadjuk a darabot az Andrássy 
Gála és iskolánk alapkőletételé-
nek 95 évfordulója alkalmából. S 
most álljon itt azok névsora, akik 
remekül érezték magukat már-
cius 4-én Szlahó Csabával az 

étteremben. Köszönjük: Zsuzsi: 
Csizmadia Dalma, Palkó: Haj-
du Kende, Máthé Jóska: Hor-
váth Botond, Fiala Edit: Vársze-
gi Viola, Dezsényi Laci: Bodor 
Tamás, Detrői Szilvi: Vass Vero-
nika, Vághó Dani: Fekete Zsig-
mond, Soós Klára: Szabó Emma, 
Beke Misi: Moldován László, Vaj-
da Kati: Tóth Ivett, Antal Gyurka: 
Ágoston Botond, Öcsi: Bakos Ba-
lázs, Elinor: Szlobodnyik Hanna, 
Lilian: Malinkó Judit, Csathóné: 
Akbas Zehra, Ágota: Horváth-
né Gyurcsán Erika, Öreg néni: 
Dominek Tünde, Franciska: Akbas 
Sumyye, Rendező: Brezóczki Mi-
hály, Koordinátor: Csorba Lász-
lóné.  Veszprémi Klára

A z alsó tagozaton az egész 
nap szórakozással telt. 
A kicsik változatos jel-

mezekbe öltöztek. Sokat játszot-
tak, nevettek. Műsorral készül-
tek egymás szórakoztatására. 
Volt Ki mit tud? és voltak in-
teraktív játékok. Nem marad-
hatott el a kézműveskedés, tom-
bolahúzás és arcfestés sem. A 
tornateremben egy kis közös 
programra is sor került, óriá-
si sikere volt a Just Dance par-
tinak. A felső tagozat farsangi 

élményeiről két nyolcadikos ta-
nuló számol be.
 „Számunkra, diákok számára 
ez egy élménydús nap volt. 
 Az első órán szabadfoglalko-
zás volt. Az első szünetben a ta-
nárok egy meglepetéssel készültek 
nekünk. Be voltak öltözve, körbe-
mentek az egész iskolában. Paró-
kában voltak és vicces ruhában, a 
70-es évek stílusára emlékeztetve. 
 A 2. órában – ami biológia 
– belecsöppenhettünk a peda-
gógusi életbe, ugyanis fordított 

óra volt. A tanárunkat, Juci né-
nit (Kissné Fehér Judit) csak erre 
a 45 percre tegezhettük, ugyanis 
most ő volt a mi diákunk, minket 
magázott az egész osztály. Előt-
te lévő nap egy PowerPointtal 
készültünk a kiadott anyagból, 
ami a „Keringési rendszer” cí-
met kapta.
 3 órát dolgoztunk azon, hogy 
egy tökéletes vázlatunk legyen 
arról, amit “tanítunk” másnap. 
Viszont gyerek gyereket nem 
könnyen tud fegyelmezni, ezért 
nekünk egy kicsivel nehezebb volt, 
mint a rendes tanárunknak. De 
ettől függetlenül ez az óra egy 
mókával teli 45 perc volt. 
 Ezután matematika óra kö-
vetkezett, aminek első 20 percé-
ben zenével végigmentünk az is-
kolában, amíg nem szóltak ránk, 
hogy kezdődik a következő óra.
 Ezután mindenki ment a saját 
termébe. Csoportbontásban ta-

nuljuk a matekot, a három ma-
tek csoportban három különböző 
tevékenység folyt. Az egyik cso-
portban zenehallgatás volt és be-
szélgettünk. A másik csoportnak 
meg lett engedve, hogy folytas-
sák a felvonulást az iskolában. 
A 3. csoportnak ezen az órán is 
fordított óra volt, Pitagorasz té-
teléről tanultak.
 4. órában a tornateremben 
táncoltunk zenére, és bármilyen 
számot választhattunk. Nagyon 
jó volt kikapcsolódni, nevetgél-
ni társainkkal.
 Az 5. órában beszélgethettünk, 
társasozhattunk és kártyázhat-
tunk is. Sok kacagással telt el ez 
az óránk is, a többihez hasonló-
an. Mi ketten – Emma és Zehra –
ezt egy nagyon jó napként éltük 
meg. Sokat nevettünk, és élet-
re szóló élményeket szereztünk.”

Akbas Zehra és Szabó Emma 8. c 
osztályos tanulók fogalmazásaZenés, táncos, jelmezes mulatság is volt a tornateremben

Vicces ruhákban és parókákban vettek részt 
a farsangon az iskola tanárai

mérték össze tudásukat a gyerekek. Bol-
doggá tett minket a tanulók érdeklődése, 
aktivitása, hiszen nagyon sok volt a részt-
vevő. Az 1. évfolyamot 20 fő, a 2. évfo-
lyamot 31 fő, a 3. évfolyamot 24 fő, míg 
a 4. évfolyamot 25 fő képviselte. A gye-
rekek sokat készültek a pedagógus kollé-
gák segítségével, és nagyon szép eredmé-
nyeket értek el. 
 Minden résztvevő részesült kisebb aján-
dékban, míg a nyertesek könyvjutalmat kap-
tak. Gratulálunk nekik!
 Horváth Ágota tanító

az időpontra esett. 
Szereplőink azonban 
nem adták fel! Igaz, 
három héttel később, 
és a nézőként részt-
vevő diákokat kisebb 
csoportokra osztva, 
de sikerült megnéz-
nünk a 8.c osztályo-
sok előadását.
 A megalkuvó ma-
cskák című színielő-
adás egy nyaklánc 
eltűnéséről, majd sze-
rencsés megtalálásá-
ról szólt. A helyzetet bonyolította, hogy az 
említett eset egerek között történt meg, de a 
nyomozók macskák voltak. Láthattuk a túl-
buzgó és egerekre éhes újonc rendőrt, a laza, 
de ha kell erőteljes kapitányt. Megnevettettek 
bennünket a kétbalkezes nyomozósegédek. A 
történet bemutatta, hogy az igazi barátokra 
mindig lehet számítani, és nem szabad sen-
kit elítélni a kinézete alapján. Tanulságos és 

szórakoztató előadást láthattunk, amely nagy 
sikert aratott!
 Köszönjük a 8.c osztályosoknak és osztály-
főnöküknek, Gáspárné Hatvani Gabriellának, 
a színdarab megálmodójának és betanítójá-
nak, hogy nem adták fel és a sok nehézség el-
lenére is megtartották az előadást!

Fazekas Liza, Haramia Csenge,Rudolf Sára, 
Iván-Szilvási Andrea, 7.b osztályos tanulók

A színdarabot az iskola8.c osztályos
tanulói adták elő
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OKTATÁS

ALSÓS FARSANG a Grassalkovich 
Iskolában 

OKTATÁS

A farsangi időszakkal el-
búcsúzunk a téltől és várjuk 
a tavasz megérkezését. Ezt 
tettük mi is a Grassalkovich 
Iskolában kisdiákjainkkal. 

Bár még igen csípősek a márciusi reggelek, a petőfi s diákok egyre 
többször kacsintgatnak az iskolaudvar hátsó része felé. Mert már 
tudják, érzik, hogy hamarosan újra felpezsdül az élet a kertben.

N apokig díszítettük az osztályter-
meket és a faliújságokat. Színes 
girlandokkal, álarcokkal és vic-

ces bohócfi gurákkal teremtettünk vidám 
hangulatot a várva várt napra, arra a napra, 
amikor is a gyerekek végre belebújhattak 
kedvenc mese vagy fi lmszerep-
lőik bőrébe. Az előkészület-
ből nem maradhatott ki a régi 
magyar farsangi hagyományok 
ápolása sem. Technikaórákon 
téltemető kiszebabákat csinál-

tunk, és a mohácsi busójárás ijesztő maszk-
jait is elkészítettük.
 Farsang napján a gyerekek jelmezbe öltöz-
ve érkeztek az iskolába. Csodaország kapui 
kinyíltak. A vendégek megérkeztek a bálba. 
Szuperhősök, marslakók, királynők, tündé-
rek, katonák lepték el az épületet. De vajon 
ki rejtőzik Pókember álarca mögött, ki lehet 
Süsü jelmezében, ki az a bibircsókos boszor-
kány, és ki hadonászik a varázspálcájával ta-
lárba öltözve? Talán örökre titok marad, de 
éppen ezért varázslatos ez a nap.
 Mindenki izgatottan várta, hogy az első két 
tanítási óra után jöhessen a gondtalan, délutá-
nig tartó álarcosbál. Az alsós tanítók mindent 
megtettek annak érdekében, hogy kisdiákjaik 
számára ez a nap élvezetes és emlékezetes le-
gyen.  Az ötletesnél ötletesebb jelmezek bemu-

tatása után pedagógusok és gyerekek együtt 
sütiztek, táncikáltak és játszottak.  Sor került 
mindenféle tréfás és ügyességi vetélkedőre 
is. Jutalom járt a leggyorsabb csokievőnek, a 
legnagyobb tüdejű lufi fújónak, a legerősebb 
szkanderezőnek és a legjobb táncosnak. A fo-
lyosón fotófalakat állítottunk fel. A gyerekek 
örömmel bújtak az erőember, az oroszlán és 
a bohóc alakja mögé, hogy vicces képek ké-
szülhessenek róluk. A délelőtti vigasságot a 
tombola koronázta meg, amelyet külön-kü-
lön osztályonként rendeztünk meg. Rengeteg 
értékes és változatos tárgyat, játékot lehetett 
nyerni, senki sem mehetett haza üres kézzel.
 Természetesen a felhőtlen mulatozás a nap-
köziben is folytatódott. A farsangi ünnepkört 
kiszebabás felvonulással zártuk le. Télűző mon-
dókákkal és tavaszváró dalokkal búcsúztunk 
el a hidegtől, hogy jöhessen a kikelet.
 Örömmel láttuk, hogy kis tanítványaink 
jól érezték magukat ezen a varázslatos na-
pon. Reméljük, hogy boldogan és elégedet-
ten számoltak be otthon szüleiknek erről az 
élménydús napról. Alsós munkaközösség

