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Elkészültek 
A TAVASZI ÚTFELÚJÍTÁSOK

A Fő út–Iskola utca és a Fő út–Berta-
lan utca kereszteződésének felújítása 
a napokban készült el. A rossz álla-

potú burkolatot mindkét helyszínen az úttest 
teljes szélességében felbontották és újjáépítet-
ték, így május közepe óta sima aszfalton köz-
lekedhetnek az arra járó autósok.
 Elkészült a Lőrinci úti járdafelújítás első 
üteme a Dózsa György utca és a Szabadkai 
utca közötti szakaszon, valamint a Fő úton a 
Tinódi utca és az Unix autósbolt közötti jár-
daszakasz felújítása is megtörtént. Befejezték 
a munkákat a Wass Albert utcában is, ahol új 
parkolókat létesítettek és fedett vízelvezető-
árkokat alakítottak ki.   
 Befejeződtek a munkák a Telepi úton is, a 
Könyök utca és a Kossuth Lajos utca közötti 
járdaszakaszon térkő burkolattal készült el a 
felújítás. 
 A Dózsa György úton még egy korábbi 
elmaradást pótolnak, a Lévai utca és a Bem 
utca közötti járdaszakasz felújítása a közeljö-
vőben megtörténik. 
 A Kálmán utca járdafelújítá si munkálatai-
nak utolsó ütemét várhatóan június közepén 
kezdik el. A befejező szakasz a Jókai utcá-
tól a Zöldfa utcáig tart, a munkák végeztével 
az utca teljes hosszán megújul a járófelület. 
 Májusban a Vághy Kálmán utcában számít-
hatnak komolyabb munkálatokra az ott lakók, 
ugyanis elkezdődnek a csatornázási munká-

AZ UTCA HANGJA

Az infl áció idén rekordokat döntött, és úgy tűnik, ez még csak a 
kezdet, ugyanis előrejelzések szerint kétszámjegyű áremelkedés is 
várható ebben az évben. A tovább gyorsuló áremelkedések 

nagy mértékben befolyásolják a megélhetést, és 
jelentős részben csökkentik a lakossági kiadásokat. 

Önt hogyan érintik 

AZ ÁREMELKEDÉSEK? 

Igen, az árak olyan 
szinten megemel-

kedtek, hogy ne-
hezebben tu-

dunk kijönni a 
fi zetésünkből. 
Ketten élünk 
a férjemmel 
egy háztartás-

ban, mindket-
ten dolgozunk, 

a gyermekünk 
már elköltözött 

a családtól. Ahol jobban lehet jelen-
leg spórolni, az a ruházkodás terüle-
te. Szerencsére van autónk, így van le-
hetőségünk, hogy több helyen tudjunk 
vásárolni, bár döntő többségében ez 
Vecsésen történik. Egy-egy nagyobb 
heti vásárlás ma már harmincezer fo-
rintra rúg, és nyilván az élelmiszerre 
is oda kell fi gyelni. Igaz szeretek főzni, 
ami a költségeket valamivel leszorít-
ja. Szerencsénk van, mert Monoron 
van egy kis gyümölcsösünk a Strázsán. 
Nem járunk szórakozni, a szabadidőt 
az unokámra fordítjuk, ezen felül pedig 
marad az internet, illetve a televízió.       

Korábban, amikor még nem emelked-
tek ennyire az árak, akkor sem volt egy-
szerű beosztani a pénzt, mivel rok-
kantnyugdíjas vagyok. A bevételek 
nagyrészét elviszi a rezsi, amihez hoz-
zá jön az élelmiszer- és persze nálam a 
gyógyszerköltség. Szerencsére az ön-
kormányzat biztosítja a kedvezményes 
szociális étkeztetést, amely jelentős se-
gítség számomra. A szabadidő kihasz-
nálása is a fentiek miatt egy kicsit kor-
látozott, ugyanakkor van internetem, 
mely kinyitja számomra a világot. Ko-
rábban jártam fellépni, mint bűvész, 

azaz gyermek- és jótékony-
sági műsorokon vet-
tem részt. Aztán soká-
ig nem foglalkoztam 
vele, de az utób-
bi időben újra ked-
vet kaptam hozzá, 
otthon újra gya-
korolgatok, és per-
sze a barátaimnak 
mutatom be a régi 
trükköket. Szerencsé-
re megtartottam a kap-
csolataimat a bűvésztársa-
dalommal, akik – hozzáteszem 
– anyagilag is támogattak. Újra fontol-

gatom a fellépést is, sőt a 
múltkor már majdnem 

is adódott erre lehe-
tőség – sajnos az 

utolsó pillanatban 
lemondták. Koráb-
ban, még a jelen-
legi Bálint Ágnes 
Kulturális Központ 

felépülése előtt a 
gyermekkönyvtár-

ban volt olyan irodal-
mi kör, ahol tartottam a 

gyermekeknek előadást, és 
persze a közösségi kapcsolódás 

fontos számomra.        Práczki Péter, fotó: VN

Nyugdíjas vagyok, és kétségtelen tény, 
hogy az utóbbi időben mindennek fel-
ment az ára. Két kutyánk van, és csirke-
farhátat kívántam vásárolni nekik, és a 
korábbi 175 forint helyett felment az ár 
375 forintra. Ezért már itt is fontos, hogy 
akciós terméket találjunk. Ha így megy 
tovább, kénytelen leszek a kutyákat is fo-
gyókúrára bírni. Ketten élünk a férjem-
mel, és a nyugdíjunkon kívül nincs más 

jövedelmünk, ezért szerencsések va-
gyunk, hogy a lányunk be tud se-

gíteni a költségvetésünkbe. A 
Lőrinci piacra szoktunk jár-

ni, de mára az árak ott is 
jelentős mértékben meg-
emelkedtek. Szeren-
cse, hogy szeretek főz-
ni, így van lehetőségünk 
arra, hogy az élelmiszer-

rel kapcsolatos költsége-
ink alacsonyabbak marad-

janak. Sajnos nincs kertünk, 
így a gyümölcsre és a zöldségre 

is kell a megfelelő pénzügyi forrás. 
A kulturális dolgok szintén beszűkültek, 
szóval nem igazán járunk sehová, így 
aztán marad a televízió. Férjemnek volt 
egy stroke-ja, ezért még ha tehetnénk, 
akkor sem tudnánk tartósan elutazni. 
A lányom segít a ruházkodásban is, és 
van közösen egy autónk, melyet alapve-
tően ő tart fenn. Ez egy hatalmas segít-
ség a bevásárlásoknál, illetve minden-
ben, amit a városban esetleg intéznünk 
kell. Az áremelkedések persze nem csu-
pán ránk vonatkoznak, mert legutóbb a 
Lőrinci piacon egy fi atal pár is panaszko-
dott, hogy az árak az égbe mentek. Sze-
rencse, hogy a férjemmel nem sok húst 
fogyasztunk, mert az jelentős mérték-
ben emelné az élelmiszer-kiadásainkat.   
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Szopper Györgyné

latok, melyeket közvetlenül követ majd a tel-
jes útszerkezet kialakítása. Emellett a Báró 
Sina Simon utcában is elkészül a csatorna-
hálózat, majd az útfelújítás is megtörténik. A 
két utca átadása az előzetes tervek szerint jú-
nius közepére várható. 
 Amint megtudtuk, városszerte folyama-
tosan haladnak az útpadkarendezési és az 
árokkarbantartási munkák. Ahol vízelveze-
tési problémák adódnak, ott ezeket folyama-
tosan orvosolja az önkormányzat. 
 Folyamatosan haladnak a útpadkarendezési 
és árokkarbantartási munkálatok városszerte. 
Ahol vízelvezetési problémák adódnak, azt fo-
lyamatosan orvosolja az önkormányzat. 
 A további út- és járdaépítésekről a forga-
lomtechnikai bizottság következő ülésén dön-
tenek majd – tudtuk meg Alattyányi Istvántól. 
 – A májusi zárszámadást meg kell vár-
nunk, ezt követően látjuk majd, hogy mi-
lyen pénzeszközöket tud az önkormányzat 
járda- és útépítésre fordítani. Ennek a függ-
vényében tudunk dönteni a további építési és 
rekonstrukciós munkákról. Az valószínűsít-
hető, hogy még idén folytatódik legalább egy-
egy új szakasszal a járdaépítés Lőrinci és a 
Széchenyi utcában, de hogy pontosan milyen 
hosszú szakasz épülhet meg, arról később tu-
dunk tájékoztatást adni – mondta a bizottság 
elnöke a további felújításokra vonatkozóan. 

Szöveg és kép: varga 

Zajlanak a felújítási munkák a Hősök ligetében 
  Ottjártunkkor még földkupacokat ke-

rülgetve nézhettük meg a város legrégebbi 
parkjában zajló munkálatokat, akkor éppen a 
parkon átvezető sétány szerkezetének kiala-
kításán fáradoztak a kivitelezést végző cég 
szakemberei. Az átadásig még viszonylag 
sok munka volt hátra, hiszen a burkolatok 
mellett a park növényállománya is megújul, 

új asztalokat és padokat helyeznek ki a terü-
letre. A sétány mentén négy fényszennye-
zés-mentes kandelábert helyeznek el, továb-
bá térfi gyelő kamerarendszert is kiépítenek. 
 A felújított parkot május 29-én adják át, 
az ünnepélyes eseményre szóló meghívót 
a 10. oldalon olvashatják.    

Szöveg és kép: VN 

Az önkormányzat által tavaszra kijelölt járda- és útfelújítások több-
sége elkészült, de a munkálatok nem állnak le, május közepén két 
utcában csatornázás és útépítés indul, és a több ütemben teljesülő 
felújítások is folytatódnak a következő hetekben – tájékoztatta la-
punkat Alattyányi István, a város Gazdasági Bizottságának elnöke. 

Kisimult az útburkolat a Fő út–Iskola utca kereszteződésében

K orábbi kérdezősködésünk alkalmá-
val arról faggattuk a járókelőket, 
hogy mire költenék a város pénzét. 

Most pedig azt kérdeztük a saját kiadásaikkal 
kapcsolatban, hogyan reagálnak a gyorsuló 
áremelkedésekre, milyen módon és milyen 
területeken kell a családi költségvetést szűkí-
teni az infl áció miatt. Ezúttal három személy-
lyel beszélgettünk, és elmondhatjuk, hogy a 
város lakói ismét őszintén és kendőzetlenül 

tárták elénk, hogy 
mit gondolnak a 
kialakult helyzet-
ről. Ezúton is kö-
szönjük minden 
résztvevőnek a bi-
zalmat és azt a né-
hány percet, amit a 
ránk áldoztak a válasz-
adással.    
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Készítsük el a 
legfi nomabb 
káposztás ételeket!
 – JELENTKEZÉS 
FŐZŐVERSENYRE

Szeptember 24-25-én lesz a XX. Vecsési Káposz-
tafeszt, amelyen idén is két napon át mérhetik 
össze tudásukat a főzőversenyen résztvevő csa-
patok. Az elkészült ételeket szombaton és va-
sárnap is külön értékeli a zsűri.  
 Várjuk baráti társaságok, családok, munkahe-
lyi csapatok és mindenki más jelentkezését, aki 
szívesen megmutatná főzőtudományát a Ká-
posztafeszten is! 
 Első körben kérjük, hogy csak ve csé siek je-
lentkezzenek, egy későbbi időpontban kiszé-
lesítjük majd a főzőcsapatok körét!
 Az első körös jelentkezési lapok beérkezési 
határideje: 2022. július 22.
 Díjfi zetési határidő: 
 2022. augusztus 31.
 A jelentkezés második fordulója, melyre a nem 
vecsési főzőcsapatokat invitáljuk: 2022. július 
23-ától indul. 
 További információ és a jelentkezési lap meg-
található a www.vecsesi kaposztafeszt.hu 
weboldalon. Szervezők
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Élménydús napok 
várják nyáron 
a vecsési gyerekeket 

HÍREK

ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÚJONNAN 
ÉPÜLŐ KÉZILABDA MUNKA-
CSARNOK ELNEVEZÉSÉRE

ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÚJ VECSÉSI 
TANUSZODA ELNEVEZÉSÉRE

Vecsés Város Önkormányzata 
ötletpályázatot hirdet az újon-
nan épülő Kézilabda Munka-
csarnok elnevezésére. A pá-
lyázaton bárki részt vehet!
 A névre vonatkozó ötleteket 
(az elnevezés rövid szöveges 
indoklása kíséretében) 2022. 
június 30-áig várjuk levél-
ben vagy e-mail-en a pályá-
zó nevének és pontos címé-
nek feltüntetésével.
 Postacím: 2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal – Titkárság 

 A borítékra rá kell írni: „Öt-
letpályázat – Kézilabda Mun-
kacsarnok”
 E-mail cím: 
 titkarsag@vecses.hu. 
 Ez esetben az „Ötletpályá-
zat – Kézilabda Munkacsar-
nok” jeligét a levél tárgyában 
szükséges feltüntetni.
 A beérkezett javaslatok kö-
zül a nevet – Kulturális Bizott-
ság ajánlása alapján – a kép-
viselő-testület választja ki 
várhatóan 2022. júliusi tes-
tületi ülésén.

Vecsés Város Önkormányza-
ta ötletpályázatot hirdet az 
újonnan épülő Tanuszoda el-
nevezésére. A pályázaton bár-
ki részt vehet!
 A névre vonatkozó ötleteket 
(az elnevezés rövid szöveges in-
doklása kíséretében) 2022. júni-
us 30-áig várjuk levélben vagy 
e-mail-en a pályázó nevének és 
pontos címének feltüntetésével.
 Postacím: 2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal – Titkárság

 A borítékra rá kell írni: „Öt-
letpályázat – Tanuszoda”
 E-mail cím: 
 titkarsag@vecses.hu
 Ez esetben az „Ötletpályá-
zat – Tanuszoda” jeligét a le-
vél tárgyában szükséges fel-
tüntetni.
 A beérkezett javaslatok kö-
zül a nevet – Kulturális Bizott-
ság ajánlása alapján – a kép-
viselő-testület választja ki 
várhatóan 2022. júliusi tes-
tületi ülésén.

