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ÖNKORMÁNYZATAZ UTCA HANGJA

A globális felmelegedés Vecsést sem kerülte el. A kibocsá-
tott széndioxid növekedése révén az üvegházhatás a 
korábbi évtizedekhez képest jelentősen átalakult, és 
a hőmérséklet az országban néha akár a negyven 
fokot is eléri. A vecsési lakosoknak is meg kell küz-
deniük ezzel a problémával. Ezúttal arra voltunk 
kíváncsiak, hogyan védekeznek a hőség ellen?     

Hogyan védekezik 
   A NYÁRI HŐSÉG ELLEN? 

Megmondom őszintén inkább a me-
leget szeretem, mint a hideget. Tény, 
hogy ilyen meleg időben sok folya-
dékot kell inni, és megkeresni a hű-

vösebb helyeket. Csalá-
di házban lakom, 

ugyanakkor a 
klímát nem 

szeretem, 
mert nem 
tartom iga-
zán egész-
ségesnek. 
Úgy gondo-

lom, hogy a 
hirtelen lég-

körváltozás, 
azaz amikor a hi-

degből hirtelen át-
megyünk a melegbe, il-

letve fordítva, az nem egy egészséges 
folyamat. Ugyanez az elvem a kara-
te edzésekkel kapcsolatban is, ugyan-
is abban a teremben, melyet az ön-
kormányzat biztosít számunkra, ott is 
átfogó szellőztetéssel kezeljük a hősé-
get. Hozzáteszem, hozzá is szoktunk 
ehhez meleghez a nyári időszakban. 
Az üvegházhatás nyilván változik, de 
azért a múltban is voltak ilyen jelen-
ségek. Ha visszanézünk az időben, 
azt mondják, hogy a Föld történe-
tében tízezerévenként vannak ilyen 

ciklusok. Nyilván az ember is be-
folyásolja ezt a jelenséget, de 

mint említettem ezek a fo-
lyamatok az évmilliók óta 
rendszeresen előfordultak. 
Ma beszélünk a széndioxid 
és a metán kibocsátásáról, 
melyek jelentős mértékben 

befolyásolják a klíma vál-
tozását, de úgy gondolom, 

hogy mindez ennél egy jóval 
bonyolultabb és mindenekelőtt 

természetes folyamat.

Családi házban lakom és nálunk a tető-
térben nincsen klíma, bár a tetőt rende-
sen leszigeteltük, de azért gyakran elké-
pesztően meleg van. Elgondolkodtunk, 
hogy kellene a klíma, és hosszútávon 
ez lehetne talán a megoldás. Valóban a 
nagy meleg miatt a komfortérzet romlik 
és zavarja a pihenést, nem lehet rendesen 
aludni sem. Éjszaka dolgozom, amikor 
van némi enyhülés, ugyanakkor nappal, 
amikor alszom, ennek nem veszem hasz-
nát. A minap 42 fokot mértem a teraszon, 
és elmondhatom, ez már nagyon nehe-
zen volt elviselhető. A harminc fok már 
ideális ehhez képest. Ha ez a felmelege-
dés így megy tovább, akkor átmegyünk 
egy mediterrán övezetbe, annak minden 
pozitív és negatív hatásával együtt. Már 
a telek sem olyanok, mint régen. Hozzá-
teszem, korábban is voltak ilyen mele-

gek, de nem tartottak ilyen hosszú ide-
ig. Azt fi gyeltem meg annak idején, hogy 
mi hozta az esőt. Akkor az észak-nyugati, 
nyugati szél. Most pedig a mediterrán cik-
lonok jönnek fel, melyeket nagy felhősza-
kadások kísérnek. Tény, hogy a klímavál-
tozáshoz mindannyian hozzájárulunk, 
például a fokozott autó-
forgalommal. Az 
elektromos autó 
talán egy lépés 
a kibocsátás 
csökkenté-
sére, igaz 
nekem 
is benzi-
nes autóm 
van, de en-
nek a cseré-
je egy elekt-
romosra, most 
nem aktuális.

Kertes házban élek és két éve klímaberen-
dezést szereltünk fel a fokozott meleg el-
len. Természetesen hűsölünk, 
ahol tudunk, így a kert-
ben sok fát ültettünk. A 
klímát napelemmel 
működtetjük, és ez-
által a légkondici-
onálás is megol-
dott. Valójában a 

házat felújítottuk, és így vetődött fel a klí-
ma kérdése. Átgondoltuk a bevételek és 
kiadások kérdését, és ez tűnt a legkedve-
zőbb megoldásnak. Végül a meleg és a 

számlák eltűnése, a fűtés kivál-
tása a döntésünk helyessé-

gét igazolta. A fentieken 
túl fontosnak tartom, 

hogy minél több fa le-
gyen ilyen melegben 
körülöttem, ezért 
a kertben a locso-

lás után érezni lehet a környezet frisses-
ségét. Érezhető kint a fülledt levegő, de a 
kertben a fák ezt ellentételezik, és nem is 
nagyon szeretek így az utcára kijárkálni. 
Tiszafát, császárfát és tujákat ültettünk, 
sajnos a gyümölcsfáink tönkrementek a 
nagy melegtől, pedig volt meggyfánk, sőt 
barackfánk is. Ahol lakom, ott mások is 
törekednek a légszennyezés csökkentésé-
re, fi gyelnek a környezetükre, és sokan ül-
tetnek fákat és bokrokat, mint ahogyan 
mi is.  Práczki Péter, fotó: VN