N em mintha eddig felé se néztünk volna. 
Ősszel, a tanév kezdetén volt dolgunk 
bőven. Megteltek a komposzttároló-

ink, gyűjtöttük a lehullott lombot, elvégeztük 
az összes őszi feladatot a kertünkben. A tél sem 
telt tétlenül. Nálunk nem éheztek, nem szom-
jaztak a madárkák a fagyos hónapok alatt sem. 
A legkisebbek rendszeresen töltögették a ma-
dáretetőket, itatókat, rengeteg madárkalácsot 
aggattak ki a fák ágaira.
 Az ötödik osztályosok, mivel technika órák 
keretében kertészeti alapismereteket tanulnak, 
a tanév során komoly elméleti ismeretekkel 
gazdagodnak, melyeket aztán a gyakorlatban, 
kint a kertben alkalmazhatnak is. Fő célunk 
a gyerekek szemléletformálása, a természet 
megszerettetése, a felelősségvállalásra neve-
lés, a növények és a növények ápolási mun-
káinak megismertetése. Kiemelt feladatnak 
tartjuk még a tanulási képességek fejleszté-
sén túl a környezettudatos magatartás elérését, 
az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő 
értelmes és hasznos eltöltését és a fenntartha-

tóságot. Ezzel a személyiség- és közösségfej-
lesztés területén teszünk egy újabb lépést elő-
re, mely iskolánk egyik fontos célkitűzése.
 És hogy mennyire sikeresek ezen törekvé-
seink?
 Amikor nyakunkba szakadt a pandémia, és 
mindannyian bezárva találtuk magunkat ottho-
nainkban és az online világban, akkor naponta 
kaptam a képes beszámolókat kis tanítványa-
imtól, hogy kertészkednek. Ültetnek, vetnek, 
paradicsomot, borsót, virágokat nevelnek a 
kertben. És ha nincs kert, akkor a lakótelepi 

erkélyen balkonládában 
teszik ugyanezt. Ez iga-
zi visszaigazolása volt ed-
digi munkánknak, törekvése-
inknek.
 Most már nagyon várjuk a tavaszt, 
a napsütést, a meleget, hogy újra belefoghas-
sunk a nagy munkába, hogy újra birtokba ve-
hessük a mi kis kertünket. Beindul a palánta-
nevelés, minden ágyásunkat magocskákkal 
szórjuk tele. Folyamatosan gyomlálunk, ön-
tözünk, kapálunk. Kíváncsian lessük majd 
minden nap, hogy piroslik-e az eper, kikelt-e 
a borsó, gömbölyödik-e a retek, lehet-e már 
szedni egy kis újhagymát a vajas kenyérhez.
 Mindig voltak és lesznek is nehézségek, 
de minden kudarcból tanulunk. Szerencsé-
re a kert egy örökké megújulni képes közeg, 
itt semmi nem végérvényesen rossz, vagy jó. 
Felvesszük a harcot a lótücsök pusztításá-
val, a rengeteg levéltetűvel, a legszebb eper-
szemeinket lopkodó feketerigókkal. A vélet-
lenül letaposott tulipán jövőre újra kihajt. A 
véletlenül kigyomlált sóskát is újra lehet vet-
ni. Akár háromszor is! Volt rá példa!
 És mindeközben rengeteget tanulunk ar-
ról, hogy hogyan legyünk rovarbarátok, ma-
dárbarátok, környezetünket megóvó, takaré-
kosan élő, egészségesen táplálkozó, egymást 
szerető és elfogadó emberpalánták, akik egy-
szer majd a környezetükért felelős felnőttekké 
válnak. Dudás Noémi, tanító

an 
iga-

olt ed-
rekvése-

várjuk a tavaszt

Petőfi s iskolacsalogató

K atolikus iskolaként fontos 
számunkra a keresztény 
értékek, a stabil erkölcsi 

alapok átadása gyermekeinknek. 
A római katolikus hittan mellett le-
hetőséget biztosítunk református és 
evangélikus diákjaink lelki nevelé-
sére is. Elsődleges szempont, hogy 
szép és korszerű közegben töltsük a 
hétköznapokat. Iskolánk épülete fo-
lyamatosan szépül, eszközállomá-
nyunk korszerű, és nagy gondot for-
dítunk az állandó fejlesztésekre is. 
Minden termünkben projektor áll 
rendelkezésre. A digitális oktatás 
bevezetésekor a Microsoft rendsze-
rén belül a Teams platformon foly-
tattuk a tanítást. Ennek köszönhe-
tően minden tanulónknak iskolai 
e-mail címe van, megkönnyítve a 
kapcsolattartást. Az épület egész 
területén szélessávú, biztonságos 
internetelérést biztosítunk, ezzel 
is segítve pedagógusaink munká-

Piroslik az eper, kikel a 
borsó és gömbölyödik 

a retek a Petőfi  iskola 
kertjében

Ők már tudják, hogy felelősek 
a környezetükért

PETŐFIKERT – egy hely, ahol 
szeretünk együtt lenni

ját. Udvarunk új burkolatára kö-
zös összefogással – a gyerekeknek 
meglepetésként – iskolánk dolgozói 
ugróiskola-láncot festettek. Ősszel 
és tavasszal KRESZ-parkot mű-
ködtetünk a biztonságos közleke-
dés oktatása érdekében. Megújult 
informatika termünk, sőt, pincénk 
renoválása által egy szép kabinet-
szoba és egy tükrös tornaszoba is 
kialakításra került. Könyvtárun-
kat új helyre költöztettük, komfor-
tosabbá téve az olvasás élményét, s 
újabban online színházlátogatások 
helyszínéül is szolgál. Iskolánkat 
családias hangulat, szeretetteljes 
légkör jellemzi, ahol lehetőséget 
biztosítunk az egyéni fejlődésre, a 
tehetséggondozásra is. Ezt az idei 
évben újra elindított szakkörök is 
támogatják. Néhány szakkör, kedv-
csinálónak: társasjáték, kézműves, 
mese, természettudományos, ma-
zsorett, felfedező, színjátszó, rajz, 

matematika, énekkar. Iskolánk el-
nyerte az ÖKO-iskola címet. Min-
den évben számos környezetvédel-
mi jellegű rendezvényt tartunk, és 
ügyelünk a gyerekek környezettu-
datos nevelésére is. A papírgyűjtés 
és a „Sulizsák” mellett az autómen-
tes nap alkalmából szervezett bicik-
litúrák, évente egy Öko-témanap, 
különféle jeles eseményekről – pl. 
az Állatok világnapjáról, a Mada-
rak és fák napjáról – való megem-
lékezések is színesítik mindennap-
jainkat. Törekszünk arra, hogy a 
természet közelségét hangsúlyoz-
zuk, ezért fákat telepítettünk, virá-
gokat ültettünk, sőt iskolakertet is 
működtetünk, melynek terméseit, 
gyümölcseit az ott munkálkodó ta-
nulóink fogyasztják el. Ügyelünk a 
fenntartható fejlődésre, környeze-
tünk védelmére, melyeket megőr-
zendő értékként közvetítünk. 
 A Stúdium Alapítvány állandó 
támogatást nyújt a gyermekek isko-
lai és iskolán kívüli programjaihoz 
(kirándulások, erdei iskolák, tábo-
rok, színház- és múzeumlátogatá-
sok, témanapok, gólyatábor, sza-
lagavató, stb.) Mivel az utóbbi két 
évben az évközi támogatott prog-
ramok nagy része elmaradt, így 

Iskolánk, A Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium, 2012 szeptemberétől katolikus 
iskola, fenntartónk a Váci Egyházmegye. Felvételi 
körzetünk Vecsés közigazgatási területe, de a környe-
ző településekről is érkeznek szép számban hozzánk. 

az iskolán belül próbáltuk kom-
fortosabbá tenni a mindennapokat 
(közösségi tér, sütögető, 4K Smart 
nagyképernyős TV az online szín-
házlátogatások érdekében, Teqball 
asztal).
 Az általános iskolában a 2022-
23-as tanévben is 2 osztály indítá-
sára van lehetőségünk. 
 A felvehető maximális gyermek-
létszám osztályonként 27 fő. Ide-
gen nyelvet illetően mindkét osz-
tály esetén választhatnak a német 
nyelv és az angol nyelv közül, eze-
ket csoportbontásban valósítjuk 
meg. 
 Ami bizonyára a leginkább ér-
dekli Önöket, a következő tanév-
ben első osztályt indító tanító né-
nik személye: Kállainé Szögi Klára 
és Varga Beatrix. Kollégáink be-
mutatkozó videóját, a beiratkozás 
módját és Iskolacsalogató prog-
ramjaink részletes leírását megte-
kinthetik iskolánk honlapján (www.
petofi vecses.hu).
 Szeretettel várjuk Önöket és 
gyermekeiket további Iskolacsa-
logató programjainkon, és remél-
jük, hogy gyermeküket hamarosan 
diákjaink között üdvözölhetjük!