I dén is tartalmas progra-
mokkal várják a gyereke-
ket a nyári napközis tábor-

ban, melyet ezúttal is a Vecsés és 
Környéke Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ veze-
tője, Tárnokiné dr. Törő Krisz-
tina és kollégái szerveznek. A 
tábor iránt olyan nagy volt az 
érdeklődés, hogy lapzártánkig 
az összes helyet betöltötték a je-
lentkezők – az idei táborban 400 
gyermek vehet részt –, de a pót-
listára még most is érdemes fel-
iratkozni, ahonnan úgy lehet be-
kerülni, ha valaki visszamondja 
a foglalást. 
 – Ez a tábor elsősorban az alsó 
tagozatosoknak szól, hiszen ők 
alkotják azt a korosztályt, akik 
még nem maradhatnak otthon 
felügyelet nélkül a nyári szünet-
ben. A tábor célja nem a gyermek-
megőrzés. Szeretnénk, ha tartal-
masan töltenék el az idejüket a 
gyerekek, ezért nagy hangsúlyt 
fektetünk a csapatépítésre, illet-
ve naponta több programmal is 
készülünk, hogy legyen válasz-
tási lehetőségük a résztvevők-
nek. Beiktattunk sok szabadté-
ri programot, lesznek csoportos 
játékok és kézműves foglalkozá-
sok, keddenként és szerdánként 
kirándulásokat szervezünk, pén-
tekenként pedig uszodaprogram-
mal készülünk. Biztosított a napi 
négy étkezés, az ételeket a Köz-
ponti Konyhában készítik. Saját 
családgondozóinkon kívül a négy 
vecsési iskolából is érkeznek ta-
nárok a táborba, hogy foglalkoz-
zanak a gyerekekkel – ismertette 
a részleteket Tárnokiné dr. Törő 
Krisztina. 
 A június 20-ától július 22-éig 
tartó tábort kétmillió forinttal tá-
mogatja az önkormányzat, így a 
szülőknek csak a részvételi díj 

Á prilis 26-án tartotta soron követke-
ző ülését a képviselő-testület. Az 
ülés elején Szlahó Csaba polgár-

mester tájékoztatta a képviselőket az el-
múlt egy hónapban történt fontosabb ese-
ményekről. A polgármesteri beszámoló két 
kevésbé örömteli hírrel kezdődött, ugyanis 
kiderült, hogy a 2022. évi önkormányzati 
feladatellátásra kiírt Belügyminisztériumi 
pályázaton nem nyert Vecsés, azaz a szak-
orvosi rendelő energetikai korszerűsítését 
célzó vecsési pályázat nem kapott támoga-
tást. Elutasították az úgynevezett pumpa-
pálya (szabadtéri kerékpáros, gördeszkás 
létesítmény) kialakítását célzó Országos 
Bringapark Programra benyújtott városi 
pályázatot is. Az Aktív- és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ levélben tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy a rendelkezésre 
álló pénzügyi keret kimerülése miatt nem 
kapta meg Vecsés a létesítményre igényelt 
anyagi támogatást. 
 Ezekkel szemben jó hír, hogy az ivóvíz-
hálózat 19,5 kilométer hosszú szakaszának 
felújítására benyújtott pályázatot befogadta 
az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um. A Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programban meghirdetett felhívás 
keretében összesen mintegy 35 milliárd fo-
rint odaítéléséről döntenek, ebből a keret-
összegből Vecsés 1,3 milliárd forint támo-
gatáshoz juthat a pályázat pozitív elbírálása 
esetén. Szlahó Csaba hangsúlyozta, a pályá-
zati forrás elnyerése nagy előrelépést jelen-
tene a városi ivóvízvezeték-hálózat felújítá-
sában.    
 Áprilisban Vecsésen járt Gódi Attila, a Ter-
rán Tetőcserépgyártó Kft. igazgatója, aki te-
lephelyet és gyártóüzemet szeretne létesíte-
ni a város területén. Gódi a polgármesterrel 
történt egyeztetést követően a Gazdasági Bi-
zottság ülésén is részt vett, ahol a bizottság 
tagjainak kérdéseire is válaszolt. Szlahó Csa-
ba elmondta, a további tárgyalások előtt sze-
retnék megismerni, hogy mivel jár egy ilyen 
gyártóüzem létesítése, illetve egy már műkö-

dő üzemben szeretnék megnézni az alkalma-
zott technológiát és a munkafolyamatokat is.  
 Április 19-én a tanuszoda és a kézilabda 
munkacsarnok kivitelezésével kapcsolat-
ban egyeztetett a Peszter Kft. illetékeseivel 
Szlahó Csaba polgármester és Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő. A kivitelezést vég-
ző cég képviselői elmondták, hogy terveik 
szerint a 2023 év eleji véghatáridővel szem-
ben ez év végéig szeretnék felépíteni és át-
adni a két létesítményt. 
 
Elfogadták a Város-
gondnok Kft. üzleti tervét 
A hulladékgyűjtési, szállítási és ártalmatlaní-
tási feladatokat is ellátó Vecsési Városgond-
nok Nonprofi t Kft. éves üzleti tervét Tuba 
Zoltán ügyvezető igazgató állította össze. Az 
idei év egyik fontos változása a január 1-jén 
történt közszolgáltató váltás. Az Érd és Tér-
sége Hulladékgazdálkodási Társulásból ki-
lépő Városgondnok év eleje óta az NHSZ 
Szolnok alvállalkozójaként látja el felada-
tait Vecsés közigazgatási területén. A kom-
munális hulladékot továbbra is az FCC gyáli 
depójába szállítják, míg a szelektív hulladé-
kot az NHSZ Szolnok dabasi válogatójába. 
Az önkormányzat a Városgondnok Kft.-vel 
közösen úgy döntött, hogy több olyan mun-
kát visszaszervez a cég tevékenységi köré-
be, melyeket az elmúlt években jellemzően 
alvállalkozók láttak el. Első lépésben a vá-
rosban felmerülő kertészeti munkákat veszi 
át a Városgondnok, ennek érdekében kerté-
szeti munkákat irányító és felügyelő szak-
embert és kertészeti munkákat végző mun-
kavállalókat is felvettek.    

Közel 350 ezer adag ételt készítettek 
tavaly a Központi Konyhában
A testületi ülésen egyebek mellett teríté-
ken volt az Oktatási Intézmények Központi 
Konyhájának éves beszámolója is. A koro-
navírus-járvány hatásai a Központi Konyha 
működését is jelentősen befolyásolták az 
elmúlt két évben. Míg 2019-ben a 400 ez-
ret is meghaladta a lefőzött adagok száma, 
addig 2020-ban már csak 300 ezer adag 
ételt készítettek a konyha munkatársai. A 
fokozatosan javuló járványügyi helyzet 
hatására a lefőzött adagszám tavaly meg-
közelítette a 350 ezret, az ebéd, a reggeli 
és az uzsonnai étkeztetések száma is nö-
vekvő tendenciát mutatott. A beszámoló-
ból megtudtuk, hogy az elmúlt évben több 
fontos felújítás is történt a konyhában, me-
lyeknek köszönhetően jobb körülmények 
között, modernebb eszközökkel készül-
nek az ételek. 
 
Gyerekek táboroztatását 
támogatja az önkormányzat
Vecsési gyerekek táborozásának támoga-
tására 2 millió forintot különített el a kép-
viselő-testület a 2022. évi költségvetésben. 
A támogatáshoz pályázat útján juthatnak 
hozzá a vecsési iskolák, cserkészcsapatok 
és a történelmi egyházak. A támogatás fel-
használását célzó pályázatot a város Kul-
turális Bizottsága írta ki. Az önkormány-
zati támogatásnak köszönhetően a vecsési 
gyerekek kedvezőbb anyagi feltételek mel-
lett vehetnek részt a nyári, az őszi és a téli 
táborokban.  VN

ÖNKORMÁNYZAT

Bár az eredmény kihir de-
tésére még várni kell, jó 
hír, hogy az Innovációs és 
Technológiai Minisztéri-
um befogadta a vecsési 
önkormányzat pályázatát. 

Hetente 80 gyermek vehet részt önkormányza-
ti támogatással a vecsési családsegítő nyári 
napközis táborában, a Földfém Alapítvány 
ottalvós tábora pedig 30 gyereknek ígér 
tartalmas kikapcsolódást a Balaton parton.  

Befogadták az ivóvízhálózat-felújítására 
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOTÜlésteremből 

jelentjük

felét kell kifi zetniük, ami egy 
hét esetén 8 ezer forintot jelent. 
A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyere-
keknek pedig mindössze 3500 
forintot.  

Ottalvós gyermektábor a Föld-
fém Alapítvány támogatásával
A családsegítő tavaly szervezett 
először ottalvós tábort a Földfém 
Kft. alapítványának támogatásá-
val. Akkor Balatonboglár volt az 
úti cél, idén júliusban pedig egy 
balatonlellei vízparti üdülőben 
lesz a gyerekek szállása. 
 – Ez a tábor inkább már a ser-
dülőkorosztálynak szól, a prog-
ramokat is ennek megfelelően 
állítottuk össze. Idén 30 fővel 
utazunk Balatonra, a rászoru-
ló gyerekeknek egy minimális 
összeget, 10 ezer forintot kell fi -
zetni, a többieknek pedig a rész-
vételi díj felét kell kifi zetniük a 
táborért. Napi 5-6 óra strand-
programmal készülünk, emellett 
több mindent szeretnénk megtar-
tani a tavalyi sikeres programok 
közül. A gyerekek nagyon sze-
rették az éjszakai holdfénytúrát, 
voltunk vidámparkban, rendez-
tünk csapatjátékokat, vetélkedő-
ket és közös főzést, a lányoknak 
még sminktanfolyamot is szer-
veztünk. Most is vonattal uta-
zunk, ami már önmagában egy 
izgalmas program, hiszen már ott 
elkezdődnek a csapatprogramok 
– sorolta az ottalvós tábor részle-
teit Tárnokiné.   
 Ez a nyári programlehetőség 
is nagyon népszerű volt a vecsé-
si családok körében, a szabad he-
lyek szinte azonnal beteltek, új 
gyerekeket ebben az esetben is 
csak akkor tudnak fogadni, ha 
valaki visszamondja a jelentke-
zését.   VN
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Országos döntő VECSÉSEN
Április 23-án, szombaton, Vecsésen került megrendezésre a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Kétnyelvű Általános 
Iskola aulájában a VIII. Bläsertreff en der Jugendkapellen, a 
Landesrat Ifjúsági zenekarainak Országos Fesztiváljára! 

A rendezvényre a Landesrat Zenekari 
Szekcióvezetésének döntése értelmé-
ben a 2019. évi minősítőn elért Preis 

mit Auszeichnung (kiemelt aranyminősítés) 
eredményeik alapján kaptak meghívót az ifjú-
sági zenekarok, így a Musikverein Wetschesch 
ifjúsági zenekara is. A minősítők alapján öt 
zenekart vártak, de a pandémia miatt két ze-
nekar visszamondta a fellépést. A rendez-
vény főszervezője és támogatója a Landesrat 
der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 
Tanzgruppen (Magyarországi Német Ének-
, Zene és Tánckarok Országos Tanács) volt.
 A Bläsertreff en der Jugendkapellen (Ifjú-
sági Rézfúvós Fesztivál) fődíját a verseny-
program eredménye alapján, a felkért zsű-
ri döntésének megfelelően a legmagasabb 
pontszámú zenekar vagy zenekarok kapják! 
A zsűri elnöke Apaczeller József, a Pécsvá-
radi Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-
ja volt, munkáját segítette Fricz József, a 
Landesrat Zenekari szekciójának tiszteletbe-
li elnöke és Makovecz Tamás, a Szent István 
Király Alapfokú Művészeti Iskola igazgató-
ja, rézfúvós tanszékvezető tanára. A követ-

kező három évben a helyezettek képviselik 
a Landesrat Zenekari Szekcióját a januárban 
szokásos LDU gálákon!
 A Magyar Nemzeti és Magyarországi 
Németek himnuszaival kezdődött el a prog-
ram. Zenélt a vecsési ifjúsági zenekar Sza-
bó Imre karnagy dirigálásával. A megjelen-
teket Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, 
Tófalvi Mónika, a vecsési NNÖK elnöke és 
Kreisz László Vorsitzender des Landesrates 
(Landesrat vezetője) köszöntötte.

 A jelenlévő három zenekar – Babarc, Pi-
lisvörösvár és Vecsés – ifjú zenészei 11 órá-
tól mutatták be programjukat. A kiírás tar-
talmazott egy kötelező polkát Farkas Antal 
gyűjtéséből, és ajánlott volt a szabadon vá-
lasztott részben helyi hagyományos zene-
anyag bemutatása. Ezt a mieink maradékta-
lanul teljesítették, a másik kettő kihagyta…
 Amíg a zsűri értékelt, addig hallhattuk 
a társszekciók két kiválóságát, a vecsé-
si Nachtigallen (Csalogányok), többszörös 
Aranyrozmaring-díjas énekkarát Fazekasné 
Gombár Mónika vezetésével, Kreisz László 
harmonika kíséretével. Igazi csemege volt 
a vörösváriak vonóshatosa is. Ezt követő-
en ismét a három zenekaré volt a pódium. 
Rövid gálaműsorral kedveskedtek a közön-
ségnek.
 Zárásként a zsűri elnöke, Apaczeller Jó-
zsef megköszönte a résztvevők produkció-
it és kifejezte abbéli örömét, hogy ők hár-
man sikeresen túlélték a világjárvány káros 
hatásait, és létszámukban, felkészültségük-
ben folytatni tudják a kényszerszünet után a 
munkát. Mosolyogni való, de teljes realitás-
érzésről tanúskodó volt az elnök azon meg-
jegyzése, hogy ezúttal elnézőek voltak, ha a 
kelleténél több, „szakállas úttörő” is muzsi-
kált az együttesekben. Kifejezte abbéli re-
ményét is, hogy a jövőben az ifjúsági zene-
karok kiheverik a járványokozta gondokat, 
és hamarosan teljes létszámban és maximá-
lis felkészültséggel vesznek részt a későbbi 
versenyeken.
 A VIII. Bläsertreff en der Jugendkapellen 
ünnepélyes eredményhirdetésén kiderült, 
hogy a Festivalpreis (Fesztivál-fődíj) mi-
nősítését és vele a 2023-i LDU gálán való 
fellépés jogát a Babarc-i Fúvószenekar 
nyerte. A mi zenészeink 2024-ben, a pilis-
vörösvári ifjú muzsikusok 2025-ben kap-
nak lehetőséget a gálán. 

Kép és szöveg Szalontai János

A VHZ Ifj úsági zenekara Szabó Imre karnaggyal

A Babarci zenekar vezetője átveszi a fő-
díjat Kreisz Lászlótól. Háttérben balról a 
két karnagy és a három zsűritag látható

Bálint Ágnes 100!
  Száz éve született Bálint Ágnes, a Frakk, 

Mazsola, Kukori és Kotkoda, Vízipók-csoda-
pók, stb. írója. Ebből az alkalomból az Emlék-
házban ünnepi évet tartunk, több rendezvényt 
is szervezünk gyerekeknek, felnőtteknek.
 Rögtön május 22-én vasárnap, következik 
a tavaly elindított Meseforgó, amelyben há-
rom évfordulós könyvet ünneplünk (Lepke 

az írógépen; A repülő dívány; Egy egér nap-
lója). A rendezvény keretében fellép Rutkai 
Bori és bandája, lesz „Állati jó bemutató” élő 
állatokkal, meseolvasás, kézműveskedés, és 
még sok minden – a részletekért kérem, ke-
ressék fel a Facebook-oldalunkat vagy a hon-
lapunkat. Várunk mindenkit szeretettel!
 A következő rendezvényünk június 19-én 
egy „ökofesztivál” lesz Csodabogarak cím-
mel. Tervezünk még családi napot, irodal-
mi pikniket, kiállítást, méltató estet – ezekről 
időben hírt adunk az internetes oldalainkon.

Németh Ágnes

NAPKÖZIS TÁBOR: 
 június 20-24-éig. 
BADACSONYLÁBDIHEGYI TÁBOR: 
 július 11-16-áig. 
További információkért hívja a 06-20/770-
0442-es telefonszámot vagy keresse a 
www.vecses2.lutheran.hu weboldalt. 

NYÁRI TÁBORT 
SZERVEZ AZ 
EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET

Májusfát állítottak 
a Vecsési Tájházban

SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁT 
ünnepelte Adél néni

Május 1-jén hangulatos 
esemény zajlott a Vecsési 
Tájház ban: látványos 
magasságú és díszítésű 
májusfát állítottak a Jókai 
Mór utca 6. szám udvarán. A 
fát a Vecsési Ifjúság Sváb 
Baráti Köre vitte a helyszínre, 
a szalagokat és a koszorút 
pedig a lányok a vendégekkel 
közösen helyezték fel rá.

A József Attila Művelődési 
Házban, népes családja 
körében ünnepelte 100. szü-
letésnapját Fekete György-
né, született Hunti Adél. 

A faállítást követően sváb táncház vet-
te kezdetét, melyhez a jó hangula-
tot a Brunner Zenekar biztosította.