Osikoviczné Csendesi Mária igazgató

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidős
A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 VECSÉS, Fő út 90-92. 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
 ••  Az iskola helyiségeinek, tantermeinek 

takarítása/konyhai kisegítő munkák
Illetmény és juttatások:  Közalkalmazotti illetmény 

+ cafetéria + jutalom
Pályázati feltételek: 
 ••  8 általános iskolai végzettség, 
 ••  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 ••  Fényképes szakmai önéletrajz
 ••  Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A munkakör a pályázatok elbírálását 
 követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Bársony Edit nyújt, a +36-30-257-7040-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Bársony Edit részére a 
gazd.ig@grassalkovich.vecses.hu e-mail címen 
keresztül vagy személyesen az iskolában. 

FELADATOK:
 ••  bizonylatok könyvelésének ellenőrzése
 ••  támogatások igénylése, nyilvántartása, elszámolása
 ••  beszámoló elkészítésében közreműködés
 ••  intézmény tárgyi eszköz nyilvántartásával, leltározással kapcsolatos feladatok 
 ••  az intézmény pénzügyi szabályzatainak karbantartása
BÉREZÉS: 
 ••  a Kjt. rendelkezései ill. megegyezés alapján. 
 ••  Cafetéria juttatás
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
 ••  Büntetlen előélet 
 ••  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 ••  államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői 

szakképesítés és költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: 
 ••  szakirányú felsőfokú végzettség
 ••  Közoktatási intézményben, pénzügyi területen szerzett gyakorlat
 ••  ha a pályázó szerepel a Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban 
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ :
 ••  szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével
 ••  Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata
 ••  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A BEOSZTÁS BETÖLTHETŐ: 2022. május 1-től 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTHATÓ 2022. április 15-ig a pályázati anyag 
penzugy@grassalkovich-vecses.hu címre történő megküldésével.
A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztatás elérhető www.grassalkovich-vecses.hu 
honlapon, valalmint további felvilágosítás kérhető Bársony Edit gazdasági vezetőtől a 
30-257-70-40 telefonszámon. 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola
 pályázatot hirdet

TAKARÍTÓ/KONYHAI ALKALMAZOTT
 munkakörök betöltésére.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola munkatársat keres 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ pozícióba
Teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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További információkért kövessenek minket a Facebookon vagy weboldalunkon.
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyér-
tékesítésről weboldalunkon és a Facebookon (facebook.com/kulturba) érte-
sülhetnek leggyorsabban. Tavaszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.
hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

Április 3.: CsillagZenede
Április 10.: CimbaliBand
Április 17.: Swing á la Django
Április 24.: Jazz Bond Zenekar

KEZESLÁBAS TÁRSULAT: 
Kezeslábas című 
interaktív előadása 
(BABASZÍNHÁZ)
Időpont: 2022. április 27. 11 óra
Jegyár: elővételben 1 000 Ft/fő, 
helyszínen: 1 200 Ft/fő

Időpont: Vasárnaponként 
16 órától

TÉRZENE KONCERTEK 
VECSÉSEN 

    Előzetes regisztráció (urban.szilvia@
kulturba.hu) esetén több mint 100 straté-
giai, party- és kártyajátékból válogathatsz!

Időpont: 2022.  április 5. 17-21 óráig 
Jegyár: 500 Ft/fő

BOARD GAME CLUB
Társasjáték klub Vecsésen

A VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
RAY COONEY, TONY HILTON: 
1 x 3 NÉHA 4

A BÁNFALVY STÚDIÓ BEMUTATJA:
MILES TREDINNICK: 
ELVIS, OLTÁR, MIAMI
Időpont: 2022.  június 8. 19 óra
Jegyár: 4 800 Ft

Időpont: 2022. március 27. 18 óra
Fővédnök: Dr. Szűcs Lajos, 
országgyűlési képviselő

Időpont: 2022. április 14. 19 óra
Jegyár: 3 000 Ft-tól, vendég: Hegedűs Józsi

Összefogás 
Jótékonysági Koncert 

Carson Coma 
Lemezbemutató Koncert 

  Elhunyt cégtársa egyetlen örökösét, 
Billyt keresi az idős, dúsgazdag Jonathan 
Hardcastle. Főszerepben Kerekes József, 
Mohai Tamás és Beleznay Endre. Rende-
ző: Nagy Sándor

  A fordulatos komédia egy bőröndcserével 
indul, amikor az Elvis-rajongó Tom és felesé-
ge (Alice) Miamiba készül a várva várt Elvis-
gyűlésre, de a nagy köd miatt törlik járatukat. 
Főszerepben Beleznay Endre, Kiss Ramóna 
és Vastag Tamás.

Időpont: 2022. május 11. 19 óra 
Jegyár: 4 800 Ft

  Ajánlott életkor: 1-4 éveseknek.
Jegyek kizárólag a helyszínen a BÁKK jegy-
pénztárában válthatók nyitvatartási időben.

Sárkányverő Szent 
György napi miniparti 
A MAZSOLA JÁTSZÓHÁZBAN
Időpont: 2022. április 29. 
17-19 óráig
Jegyár: a szokásos 
játszóházi árakon

ti

  Királylány mentéssel, 
sárkány viadallal, 
sárkánytojás keresés-
sel, Szent György 
napi vetélkedőkkel várjuk szeretettel a ki-
rálylányokat, a kis sárkányokat és a bátor 
vitézeket! 

  A koncert 2 000 Ft helyszíni adomány 
felajánlásával látogatható, és regisztráció-
hoz kötött! A felajánlásokat teljes egészé-
ben az ukrajnai menekült családok megse-
gítésére szánjuk.
 Fellépők: Vecsési Hagyományőrző Ze-
neegyesület, Vecsési Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Dinoszaurusz Band, Jazz 
Bond Zenekar. (A Jazz Bond Zenekar fel-
lépése a Térzene Program támogatásával 
valósul meg.)
 REGISZTRÁCIÓ: www.kulturba.hu

  18 éves kor alatt kizárólag nagykorú fel-
ügyeletével megengedett a részvétel!
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Az aktuális program a www.kulturba.hu ol-
dalon érhető el. Az események a Térzene Prog-
ram támogatásával valósulnak meg.

A BÁKK-ban megrendezésre kerülő programok
korlátozások nélkül látogathatók!

A Magyar Országgyűlés 
2020-ban nyilvánítot-
ta Petőfi  Sándor-emlék-

évvé a 2022–2023-as esztendőt. 
A Petőfi  bicentenárium keretében 
meghirdetett programsorozathoz 
idén 100 település – 88 hazai és 
12 külhoni – csatlakozik. 
 Kis Tóth János igazgató el-
mondta, a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ nem első ízben vesz 
részt országos kulturális prog-
ramsorozatban. Korábban a Dé-
ryné Programhoz és a Köszön-
jük, Magyarország! programhoz 
is csatlakoztak, a Térzene prog-
ramsorozatban pedig jelenleg is 
részt vesz a kulturális intézmény. 
Kis Tóth János kiemelte, hogy a 
Petőfi 200 elnevezésű programso-
rozat keretében Petőfi  Klub ala-
kul Vecsésen. 
 – A vecsési Petőfi  klub célja, 
hogy a résztvevők megismerjék 
a magyar költészet egyik legki-
emelkedőbb alakjának életművét, 
pályafutását, illetve különböző 
programokon keresztül betekin-
tést nyerjenek a reformkori ma-
gyar társadalomban végbemenő 
újítási, modernizációs törekvé-
sekkel. Programsorozatunk meg-
valósításában együttműködő or-

szágos szervezetek komoly és 
könnyűzenei koncertekkel, szín-
házi és irodalmi előadásokkal, 
könyv- és folyóirat-bemutatók-
kal, kiállításokkal, vetítésekkel 
járulnak hozzá a kulturális kí-
nálat sokszínűségéhez – mondta 
a kulturális központ igazgatója. 
 Szlahó Csaba polgármester 
amellett, hogy üdvözölte Ve-
csés csatlakozását az emlékév-
hez, felidézte Petőfi  Sándor élet-
útjának fontosabb momentumait. 
Elmondta, hogy a költő nem csak 
nemzeti hős, hanem szimbólum 
is a magyarok számára, gyakor-
latilag az élete erre predesztinál-
ta őt. 
 – Hiteles költő és lánglelkű 
forradalmár volt, aki úgy élte 
az életét, ahogyan azt a versso-
raiban olvashatjuk. 26 éve alatt 
olyan termékeny irodalmi hagya-
tékot örökített ránk, amit ápolni 
kell. Szellemiségét, életét példa-
ként lehet mutatni a felnövekvő 
generációknak, mert benne min-
den megvolt, amit a fi atalok is 
szerethetnek – hangsúlyozta. 
 Szlahó Csaba elmondta, na-
gyon örül, hogy a magyar állam 
felkarolta Petőfi  emlékét, és bí-
zik benne, hogy Vecsés méltó-

képpen meg tudja ünnepelni az 
emlékévet. 
 – Az állam 9 milliárd forin-
tot rendelt az emlékév megvaló-
sításához, melyet bicentenáriumi 
programokra, vidéki múzeumok 
támogatására, irodalmi emlékhá-
zak és emlékhelyek fejlesztésé-
re fordítanak. Az emlékév egyik 
kiemelt tevékenysége a reform-
kori szellemiséget tükröző Pető-
fi  Klubok Kárpát-medencei há-
lózatának kialakítása – emelte ki 
dr. Szűcs Lajos. 
 Az országgyűlési képviselő to-
vábbá elmondta, az országszerte 
megalakuló Petőfi  Klubokban szá-
mos közösségépítő programot és 
színvonalas kulturális eseményt 
szerveznek, illetve Petőfi  életmű-
vébe, szakmai pályafutásába, és 

KULTÚRA

VECSÉS IS CSATLAKOZOTT 
a Petőfi  Sándor-emlékévhez
A vecsési Petőfi  Klub megalakulását 

és a bicentenáriumi emlékévhez 
történő csatlakozást dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba 
polgármester és Kis Tóth János, a Bálint 

Ágnes Kulturális Központ igazgatója 
sajtótájékoztató keretében jelentette be.