 A faállítást követően sváb táncház vette 
kezdetét, melyhez a jó hangulatot a Brun-
ner Zenekar biztosította. A program ideje 
alatt az érdeklődők megtekinthették a Táj-
házat is Frühwirth Mihály tárlatvezetésével. 
A rendezvény a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Vecsési Tájházért Alapítvány és 
a Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre szerve-
zésében valósult meg.
 A májusfa úgynevezett „kitáncolását” má-
jus 29-én, a Tájház születésnapján tartják 
majd. www.vecses.hu,fotók: Szappanos Krisztina

A férfi ak együtt vitték a vállukon a májusfát a tájház udvarára A díszítés már a lányokkal és a vendégekkel közösen történt

Május 29-éig, 
a tájház születés-
napjáig áll az 
udvaron a 
feldíszített 
májusfa

V ecsés – minden bizonnyal – legidő-
sebb lakója 1922. április 7-én szüle-
tett Budapesten. Adél néni mindössze 

három éves volt, mikor édesanyját elvesztet-
te. Édesapja második házassá-
gából egy féltestvére született, ő 
idén szeptemberben lesz 90 éves. 
 Az elemi iskolát Vecsésen vé-
gezte, ezt követően dolgozott a 
Magyar Rúdgyanta Árugyárban, 
később dadusként helyezkedett el 
a vecsési Toldi Ferenc utcai óvo-
dában (ma Bálint Ágnes Óvoda). 

Férjével, Fekete Györggyel a második világ-
háború kellős közepén kötött házasságot Ve-
csésen. György 1986-ban hunyt el.  
 – Anyukámnak négy fi a született. Az 
ikertestvérem hat hónaposan meghalt, így 
maradtunk hárman, de ma már a legkisebb 
testvérünk, István sincs közöttünk. Gyurka 
öcsém és én maradtunk, mindketten túl va-
gyunk már a hetvenen – mesélte Adél néni 
idősebbik fi a, Fekete József.  
 Két fi a elvesztéséért unokáival, dédunoká-
ival és ükunokájával kárpótolta a sors, Gyur-

ka fi a révén kettő, István fi a részéről három, 
míg József részéről nyolc unokája született. 
A fi atalok tovább gyarapodtak, összesen 18 
dédunokával örvendeztették meg Adél né-
nit, aki ma már egyszeres üknagymamának 
is mondhatja magát. 
 Fekete József elmondta, édesanyja na-
gyon szeret Rubik-kockázni, szívesen ol-
vas újságokat, az estéit pedig jellemzően 
televíziózással tölti. 
 József ezúton is köszöni Szlahó Csaba 
polgármesternek és családjának, hogy elfo-
gadták a meghívást és felköszöntötték Adél 
nénit. A családtagoknak köszöni a szüle-
tésnapi ünnepség megszervezését. Köszö-
net illeti dr. Hrutka Tibor háziorvost is, aki 

ellátta édesanyját, ugyanis szü-
letésnapját követően Adél néni 
lebetegedett. Ottjártunkkor is 
pihent, ezért sajnos nem tudtuk 
vele beszélgetni. 
 Lapzártánk után értesültünk 
róla, hogy Fekete Józsefné má-
jus 12-én elhunyt. Őszinte rész-
vétünk a családnak.  varga

Az egész család, alá: Adél néni (első sor közepén) 
népes családja körében ünnepelte 100. születésnapját    
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A szokásos módon 12 korosz-
tályban indulhattak külön a leá-
nyok és külön a fi úk. A támoga-
tók jóvoltából az 1-6 helyezettek 
kapta ajándékokat, a dobogó-
sok persze többet. 

Gyerek (2016-ban és később 
születettek), lány: 1. Kalányos 
Jázmin, 2. Uricska Regina, 3. 
Kozrok Nóra, 4. Patai Panna, 5. 
Tóth-Nyári Maja, 6. Kassai Kinga. 
Fiúk: 1. Butka Zenta, 2. Kupi Hu-
nor és Zajos Igor, 3. Boros Larion. 
 Gyerek I. (2015.) lány: 1. 
Vinkler Hanna, 2. Selmeci Han-
na, 3. Mester Emese, 4. Huber 
Kincső, 5. Körösi Emília, 6. Bakos 
Noémi. Fiú: 1. Dobler Benett, 2. 
Agócs Balázs, 3. Boros Kilián, 4. 
Veres Balázs, 5. Szabó Dávid, 6. 
Molnár Mátyás.
 Gyerek II. (2014.) lány: 1. Föl-
desi Dóra, 2. Izsák Zoé, 3. Kár-

páti Flóra, 4. Kővári Lili, 5. Rejbah 
Anna, 6. Bayer Tímea. Fiú: 1. Vi-
rág Zoárd, 2. Kulácsi Nimród, 3. 
Dékány Nimród, 4. Sáfrány Noel, 
5. Balla Dániel, 6. Molnár Kevin. 
 Gyerek III. (2013.) lány: 1. 
Papp Sára, 2. Ozturk Zara, 3. 
Adorján Nóra, 4. Nagy Borkó 
Eszter, 5. Kárpáti Laura, 6. Jurák 
Dóra. Fiú: 1. Juhász Bence, 2. Né-
meth Márk, 3. Bodor Barnabás, 
4. Molnár Máté, 5. Dani Zsom-
bor, 6. Vida Balázs. 
 Gyerek IV. (2011–2012.) 
lány: 1. Molnár Miranda, 2. De-
meter Dóri, 3. Faragó Amira, 
4. Vincze Panna, 5. Tircsi Jan-
ka, 6. Szabó Rebeka. Fiú: 1. 
Nagy Bálint, 2. Juhász Domi-
nik, 3. Koplányi Ádám, 4. Gomb-
ár Ádám, 5. Gulácsi Ármin, 6. 
Ozturk Deniz. 
 Gyerek V. (2009–2010.) 
lány: 1. Sebestyén Léna, 2. Gér 

Nikolett, 3. Papp Hanna, 4. Tóth-
Nyári Virág, 5. Karip Gréta, 6. 
Szlahó Gréta. Fiú: 1. Szűcs Dáni-
el, 2. Vajo Zsombor, 3. Fehér Zol-
tán, 4. Fazekas Bálint, 5. Botor 
Dávid, 6. Mondok Levente. 
 Serdülő (2007–2008.) lány: 
1. Szanyi Szonja, 2. Viha Zsófi a, 
3. Pollák Dorka, 4. Stelcer Anna-
mária, 5. Schneider Lara, 6. Iván 
Tímea. Fiú: 1. Daróczi Tamás, 2. 
Sutka Rajmund, 3. Kardos Dani, 
4. Rákos Bálint, 5. Nagy Noel, 6. 
Fias Máté. 
 Ifj úsági (2003–2006.) lány: 
1. Antalicz Alexandra, 2. Halla 
Petra, 3. Pollák Réka, 4. Takács 
Zsuzsanna, 5. Rónai-Nemes 
Nóra, 6. Konyik Orsolya. Fiú: 1. 
Iván Péter, 2. Tasnádi János, 3. 
Tasnádi Márk. 
 Felnőtt I. (1992–2002.) nők: 
1. Újvári Viktória, 2. Katona Ale-
xandra, 3. Takács Brigitta, 4. 
Krivács Éva, 5. Gémes Kinga. Fér-
fi ak: 1. Fehértői Gergő, 2. Gényi 

Dávid, 3. Szabó Roland, 4. Pap 
András.   
 Felnőtt II. (1981–1991.) nők: 
1. Szurmák Ágnes, 2. Schnei-
derné Cseh Andrea és Méhész-
Matus Eszter, 3. Boros Kriszti-
na, 4. Kassainé Szabó Renáta, 5. 
Lendvai-Liebe Orsolya, 6. Csáki 
Orsolya. Férfi ak: 1. Dakó Ádám, 
2. Szűcs-Kulcsár János, Pichler 
Rudolf, Kökény Dávid, 6. Földesi 
Balázs. 
 Felnőtt III. (1972–1980.) 
nők: 1. Lengyel Szilvia, 2. Arzt 
György, 3. Kárpáti Ildikó, 4. Mol-
nár Anita. Férfi ak: 1. Babinyecz 
Mihály, 2. Schneider László, 3. 
Vecsei Tamás. 
 Felnőtt IV nők: 1. Rocken-
bauer Eszter, 2. Rocken bauer 
Anna, 3. Csurgó Ildikó, 4. 
Matasdiné Márta, 5. Sárai Szabó 
Magdolna. Férfi ak: 1. Tóth Zol-
tán, 2. Belicza János, 3. Herczeg 
Béla, 4. Papp András, 5. Nánási 
Tamás.   

Autolux Sedan Kft., Jusec Kft. 
(őrzés-védés), Papst Hungary 
Kft., Vecsés Sportjáért Közala-
pítvány, Kulturált Közlekedé-
sért Alapítvány, Hertz Mercur 
Rent a Car autókölcsönző, 
Jégtrade Kft., Geocor Kft., 
Reogroup Kft., Decathlon 
Áruház, Földfém Kft., Air-
port Hotel Stáció, Serenity 
Team Fotózás (Laukó Brigit-
ta), Vecsési Városgondnok 
Kft., Blass Kft., Ferihegy-Bau 
Kft., Szigü Inri Kft., Boda Bú-
tor-Boda és Társa Kft., CBA 
Vecsés Center, Microstore.hu, 
Platz Bistro, Cservák és Társa 
Kft. (Cservák Csaba), Vecsési 
CIB Bank, Willam’s TV – A tér-
ség televíziója, William’s Kis- 
és Nagykereskedés, Vecsési 
Ipartestület, Szilvána virág-
üzlet, Gábriel cukrászda, Bo-

hém pékség, Kovács Márton, 
Palotai Pál – Palsport, Ba-
logh Gyula, Kallnai Bt., Vecsés 
és Környéke Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Köz-
pont, Mini Talent Sportegye-
sület, Megmaradunk 3000 
Vecsés Magyar Kulturája 
Ápolásáért Alapítvány, Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misz-
szió, Százszorszép Kézműves 
Kozmetikumok – Kárpáti Il-
dikó. 

SEGÍTSÉGET 
NYÚJTOTTAK
A vecsési iskolák testnevelő 
tanárai, a Petőfi  iskola diákjai, 
a Vecsési Rendőrőrs, a Vecsés 
Települési Polgárőr Egyesü-
let, Séra Sándor és nem utolsó 
sorban a Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói.

A NYERTESEK NÉVSORA

A LÓTI-FUTI TÁMOGATÓI

KÖZÖSSÉG

A két év nélkülözés ki-
éheztette az embereket 
az ilyen jellegű sportos, 

vidám összejövetelekre. A fő-
szerepben mindnyájunk szeme-
fényei, a gyermekek voltak. Igaz, 
a kategóriák között szerepelt ko-

rosabb, sőt kortalan korosztály is, 
de a tömegsportot, mint minden 
korábbi évben, az óvodai és ál-
talános iskolai kislányok, kisfi -
úk hada képezte. 
 A műsorvezető, Ali kitűnő-
en, minden részletre kiterjedő-

en, nagy empátiával 
közvetítette a több-
órás műsorfolyamot. 
A rendezők kiváló-
an dolgoztak, szer-
vezetten, gördüléke-
nyen ment a verseny. 
A rendezvény biz-
tonságát szolgálta a 
rendőrség, a polgár-
őrség és a mentőszol-
gálat. A nagy meleg 
és a több száz jelen-

lévő ellenére különös esemény 
nem történt.
 Az iskolák létszámához ké-
pest a legtöbb résztvevőt a Gras-
salkovich Antal Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola adta.
 A verseny legfi atalabb indulója a 
2021-ben 
született 
Kökény 

Kitti Ildikó, a legidősebb verseny-
ző a hölgyek között Sárai Szabó 
Magdolna (54 éves), a férfi aknál 
pedig Herczey Béla (66 éves) volt.
 A köztes idő hasznos eltöl-
tését sok minden szolgálta. Az 
ITM Kulturált Közlekedésért 
Alapítványa kerékpáros köz-

lekedési tan-
pályát épített, 
volt ország-
úti kerékpár-
szimulátor és 
egyéb játékok a 
De cathlon Áru-
ház jóvoltából; és 
előjegyzéssel élvez-
hették a helikopter szimulátort, 
holdjárót, kisvasutat, két ha-
talmas ugrálóvárat és használ-
hattak számos egyéb alkalma-
tosságot. A Williams Televízió 
LED-falas autóján az elmúlt Lóti-

Végre volt 
LÓTI-FUTI!

Családi majális, sporttal fűszerezve. Így is 
lehetne jellemezni ezt a csodás – bár futáshoz 
kicsit meleg – szombat délutánt. Nagyszülők 

és szülők gyermekkaréjban, hatalmas 
forgatag és izgalmak: ki lesz a győztes. Ha 
nincs a járvány miatti két év szünet, akkor 

ez lett volna a jubileumi, 30. Lóti-Futi.

Futi versenyek 
archív felvéte-
leit is láthatták 
az érdeklődők. 
 Az igazi lát-

ványosságot a 
versenyszámok 

végén megjelenő 
helikopter jelentette. 

A  FLY4LESS Kft. által biztosí-
tott helikopterrel, az önkormány-
zat támogatásával sétarepülésre 
mehettek a gyerekek. Sorsolás út-
ján juthattak a szerencsések eh-
hez a nem mindennapi élményhez.

 Az önkormányzat 
köszöni a támogatá-
sokat, amellyel em-
lékezetessé tették a 
rendezvényt az in-
dulók számára.

VT info, fotó: 
Csomádi Ferenc

 Rajtra várnak a legkisebbek
A hőség ellenére is sokan futottak 
a vecsési sportpályán és a környező utcákban

Szurkolók is szép számmal érkeztek a 28. Lóti-Futira

Beleadtak apait-anyait

Az utolsó métereken volt a legnagyobb szükség a bíztatásra 

Az öröm pillanatai

A legfi atalabb versenyző elégedetten vizsgálta 
nyereményét. Ezért is megérte futni egy kicsit 

-

a
ru-
l; és 
l élvez-

F
a
l

v
ver

végé
helikopt

 Boldogság az 
ugrálóvárban

Büszkeség a dobogón

Vélhetően örökre 
szóló élmény marad 

a helikopterezés 
a város fölött 

A felnőtteknek 
hosszabb 

távot mértek 
ki, a pálya 

körüli 
utcákban 

is futottak
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H étfőn a felső tagozatosok megtekin-
tették Áder János köztársasági el-
nök úr online tanóráját. Az 1-8. év-

folyamok számára a szervezők választottak 
feldolgozandó témákat.
 1-2. évfolyam: A vízipók birodalmában. 
A gyerekek a vízipók birodalmában kalan-
dozhattak tanítójuk vezetésével. Játékos fel-
adatokon, meséken keresztül szereztek is-
mereteket a vizes élőhelyen élő állatokkal 
kapcsolatban.
 3-4. évfolyam: Cseppben a tenger. Az órák 
célja a gyerekek vízhez való pozitív kötődé-
sének kialakítása, erősítése a víz téma komp-
lex körbejárásával. Játékokkal (pl.: esőerdő, 
mocsárjárás, kvízjáték), zenével (pl.: vízor-
gona, a víz hangjai, Händel: Vízizene), vers-
sel (Lehoczky János: A vizek fohásza), me-
sével (Mese a vízről, A patak meséje). 
 5-6. évfolyam: Fenntartható életmód, Kik-
nek köszönhetjük ételeinket, Az élelmiszer 
útja. Ezeken az órákon a diákok megismer-
kedtek a fenntartható életmód, a fenntartható 
táplálkozás és az élelmiszerpazarlás fogalmá-
val különböző tevékenységeken, feladatokon 
keresztül. A foglalkozások alkalmával a gye-
rekek megtudhatták például, hogy mennyi 
élelmiszert fogyasztanak a világ különbö-
ző országaiban élő családok hetente, illetve 
mit tehetnek ők maguk is azért, hogy csök-
kentsék az ökológiai lábnyomukat.
 7-8. évfolyam: Tudatos vásárlás a hétköz-
napokban, Fenntartható közlekedés. A tanórák 
célja az energiahatékony, energia- és nyers-
anyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

és életvitel szemléletének megismerésével a 
környezettudatos állampolgári magatartás 
megalapozása. A fenntartható közlekedés 
témájában a diákok a közlekedés történetén 
keresztül megismerkednek a környezetkímé-
lő közlekedési eszközökkel és a közlekedési 
módok fenntarthatóbb megoldásaival.