Kis Tóth János intézményvezető, dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő és Szlahó Csaba polgármester 

a nemzeti törekvéseket megerő-
sítő társadalmi és gazdasági vál-
tozásokat generáló reformkorba 
is betekintést engednek. 
 Az eseményen a vecsési Balla 
Péter Népdalkör vasi dalcsokrot 
adott elő, Terék József Magyar 
Arany Érdemkereszttel kitünte-
tett előadóművész tárogatón ját-
szotta el Pest megye verbunkját.  
 A Petőfi  Sándor-emlékév hi-
vatalos kommunikációs felülete 
a petofi .hu internetes oldal, me-
lyen megtalálható többek között 
az emlékév valamennyi kulturá-
lis eseménye, de a vecsési prog-
ramok a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ kommunikációs felüle-
tein (www.kulturba.hu, facebook.
com/kulturba) is elérhetők lesz-
nek.  Szöveg és fotók: varga

Terék József Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett előadóművész 

A Balla Péter Népdalkör 
vasi dalcsokrot adott elő
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VIII. Vecsési Böllérverseny
Két esztendeje a COVID-19 világjárvány kirobbanása 
előtt az utolsó nagyszabású rendezvény a VII. Vecsési 
Böllérverseny volt. A következőre két évet kellett várni, 
de bízzunk abban, hogy ez volt a nyitány, és az összes 
többi, eddig elmaradt esemény is a jövőben töretlenül 
megvalósul majd. Az is mondható, hogy a böllérver-
seny szinte keretbe foglalta ezt a nehéz két évet. 

F ebruár 19-én nyolc baráti társaság 
részvételével lezajlott a VIII. Vecsési 
Böllérverseny. Az időjárás még korán 

reggel megfelelt a disznóvágás követelményé-
nek. Csípős, hideg időben hamarosan szélvi-
har is kerekedett, ami a zsűrisátrat rombol-
ta szét másodpercek alatt, de a csapatoknál 
is okozott gondokat. Jegenyei István, a zsűri 
elnöke a nyitánykor viccesen jelezte, hogy új 
különdíj is lesz, amit a leggyorsabban elfu-
tó malac és az utána nyargaló böllér nyerhet 
el. Ez azonban nem került kiosztásra, a böl-
lérek ügyessége és a fogópálinka 
nyugtató hatása minden problé-
mát megoldott. A szép számmal 
kilátogató vendégek nemcsak a fi -
nom falatokból csemegézhettek, 
hanem kézműves termékekből, 
édességekből, kürtöskalácsból 
is vásárolhattak. A gyermekek-
nek volt állatsimogató, és meg-
ülhették a pónikat. 

 Az újrakezdés 
szépségeiről Zehet-
ma yer József főszer-
vező így vélekedett: „Nagyon örü-
lök, hogy egy év szünet után ismét 
megrendezhettük a böllérversenyt. 
Nekem, mint főszervezőnek na-
gyon hiányzott Tábori Feri bá-
csi. Ő korábban mindenben se-
gített nekem, de sajnos már nem 
lehetett közöttünk. Az időjárás 

sem vette kegyeibe a rendezvényt, mert mind-
járt reggel az orkánszerű szél összedöntötte 
a zsűrisátrat és kisebb károkat is okozott né-
hány csapatnál. Napközben is erős szél volt, 
de ennek ellenére a nyolc csapat szépen dol-
gozott és sokan kilátogattak a versenyre. Né-
hány korábban sikeres csapat most csalá-
di okok miatt nem tudott eljönni, de jövőre 
biztosan itt lesznek. Szerintem sok fi nomság 
készült, de erről Jegenyei István, a zsűri el-
nöke tud inkább nyilatkozni. A zsűrinek egy 
új tagja is lett a két régi – Abonyi Ferenc és 
Czibolya Zoltán – mellett Filep Attila hentes-
mester személyében. Hagyományainkhoz hí-
ven első, második és két harmadik díjat adtunk 
ki, de mellette számos különdíj is gazdára ta-
lált. Minden csapat oklevelet és egy röfi fejes 
kerámiamedált kapott, melyet Csurgó Imre 
vecsési fazekasmester készített. Köszönöm a 
városi és a nemzetiségi önkormányzat, vala-
mint a Városgondnok Kft., a Williams TV és 
Frühwirth Tamás támogatását.”
 Jegenyei István László, a Szabadtüzi Lovag-
rend tagja, konyhaséf, a zsűri elnöke elmondta, 
számára nagy öröm volt, hogy itt lehetett ezen 

a versenyen. Kiemelte 
Zehetmayer József fő-
szervező tevékenysé-
gét, amiért volt benne 
annyi bátorság, hogy 
a nehéz idők után újra 
megszervezte ezt a ve-
télkedést.
 – Óriási munkával 
és nagy felelősséggel 

jár egy gasztronómiai fesztivál megszervezése, 
az, hogy minden előírásnak megfeleljenek. Ter-
mészetesen a versenyző baráti társaságok is je-
lesre vizsgáztak az indulásukkal, a részvételük-
kel, a munkájukkal. Azzal, hogy Zehi partnerévé 
váltak a hagyomány fenntartásában, minden di-
cséretet megérdemelnek. Kevés volt az idő a fel-
készülésre, ezért érződött is kicsit a visszafogott-
ság a kevesebb indulóval, a parádésabb standok 
és az ötletesebb ételek hiányával, de itt és most 
a fesztivál, a hagyományok életben tartása volt 
a cél. Mindezért nagy köszönet jár Zehetmayer 
Józsefnek és a jókedvű csapatoknak.

Szalontai János, fotók: Csomádi Ferenc

Egy hagyományt megmentettek…

I. helyezett: Fra-Disznók, II. Vecsési Barátok 
Köre Röf, III. Vecsés SE és Csalafi nták
Legjobb böllér: 
Feri és barátai/Szabó Ferenc 
Legpechesebb böllér: Vecsés SE. 
Legjobb szúrás: Feri és barátai
Legjobb tisztítás: Gyáli Lovasok
Legjobb hasítás, bontás: Sheik Tanya 
Legjobb feldolgozás: Vecsés SE
Legfi nomabb reggeli: Gyáli Lovasok 
Legjobb forralt bor: Fra-Disznók 
Legjobb fogó pálinka: Csalafi nták 
Legfi nomabb kolbász: Pilisi Jómadarak 
Legjobb májas hurka és különleges 
véres hurka: Vecsési Barátok Köre Röf 
Toroskáposzták királya: Vecsés SE 
Legszebb formás sonka: Sheik Tanya 
Legfi nomabb hagymás vér: Feri és barátai 
Legfi nomabb orjaleves: Fra-Disznók 
Legszebb tálalás: Gyáli Lovasok 
Legjobb vendégváró: Cegi 
Legvidámabb csapat: Csalafi nták 
Legszebb stand: Pilisi Jómadarak 

VIII. Vecsési Böllér-
verseny eredmények

A VIII. Vecsési Böllérverseny legjobbjai

Idén a Fra-Disznók vihették haza 
a győztesnek járó vándorserleget

A négytagú zsűri Szűcs Lajos ogy. képvi-
selővel és Szlahó Csaba polgármesterrel 
közösen adta át a díjakat

A bontás kemény 
fi zikai munka

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

Hirdetés

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

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

ELADÓ! – 1 porszívó, 1 PB gázpalack, 
1 rattan láda, 2 db új faliszőnyeg, 
1 nagy szőnyeg (3x3m), 
1 fekete férfi  bőrkabát.
Április végétől újból működik 
a garázsvásár.
Szeretettel várok mindenkit!
Attila u. 28.  Tel.: 06-20-205-1184

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozógy
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

VECSÉSEN!

PROGRAM: 
    15:00   A Húsvéti Locsolkodás 

szokásait eleveníti fel és 
mutatja be a Vecsési Ifj úság Sváb Baráti Köre. 

    15:30   Tojásfutás, melyre nevezni 15 órától lehet a 
helyszínen (egyéni és csapatverseny is lehetséges). 

Tojásfutás
IDŐPONT: 2022. április 18. Húsvéthétfő 
HELYSZÍN: Tájház – Heimatmuseum 
CÍM: Vecsés, Jókai Mór utca 6.

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT: Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Vecsési Tájházért Alapítvány, Kulturverein-Vecsés, Vecsési Ifj úság Sváb Baráti Köre

A jó hangulatot és a tánchoz való talpalávalót a Brunner Zenekar 
garantálja. A program ideje alatt a Tájház kiállítása az érdeklődők 
számára tárlatvezetéssel megtekinthető. 
A kisebb gyermekeknek húsvéti színezővel, 
tojásfestéssel készülnek a szervezők.

(A Program eső/rossz idő 
esetén sajnos elmarad.)