Több közösségi 
programban is részt vettünk
Ezen a héten a feldolgozott témák mellett is-
kolánk több közösségi programban is részt 

OKTATÁS

Fenntarthatósági témahét
A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában április 25-től április 
29-ig zajlott le a fenntarthatósági témahét. Ebben a tanévben az egyik 
kiemelt téma a víz volt, de természetesen más témával is foglalkoz-
hattak a gyerekek és a pedagógusok, például az egészségvédelem-
mel, felelős fogyasztással és az állandó témával, a hulladékkal is.

vett a fenntarthatósági témahét keretében. Sor 
került a többek között a sulizsák gyűjtésre. 
Az idei tanévben 1544 kg ruhát sikerült ösz-
szegyűjtenünk. Április 28-ára papírgyűjtést 
szerveztünk. A gyűjtés és a konténerpakolás 
is remek hangulatban telt. Kiváló eredményt 

hozott az a délután: 14 229 kg
papírt gyűjtöttünk A fenntartha-
tósági témahét lezárásaként az 
egész iskola elindult április 29-én,
pénteken a 6. Andrássy-túrára. 
A túra célja volt, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek közvetlen kör-
nyezetükkel, megfi gyeljék és ér-
tékelni tudják a természet szépsé-
geit, a patak mentén végigjárják 
a tanösvényt, és játszva tanulja-
nak Vecsés és környéke történe-
téről a „Halom falu nyomában”.
 A fenntarthatósági témahét 
létrejöttében közreműködtek: 
Csorba Lászlóné, Fejérné Gál 
Tímea, Horváthné Gyurcsán 
Erika, Kazár Tímea, Kiss Gá-
bor, Kissné Fehér Judit, Roth 
Ágnes pedagógusok, valamint 
a DIKI-s diákok
 Csorba Lászlóné, Roth Ágnes

Több mint 14 tonna papírt 
gyűjtöttek össze a diákok

Jó hangulatban telt a nap

Újabb sikerek 
az Andrássyban!

  Idén a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 
koronavírus járvány miatt november helyett 
március 7-én tartottuk. Iskolánkból 30 tanu-
ló vett részt ezen a nagy múltú versenyen 3. 
osztálytól 8. osztályig. Izgalommal vártuk 
a március 22-ei napot, amikor felkerültek a 
pontszámok a verseny honlapjára. Nagy örö-
münkre két hatodikos diákunkat is meghív-
ták a megyei eredményhirdetésre, amelyet 

idén Dunaharasztiban rendeztek meg ápri-
lis 11-én. Lengyel Blanka 6.a osztályos ta-
nuló 20. lett, míg Rákosi Dóra 6.a osztályos 
tanuló 11. helyezést ért el a megyei forduló-
ban. (Mindkettőjük felkészítő tanára Csikós-
né Plauschin Katalin volt.)
 Ezúton is gratulálunk nekik, és további 
sok sikert kívánunk!

Csikósné Plauschin Katalin

MEGHÍVÓ
VECSÉSI TÁJHÁZ  
11. SZÜLETÉSNAPJA
2022. május 29. vasárnap 15 órától 
Helyszín: Vecsés, Jókai M. u. 6. Tájház

Vecsési Tájházért Alapítvány 
Német Nemzetisági Önkormányzat
Kulturverein-Vecsés
Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre

PROGRAMJAINK:
       Májusfa „kitáncoltatása”
      Vecsési óvodás és iskolás  

csoportok táncbemutatói
      Borkóstoló a Vecsési Borbarátok 

 Egyesületével
      Zenél a Vecsési Hagyományőrző  

Zeneegyesület
      Ingyenes sétakocsikázás  

Frühwirth Tamással és családjával
      Helyben frissen sült lángos  

a Kulturverein tagjaitól
      Tájház látogatás,  

tárlatvezetés Frühwirth Mihállyal

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
Koszorúzás a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából

Az újjáépített Hősök ligetének átadása

Időpont: 2022. május 29-én 14 óra
Helyszín: Hősök ligete

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vecsés Város Önkormányzata
Róder Imre Cserkészcsapat

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület

PROGRAM:
 •  Himnuszok éneklése
 •  A megemlékezésen beszédet 

mond Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
 •  Czövek Olivér Református óvoda műsora
 •  Vörösmarty Mihály szózat című versét 

szavalja el Varsa Márton
 •  Bálint Ágnes óvoda csoportjának műsora
 •  Labdarózsa Népdalkör 

és Citerazenekar műsora
 •  Szózat eléneklése
 •  A megemlékezés koszorúzással zárul

Meghívó
A megemlékezést 2022. június 4-én 16 órai 
kezdettel a Megmaradás emlékműnél tartjuk.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város 
Önkormányzata szeretettel meghív minden 

vecsési lakost a nemzeti összetartozás napján 
tartandó trianoni békediktátum 102. évfordulójára.

AJÁNLÓ
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Ballagás és érettségi a Petőfi ben

Pályaorientációs nap a 
Grassalkovich iskolában

Országos fi zikaversenyen 
szerepeltek a petőfi s diákok

OKTATÁS

Két év kihagyás után végre ismét a hagyományos ballagással 
búcsúztattuk el végzős gimnazistáinkat. Déli 12 órakor a két 
osztály tanulói meghatottan gyülekeztek gyönyörűen feldíszített 
tantermeikben, hogy részt vegyenek az utolsó osztályfőnöki 
órán, meghallgassák osztályfőnökeik búcsúzó szavait és 
utolsó jótanácsait a nagy megmérettetés, az érettségi előtt.

Iskolánkban már több éves múltra tekint vissza a Pálya orien-
tációs nap megtartása. Sajnos az elmúlt 2 évben a járvány 
miatt ez elmaradt, az idén viszont nagy örömünkre szemé-
lyes jelenléttel, a megszokott formában tudtuk megtartani.

Az udvaron mért napállandónk: 
N= 491W/m2

12.a osztály: Batizi Angéla, Csernus 
Márk Tamás, Fekete Richárd, Gárdos 
Viktória, Halmai Roland, Hok Csa-
ba Máté, Köck Loránd Balázs, Molnár 
Dóra, Omoregie Osagumwendro Grace, 
Ondics Tímea Kitti, Peterdi Zoltán Már-
ton, Pető Ottó Márk, Takaró Dániel, Var-
ga Ádám, Varga Viktória, Vas Viktória 
Noémi, Vogelsinger Gábor. 
Osztályfőnök: Gyepesy Imola. 

12.c osztály: Ákosi Dorottya, Antal 
Andrea, Bálint Szonja Lili, Boga Orsolya, 
Czalbert-Halasi Nikolett, Dankó Bog-
lárka, Dombi Lehel Attila, Gombár Emí-
lia Zsófi a, Havas Patrik, Holyba Csenge 
Dóra, Járka Teréz, Konyik Orsolya, Kuczi 
Levente Attila, Niczuly Erik Márk, Nyalka 
Alexandra, Orosz Réka, Pesti-Geiger Vik-
tor, Prazsák András Kolos, Ribai Regina 
Krisztina, Seres Eleonóra, Tuskán Kriszti-
án, Wirth Miriam Dóra. 
Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita. 

Ballagó diákjaink 
névsora

F első tagozatos diákjaink 7 szakember 
prezentációja nyomán ismerkedhettek 
a munka világával. A felettébb érdekes 

előadások keretében szó esett a bűnmegelő-
zésről, a rendőrök, az egészségügyben, illet-
ve a vízügyi területen dolgozók munkájáról. 
Hetedikeseink egy jókora gyalogtúra meg-
tétele után „terepen” is jártak, ahol a vecsé-
si vízmű munkájába nyerhettek betekintést 
elismert szakemberek irányításával. A hal-
lottak és látottak témáiban vidám vetélke-
dőkön vettek részt a gyerekek, ahol gyorsan 
kiderült, ki mennyire fi gyelt a szaktekinté-
lyek előadásain. 
 Az alsós kisdiákok elé is sokszínű palet-
ta tárult, sokféle foglalkozás rejtelmeibe te-
kinthettek be. Voltak olyan osztályok, akik 
a repülőtérre látogattak, mások a színház 
különleges világát nézhették meg. A máso-

dikosok a mézeskalács készítését, díszítését 
tanulhatták meg, mások a kerámiák készíté-
sét csodálhatták. A negyedikeseink pedig a 
hagyományos vecsési savanyúság készítésé-
nek lépéseit, pillanatait fi gyelhették meg, és 
jóízűen kóstolgatták a fi nomságokat. Minden 
előadónknak, vendéglátóinknak köszönjük a 
munkáját, ismertetőiket, amelyeket a gyerme-
kek nagy érdeklődéssel hallgattak meg.
 Az „eredmények” alapján elmondható, hogy 
tanulóink számára nemcsak érdekes, hanem 
valóban hasznos is volt ez a projektnap.
 És mivel hamarosan közeledik a húsvét ün-
nepe, alsós diákjainkkal tojásfát díszítettünk 
az iskola előtt. A tojásfán szebbnél szebb kü-
lönböző színű és mintájú tojás, fából készült 
nyuszi jelezte ennek a szép ünnepnek a kö-
zeledtét. Eszenyiné Varga Zsuzsanna 

és Gáborné Bárány Ágnes

  A Petőfi  Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulói először 
vettek részt a Katolikus Pedagógiai Intézet 
által meghirdetett Károly Iréneusz Fizika 
Tanulmányi Versenyen. A kilencedik év-
folyamról egy hat fős csoporttal (Antal La-
ura, Gáspár Adrián, Geröly Tibor, Jánosa 
Noémi, Pellegrini András, Tapodi Márton) 
regisztráltunk a kísérleti projektmunká-
ra, melynek témája a Nap, mint energia-
forrás. Az elvégzendő kísérlet napállan-

G audeamus igitur – hangzott fel a 
jól ismert dal az iskolarádióból, és 
az egymás vállát fogó diákok, vál-

lukon az iskola cí-
merével díszített 
tarisznyával elin-
dultak még egyszer 
körbejárni az épü-
letet. Útjuk a Jézus 
Szíve templomban 
ért véget, ahol rövid 
műsor, búcsúbeszé-
dek, méltatások vár-
ták őket. A legjobb 
tanulmányi teljesít-
ményt felmutató és 
kiemelkedő közös-

ségi munkát végző diákok ju-
talmat kaptak. A műsor végén 
került sor az iskolazászló ünne-
pélyes átadására a 11. évfolyam 
képviselőinek.
 Május 2-án, hétfő reggel 9 
órakor pedig megkezdődött az 
írásbeli érettségi. Az első napon 
magyar nyelv és irodalomból ad-
tak számot a diákok megszer-
zett tudásukról, majd a mate-
matika, történelem, angol és 
német nyelv következett. A kö-
vetkező két hét folyamán kerül 
sor a többi tantárgy írásbelijei-
re. A 12.c osztályból 13 tanuló 

jelentkezett emelt szintű érettségire angol 
vagy német nyelv, történelem, illetve ma-
tematika tantárgyból. Büszkék vagyunk rá, 

dó mérése és napelemcella hatásfokának 
a vizsgálata volt.  
 A tanulóknak önállóan kellett a kísérleti 
eszközt használni, a napállandó mérést elvé-
gezni, majd egy dolgozat formájában az egész 
folyamatot dokumentálni. A mérések közben 
természetesen a klímaváltozás jelenségét is 
érintettük, átbeszéltük, hiszen a napsugár-
zás és a földi élet, illetve a modern emberi 
társadalom energiafelhasználásának kapcso-
lata a mai ember számára fontos probléma. 

A kísérlet mellett fi zikai feladatlapok kitöl-
tése is a verseny része volt. 
 Nagy örömünkre és büszkeségünkre a 
versenybizottság a projektmunkánkat 3. díj-
jal értékelte. Gyepesy Imola felkészítő tanár

hogy az osztály tanulói közül négyen már 
a tanulmányaik során letették a középfokú 
nyelvvizsgát angol vagy német nyelvből.
 Érettségizőinknek sok sikert kívánunk 
mind a vizsgákhoz, mind egész továb-
bi életükre! Reméljük, örömmel fognak 
visszaemlékezni középiskolás éveikre, és 
időnként visszalátogatnak hozzánk, hogy 
beszámoljanak róla, miként alakult a sor-
suk. Kívánjuk nekik, hogy megtalálják az 
életükben azt a területet, ahol kiteljesed-
hetnek és megvalósíthatják az álmaikat!
 Bekkerné Fenyő Ágnes

Meseíró pályázat 2022
  Engedd szabadon a fantáziád és írd meg 

az idei Mesefesztivál legszebb, legizgalma-
sabb, legszínesebb, legötletesebb meséjét! Je-
lentkezz pályázatunkra és küldd el mesédet 
június 21-ig a meseiro@kulturba.hu címre! 
Beküldési határidő: június 21. 
 Téma: megkötés nélkül, vi-
szont a megadott karakterek va-
lamelyikének szerepelnie kell a 
mesében. 
 Mesekarakterek: három kis-
malac, farkas koma, óriás, hétfe-
jű sárkány, buboréktündér, por-

cica, cirkuszi társulat (porondmester, bohóc, 
gólyalábas artista), Mazsola, BÁKK Manó
 Bírálati szempont: előny, ha minél több 
karakter szerepel kreatívan beépítve a tör-
ténetbe.

 Kategóriák: Kis Manó (10 éves korig), 
Nagy Manó (10-18), Örök gyerek (18-100).
 Formai követelmény: 1-3 oldal terjede-
lem, Times New Roman betűtípus, 12-es 
betűméret, 1,5 sortávolság, sorkizárt for-

mázás.
 Nyeremények: könyvcsomag, 
Mazsola Játszóház belépők, szín-
ház és koncert jegyek a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ őszi 
évadára. A fődíjas mese publi-
kálásra kerül a Vecsési Tájékoz-
tatóban.  BÁKK csapata

A 12.a osztály

A 12.c osztály
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A BÁKK-ban megrendezésre 
kerülő programok korláto-
zások nélkül látogathatók!
 További információkért kö-
vessenek minket a Facebook-
on vagy weboldalunkon.
 A programváltoztatás jo-
gát fenntartjuk, az egyes 
programokról és a jegyér-

tékesítésről weboldalunkon 
és a Facebookon (facebook.
com/kulturba) értesülhet-
nek leggyorsabban. Tavaszi 
évadunkra a jegyek online a 
www.kulturba.hu oldalon, 
valamint nyitvatartási időben 
jegypénztárunkban váltha-
tóak.

PROGRAMAJÁNLÓ
BÁKK NYÁRI TÁBOROK 2022 

X. BÁLINT ÁGNES MESEFESZTIVÁL
BÁLINT ÁGNES 100 – A MESE ÖRÖK

Különböző tematikájú táborokkal várjuk a 8-14 éves 
gyermekeket június, július és augusztus folyamán. 

NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
– MAGYAR NÓTA ÉS OPERETT MŰSOR

A BÁNFALVY STÚDIÓ BEMUTATJA:
MILES TREDINNICK: ELVIS, OLTÁR, MIAMI

Időpont: 2022.  június 4. 13 óra • Jegyár: 3 200 Ft

Időpont: 2022.  június 8. 19 óra • Jegyár: 4 800 Ft

Időpont: 2022.  július 8-9-10.

  A HUNGARIKUM-ART Kul-
turális és Művészeti Egyesület 
szervezésében ma gyarnóta és ope-
rett műsorral örvendezteti meg a 

műfaj kedvelőit Tarnai Kiss Lász-
ló, Budai Beatrix, Kalina Enikő és 
Dócs Péter. Az énekeseket kíséri: 
Báder Ernő és cigányzenekara.

  Főszerepben Beleznay Endre, Kiss Ramóna és Vastag Tamás.

    Három különböző tematiká-
jú táborral várjuk a 8-14 éves 
gyermekeket június, július és 
augusztus folyamán. Barlangász
–Természetjáró, Mesterségek és 
Társasjáték táborokkal készü-
lünk. A természetjáró és a mes-
terségek táboraink megteltek, a 
társasjáték táborra (augusztus 
22-26. 8-17 óráig) még van né-
hány szabad helyünk.

    Hagyományos görög ze-
nével és táncházzal, táncelő-
adással, valamint harci bemu-
tatóval várjuk közönségünket 
ingyenesen látogatható esemé-
nyünkre.

 A rendezvény ideje alatt au-
tentikus görög ételekkel és ita-
lokkal készül a Platz Bistro.
 Várunk benneteket in-
gyenes nyárindító progra-
munkra!
 18.00 – 22.00: 
 Mydros Görög Zenekar 
 (az est folyamán 
 végig a színpadon)
 8.30: Helidonaki 
 Táncegyüttes
 19.00: Ókori görög 
 harcosok bemutatója

    Az egész hétvégét felöle-
lő eseménysorozat az elmúlt 10 
év mesefesztiváljait ötvözi majd 
névadója, Bálint Ágnes szüle-
tésének 100. évfordulójával. Az 
idei fesztiválra a báb- és gyer-
mekszínházi előadások bemu-
tatására olyan hazánkban mű-
ködő, nagy hagyománnyal bíró 

kő-bábszínházakat kértünk fel, 
akik repertoárjuk legjobb elő-
adásait hozzák majd el Vecsésre. 
A minőségi programok mellett 
látványos és különleges megle-
petés játékokkal is készülünk.
 Hamarosan jelentkezünk a 
további részletekkel és a teljes 
programmal!

Időpont: 2022.  június 7. 17-21 óráig  • Jegyár: 500 Ft/fő

BOARD GAME CLUB
Társasjáték klub Vecsésen

    Regisztráció: 
 urban.szilvia@kulturba.hu
 Speciális napi verseny: Sár-
kánytojás társasjáték. A nyertes 
Dudab kártyajátékot vihet haza. 

 Előzetes regisztráció esetén 
több, mint 100 stratégiai, party- 
és kártyajátékból válogathatsz!
 A játékot profi  játékmesterek 
moderálják!

BÁKK KULTÚRSOKK: 
GÖRÖG EST
Időpont: 2022.  május 21. 18 óra

 További információ és jelent-
kezés: www.kulturba.hu
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Május 6-án a BÁKK színháztermében és aulájában rendezték 
meg Bányász Béla festőművész retrospektív (visszatekintő) 

kiállítását. A tősgyökeres vecsési művész (1927–2005) 
tárlatára a család mellett nagyon sokan voltak kíváncsiak.

BÁNYÁSZ BÉLA 
KIÁLLÍTÁS 

„A legtöbb képem alapja 
egy régi élmény”

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Emlékcsengő

Sallay Gyula
Vírustánc

Varjasi Béla
Tömény gonoszság

Kelemen Bata Mária 
Változó élet 

Hegedűs Károly
Átrendeződés

Benke Mária
Nyugdíjas vagyok

Czeglédiné Vitárius Erzsébet képe

Emlékcsendítő léptekkel
jött szél-szárnyaszegett alkony,
odafent az ég ablakán
lapult gyermekkori arcom.

Sokszor vártam Édesanyám
egyedül a régi házban,
hiába volt sok játékom,
minduntalan csak Őt vártam.

Mit sem láttam a világból
a belehelt üvegen át:
ma sem tudom, ki féltette
jobban akkor a másikát.

Karjait, ha felém tárta
angyalszárnyak voltak azok:
elsorvadtak az időben,
néha most is magam vagyok.

Józanságra intő léptek
az ég ablakához visznek,
mit sem látok a jövőből,
s torzítják arcom az évek.

Tanulok, de a betegségem is,
és gyorsabban tanul a kis hamis. 
Engem segít orvosok, kuruzslók hada,
belém dugva pirulák garmada.
A bennem dúló háborúnak
én aggódva drukkolok.
Barát, család körben áll,
mint focit a szurkolók.
Ő is tanul, és igen gyorsan változik,
nem értem, mi végre győz,
ha velem együtt égetik?

Az országot tönkre tette,
hogy hatalmát terjeszthesse.
Nem számít gyár, lakóépület,
csak övé legyen a terület.
Emberek halnak, menekülnek,
borzalmas helyzetbe kerülnek.
Óvhatjuk szelektíven a jövendőt,
ha sok rakéta, égő olaj rontja a levegőt.
Nem tudni világunk hová jut,
ha az őrülteket meg nem állítjuk.
Csupa üres frázis: jog és igazság!
Mondhatjuk valaha? Béke, biztonság!

Egyre múló, sokasodó évek,
változik a jól megszokott élet. 
Az emberek keresik az újat, 
sajnos már nem „közös nótát fújnak.” 

Önös érdek lett mára a divat, 
lerombolják a szeretethidat. 
Hömpölygő árban fuldoklik a lét, 
zavaros vízben elúszik a tét. 

Pénz útján járni nagyon szeszélyes:
ki tüskébe lép, bizony veszélyes! 
Megsebzi a testet és a lelket, 
életen át viseli a terhet. 

Annyi minden megváltozott mára, 
semmiségért taposnak a sárba. 
Vajon ismerik még az emberek 
milyen a híres parasztbecsület? 

Nézek egyhangú érzelgéssel,
gyűrődik az este a szememben,
a naplemente mosolyt csal
messze révedt álmatag perceimbe.

Elbukik az utolsó veretes fény,
bebámul az ajtó fésületlen résein,
átrendezi a szoba négy sarkát,
messze tűnő árnyamon suhan át.

Meghajol az asztalon a mezítelen
váza, rózsát ábrándozik magába,
a falon ülnek a tapétából hulló
illatok, virágjuk cigarettafüstbe márt.

Fekete szatócsvásznat lebbent a szél,
halott lámpa villan ritkás szövetén,
az útra vetített lángját csapkodja az
eső, gyöngyeit arcomra szegezi.

Peregnek a napok, észre sem veszem,
lassan-lassan megöregszem?
Tavasz után azonnal itt a tél,
régi szép időkről mesél.

Nem rég még nehezen telt egy hét,
most gyorsan illan el, mint a lét…
Nincs idő semmire ebben a rohanásban,
beleszédülő kapaszkodásban.

Kérlek IDŐ!—Ne siess még!
Hadd legyen felettem sokáig kék az ég!
Gyönyörködhessek, élvezzem e kincset,
ne vegyem észre még a „nincset”.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

K is Tóth János, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte a színházterem-
ben a vendégeket. Egy 2002-ben, a 

Vecsés TV-ben bemutatott riportot kíván-
tak elsőként levetíteni a közönségnek, de a 
technika ördöge változtatott a menetrenden. 
Elsőként Kerepesi László, a Vecsési Zeneis-
kola művész zongoratanára egy nagyon szép, 
erre az alkalomra készült improvizációs mű-
vel ajándékozott meg minket, majd megtör-
tént a tv-riport levetítése is. Döbbenetes erő-
vel hatott, ahogyan a mindig életvidám festő 
beszélt indulásáról, művészeti hitvallásáról, 
szeretett családjáról, a festészet és a család 
elválaszthatatlan fontosságáról az életben.
 A vetítés okozta emelkedett hangulatot 
csak tovább fokozta a jóbarát és pályatárs 
Fegyó Béla festőművész méltatása, amely-
ben a személyes élmények mellett szakmai 
vélemény is megformálódott. Kiemelte, hogy 
Bányász Béla alkotásaiban a csendélet, a táj-
kép és a fi gurális ábrázolás változik, és mind-
egyik a legmagasabb művészeti fokon jelenik 
meg. Festményeit jellemzi még, hogy mind-
egyikben van valami jellegzetesség, egyéni 

íz, amivel a kép több lesz egy fotónál. Beszé-
de végén javasolta, hogy Bányász Béla ma-
gas színvonalú életműve megérdemelne egy 
állandó kiállítóhelyet azok bemutatására.
 Az aulában láthattunk egy válogatást 
festményeiből, amelyet a művész két lánya: 
Bükkné Bányász Rita és Törőcsikné Bányász 
Borbála adott át a gyűjteményből, és Görög 
Béla festőművész, a művelődési intézmény 
korábbi művészeti vezetője rendezte tárlattá.
 A kompozíciók megtekintése mellett bő-
ven gyűltek az elismerő bejegyzések a ven-
dégkönyvbe, és vendéglátással is kedvesked-
tek a rendezők.
 Bányász Béla 1947-ben kezdte művészeti 
tanulmányait Hincz Gyula festőművész irá-
nyításával. 1968-ban alapító tagja lett a roko-
náról, Nagy Istvánról elnevezett Képzőművé-
szeti csoportnak, amelynek 10 évig elnöke volt. 
A későbbiekben is a négy gyermekes család 
megélhetést biztosító kétkezi munka mellett 
szabadműhelyekben folyamatosan igyekezett 
tanulni olyan mesterektől, mint Szentendrén 
Barcsay Jenőtől és Czóbel Bélától.
 Festői hitvallásáról ezt mondta: „A mű-

vészetemet kizárólag 
érzelemre építem. A 
belső érzéseimet 
próbálom visszaad-
ni olyan formában, 
hogy a néző ugyan-
azt érezze, amit én 
éreztem alkotás köz-
ben. Ha ez sikerül, 
akkor boldog vagyok, 
mert elértem célomat. 

…Egy régi pillanatot 
vagy tájat lelki sze-
meimmel látok évek-
kel később, mint az 
eredetit láttam.” 
 Bányász Bélát Ve-
csésen mindenki is-

merte, és biztosan állítható, hogy nem volt 
ellensége, mert nem lehetett. Egy kedves 
művészember volt, aki két lábbal állt a föl-
dön. Tudta, hogy talentum van a tarsolyá-
ban, de tudta és vállalta a felelősségét a csa-
láddal szemben. Drága feleségével, Ágnes 
asszonnyal szemben, akivel példás csalá-
di életet éltek, szeretetben, boldogságban 
és sok-sok munkában. Négy gyermek fel-
nevelése, taníttatása semelyik korban nem 
könnyű kereszt. Számára első volt a csa-
lád, a festészet csak utána következett. Kö-
zel negyven éven át ismertem, később atyai 
barátságával is megajándékozott. Együtt 
dolgoztunk lányai házának építésén, mal-
tert kevert és hordott, és közben színes 
egyéniségével anekdotázott, a munka vé-
gén pedig – fi ttyet hányva a fáradtságnak –
ittuk a fröccsöt és nevettünk sokat. Mintha 
tegnap lett volna, amikor nagy boldogsággal 
mondta – Jánoskám, itt járt nálam Bereczky 
Lóránt, a Magyar Nemzeti Galéria főigaz-
gatója. Kiválasztotta és megvásárolta két 
képemet! Bekerültem a halhatatlanok közé!
 Igen, mert a művészek számára ez az iga-
zi mérték. Tagja volt a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének is, neve fellel-
hető az Új Magyar Művészeti Lexikonban. 
Vecsés Városa Díszpolgári címet adományo-
zott számára 2003-ban. Számomra is óriá-
si értékkel bír a Béla bácsitól ajándékba ka-
pott két kép.
 A kiállítás szép estét hozott, jó volt rá em-
lékezni, érezni közelségét, mély emberségét. 
Biztos, hogy odafenn is jó társaságban van: 
feleségével, eltávozott gyermekeivel, kiváló 
pályatársaival. Ott is fest, vidáman beszél-
get és aggódik a földi létben élő gyermekei-
ért, unokáiért és dédunokáiért – és ismerve 
őt –, mindnyájunkért.

Kép és szöveg: Szalontai János

Bányász Béla önarcképe 
mellett Fegyó Béla festőművész

Fájdalmasan aktuális alkotás: Elfelejtve (1995)
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EGYHÁZAK 
ÉLETE

Nehéz idők. Mondhatjuk teljes joggal, hiszen 
a majd kétéves járvány után a közelben dúló 

háború okozta menekültáradat ellátása 
jelent újabb feladatot a társadalomnak. 

A határon, vagy éppen a 
vasútállomásokon meg-
jelenő menekültek ellá-

tásában döntően az egyházak, az 
önkéntes segítők járnak az élen. 
És természetesen minden jóaka-
ratú ember, aki bármilyen formá-
ban segít a kilátástalan helyzetbe 
kerülteken. Ez is adta az apropót, 
hogy a vecsési egyházaknál ar-
ról érdeklődjünk, milyen álla-
potban vészelték át a járványos 
időket, és milyen terveket sző-
nek az idei évre?
 Első utunk Vecsés legrégeb-
bi egyházához, a római katoli-
kus Óváros plébánia vezetőjé-
hez, dr. Huszka Mihály plébános 
atyához vezetett. A plébániához 
a Jókai utcai Szent Kereszt temp-
lom és a Petőfi  téri Jézus Szíve 
plébániatemplom tartozik. Az 
atya szavai óvatos optimizmus-
ról árulkodnak. 

 – Nehéz idők voltak, sok új ki-
hívással kellett megküzdenünk. 
Hálásan köszönöm a Williams 
TV segítségét, hogy felvették a 
szentmiséket előtte, majd azokat 
vasárnap délelőtt bemutatták a té-
vében. A járvány újabb hullámá-

nál a zoom segítségével vasárnap 
délelőttönként közel 100 család-
dal találkozhattunk a közösségi 
médiában, és ilyen módon tart-
hattunk szentmiséket. Egészen 
biztosan ennek is köszönhetően a 
hívek együtt maradtak. Karitász 
és lelki csoportjaink is el tudták 
látni feladatukat. Ami érdekesség, 
hogy a vallás gyakorlásának ez a 
módja mintha kicsit elkényelme-
sítette volna a híveket, de az újra 
beinduló programjaink, az első-
áldozásra és a bérmálásra való 
felkészítés, és az élő, templom-
ban átélt szentmisék, áldozások 
élménye visszahozza a régi éle-
tünket. Ennek első lépése a hús-
véti nagyhét teljes hitében való 
átélése volt két év után.
 Mihály atya elmondta, hogy 
jeles események várnak a plébá-
nia híveire. Szeptember 18-án, a 
Szent Kereszt templom búcsúján 
ünneplik az egyház vecsési szü-
letésének 225 éves jubileumát ün-
nepi püspöki misével. Erre az al-
kalomra tervezik a bérmálást is, 
és október első vasárnapjára az 
elsőáldozást. 
 A járvány okozta élő misék el-
maradása abban jelentett előnyt, 
hogy a Szent Kereszt templom 
teljes belső megújulása a karan-
tén ideje alatt megvalósulhatott. 
Tavasszal a templom külső szí-
nezése és a lépcső újralapozása is 
elkészült. Január 30-án a szélvi-
har károkat okozott a Jézus Szí-

HITÉLET

ve templom tetőzetén. Kúp és 
lemez palákat szakított le. Ezek 
megjavítása kormányzati segít-
ségből valósult meg. 
 Ha megnyitjuk a plébánia hon-
lapján az aktuális hírlevelet, ak-
kor két felhívást is olvashatunk. 
Folyamatos gyűjtést tartanak a 
háború menekültjei számára, és 
más időszakban a vecsési rászo-
rultak részére is. A hírlevél kez-
dő sora már régóta az, hogy ké-
rik Szent József közbenjárását 
egy római katolikus óvoda meg-
építéséhez.
 – Hosszú idő óta dédelgetett 
tervünk, hogy a Fő utcai régi 
plébánia épülethez tartozó te-
rületen – de nem a régi plébá-
nia épületében, mert az térségi, 
egyházi feladat ellátását szolgál-
ná – egy fenntartásunkban mű-
ködő óvoda épülhessen. Csodá-
latos dolog volna, ha Vecsésen 
egy óvodától gimnáziumig ter-
jedő római katolikus nevelési-
oktatási intézmény hálózat mű-
ködhetne. Nagy áttörésként kell 
értékelnünk, hogy a püspöksé-
gen elvi döntés született arról, 
hogy az EKIF (Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főigazgató-
sága) megépíti ezt a 75 fős óvo-
dát az államtól kapott egyházi 
támogatási keretből. Selmeczi 
Zoltán főigazgató úr biztosított 
bennünket erről, a megbeszélé-
sen jelen volt városunk polgár-
mestere is – mondta Mihály atya. 
 Az óvodához annyit hozzá kell 
tenni, hogy az állam az egyházi 
óvodákhoz ugyanúgy biztosítja a 
forrást, mint az állami fenntartás-
ban lévő óvodákhoz. A plébános 
úr hozzátette, hogy természete-
sen más gyülekezetek gyerme-
keit – ahogyan a Petőfi  iskolá-
ban is – szeretettel várják. 
 A megvalósulás elindításá-
hoz az önkormányzat támogató 
igénylése kell a püspökség felé. 
Reméljük, hogy a járvány meg-
szűnése után, amint az élet a nor-
mális medrébe kerül, ez is meg-
történik.