Vecsési Tájház/ 
Heimatmuseum

kiállítása az érdeklődők 

  A tojásfutás hagyománya régi 
időkig nyúlik vissza. A vélhe-
tően Felső-Ausztriából vagy 
Svájcból érkező szokás hús-
vét hétfőhöz kötődik. Annak 
idején kocsmárosok szervez-
ték, a legények, akik a kocs-
mák törzsvendégei voltak, ké-
szítették elő a vetélkedőt és az 
utána következő bált. Két csa-
pat játszott egymás ellen mas-
karába öltözve. A legények vi-
rágvasárnap kezdték gyűjteni 
a tojásokat, a faluban körbejár-
tak a lányos házakhoz, összesen 
300-350 tojásra volt szükség a 
tojásfutáshoz. Ez a mennyiség 
általában húsvétra jött össze.   
 A versenyhez két csapatot 
állítottak össze, minél móká-
sabb férfi akból, legényekből. 
Húsvét hétfőn délután egy ko-

Idén újra lesz 
TOJÁSFUTÁS 
a Vecsési Tájházban 

csit állítottak a kocsma elé, raj-
ta egy hordó vízzel. A kocsin 
ült 3 bíró, aki a szabályok be-
tartására fi gyelt. A kocsitól két 
irányban kis homokkupaco-
kat készítettek rajtuk 1 tojással. 
A váltóverseny során a futók-
nak egyenként kellett a tojások-
kal a kocsihoz futni és azokat a 
hordóba dobni. A bírók számol-
ták, hogy 1-1 csapatnak hány ép 
tojást sikerült a hordóba dobni. 
Közben a nézők próbálják a to-
jásokat kövekre cserélni, amit 
a mókamesternek kell megaka-
dályozni. A futás után a tojá-
sokból rántottát sütöttek, és a 
versenyzők közösen fogyasztot-
ták el. Este pedig együtt mulat-
tak a bálban egészen reggelig.

Forrás: Ináncsi Zsigmondné
www.wetschesch.hu

Vecsési természet
RAJZPÁLYÁZAT
Rajzpályázatot hirdet vecsé-
si alsó tagozatos gyerekek-
nek a Kispatak Természetvé-
dő Egyesület.  
 A pályázat célja, hogy a közel-
gő Föld napja és Madarak és fák 
napja alkalmából a Kispatak Ter-
mészetvédő Egyesület felhívja 
a kisiskolások fi gyelmét a helyi 
természet csodáira.
 Kategóriák: egyéni rajz 1-2. 
évfolyamos tanulók részére, 
egyéni rajz 3-4. évfolyamos ta-
nulók részére. A rajz mérete 
és technikája: A4, ceruza/szí-
nes ceruza. A rajz választható 
témái: Kispatak, madár, fa.
 Kérjük a rajz hátlapján nyom-
tatott betűkkel feltüntetni a kö-
vetkező adatokat: a pályázó 
gyermek neve, iskolája, osztá-
lya, a rajz témája, szülő/kapcso-
lattartó telefonszáma, e-mail 
címe és lakcíme. (A személyes 
adatokat az egyesület kizáró-
lag a rajzpályázat céljából tá-
rolja és bizalmasan kezeli!)
 A pályázati munkákat lead-
hatják az általános iskolákban 

és a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont recepcióján kihelyezett 
gyűjtődobozokba. Egy gyer-
mek csak egy rajzzal pályáz-
hat! Leadási határidő: 2022. 
március 28. (hétfő) és 2022. 
április 22. (péntek, Föld nap-
ja) között. 
 A rajzokat témánként és 
kategóriánként a Kispa-
tak Természetvédő Egyesü-
let Facebook-oldalán (https://
www.facebook.com/hulladek-
kommandovecses/) közzéteszi 
és szavazásra bocsájtja 2022. 
április 25. és május 1. között. 
Értékes ajándékok várnak a 
legtöbb kedvelést kapott raj-
zok készítőire. Az egyesület 
által kiválasztott rajzok „Kis-
patak különdíjban” is részesül-
nek. Minden résztvevő számít-
hat meglepetésajándékra.
 Az eredményhirdetésre az 
egyesület Facebook-oldalán 
2022. május 10-én, a Madarak 
és Fák napján kerül sor. Elérhe-
tőség: kispatak.vecses@gmail.
com. VT info
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HITÉLET

Előkészületek húsvétra
Gondolatok…

A z egyházi évben a karácsonyi ünnep-
kör farsang végéig tart, akkor kez-
dődik hamvazószerdával a nagyböjt. 

A „hamvazó” melléknevet azért kapta ez a 
nap, mert ekkor – illetve a következő vasár-
nap – az előző év virágvasárnapján használt, 
megszáradt barkaágak elégetésével nyert ha-
mujával hintik meg a híveket, jelölik meg 
a homlokukat. Így a hamvazás a bűnbánat 
külső jeleként szolgál. A nagyböjt a vasárna-
pokat leszámítva 40 napig tart, vagyis hús-
vétig. Ez idő alatt a szertatások alatt az or-
gona csak az énekek kísérésére szorítkozik, 
az oltáron nincs virágdíszítés, a szertartá-
sokat lila ruhában végzi a pap, s az oltárte-
rítők is lila színűek. Régen a 40 nap alatt a 
híveknek – kivéve a gyermekeket, időseket, 
utazókat és közös konyhán étkezőket – tilos 
volt a hús fogyasztása. Jelenleg csak a nagy-
böjt péntekjein tilos a 14. évtől, de dicséretes, 
ha a kötelező előírásokon túl több önmegta-
gadást és lemondást vállalunk: „Mert tes-
ti böjtölésükkel a bűnt fékezed, felemeled a 
lelked, szent erőt és jutalmat bőven kapsz”. 
A nagyböjt péntekjein örömmel végzik el a 
hívek akár a templomban, akár otthon a ke-
resztúti ájtatosságot. Ez a szokás az 1700 kö-
rüli években alakult ki.
 A nagyböjti idő csodálatos része a nagy-
hét. Ez húsvét előtti vasárnap, virág(pálma)
vasárnap kezdődik. Az emberek megtudták, 
hogy Jézus „feljön” Jeruzsálembe az ünne-
pekre, ezért elébe mentek, pálmaágakat és 
ruháikat terítik a földre, hogy ünnepélyesen 
vonulhasson be, egy szamárcsikó hátán: „Ál-
dott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna, ho-
zsanna” – kiáltották. Vajon az éljenzők kö-
zött akadt-e valaki akkor, hogy ugyanerre a 
Jézusra – aki amerre csak járt három éven 
keresztül gyógyította a betegeket, a vakok-
nak visszaadta a látását, halottakat támasz-
tott fel és a szegényeknek hirdette az öröm-
hírt, az evangéliumot – talán ugyanezen az 
úton azt kiáltsa majd pár napra rá: „Kereszt-
re vele!”? 
 Nagycsütörtökön este elfogyasztja a „ti-
zenkettővel” a húsvéti vacsorát. Az utolsót! 
Vacsora előtt leveti felsőruháját, vizet tesz 
egy tálba, és egyenként odatérdel tanítványai 
lábához, s mosni kezdi lábukat. Ő, az Úr, a 
Mester, a Teremtő példát adva, hogy követői 

is szolgálják ki egymást. Aztán a vacsora fo-
lyamán megalapítja szeretete szentségét, az 
oltáriszentséget, hogy templomainkban kö-
zöttünk maradhasson, hogy velünk legyen 
a kenyér és a bor színe alatt: „Ez az én tes-
tem, mely értetek adatik” – mondta, miköz-
ben az átváltoztatott kenyeret tanítványainak 
nyújtotta, aztán így folytatta: „Ez a kehely 
az én véremmel, mely értetek kiontatik a bű-
nök bocsánatára”.
 Majd elmondta búcsúbeszédét, melyről 
képtelen vagyok csak pár szóban, mondatban 
megemlékezni a beszéd „gazdagsága” miatt. 
Ezt a részt János evangéliumából (13–17. fe-
jezet) kötelezően el kellene minden Krisztus-
követőnek olvasnia.
 Nagypéntek. Miután Jézust, a Krisztust a 
nép követelésére a megkorbácsolás után ha-
lálra ítéli Pilátus, átadta a zsidóknak, hogy 
megfeszítsék: „megroncsolt testben, homlo-
ka tövisben, elindul az úton, az elítélt Isten, 
vállán a kerettel”. Az „Úton” – melyet Via 
Dolorosa-nak, a fájdalmak útjának neveznek 
Jézus keresztútja óta –, többször is össze-
roskad, már nem tud beszélni sem, csupán 
egyetlen alkalommal, minden erejét össze-
szedve fi gyelmezteti a rajta siránkozó jeru-
zsálemi asszonyokat: „magatokat és gyerme-
keiteket sirassátok…”! S a Koponyák-hegyén 
már áll a kereszt, nehéz vasszegekkel rásze-
gezve Jézus, az Isten ártatlan báránya, hogy 
feláldozza magát a mi bűneinkért. Az én és 
a te bűneidért is…
 Így szerette Isten a világot, így szeret en-
gem! Világtörténelmi pillanat.  
 A kereszt alatt összegyűlt népnek az ed-
digi dráma még nem volt elég, gúnyolódik a 
megfeszítetten: „ha Isten Fia vagy, szállj le 
a keresztről…” De nem száll le, pedig meg-
tehetné, hiszen Ő a második isteni személy. 
Inkább imádkozik a népéért: „Atyám, bo-
csáss meg nekik.” Az Atya fájdalmas anyjá-
ra, Máriára hagyja tanítványát és ezzel híveit 
is. Utolsó szavai Atyjához szólnak: „Atyám, 
kezedbe ajánlom lelkemet”, és fejét lehajtva, 
kilehelte lelkét! 
 Ezekben a napokban J. S. Bach Máté-
passióját és János-passióját szoktam hall-
gatni. A János-passió 61-es Recitativójából, 
a 62-es tenor áriából idéznék pár mondatot, 
mely ez az evangéliumi szöveg költői leira-
ta, s abban különbözik, hogy a költő – és a 
zeneszerző is – bővebben „elidőz” egy-egy 
gondolatnál, érzelmileg is próbál hatni ránk: 
„De íme, lásd: a templom kárpitja levált és 

végighasadt le a földig és a föld mélye dü-
börög.  Szétnyílnak a sziklák, sok sírhant 
újból kinyílik és újra élnek és kiszállnak 
a Szentek testei…” Majd felteszi a szöveg
– nekünk is – a kérdést: „Te gyenge embe-
ri szív, ezeket tudva, mit teszel?” Ugyan-
úgy éled életed, mint eddig? Nem akarsz 
változtatni valamin? A döntésemtől függ, 
hogy Jézus Krisztus fájdalmas szenvedé-
se és kereszthalála eredményez-e valami-
lyen komolyabb változást? Őszinte lesz 
Nagypénteken a hódolatunk a Szent Kereszt 
előtt?  És nagy örömmel tudjuk-e énekelni 
Nagyszombaton, a Feltámadási Öröméne-
ket, az Exultet-t?
 „Ó, kimondhatatlan a szeretet és jóság: 
hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kí-
mélted érte, Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen 
hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és ér-
demelt!”
 Legyen szép és áldott az idei húsvétunk! 
Alleluja, Alleluja!  Nagy István Elek     