Szalontai János, fotók: varga

  Az Evangélikus Egyház augusz-
tus 18-23. között hatnapos kirándu-
lást szervez Erdélybe, Székelyföld-
re. Az utazás költsége 78  000  Ft/fő, 
ami magában foglalja az utazást, a 
szállást és a félpanziós ellátást fa-
lusi turizmus keretében. Részle-

Kirándulás 
Székelyföldre

tekről a templom irodájában és a 
06-20/770-0442 telefonszámon le-
het érdeklődni. Részletes program: 
www.vecses2.lutheran.hu.  
 Az utazáshoz az akkor érvényes 
járványügyi feltételek megléte kö-
telező! VT info

Húsvéti fáklyás keresztút Huszka Mihály atya vezetésével. 
Két év után újra teljes hitben élhettük át a húsvéti nagyhetet 

Kőfeszület 
az Epresben

Ő szinte leszek, nem számítottam rá, 
de nem is az elismerésért csinálom, 
hanem a jövő nemzedék számára. 

Korábban se számítottam kitüntetésekre, ha 
kaptam, megköszöntem, és folytattam a mun-
kámat tovább – mondta Gál István, aki koráb-
ban is kapott miniszteri kitüntetést, de nem 
ilyen magas rangút.

Magyar Ezüst Érdemkereszt
A Magyar Ezüst Érdemkereszt a független 
és demokratikus Magyarország érdekei-
nek elősegítése, valamint támogatása kö-
rül kimagasló érdemeket szerzett magyar 
és külföldi állampolgároknak adományoz-
ható, külön polgári és katonai tagozattal.
 Február elején a miniszterelnöki hivatal-
tól kapott egy emailt, melyben tudatták, ja-
vaslatot nyújtottak be a nevére ennek az el-
ismerésnek a céljából. Március elején pedig 
újabb üzenetet kapott, melyben azt írták, a 
kuratórium úgy döntött, hogy a jövő nemze-
dék számára a hagyományok, a helyi törté-
neti gyökereink megismerése terén iránymu-
tató tevékenysége elismeréseként megkapja a 
kitüntetést, amelyet március 11-én adtak át. 
 – Helytörténettel foglalkozom 1948 óta. 
Először 1963-ban léptem be a közösségi élet-
be, és kisebb nagyobb megszakításokkal máig 
részt veszek benne. Anyám szerény körülmé-
nyek között, egyedül nevelt hármunkat, de ké-

sőbb mind a hárman 
a tanulást választot-
tuk, hogy kitörjünk a 
szegénységből – em-
lékezett a kezdetekre.
 Amellett, hogy el-
ismert tanár volt, szá-
mos pozíciót betöl-
tött Vecsésen. Három 
ciklusban volt önkor-
mányzati képviselő, 
volt az Oktatási-, Mű-
velődési- és Sportbi-
zottság elnöke, és a 
Településfejlesztési 
és Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke 
is. Emellett számos 
könyve jelent meg, 
többek között a Gróf 
Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola történe-
téről, az 1956-os forradalom vecsési hőseiről 
és áldozatairól, a vecsési cserkészcsapatokról, 
neves vecsési emberekről, településünk dísz-
polgárairól, városunk köztéri és egyházi szob-
rairól, emlékműveiről.
 De nevéhez köthető az Erzsébet tér par-
kosítása, az ott található kopjafát, a II. világ-
háború vecsési áldozatai emlékművét is az ő 
kezdeményezésére állították fel. A könyvírás 
mellett maketteket is készít Vecsésről, olyan 
épületekről is, melyek a háborúban elpusz-
tultak. Korábban elkészítette Vecsés méret-
arányos makettjét is 7000 házzal.  
 Egészségével kapcsolatban elmondta, jobb 
lehetne, de rosszabb ne legyen. Családjában 
többeknek is gond volt idős korábban a hal-
lásával, és neki is vannak problémái. 
 – Ez a legnagyobb gondom, ezért mon-
dok vissza minden közszereplést. Tanulmá-
nyi, sport, versmondó versenyeket szervez-
tem, de nem szeretném, hogy a hátam mögött 
összesúgjanak. Emelt fővel akartam vissza-
vonulni. Csak azt kérem mindenkitől, őriz-
zék meg, amink van! A háborúban sok min-
dent elvesztett ez a város, és az azóta történt 
fejlődésnek aktív résztvevője voltam.
 – A könyveimre, a „Fal nem épül ember 
nélkül” musical szövegkönyvére, de tulajdon-
képpen az összes munkámra büszke vagyok 
– mondta arra a kérdésre, mire a legbüszkébb 

hosszú pályája során. Elárulta, hatodikos ko-
rában kifűrészelte Európa összes államát, a 
darabokból pedig a puzzle-hoz hasonló kira-
kót készített. Most ugyanezt tervezi Vecsés-
sel kapcsolatban is, hogy az így elkészített ki-
rakós segítségével a fi atalok játszva ismerjék 
meg a települést. Sz. Gy., fotó: varga

PORTRÉ

Ha valaki bármi érdekeset szeretne tudni Vecsésről, a város történetéről, történelméről, annak 
Gál Istvánhoz kell fordulni. A népszerű nyugalmazott tanár és helytörténeti kutató munkásságát 

idén országos szinten is elismerték, hiszen Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. 

„Csak azt kérem mindenkitől, 
őrizzék meg, amink van!”

Gál István nyugalmazott tanár, helytörténeti kutató

A Magyar Ezüst Érdemkereszt

A kitüntetés adományozásáról szóló oklevél 
Áder János köztársasági elnök aláírásával
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E 120 éves hagyománnyal bíró rendezvény-
nek már a kezdeti időkben elsődleges cél-
ja volt az iskolások természetszeretetre 

való nevelése. 1902-ben Párizsban egyezmény 
jött létre a mezőgazdaságban hasznos madarak 
védelemére. Még ebben az évben megszervez-
te Chernel István ornitológus az első magyar-
országi Madarak és Fák Napját, majd 4 évvel 
később Apponyi Albert miniszter körrendelet-
be foglalta a következőt: 
 „(…) elrendelem, hogy lehetőleg már a folyó 
1906. évtől kezdve minden állami, községi, tár-
sulati és magán elemi népiskolában május vagy 
június hóban (…) külön nap szenteltessék kizá-
rólag arra a célra, hogy azon a napon a tanító 
a hasznos madarak természetével, jelentőségük-
kel, e madarak védelmével és szaporításának 
szükséges voltával, az erre szolgáló módokkal 
és eszközökkel az iskolai ifjúságot megismer-
tesse, és ugyanezt a napot felhasználja arra 
is, hogy a fáknak és cserjéknek a hasznos ma-
darak fészkelésére és szaporítására való befo-

lyását megvilágítván, a fák és a befásítás nagy 
jelentőségét megmagyarázza, és ahol ezt a he-
lyi viszonyok megengedik és indokolják, has-
son arra is, hogy a gyermekek a vidéki viszo-
nyokhoz képest legtöbb előnyt szolgáltató fák 
és csemeték ültetésével tegyék a madarak és 
fák napját emlékezetessé és állandóan hasz-
nossá.” (részlet Apponyi rendeletéből) 
 Az első világháború idején, és az azt kö-
vető években kisebb jelentőséget tulajdoní-
tottak a Madarak és Fák Napjának, egészen 
1931-ig, amikor Klebelsberg Kuno vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Apponyit méltatva 
szintén rendelkezett az ünnep megtartásáról. 
A miniszter kiterjesztette a korábbi rendele-
tet a polgári és középiskolákra is, így ez im-
már a Vecséstelepi Polgári Leányiskolára is 
vonatkozott. Kiegészítésképpen Klebelsberg 
előírta, hogy az iskolák beszámolót készítse-
nek arról, hogy „megtartották-e rendszere-
sen, és milyen eredménnyel a madarak és fák 
napján a szóbanforgó előadásokat, és hogy a 

KÖRNYEZET

„A fa és bokor (…) megóvásával és ápolásával együtt önként 
föltámad és gyökeret ver a nép szívében, értelmében egyaránt, 
a hasznos madarak védelme is.” (Klebelsberg Kuno)

Föld napja alkalmából 
szervezett szemétszedő akci-
ót április 30-án a Kispatak 
Természetvédő Egyesület. 

Vajon hogyan ünnepelték a Madarak 
és Fák Napját mintegy 80 éve Vecsésen?

Megtisztították a patakpartot

vele kapcsolatos fa és cserjeültetés folyamat-
ban volt-e”. Emellett fontosnak tartotta, hogy 
minden iskolában elérhetők legyenek „a ma-
darak és fák napján tartandó előadásokhoz 
szükséges külön útmutatások és vezérfona-
lak”, valamint Herman Ottónak nagyhatású, 
a Madarak hasznáról és káráról című műve. 
 Nem meglepő tehát, hogy Vecsésen is 
régi hagyománya van e nap ünneplésének. 
A Vecséstelepi Polgári Leányiskola 1942-43-as 
évkönyve beszámol arról, hogy a Madarak és 
Fák Napja alkalmából megemlékeztek „a ma-
darak és fák hasznáról és szükségességéről”, 
és gondoltak „az állatok és növények iránti 
szeretet és kímélet kimélyítésére”. Ahogy a 
Csonka Mária Piencia igazgatónő által szer-
kesztett krónika fogalmaz, ebben a tanévben 
a közeli erdőben „igazgatói beszéddel, szava-
latokkal, alkalmi jelenetekkel és énekszámok-
kal” ünnepelték meg e napot. 
 A miniszteri rendeleteket tehát, melyek 
arra voltak hivatottak, hogy – Klebelsberg 
szavaival – a fogékony gyermeklelket a ma-
darak és fák felé igyekezzen gyöngéden haj-
lítani, betartották. A Madarak és Fák Napját 
pedig immár 120 éve ünneplik világszerte. 

Kiricsi Ágnes – Vecsési Madárles

A z eseményen 14 fő vett részt, akik a 
Gyáli-patak partját tisztították meg 
az eldobált szeméttől. A csoport a 

kőhídtól haladt Gyál irányába, és a gólyafé-
szekig kitakarították a patakpartot – mondta 
az egyesület elnöke, Krojher Gabriella, aki 
azt is elárulta, bár az ilyen alkalmakat alap-
vetően nem sorolhatjuk a vidám programok 
közé, hiszen mégiscsak mások után szedik 
össze a szemetet, ennek ellenére most is na-
gyon jó hangulatban telt el a nap, amihez a 
kellemes tavaszi idő is hozzájárult. 
 Az idei TeSzedd! országos szemétszedő 
akcióban a vecsési iskolákkal 
közösen vett részt az egyesület. 
Első körben a Grassalkovich és 
a Halmi iskola diákjaival, míg az 
Andrássy és a Petőfi  iskola tanu-
lói egy későbbi időpontban sze-
dik majd össze a szemetet. 

 – Kialakult az a szokás, hogy ilyenkor a 
saját iskolájuk környékén szedik össze a sze-
metet a diákok. Van egy térképünk, azon je-
löltük az útvonalakat és aszerint haladnak a 
gyerekek. A nagyobbak a forgalmasabb utak 
mentén, a kisebbek az iskola udvarán vagy 
közvetlenül az iskola melletti területeken, 
természetesen tanári felügyelettel – mond-
ta az egyesület elnöke.
 Krojher Gabriella elárulta, júniusban is-
mét egy önkéntes napot tartanak Vecsésen 
a PricewaterhouseCoopers Magyarország 
munkatársai, akik most a madárbarát tanös-
vény mentén kihelyezett madárodúkat fes-
tik le, illetve szemetet is szednek majd a pa-
tak mentén. Két évvel ezelőtt már jártak a 
városban a könyvvizsgáló cég munkatársai, 
akkor a tanösvény információs tábláit fes-
tették le társadalmi munkában.  Vén

Április 22-én lezárult a Kispatak Természet-
védő Egyesület gyermekrajzpályázata. A 
beküldött rajzokra az egyesület Facebook-
oldalán lehetett szavazni. Krojher Gabriel-
la elmondta, nagyon sok alkotás érkezett, 
a rajzokon megjelenítették a gyerekek a 
vecsési patakpartot és az élővilágát, a tan-
ösvényeket, ami arra utal, hogy megláto-
gatták ezeket a helyszíneket.
 – Örömmel tölt el, hogy a gyerekek 
felkeresik ezeket a helyeket, hiszen a ter-
mészetben töltik az időt, miközben a ve-
csési élővilággal is megismerkednek – 
mondta az egyesület elnöke. 

 A rajzpályázat 
eredménye meg-
található a www.
vecsesi tajekoz-
ta to.hu webol-
dalon. 

Lezárult az egyesület 
RAJZPÁLYÁZATA
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t A Gyáli-pataknál szedték a szemetet az önkéntesek

Nem tudom pontosan, hogy családunk 
Abander néven mikor került Vecsésre. 
Édesapám úgy mondta, hogy Elzász-

Lotharingiából érkeztünk valamikor a 19. szá-
zadban és egyből itt telepedtünk meg. Őseink 
is földművelésből éltek, káposztát, burgonyát 
termesztettek és szőlőt műveltek. Az ehhez 
szükséges szerszámokat és állatokat, majd a 
gépeket a kor követelményének megfelelően 
vásárolták meg. 
 Valamikor a 30-as években édesapám – jó 
sugallatra – magyarnak vallotta magát, ami 
később egy rossztól megóvta. A család már 
akkor földműveléssel foglalkozott. Zöldsé-
get termesztettek és káposztát savanyítottak, 
a Haller és a Teleki téri piacon árultak. Volt 
ló, tehén, bika, sertések és számlálhatatlan ba-
romfi . 
 1944 végén a front sokáig itt húzódott. 1944. 
november 18-án édesanyám szülei a Fő úton 
laktak, egy bombatalálat az udvaron érte őket, 
mindketten azonnal meghaltak. Volt egy 18 
éves bátyám, akinek szüleimmel együtt a Vá-

ros utcában egy rokon menedéket 
adott, de egy véletlen helyzetben 
egy bombatalálat őt is az udvaron 
érte és meghalt, 1944. december 
23-án. A front nemsokára tovább-
ment, de az oroszok itt maradtak 
és az állatállomány kárba veszett.
 Édesapám bekerült az első 
malenkij robotos transzportba 
1945 januárjában és 23 hónapot 
töltött Sztalinoban, a Donyec-me-
dencében. A családból még ott 
volt bátyja, Ignác, aki ott halt meg, 
annak lánya Róza és egy másik 
unokahúga, Máder Katalin, ők 
hazaértek. 
 Édesanyám 1945-ben „ráha-

tással” Abonyira változtatta a nevünket, azt 
remélve, hogy ettől édesapánk hamarabb ér 
haza. Közben – segítséggel – művelte a föl-
det. Nem tudom honnan vette az erejét, hiszen 
fi a és szülei meghaltak, férje fogságban volt, 
de élni kellett. Aztán újabb csapás érte. 1945-
ben a teljes gabonatermés leégett, odaveszett. 
Még szerencse, hogy a földműveléshez szük-
séges eszközök megmaradtak. 
 1946 májusában újabb csapás érte a sváb-
ságot, így a családot is. Anyukám húgát, aki 
Uitz lány volt, és férjét, Frühwirth Tamást ki-
telepítették, sokakkal együtt. A házakba ide-
geneket telepítettek. Volt a családban olyan, 
akinek elvette a házát az új hatalom birtoko-
sa, majd pár évvel később ez az alak felaján-
lotta nekik, hogy pénzért visszavásárolhat-
ják a régi, saját tulajdonukat. Az egész család 
dobta össze a pénzt számukra.
 Édesapám 1946 decemberében jött haza a 
fogságból, én 1947 novemberében születtem 
kései gyermekként, szüleim örömére. Életün-
ket a Rákosi-rendszer keserítette meg a köte-

lező beszolgáltatással. Volt, hogy nem termett 
annyi, amennyit be kellett adni. 1960-ban jött 
az újabb csapás, a tsz. Egy pillanat alatt min-
denünk elveszett. A föld, a szőlő, az állatok. 
Az udvar üres lett. Apám előtte készíttetett 20 
ezer forintért egy új, gumikerekes lovaskocsit. 
A régit vitte a közösbe, de ott azt mondták: ez 
a Tied lehet, az újat kell leadnod! Még szeren-
cse, hogy a bikát és a tehenet előtte eladtuk.
 A 18 hold földből 1 holdat kaptunk műve-
lésre, fél hold szőlőt és fél hold szántót, ami-
hez béreltünk fél hold szőlőt. A savanyítás tel-
jesen abba maradt, 10 évig a tsz dolgozó nem 
vehetett lovat, ami a földműveléshez nélkü-
lözhetetlen volt. Később rokon nevére vettünk 
egyet. A tsz-ek nem üzemeltek jól. Igyekez-
tek kedvezményeket adni. Bevetették a földet, 
nekünk kellett gondozni és 33 %-át megkap-
tuk. Ennek szállításáért engedték, hogy lovat 
vehessünk.
 Szüleim megöregedtek és lassan csak a ház-
táji és a konyhakert maradt.
 Iskoláim elvégzése után nem volt vonzó a 
föld, repülőgép-műszerész lettem. Nagyon 
megszerettem, minden típusvizsgát letettem, 
bejártam a fél világot. 1992-ben nagy dilem-
ma előtt álltam. A reptéren orosz gépek helyett 
nyugati gépek érkeztek, a reptér és a szakma is 
nagy átállás előtt állt. Jöttek a földvisszaadá-
sok, látszott, hogy a földművelésben is nagy 
változások lesznek. Így is lett, sajnos édes-
anyám nem élte meg, mert 1992-ben meghalt, 
de édesapám igen. Végül a váltás mellett dön-
töttem.
 Kedvezményes nyugdíjat választottam, a 
végkielégítésből és pályázati forrásból a visz-
szakapott földeken újrakezdtük a termelést. 15 
hektáron kutat fúrtunk, gépesítettünk, termesz-
tettünk burgonyát, káposztát, céklát, zöldséget. 
A savanyításhoz épületet bővítettünk, techno-
lógiát fejlesztettünk. Mára feleségemmel csak 
besegítünk, a családi vállalkozást lányom és 
fi am családja végzi.
 Nagyon sokszor jutnak eszembe szüleim. 
Most, hogy van valamink, eljutottunk valaho-
vá, és ha arra gondolok, hogy ezt az egyik pil-
lanatról a másikra elvennék és semmink ma-
radna, azt hogyan lehetne túlélni. Ők mindezt 
átélték többször is, halál és fogság mellett, és 
volt erejük újrakezdeni. Ezzel tartoztunk, ta-
lán tetszene is nekik, ahová eljutottunk. Ez a 
tanulság a gyerekeknek és az unokáknak is, 
ez adjon erőt nekik.

Lejegyezte: Szalontai János
Archív családi fotók – 2-3

MÚLTIDÉZŐ

Az év hónapjai sorban kínálják a fájdalmas, emlékezésre méltó 
évfordulókat. Az Abander-Abonyi család alábbi élettörténete 

erre példa. A mesélő Abonyi Ferenc, a Jókai utcából.

TÖRTÉNELEM, 
ami ne ismétlődjön meg!

Édesapám a kedves lovával, amíg megvolt

Nehéz időkben piacra készülve

A régi ház ma a savanyítóval
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A győri Club Arena Sportközpont-
ban rendezték meg a 2021/2022. évi 
női NB I.-es asztalitenisz csapat-

banjokság rájátszását. A Vecsési SE női csa-
pata az NB I. Észak-Kelet csoportjában a 
Debreceni AK-DEAC és a Statisztika Után-
pótlás AK I. csapata mögött a harmadik he-
lyet szerezte meg, ami azt jelentette, hogy ott 
lesznek az áprilisi fi náléban. A vecsésieken 
kívül további 11 csapat szerzett jogot a rész-
vételre, de a Tatai Atlétikai Club és a komlói 
Hügiéne nem jelent meg Győrben, így végül 
csak 9 csapat versenyzett a bajnoki címért. 

 A vecsési hölgyeknek rögtön az első mér-
kőzésen egy nehéz ellenféllel kellett szembe-
nézniük. A Kanizsa Sörgyár SE II.-Vecsési SE 
mérkőzés 9-1-es kanizsai győzelmet hozott, 
így csapatunk már az első fordulóban elbú-
csúzott a rájátszástól. A bajnoki címet a ha-
zai pályán szereplő Club Aréna Győr II. sze-
rezte meg, a második helyen pedig a Vecsést 
is legyőző Kanizsa Sörgyár SE II. végzett. 
 Nedolai Edit szakosztályvezető a ráját-
szást követően elmondta, az elmúlt évek-
ben mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel, 
a Debrecennel, a Statisztikával és a Buda-
örssel mérkőztek meg az Észak-Kelet régió 
csoportmérkőzésein, más csapatokkal nem 
is tudták összemérni az erejüket, ezért sze-
rencsésebb lenne, ha alkalmanként változ-
tatna a csoportok összetételén a Magyar Or-
szágos Asztalitenisz Szövetség. 

 A vecsési férfi  csapat az idei szezont az 
NB III.-ban tölti, és szépen gyűjtögeti a győ-
zelemért járó pontokat. 19 fordulót követő-
en 12 győzelemmel, 1 döntetlennel és 6 vere-
séggel, 44 szerzett ponttal jelenleg a tabella 
2. helyén állnak.    

 A Pest megyei I./BC bajnokságban szerep-
lő csapat a 3. helyen várta, hogy a vele azo-
nos pontszámmal álló Dunaharaszti MTK 
lejátssza utolsó mérkőzését. Ezt a harasz-
tiaknak el kellett volna veszíteniük, hogy a 
Vecsés megtartsa dobogós helyezését. Lap-
zártánk előtt már ismert volt az eredmény, a 
Dunaharaszti sima győzelmet aratott a Rác-
keve ellen (Ráckevei Asztalitenisz TE I.-Du-
naharaszti MTK V 3 : 15), így a Vecsési SE 
II. csapata negyedik helyen zárta a bajnok-
ságot. Ezzel az is eldőlt, hogy a bajnokság 
átalakítását követően – a jelenlegi BC cso-
portot ketté választják B és C osztályra – a 
vecsési asztaliteniszezők a megyei C cso-
portban indulhatnak.  

Dobogón végzett 
az ifjú parajátékos
A 13 éves Nyíri-Szabó Lázár – a Vecsési SE 
egyetlen parajátékosa a pingpongosok között – 
március 19-én állt asztalhoz a Dollenstein 

János emlékversenyen. Az ifjú 
sportoló nagyon jó eredménnyel 
fejezte be a versenyt, hiszen az 
előkelő harmadik helyet szerez-
te meg a kategóriájában. 
 – Nagyon lelkes fi ú, szereti a 
játékot, fejben is erős, a fi gyel-
me mindig ott van, és nagyon 
jó a keze. A mozgása olykor ki-
csit nehézkes az asztalnál, de ez 
még bőven fejleszthető. Tavaly 
óta járunk versenyekre, decem-
berben a korosztályában 2. helye-
zett lett. Szeretném, ha később 
országos versenyeken is részt 

venne – mondta Lázárról Nedolai Katalin. 

Idén újra 
megrendezhetik 
a Káposzta Kupát
Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások a vecsési asztaliteni-
szezőknek is sok kellemetlenséget okoztak. 
A bajnokság leállása mellett az edzések is 
elmaradtak, ez pedig nagyon rosszul érin-
tette a sportolókat. Szerencsére tavaly év 
végén helyre állt a rend, ezért a vecsési 
pingpongosok remélik, hogy két év után 
idén novemberben újra megrendezhetik a 
Vecsési Káposzta Kupát.  varga

Világrengető sikerekről 
ugyan nem számolhatunk
be, igaz, nem is volt ilyen
elvárás, de amelyik baj-
nokságban elindultak, ott 
tisztességgel helytálltak a 
Vecsési SE asztaliteniszezői. 

ZÁRUL az asztaliteniszezők szezonja
SPORT

Az NB I.-es női csapat: Farkas Ágnes, 
Marosi Viktória, Mezei Kitti és Spengler 
Krisztina

Az NB III.-as férfi  csapat: Hegedűs Tamás, 
Herczeg Attila, Urbán László és Spengler György

A megyei csapat: Mezei László, 
Mezei Kitti, Szakács Szilárd, 
Kiss Norbert, Fazekas Kristóf

Nyíri-Szabó Lázár

VI. Andrássy-túra
– HALOM FALU NYOMÁBAN

HELYTÖRTÉNET

A z első alkalommal az iskola történe-
tének nyomába eredtünk, másodszor 
az „Indul a bakterház” című örök-

zöldre fűztem fel a témát. 2017-ben az isko-
la ma már nem látható épületrészeit kellett 
felderíteni, utána a Vecséssel kapcsolatos 
Andrássyk, majd a vecsési 48-asok emlékét 
idéztük fel. A hagyományos programot az 
utóbbi két évben a koronavírus-járvány mi-
att el kellett halasztanunk, de idén végre újra 
sikerült megrendezni.

Halom
Az idei évet a középkori Halom falu emlé-
kének szenteltük, a túrát a Vecsés és Gyál 
közti réten, az úgynevezett „Halomi-turjá-
non” bonyolítottuk le. Ez a terület április vé-
gére pont kizöldellt, úgyhogy a kis nádasok, 

bokrosok, fás részek, 
rétek, szántók és a 
patak között minden-
kinek jól eshetett egy 
kis üdítő séta. 
 Sétánk eleje a Ve-
csés 87-es és Vecsés 
40-es számmal jelölt 
régészeti lelőhelyek 
felett indult. A 87-es 
lelőhelyen egy 1998-
as régészeti terep-
bejáráson XIV-XV. 
századi kerámiák ke-
rültek elő, a 40-esen 

pedig fazéktöredékek az Árpád-korból, a XI-
XIII. századból. Itt léptünk be a rétre. Az első 
feladatnál rá kellett jönni az 1323-as szám-
ra, amely Halom falu első írásos említése a 
történelemben. A számokat a bejárati úton 
lévő sorompó rejtette.

Halomegyházi-tó
A rét nagyrészt a hajdani Halomegyházi-tó 
medrében fekszik. A tavat említi egy 1729-es 
határjárás: „Innét elvezették őket kb. 
700 lépésnyire egy Nagy-hegy-
nek nevezett dombhoz a Ha-
lomegyházi-tó mellé…” 
Az első katonai felmérés 
1785-ös térképén még 
látható a tó. Ez adta a 
következő kérdést: mi-

Április 29-én, pénteken hatodszor vágott bele iskolánk az Andrássy-
túrába. Ennek a kódfejtő, helytörténeti sétának az ötlete még 2015-
ben merült fel bennem. Úgy voltam vele, hogy ne csak sétáljunk, de 
játsszunk is közben! Az ötletet a Da Vinci-kód című fi lm adta, ahol a 
főhős folyamatosan, rejtvényeket megoldva göngyölíti fel a rejtélyt. 

kori a térkép? A válaszhoz nádból kirakott 
római számokat kellett „lefordítani”. A he-
lyes válaszokhoz minden állomáson két-két 
nyolcadikos segítette hozzá a túrázókat. Ők 
igazították útba az eltévedőket, ők olvasták 
fel a rejtvényt, és ők segítettek, ha valaki el-
akadt a megfejtésben. 

Vár mindenkit a középkor
A túra második részét a térség madárfajai 
(köszönet a Vecsési Madárles kutatásainak!) 
és III. Béla király emléke zárta le. Előbbi-
ben egy vízállásmérő, utóbbinál egy halak-
ról szóló információs tábla volt a segítségünk. 

Mikor a gyerekek végeztek, vissza-
mentek az iskolába, ahol egy 

könyv segítségével még egy 
utolsó rejtvényt fejthet-

tek meg. Ez arról szólt, 
hogy a hajdani tó mel-
lett valószínű volt egy 
másik falu is, amelyet 
Tófőnek hívtak. 
 Még sok-sok kérdést 

fel lehetett volna tenni, 
de bízom benne, hogy 

ez a pár kérdés is megnyi-
tott egy kaput az érdeklődők 

előtt, és pár év múlva talán újabb 
és újabb információk derülhetnek ki a 

térség középkori falvairól. Vecsésről, Ha-
lomról, Tófőről, Kormányosról, Pokaföldéről, 
Tornyostelekről, Lykról, Gyálról, Kerekegy-
házáról, Verneltelkéről és a ma még ismeret-
len nevű Árpád-kori településekről.
 Addig is: gyalogolni jó!

Kiss Gábor, Andrássy iskola

tték őket kb. 
y-hegy-
Ha-

…”
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A darts szakosztály 
versenyzői március-
ban és áprilisban 
is sok versenyen 
jártak, ismét szép 
eredményekkel.

A darts szakosztály márciusi hírei

A hónap első hétfője – mint 
mindig – a Magyar Darts 
Liga versenysorozatának 

vecsési fordulója. 35 versenyző 
nevezett, ami nagyon szép lét-
számnak számít. 15 vecsési ver-
senyző volt az indulók között, 
ami hűen tükrözi a klubtagok 
aktivitását. A legjobb eredményt 
Börzsei János érte el megszerez-
ve a 3. helyet. 
 Március második hétvégéjén 
nemzetközi WDF versenyen in-
dultak versenyzőink. A Budapest 
Open elnevezésű versenyen a leg-
kiemelkedőbb eredményt Papp 
Rajmund hozta, aki a felnőttek 
között a 9., azaz pontszerző he-
lyen végzett, míg az ifjúsági ka-
tegóriát megnyerte.
 A hónap utolsó hétvégéjén 
folytatódott a steel csapatbaj-
nokság. Mindkét csapatunk a 
III. osztályban érdekelt. A VSE 
I. az előző forduló 100 százalé-
kos teljesítménye után a mosta-
ni fordulót is tökéletesen hozta, 
így maximális pontszámmal ve-
zeti a saját csoportját. Eredmé-
nyek: VSE I.-Kolor B. 9-1, JSZE 
– VSE I. 4-9, Smile DC IX.-VSE 
I. 2-9.
 A VSE-Rutin szintén fantaszti-
kus napot fogott ki, ez a csapatunk 
sem talált legyőzőre: 4 meccs 4 
győzelem. Mivel az első fordu-
lóban volt egy vereségük, így az 
első helyezett Smile DC V. csa-
patával azonos pontszámmal áll-

nak a második helyen. Csak a jobb 
legkülönbség miatt vezet a pesti 
csapat. Eredmények: PSK-VSE 
Rutin 4-9, VSE Rutin-SMILE 
DC V. 9-6, VSE Rutin-REAC 9-4, 
VSE Rutin-Gyömrő 9-1. Gratu-
lálunk mindkét csapatnak.
 Áprilisban az steel országos 
bajnokságon ismét szép szám-
ban indultak a VSE versenyzői. 
A nők között Puskás Erzsébet a 
9. helyen végzett, összetettben 
jelenleg a 8. helyen áll. A férfi -
aknál Papp Rajmund szerepelt a 
legjobban, egészen a legjobb 16-
ig jutott, azonban a nyolc közé ju-
tás sajnos nem sikerült. Össze-
tettben az előkelő 4. helyen áll.
 További helyezések: Helfrich 
Patrik, Börzsei János 17., Papp 
János, Schaff er Istán, Pinczés 
Dániel, Helfrich Csaba 65., Né-
meth Péter 127.
 E havi számunkban folytatjuk 
a szakosztály versenyzőinek rö-
vid bemutatását. Most két hölgy 
versenyzőnket és egy régi „mo-
torost” mutatok be.