„Jézus feltámadt, győzött a 
szeretet, győzött az irgalom!”

Jézus feltámadása (illusztráció)
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A ntal Norberttel az ismeretségünk 
több irányú, elsősorban a közös ké-
zilabdás ismerősök révén, illetve ő 

akkor játszott a PLER utánpótlás csapatai-
ban, amikor én is ott edzősködtem – mond-
ta a 32 éves szakemberről Jánka Zsolt, a ve-
csési szakosztály vezetője.
 A civilben testnevelőtanár Antal játékos-
ként a PLER korosztályos csapataiban nevel-
kedett, és utánpótlás bajnoknak mondhatja 
magát! Olyan játékosok között fejlődhetett, 
mint a jelenlegi válogatott keretben szereplő 
Lékai Máté, Székely Márton, illetve az NB 
I.-ben szereplő Balogh Zsolt, Pordán Bálint, 
Váczi Dániel, Bartucz László és még hosz-
szasan sorolhatnánk!
 Nagyon fi atalon abbahagyta az aktív já-
tékot, és hamar az edzői pályára lépett. Ki-
sebb csapatok után közel 10 évet dolgozott 
Ausztriában is, ahol a Wienerneustadt együt-
tesével EHF kupa indulási jogot szerzett! 
 – Az edzői hitvallása, szerény, de célra-
törő. Fiatal kora ellenére nemzetközi rutin-
nal rendelkező edző, szakmai múltja, nem-
zetközi tapasztalatai mellett magas fokon 
ismeri a női mezőnyt – mondta az új szak-
emberről a szakosztály első embere.
 – Sajnos az ősz folyamán a női felnőtt csa-
pat nem azt az eredmény produkálta, amit 
elvártunk. Kieső helyen fejezték be a lá-
nyok a bajnokság első felét, és emellett saj-
nos mind fi zikálisan, mind pedig taktikailag 

elmarad ellenfeleitől a csapat. Úgy értékel-
tük a dolgot, hogy abban a helyzetben nincs 
garancia arra, hogy a csapat kimozdul a ki-
eső zónából – mondta Jánka azzal kapcso-
latban, miért volt szükség a váltásra.
 Úgy vélték, ilyen helyzetben egy szakosz-
tály vezetése két dolgot tehet: vagy lecseréli 
a játékoskeretet, ami azért jóval nehezebb 
feladat, vagy a szakmai oldalt változtatja 
meg. Mivel nem szeretnék, ha a lányok ki-
esnének az NB II.-ből, így mindenképp az 
edzőváltás mellett döntöttek. 
 – Olyan megoldást kerestünk, ami az ifjú-
sági csapat munkájában is stabilitást hozhat, 
hiszen ebben a szezonban sajnos az ifi sta lá-
nyok már 4 különböző edzővel voltak kény-
telenek dolgozni. Az első edző felmondott, 
akkor ideiglenesen én vettem át a munkáju-
kat, de ez csak vészmegoldás volt. Amikor 
megtaláltuk a megfelelő pótlást, az az edző 
kolléga 3 nap után felmondott! Ekkor ismét 
én ugrottam be ideiglenesen, majd egy fi atal 
kollégával igyekeztünk megoldani a helyze-
tet, aki azonban vissza kellett térjen a kisebb 
korosztályokhoz – mondta Jánka arról a kál-
váriáról, ami a női ifi -csapat őszét jellemezte. 

 Az új edző a felnőtt csapat munkája mel-
lett az ifjúsági csapat és a megyei osztály-
ban induló második számú csapat felkészí-
téséért is felel, hiszen ez utóbbiban az ifi  és 
serdülő lányok mellett a felnőtt csapatban 
kevesebbet játszók is szerepelnek.
 – Az első és legfontosabb, hogy meg kell 
őrizni vezetésével a csapat  NB II.-es tagsá-
gát. Ezen felül egy hosszabb távú stratégia 
kidolgozása és egy új szemlélet meghono-
sítása lesz a feladata a közeljövőben. Fo-
lyamatos és lépcsőzetes építkezésbe kez-
dett a női szakág, aminek az első lépése 
az ő személye, illetve a vele érkező új játé-
kosok – mondta a szakosztályvezető azzal 
kapcsolatban, milyen elvárások vannak az 
új edzővel szemben.
 Mindenképpen frissíteni szerették volna a 
keretet, és ezt az új edző személye nagyban 
segítette. Volt olyan játékos, akivel már dec-
emberben, az ő érkezése előtt megállapod-
tak, de természetesen vele is érkezett játékos, 
méghozzá olyan, aki korábban a NEKA-n 
pallérozódott, de volt olyan is, aki Antal Nor-
bert személye miatt kereste meg a klubot.
 Emellett távozók is vannak, hiszen ilyen 
helyzetben természetes, hogy vannak, akik 
máshol szeretnék folytatni, illetve olyan is 
volt, aki nem szeretett, vagy nem tudott vol-
na az elvárásoknak megfelelni, ezért távo-
zott olyan klubhoz, ahol kevesebb edzést 
várnak el.
 – A rövidtávú cél természetesen a 
bennmaradás. A középtávú célok a csa-
pat stabil pozíciója a bajnokság élvona-
lában, és amennyiben minden stimmelni 
fog (szerencse, játékosállomány, pénz-
ügyi helyzet), akkor szeretném, ha a lá-
nyok is az NB I./B-be léphetnének feljebb
 – mondta Jánka Zsolt arról, mi az elvárás 
rövid, illetve hosszabb távon a csapattal 
szemben. Sz. Gy. 

SPORT

Februártól új vezetőedző 
irányítja a Vecsés női kézi -
labdacsapatát. Az új szak-
ember érkezése a tervek 
szerint új játékosokat, célo-
kat, jövőképet hoz magával. 

Új edző, új játékosok és nagyratörő 
célok a VECSÉSI NŐI KÉZISEKNÉL

Hirdetés

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

Amikor fi gyel, felmereszti tollfüleit,
és testéhez lapítja tollait

A megfejtés: erdei fülesbagoly. Ha-
zánkban a leggyakoribb bagolyfaj, 
állománya stabil, a becslések szerint 

6500-12000 költőpár fészkel az országban. 
Közepes méretű, felálló tollfülekkel rendel-
kező, rejtőszínű madár. A baglyokra általá-
nosan jellemző módon a tojók nagyobbak a 
hímeknél. A testhosszuk 25-37 cm között 
van, a szárnyuk fesztávolsága 90-100 cm, 
súlyuk 220-370 gramm. Védett faj, termé-
szetvédelmi értéke 50.000 Ft. Nem épít fész-
ket, elsősorban a varjúfélék fészkében költ. A 
vetési varjak komoly állománycsökkenése a 
kisebb termetű baglyok költési lehetőségeit 
is beszűkíti. Ez az ok is közrejátszott abban, 
hogy az „Év madarának” választották 2020-
ban. Az erdőszéleket, ligetes állományokat, 
parkokat, temetőket kedveli, a zárt erdőket 
kerüli. Lakott területen gyakran fészkel a 
számára kihelyezett odúkban, költőládák-
ban. Évente egyszer, viszonylag korán költ, 

már márciusban lerakja az átlagosan 5-6 to-
jásból álló fészekaljat. A hímek táplálékkal 
látják el a tojót és a fi ókákat a költés során. 
A sötétben hatalmas szemük és kiváló, az 
emberénél tízszer érzékenyebb hallásuk se-
gíti vadászatukat. A laza tollazatnak és az 
evezőtollak fi nom szerkezetének köszönhe-
tően hangtalanul képesek repülni.