 Az 1958- ban született Puskás 
Erzsébet 20 éve dartsozik. Rend-
kívül aktív versenyző, rengeteg 
versenyre jár, és bizony szállítja 
is az eredményeket. Női csapat-
ban többszörös Európa bajnok, 
kétszeres Európa bajnok tripla 

mix kategóriában. Szintén csa-
patban többször nyert Európa-ku-
pát. Egyéniben mind steel, mind 
soft szakágban magyar bajnok és 
Budapest bajnok.

 Virág Zsuzsanna 23 éve dar-
tsozik. A kétdiplomás, három 
nyelven beszélő versenyzőnk a 
közgyűléseink állandó jegyző-
könyvezője is, amit nagy preci-
zitással végez. Ez a precizitás a 
táblák előtt is megmutatkozik. 
A Soul DC-ben kezdte pályafu-
tását, 15 évvel ezelőtt igazolt Ve-
csésre. Párosban is kiváló verseny-
zőnk főbb eredményei csapatban: 
Soft EDU Európa kupa 3. hely. 
Páros: WDF Cseh Open 1. hely, 
Köntös Zsófi ával. Országos pá-
ros bajnokság összetett 2. hely 
Kiss Viktóriával. 2005/2006-ban 
a páros Budapest Bajnokságot 
megnyerték Kiskó Bernadettel. 
Egyéni eredményei: Darázs kupa 
1. hely (2015), VECSER kupa 1. 
hely (2016). Az idei évtől a Ma-
gyar Szervátültetettek Szövetségé-
nek darts szakosztályi szakedzője.
 Férje, Török László nyugdíjas 
vegyészmérnök. Az Eurosport ál-
landó darts szakkommentátora. 
25 éve dartsozik, szintén a Soul 

DC-ben kezdett. 2005-ben iga-
zolt Vecsésre. Ebben az évben 
rögtön egy Európa-kupa bronz-
érmet nyert az egyes csapat tagja-
ként. Kétszeres Budapest bajnok 
párosban, egyéniben soft Buda-
pest bajnok. A PDC kvalifi káci-
ós versenyén 5. helyen végzett. 
A Schlosszer vándorkupa végső 
győztese. Ez azt jelenti, hogy há-
rom egymást követő évben meg-
nyerte a sorozatot, így a kupa 
örökös tulajdonosa lett. Erre a 
legbüszkébb, mi pedig rá/rájuk 
vagyunk nagyon büszkék.
 Szakosztályunk továbbra is 
egy minden igényt kielégítő 
edzőteremben várja az érdek-
lődőket. Minden játékkal kap-
csolatos dologban rendelkezés-
re állunk. Februártól elérhető 
Facebookon a Vecsés SE Darts 
Szakosztály hivatalos oldala. 
 Amennyiben bárki kedvet kap-
na a darts sport kipróbálására, 
megismerésére, a következő elér-
hetőségeken érdeklődhet: Nagy 
László szakosztályvezető: 06-
20/225-1037, Matasdi János (fő-
ként utánpótlással kapcsolatban): 
06-30/950-4484. Címünk: Vecsés, 
Fő út 112. (táblabolt épülete). 
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

Puskás Erzsébet

Virág Zsuzsanna

Török László

Szép eredményekkel indította 
a pályaszezont a Vecsés SE íjász 
szakosztálya. Az áprilisi Pályaíjász 
Évadnyitón két versenyző, Nagy 
Zsolt és Kiss István képviselte az 
egyesületet. Az időjárás nem volt 
éppen kedvező, a vecsési íjászok 
dolgát a szél és az eső is megne-
hezítette, ennek ellenére Nagy 
Zsolt 30 méteren (vadászrefl ex, 

felnőtt kategória), Kiss István pe-
dig 50 méteren (bare-bow, fel-
nőtt kategória) is az előkelő má-
sodik helyet szerezte meg. 
 Május 8-án Kiskunfélegyházán 
mérették meg magukat a vecsé-
si íjászok. A Sólyompróba ver-
senysorozat harmadik állomá-
sán Prém Eleonóra, Vörös Emese, 
Bognár Magdolna, Sárosi Ildikó, 

Grósz Tamás, Csendes Ferenc, ifj . 
Stefkovics Nándor, Dobos Lász-
ló és Kiss István versenyzett a Ve-
csés SE színeiben. Nem is akár-
milyen eredménnyel, hiszen 
Sárosi Ildikó és Kiss István első he-
lyezést ért el, Vörös Emese és ifj . 
Stefkovics Nándor pedig a dobo-
gó második fokára állhatott fel a 
verseny végén.  V. 

MEGMUTATTÁK TUDÁSUKAT A VECSÉSI ÍJÁSZOK A Vecsés SE íjászai: 
Sárosi Ildikó, Kiss István 

és Vörös Emese
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APRÓHIRDETÉS
REDŐNY – mobil- fi x szúnyog-
háló, rovarháló, napellenző. Ta-
vaszi KEDVEZMÉNYEK, újdon-
ságok. 25 éves tapasztalat. 
Nyugdíjas kedvezmények!  Pál 
redőny –  06-30/401-1029

SZERSZÁMOK szakemberek-
nek, fűrészek, csillárok, stb. jó 
állapotban eladók. Vecsés, Fő 
út 89. Tel.: 06-70-513-4135

FAKIVÁGÁST, gallyazást válla-
lunk alpintechnikával. Akár el-
szállítással is. Fűkaszálás rövid 
határidővel! Hívjon most!  
Tel.: 06-30-218-7023

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!

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

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
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A nyaralás élményének szerves része 
a repülőtéren töltött idő, ezért a Bu-
dapest Airport számára elengedhe-

tetlen, hogy utasai jól érezzék magukat a vá-
rakozás közben, valamint, hogy a repülőtéri 
folyamatok gyorsan és gördülékenyen men-
jenek végbe.
 Az autóval érkezők gépjárműveiket uta-
zásuk alatt is biztonságban tudhatják: a 2. 
Terminál mellett közel 5000 parkolóhely áll 
rendelkezésre a repülőtér négy, személy-
autóknak fenntartott parkolójában. Mind-
egyik kényelmesen használható, és egész 
évben 0:00–24:00 órás nyitvatartással üze-
mel. Érdemes online, előre lefoglalni a he-
lyet; így nemcsak kedvezménye-
sen, de közvetlenül a repülőtéren 
parkolhatnak az utasok.
 A Budapest Airport az érintés-
mentességre törekedve több re-
pülőtéri folyamatot is önkiszol-
gálóvá tett az elmúlt időszakban. 
Ennek köszönhetően az utasok az 
online becsekkolás mellett már a 
poggyászukat is feladhatják sa-
ját maguk a 30 új önkiszolgáló 
poggyászfeladó automata segít-

ségével, amennyiben ezt a légitársaságuk is 
lehetővé teszi. Emellett a 12 automata útle-
vélkezelő kapu is segíti a gyors ellenőrzést 
és áthaladást érkezéskor.
 A repülőtéri fejlesztések számtalan kapa-
citásbővítést is magukban foglaltak. Nem-
csak megújultak a repülőtéri vizesblokkok, 
hanem számuk is több mint duplájára nőtt. 
A SkyCourt galériaszintjén, az éttermeknél 
immár kétszer annyi mosdó áll rendelkezésre, 
mint korábban, és a 2A Terminálon megva-
lósított kapacitásbővítés után a 2B Terminál 
érkezőcsarnokában is megújultak a vizes-
blokkok – itt már háromszoros mosdókapa-
citás áll rendelkezésre. A Budapest Airport 

folyamatos fertőtlenítő takarítással biztosít-
ja a kellemes környezetet és a mellékhelyisé-
gek tisztaságát. Új utasbiztonsági csatornák 
nyíltak, és megújult a 2A Terminál padló-
burkolata is. Új mozgólépcső épült a B oldali 
utasmólón, és új felvonókat adott át az üze-
meltető a 2A és 2B Terminál érkezési szint-
jén. A 13 ivókútnak köszönhetően pedig az 
utasok környezetük védelme érdekében el-
kerülhetik a műanyag palackos víz fogyasz-
tását, és a terminálon is újratölthetik vizes 
palackjukat. Emellett az elmúlt időszakban 
plusz 100 poggyászkocsit állított szolgálat-
ba a repülőtér-üzemeltető, így a korábbinál 
is nagyobb mennyiségű eszköz áll az utasok 
rendelkezésére bőröndjeik szállításában.
 A gyorsító sávot (Fast Track Lane) igény-
be vevő utasok rövidebb várakozással juthat-
nak át a biztonsági ellenőrzésen a kifejezetten 
nekik dedikált utasbiztonsági csatornán ke-
resztül, így hamarabb érkezhetnek a tranzit 
területre, ahol vásárlással, pihenéssel tölthe-
tik idejüket a járatuk indulásáig. A Fast Track 
Lane szolgáltatást biztosító légitársaságok 
listájáról és a gyorsítósávról bővebb infor-
máció a Budapest Airport honlapján olvas-
ható, azonban azoknak sem kell 15 percnél 
többet várakozniuk az utasbiztonsági ellen-
őrzésnél, akik ezt a szolgáltatást nem veszik 
igénybe.
 A Budapest Airport nem csak a távoli úti 
célokat tesz elérhetővé utasai számára, de 
testközelbe hozza a nagyvilág vibráló trend-
jeit is, a divattól egészen a gasztronómiáig. 
A repülőtér-üzemeltető gondoskodik róla, 
hogy a légikikötőben az idő mindenki szá-
mára hasznosan és élvezetesen teljen, ezért 
az utasokat sokszínű termékpaletta, nemzet-
közi márkák széles választéka és változatos 
gasztronómiai kínálat várja.
 A legkisebbekről sem feledkezik meg a lé-
gikikötő; a kisgyermekes családok számára 
ideális lehetőséget biztosít a SkyCourt galéria 
szintjén található gyermekjátszó, valamint a 
B utasmólón (Pier B) is várja a gyerekeket egy 
izgalmas játszótér, ahol barátságos és bizton-

ságos környezetben 
szerezhetnek új bará-
tokat és életre szóló 
élményeket. Ezen kí-
vül a játszósarkokat 
hamarosan felújítja 
a repülőtér-üzemel-
tető, így a gyerekek 
még modernebb és 
izgalmasabb körül-
mények között játsz-
hatnak majd. (x)

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

Minőségi repülőtéri szolgáltatások, 
HOGY JÓL INDULJON AZ UTAZÁS

Nyáron mindannyian vágyunk a kikapcsolódásra, a 
napsütésre és a felejthetetlen élményekre. A Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérről a 2022-es nyári szezonban 122 

desztináció és 112 város érhető el közvetlenül 35 légitársa-
ság járataival. A Budapest Airport mindent megtesz, hogy 
minőségi szolgáltatásainak köszönhetően elégedetten és 

stresszmentesen indulhassanak és érkezhessenek az utasok.

A Budapest Airport minőségi 
szolgáltatásokkal várja az utasokat 

Az utasok már a poggyászukat is feladhatják saját maguk 
a 30 új önkiszolgáló poggyászfeladó automata segítségével

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!
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y saját bejárás esetén

felszerelt konyh

● alap- és teljesítményarányos bérezés

  (felső korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék

● jelenléti jutalom, 5S jutalom

● vásárlási és szolgáltatási kedvezmények

● dolgozói kedvezmény

● levásárolható ROSSMANN-kártya

● év végi leltárprémium (eredménytől függően)
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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

ibis Styles Budapest Airport szálloda 
munkatársát keresi

Felszolgáló
pozícióba

Főbb feladatok, munkák:
A 145 szobás ibis Styles 
Budapest Airport*** mindössze
5 perc sétára található a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A 
és 2B termináljától.
Változatos, színes kihívásokkal
teli munkakör egy fantasztikus
lokációval rendelkező házban!

Főbb feladatok: Vendégek
kiszolgálása a szálloda
éttermében és bárjában,
aktív részvétel a rendezvények
előkészületeiben és 
lebonyolításaiban!

Amit kérünk a leendő
kollégánktól:

Vendégközpontúság
Jó kommunikációs készség
Több műszakos munkarend 
vállalása
Angol nyelv magabiztos ismerete
Szakma iránti szerete

Amit kínálunk a jövőbeni
munkatársunknak és várjuk
szeretettel:

Változatos munka, fiatalos légkör
Térítésmentes személyzeti étkezés
Útiköltségtérítés (gépkocsi, BKV, 
MÁV)
Alapfizetés+ műszakpótlék
Szervízdíj
100%-ban bejelentett munkahely
Fizetett szabadság, ünnepnapokon
ünnepi pótlék
Munkatárs kedvezmények az Accor
szállodacsoport társszállodáiban
Céges rendezvények, ebédek
Munkaruha

Jelentkezés: helga.barcza@accor.com 
e-mail címre küldött önéletrajzzal!

ibis Styles Budapest Airport szálloda 
munkatársát keresi

Szállodai szobalány / szobai takarító
pozícióba

Főbb feladatok, munkák:
A budapesti Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérnél lévő 
145 szobás ibis Styles Budapest 
Airport *** szálloda azonnali 
kezdéssel szobalány / szobai 
takarító munkatársat keres 
barátságos, jó hangulatú 
Housekeeping csapatába!

Olyan kollégát keresünk, aki a 
műszakjában a vendégszobák, a 
szállodai hall és közösségi terek 
takarítását végzi az ibis márka 
elvárásainak megfelelően!

Amit kérünk a leendő
kollégánktól:

Alapfokú végzettség
Gondos, igényes munkavégzés, 
rendszeretet
Megbízhatóság
Fizikai terhelhetőség
Alkalmasság csapatban való
munkára

Amit kínálunk a jövőbeni
munkatársunknak és várjuk
szeretettel:

Változatos munka, fiatalos légkör
Térítésmentes személyzeti étkezés
Útiköltségtérítés (gépkocsi, BKV, 
MÁV)
Housekeeping jutalom
100%-ban bejelentett munkahely
Fizetett szabadság, ünnepnapokon
ünnepi pótlék
Reggel 8-tól délután 4-ig tartó 
munkavégzés
Munkatárs kedvezmények az Accor
szállodacsoport társszállodáiban
Céges rendezvények, ebédek
Munkaruha

Jelentkezés: helga.barcza@accor.com 
e-mail címre küldött önéletrajzzal!
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – május 23-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  május 30-ával,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  június 6-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  június 13-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  június 20-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – június 27-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 • Címlapfotó: Csomádi Ferenc
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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REKLÁMREKLÁM

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

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

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

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

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

HNIKA

E

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

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

CÍM:  

TELEFON:  
+36-30-092-0876

NYÁRINDÍTÓ  
KEDVEZMÉNY
május-június hónapban  

MINDEN TERMÉKRE  

biztosítunk az újság  

felmutatójának!

MI

biztosítunk az újság 5

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

INGYENES FELMÉRÉS
Telefon: 06 30 620 7119 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu Web: x-klima.hu

HÍVJON MOST!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!



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

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

569
994
1194

591
540

489
439

 
699

ARDO GRILLEZETT 
PADLIZSÁN SZELETEK

Ft/

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/

VALDOR ZIZU  
ROPOGÓS BUNDÁBAN
1 Ft/

VALDOR CSIRKE NUGGETS 
CORNFLAKES PANÍRBAN
1 Ft/

SZIVÁRVÁNYOS 
PISZTRÁNG

Ft/

V
C
1

JÉGKOCKA 
prémium

Ft/

Zúzott 
JÉG

Ft
/

Ft/

PANÍROZOTT  
 

MOLNÁRNÉ MÓDRA
1 Ft/

JALAPENO  
SAJTKRÉM FALATOK

PANÍROZOTT  
HAGYMAKARIKA

Ft/

Ft/

CHEDDAR FALATOK
4 Ft/

GYORSFAGYASZTOTT 

Ft/

Ft/