 Mi az a bagolyköpet?
Telente az erdei fülesbaglyok előszeretettel 
húzódnak be a városokba, hogy az éjszakai 
vadászat után kedvenc fáikon pihenjenek. 
Ilyenkor akár családi házak kertjeiben is elő-
fordulhatnak. Jól bevált alvóhelyeikre – mely 
jellemzően fenyő, nyír, fűz, vagy épp tuja – 
éveken, sőt akár évtizedeken át visszajárnak. 
Nem egyszerű észrevenni az örökzöldek sű-
rűjében, vagy épp a törzshöz közel alvó gyö-
nyörű madarakat. Jelenlétükről sokkal inkább 
a fa környéke árulkodik: ürülékük fehér, me-
szelésszerű nyomot hagy, a fa alatt pedig kb. 
3 centis galacsinok, bagolyköpetek gyűlnek. 
Ezek a nem túl megnyerő külsejű kis csoma-
gok árulkodnak a madár étrendjéről, belse-
jében ugyanis a zsákmány emészthetetlen 
darabjai vannak. Az erdei fülesbagoly ma-

darakat, hüllőket, kétéltűeket és 
ízeltlábúakat is fogyaszt, de táp-
lálékának túlnyomó részét – úgy 
85-95%-át – kisemlősök alkotják. 
Egy átlagos éjjel kettő-három rág-
csálót is zsákmányul ejt, de hideg 
téli napokon akár ennek dupláját 
is. A csontokat, tollakat, szőrt az-
tán naponta kétszer visszaöklen-
dezi: egy adagot az est beálltával, 
mielőtt kirepül, egy másikat pe-
dig éjjel, vadászat közben. Ku-
tatók számára ezek a maradvá-
nyok fontos adatokkal szolgálnak, 
melyből nem egyszerűen csak a 
baglyok étlapját ismerik meg, ha-
nem felmérhetik, milyen kisem-
lősök élnek a madarak táplálko-
zási területén. 

 Vecsésen 
telelő baglyok
A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület ja-
nuár utolsó napjaiban végezte 

a lakosság bevonásával az erdei fülesbag-
lyok telelőhelyeinek országos felmérését, az 
úgynevezett bagolyszinkront. Idén először 
városunkból is küldtünk adatokat a füles-
baglyok általunk ismert – és hosszú évek 
óta használt – vecsési nappalozóhelyéről. 
A kedvenc tujáikon és fenyőfáikon idén is 
legalább 5 bagoly szunyókál minden nap, de 
volt év, amikor számuk elérte a kilencet is. 
Az ország bagolyfővárosához, Túrkevéhez 
képest persze ez a szám alacsonynak tűnik 
(ott tavaly 601 madarat számoltak), ám a ve-
csési példányok is rengeteg – a mezőgaz-
daságban kártevőnek számító – rágcsálót 
fogyasztanak el. Az öt vecsési madár ese-
tében ez 1000-2000 rágcsálót jelent abban 
a három hónapban, amikor behúzódnak a 
városba. A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi egyesület adatai alapján tavaly 
több mint 16.000 baglyot sikerült országosan 
összeszámolni a szinkron négy napja alatt, 
és ők a telelési időszakban több mint 100 
tonnányi egeret, pockot ettek meg. E kár-
tevők vegyszeres irtására a mezőgazdaság-
ban évente rengeteg pénzt áldoznak, mely 
ráadásul óriási környezetterheléssel is jár. 
Kijelenthetjük tehát, hogy a baglyok jelen-
léte gazdasági, egészségügyi és környezet-
védelmi szempontból is rendkívül hasznos. 
 Ha valaki tud városunkban telelő vagy 
fészkelő erdei fülesbaglyokról, kérjük ér-
tesítsen minket a vecsesimadarles@gmail.
com címen. 

Kiricsi Ágnes és Lengyel Hajnalka, Vecsési Madárles 
(A csoport megtalálható a Facebookon)

Nesztelenül repül, felálló 
tollfülei vannak, és 

naponta akár öt egeret 
is elfogyaszt. Mi az? 

Látott már baglyot 

VECSÉSEN?

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

Alváskor felborzolja tollát
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SPORT

A február újabb nagy sikere-
ket hozott a darts szakosztály 
életében. Az országos ver-
senyeken kívül versenyzőink 
nemzetközi mezőnyben is meg -
mérettettek. Óriási sikerrel.

A darts szakosztály 
FEBRUÁRI HÍREI

A repülőtér-üzemeltetőjének kiemelten 
fontos a fenntartható növekedés és a 
környezetvédelem, ezért már 2019-

ben csatlakozott az ACI „NetZero by 2050” 
kezdeményezéshez és vállalta, hogy legké-
sőbb 2050-re eléri a működéséből fakadó net-
tó zéró karbonkibocsátást. A Budapest Air-
port azonban ennél is ambiciózusabb cél tűzött 
ki maga elé: részletesen kidolgozott ütemter-
ve mentén keményen dolgozik azon, hogy 
karbonkibocsátását a céldátumnál 15 évvel 
korábban, vagyis legkésőbb 2035-re nullára 
csökkentse. Céljai elérésében jó úton halad, 
hiszen a légikikötő közvetlen szén-dioxid ki-
bocsátása immár csupán a fele a tíz évvel ez-
előtti szintnek, az egy utasra jutó kibocsátás a 
2011-es szintnek pedig mindössze az egyhar-
mada. A Budapest Airport ezzel a vállalásával 
az első, nettó zéró karbonkibocsátású repülő-
tér szeretne lenni a kelet-közép-európai régió-
ban, példát mutatva a többi légikikötő számára.
 A repülőtér-üzemeltető immár negyedik éve 
fenntartja a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa 
(ACI) karbonsemleges – 3+ szintű – minősí-
tését, így ezzel továbbra is egyike a világ 58 
repülőtér-üzemeltetőjének, amelyek felelősen, 
környezettudatosan, a működésük során kelet-
kező szén-dioxid kibocsátást teljes mértékben 
ellensúlyozva működnek. Az ACI által életre 
hívott repülőtéri karbonakkreditáció az egyet-
len intézményileg jóváhagyott, globális prog-
ram, amely a világ repülőtereinek széndioxid 
kibocsátását értékeli egy hatszintű tanúsítási 
rendszer segítségével, melyben a legmagasabb, 
2020-ban megalkotott 4 és 4+ szint követelmé-
nyeit jelenleg mindössze 14 repülőtér teljesíti a 
világon. A Budapest Airport eltökélt szándéka, 
hogy a következő néhány évben megvalósuló 
erőfeszítéseinek köszönhetően el-
érje a 4+ szintet, és ezzel a világ re-
pülőtereinek élmezőnyébe kerüljön 
a fenntartható működés és a kibo-
csátás-csökkentés tekintetében.

Egységben az erő
A BUD csoportnak mintegy 250 
repülőtéri partnervállalata van, 

így a légikikötő környezeti hatásait legha-
tékonyabban velük együttműködve tudja 
csökkenteni. Ennek érdekében még 2015-
ben életre hívta a Greenairport, azaz a „zöld 
repülőtér” programot. A kezdeményezés-
ben résztvevő 40 partner célja, hogy a légi-
kikötő és az ott tevékenykedő szervezetek 
kölcsönösen együttműködve segítsék egy-
mást a saját karbonlábnyomuk és működé-
sük környezetre gyakorolt általános hatá-
sának csökkentésében. A program legfőbb 
célkitűzése a repülőtér szén-dioxid-kibocsá-
tásának csökkentése, amit a vállalat az ener-
giafelhasználás mérséklésével, a megújuló 
energiaforrásokkal, az elektromos mobili-
tás fejlesztésével, a vízfogyasztás csökken-
tésével, az egyszer használatos műanyagok 
kivezetésével, illetve a repülőtéri szelektív 
hulladékgyűjtés és a hulladékcsökkentés 
ösztönzésével ér el.

Fenntartható fejlesztések
A repülőtér-üzemeltető az elmúlt 3 év-
ben 70 milliárd forintot is meghaladó ösz-
szeget költött fejlesztésekre, melyből szá-
mos olyan újítás is megvalósult, ami a 
fenntarthatósági törekvések teljesítését, a 
karbonlábnyom csökkentését segíti. Ilyen 
például a hőközpont korszerűsítése, amit 
még a fűtési szezon előtt sikeresen megva-
lósított, így a repülőtér évente 170 000 m3 
földgázt és 340 tonna szén-dioxid kibocsá-
tást spórol meg, jelentősen csökkentve ez-
zel a légikikötő környezetterhelését. 
 A vállalat kiemelten nagy hangsúlyt fek-
tet az e-mobilitás fejlesztésére is, ezért 76 föl-
di kiszolgáló járművet, valamint 10 fl otta- és 

menedzserautót cserélt elektromos vagy hib-
rid modellre. Ennek a cserének köszönhetően 
összesen évi 140 000 liter üzemanyag és 350 
tonna szén-dioxid takarítható meg. A Buda-
pest Airport eddig 42 elektromos autótöltőt 
telepített, és 2021 decemberében elektromos 
töltő infrastruktúrájának jelentős fejlesztése 
céljából felkerült a kormány az Európai Há-
lózatfi nanszírozási Eszközből megvalósítandó 
projektjeinek listájára, amelynek keretében 1,3 
milliárd forintból 165 további e-töltőállomást 
építhet ki a földi kiszolgálók, a repülőtéri sze-
mélyzet és vállalkozások járművei számára.
 A repülőtér üzemeltetője 2021-ben 840 
MWh mennyiségű zöld energiát vásárolt, 
ami hozzávetőleges 3500 négy fős háztar-
tás havi áramfogyasztásának felel meg. A 
légikikötő nemrég további, nagyobb meny-
nyiségű zöld áramot szerzett be, aminek se-
gítségével biztosítani fogja, hogy 2022-es 
áramigénye 65%-át, 2023-tól pedig a fel-
használt teljes árammennyiséget megújuló 
energiaforrásból fedezze.

Tiszta és rendezett 
környezet
A tiszta környezet kiemelten fontos a Bu-
dapest Airport számára a kerítésein belül 
és kívül is, ezért csatlakozott a „Tisztít-
suk meg az országot!” elnevezésű kezde-
ményezéshez, amelyet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) és az 
IFKA Közhasznú Nonprofi t Kft. hívott életre. 
A program célja, hogy felszámolja a közte-
rületeken törvénytelenül lerakott hulladé-
kot. A pályázat keretében elnyert mintegy 
13 millió forint támogatásból sorompókat, 
kamerákat és vadkamerákat telepítettek a 
repülőtér környéki érintett területeken. 
 A lakosság a HulladékRadar elnevezésű 
mobil alkalmazáson keresztül jelentheti be, 
ha illegálisan lerakott hulladékot talál. A Bu-
dapest Airport így az elmúlt időszakban 655 
köbméter szemetet gyűjtött össze és szállított 
el a bejelentéseknek köszönhetően a repülő-
tér kerítésén kívül eső budapesti, ecseri és 
vecsési, de még a vállalathoz tartozó terüle-

teken. A hulladékok nagy része 
háztartási hulladék és építkezé-
si törmelék volt. Az illegálisan 
lerakott szemetet a repülőtér ál-
tal hulladékok kezelésével meg-
bízott szakcégek gyűjtik össze, 
akik a nem hasznosítható hulla-
dékokat lerakóba szállítják, az 
újrahasznosíthatókat pedig új-
rahasznosítják.  (x)

FENNTARTHATÓ REPÜLŐTÉR
– úton a zéró karbonkibocsátás felé

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hatalmas, 1500 hektáros 
területe egy folyamatosan működő, izgalmas világ, gyakorlatilag 

egy „város a városban”. A saját hőközponttal, ivóvízkutakkal és 
teljes hóeltakarító gépsorral rendelkező repülőtér üzemeltetője 
mindent megtesz annak érdekében, hogy működéséből fakadó 

karbonkibocsátást legkésőbb 2035-re nullára csökkentse.

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR
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 – úton a zéró karbon-
kibocsátás felé 

F ebruár harmadik hétvégéjén kez-
detét vette az országos bajnokság 
soft szakágban. Az első osztályban 

a nőknél Puskás Erzsébet képviseli a ve-
csési klubot. A nyitó forduló igen jól sike-
rült, 26 mérkőzésből 19-et nyert meg Zsike, 
így az 5. helyről várhatja a folytatást a 14 
fős mezőnyben. Férfi  első osztályban For-
gács László 30 mérkőzésből 11-et nyert, je-
lenleg ez a 12. helyre elég a 16-os mezőny-
ben. Másodosztályban szintén egy forduló 
után Jakab Péter 5., Helfrich Patrik 6. a 31 
versenyzőből.
 Február utolsó hétvégéjén rendezték a 
Slovak Darts Opent, ahol négy vecsési já-
tékos képviselte a klubbot. Helfrich Pat-
rik, Börzsei János, Papp János és Papp 
Rajmund. Szombaton az Open versenyt 
rendezték, itt felnőtt mezőnyben tisztes 
helytállás volt, de az ifjúsági versenyen ha-
talmas sikert értünk el. Klubunk verseny-

zője, Papp Rajmund megnyerte a rangos 
nemzetközi versenyt. Óriási teljesítmény, 
nagy gratuláció. Vasárnap a Masters ver-
senyen Papp János 17. helye nagy siker-
nek számít a több száz indulós versenyen. 
A Masters ifjúsági versenyén Rajmund 
bronzérmet szerzett. 

Bemutatkoznak a játékosok
Az eredmények után egy új kezdeménye-
zésre hívnám fel a fi gyelmet. A szakosz-
tályvezetéssel egyeztetve havonta bemu-
tatjuk klubunk játékosait itt, a VT oldalán. 
A márciusi lapszámban egykori és jelenle-
gi elnökünkről, Massza Sándorról és Nagy 
Lászlóról írok pár sort.
 Massza Sándor a vecsési darts motorja. 
Vecsésen született 1954-ben. 1999-ben kez-

dett dartsozni, akkor még teljesen amatőr-
ként. Lassan összegyűlt 20-25 állandó fő, 
és két év amatőr státusz után az eredmé-
nyeken felbuzdulva úgy döntöttek, klub-
szintre emelik a csapatot. Sanyi bácsi ve-
zetésével kérték  a szakosztály felvételét a 
VSE egyesületbe, amit az akkori vezetőség 
egyhangúlag elfogadott. A klub bázisa a 
Talicskás söröző lett, ahol egy fantaszti-
kus közösség alakult ki. Massza Sándor 
vezetésével sokáig az ország legnagyobb 
létszámú klubja voltunk. Rengeteg kivá-
ló versenyző, csapatbajnoki címek, magas 
szinten megrendezett versenyek. Dartsos 
berkekből tudjuk, élmény volt (és most is 
az) Vecsésre jönni versenyre. 2020 őszén 
Sanyi bácsi 21 év után lemondott vezetői 
tisztségéről, de nyugdíjas évei mellett is 
rengeteget segít a klubnak. 
 A klubon belül működő vezetőségi kör 
Nagy Lászlót szavazta meg a szakosztály 
elnöki pozíciójára. Az 1974-ben született 
versenyzőnk 6 éve dartsozik. Óriási elán-
nal kezdett bele a munkába, időt és ener-
giát nem sajnálva folyamatosan dolgozik a 
klubbért, és tökéletesen viszi tovább ügyein-
ket a Massza Sándor által megkezdett úton. 
Többek között az ő vezetésével költözött 
a klub a jelenlegi helyére a Fő út 112.-be, 
ahol egy minden igényt kielégítő 8 táblás 
helyiség került kialakításra. Itt megkezdőd-
tek az utánpótlás-edzések, a taglétszám is 
emelkedni kezdett. Nagy László ahol tud, 
segít az új jelentkezőknek és a régi tagok-
nak. Versenyszervezés, versenyzők neve-
zése, büféüzemeltetés, számlák rendezése, 
és ki tudja még mennyi feladat, amit intéz 
töretlenül. Egy biztos: Jó kezekbe került a 
szakosztály.
 Szakosztályunk továbbra is várja az ér-
deklődőket, minden játékkal kapcsolatos 
dologban rendelkezésére állunk. Február-
tól elérhető Facebookon a Vecsés SE Darts 
Szakosztály hivatalos oldala.
 Amennyiben bárki kedvet kapna a 
darts sport kipróbálására, megismeré-
sére, a következő elérhetőségeken érdek-
lődhet: Nagy László szakosztályveze-
tő:06-20/225-1037, Matasdi János (főként 
utánpótlással kapcsolatban): 06-30/950-
4484. Címünk: Vecsés, Fő út 112. (Táb-
labolt épülete). 
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

Papp Rajmund – a Slovak Open 
ifj úsági győztese

Massza Sándor, a darts 
szakosztály egykori elnöke

Nagy László elnök
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FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 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

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  március 28-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  április 4-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  április 11-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – április 18-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  április 25-ével  
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.:
 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eeeááááááálllllllllííííítttttóóóóó:::::::::::::::::::

zzzzzzzérééréréérééréreleleleleleleeee ttttttt

y saját bejárás esetén

felszerelt konyha

● 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)

TTTTTAAAAAAAATTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSOOOOOOOKKKKKKKKKK:::::::UUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSOOOOOOOOKKKKKKK:::::::JJJJJJJJUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJUTTATÁSOK: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

HERBÁK ZOLTÁN órás
Telefon: 06-70-378-0573

Pécel, Rákos utca 1. (5. számú üzlet)
NY.: 30
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2220 VECSÉS,  
Magyar utca 31.

Tel.: 06 29 350 870

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

• 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

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

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

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.  
TÉGY A JÓ KÖZÉRZETEDÉRT!TTTTÉTÉTÉTÉTÉTÉTTÉTTTTÉTÉTÉTÉÉTTTTÉÉÉTTÉÉÉÉGYGYGYYGYGYGYGYGYGYYGYGYYGYGYGYYYYYGYGGYGYYYYGGGYGYG   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYY JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ ÓÓ Ó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÖZÖZÖZÖÖZÖZÖZÖZÖZÖÖZÖZÖÖÖZÖZÖÖZÖZÖZÉRÉRÉRÉRÉRÉRÉRÉRRÉRRÉRÉRÉRÉRRÉ ZEZEZEZZEEZEZEZEZEZEZEZZEEZEZEZEZEEKKKKKKKKKKKKKKKKKK TTTTTTTTTTTTTTEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDDEDDEDEDÉRÉRÉRÉRÉRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRÉRÉRTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 Bajkó Erika – 06-30/280-9625

GERINCTERÁPIÁS JÓGA
60+ JÓGA

JÓGA a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

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



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!Küldd l ö él

MEXIKÓI  
ZÖLDSÉGKEVERÉK

HÚSLEVES  
ZÖLDSÉG KEVERÉK

379Ft/
690Ft/

379Ft/
690Ft/

FRANCIASALÁTA 
KEVERÉK
379Ft/
690Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 
KAKAÓKRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 

TEJES KRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft/

SÁGA CSIRKEFÁNK 
Ft/

SÁGA MINI KIJEV 
815Ft/

 
FAGYASZTOTT  

GESZTENYEPÜRÉ
495Ft 

DEBIC 
CUKROZOTT 

 
állati)

Ft/

SÁGA FASÍRTGOLYÓ

RAMA  
TÉGLA MARGARIN

815Ft/

849Ft/

Kókuszos  
piskótaszelet
190Ft/20 db

AMMERLAND 
TRAPPISTA SAJT

Ft/

PANÓNIA MESTER 
EMENTÁLI TÖMBSAJT

Ft/

KókuszosKókuszosKKKóóóóóókkkkkkkuszos

VAJ
 

Ft/