Fridrich György

Lakhegyi Rozália

Csőke Istvánné

M últ havi körkérdésünkben arról 
érdeklődtünk, hogyan tervezi el-
tölteni a nyári szabadságát, most 

pedig megkérdeztünk néhány vecsési járó-
kelőt, hogyan védekeznek otthon a növekvő 
hőmérséklet ellen. Ezúttal is három személyt 

szólítottunk meg, és érdekes volt 
hallani, hogyan reagálnak a klíma-
változás kihívásaira.
 Ezúton is köszönjük minden résztvevő-
nek, hogy a Vecsési Tájékoztató partnerei 
voltak.  
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A képviselő-testületi ülés a két ülés 
között történt fontosabb események 
beszámolójával kezdődött. Szlahó 

Csaba polgármester elmondta, hogy az Ag-
rárminisztérium 3,6 millió forinttal támogat-
ja a Vecsési Káposztafeszt megrendezését. 
„Minden kiegészítés jól jön, az árak igencsak 
elszabadultak, így a rendezvények szervezé-
si költségei is, ezért örülünk a támogatásnak” 
– mondta a polgármester.  
 A két ülés között került sor a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
(TOP Plusz) támogatási keretéből humán erő-
forrás fejlesztésre fordítható összeg – közel 
780 millió forint – felhasználásával kapcsola-
tos megbeszélésre. Szlahó Csaba elmondta, a 
képviselő-testületnek és a bizottságoknak kell 
meghatározniuk, hogy pontosan mire hasz-
nálják fel ezt a keretösszeget, így ezzel kap-
csolatban további egyeztetésekre lesz szük-
ség. „Szeretném, ha olyan célokra tudnánk 
fordítani ezt az összeget, amelyek hosszú tá-
von is város fejlődését szolgálják” – hangsú-
lyozta a polgármester. A TOP Plusz program 
keretében további számos fejlesztés megva-
lósítására nyílik lehetőség, amennyiben el-
érhetővé válnak ezek a támogatási keretösz-
szegek. Vecsésen az úgynevezett nagy Göci 
területét is ebből a forrásból fejlesztené az 
önkormányzat. Szalhó Csaba elmondta, van 
egy erre vonatkozó koncepcióterve a város-
nak, egy sport és szabadidő parkot képzeltek 
el a területre, de ennek a terveit némileg fris-
síteni kell. Hozzátette, fontos volna, ha mi-
nél hamarabb hozzáférhető lenne a támoga-
tás, mert a kiszámíthatatlan infl áció komoly 
terheket jelent a pályázatokra nézve is. 

Kerékpárutak fejlesz-
téséről egyeztettek 
a városvezetők
Tizennyolc település vezető-
je gyűlt össze Vecsésen a régió 
kerékpárút-hálózatának fejlesz-
tésével kapcsoltban meghirdetett 
egyeztetésen. A megbeszélést a 
Mobilissimus mo bi litástervező 
műhely hívta össze. A térség ke-
rékpárút-hálózatának fejlesztésé-

re készülő tervekkel kapcsolatban nagyon sok 
még a nyitott kérdés, a kerékpárutak nyom-
vonalának ésszerű megtervezése talán az 
egyik legfontosabb, melyben egyetértésre 
kell jutniuk a feleknek. A kezdeményezés 
pozitív, hiszen a régiónak is nagy szüksége 
lenne egy átgondolt és jól megtervezett ke-
rékpárút-hálózatra, ezért mi is érdeklődés-
sel várjuk a további fejleményeket. 

Újra indul a Budapest Airport 
lakossági zajvédelmi programja
Június 21-én a Budapest Airport a lakossági 
zajvédelmi program folytatásával kapcsolat-
ban szervezett konzultációs ülést. A progra-
mot szeptembertől indítják újra, Vecsés mel-
lett Üllő illetve fővárosi kerületek is érintettek. 
Szlahó Csaba elmondta, hogy a Budapest Air-
port egymillió eurót szán a programra, amely 
nagyjából 2500 ingatlant érint. (Az erről szó-
ló részletes írást lapunk 8. oldalán olvashat-
ják.) A polgármester az éjszakai repülésekkel 
kapcsolatban kérdéseket fogalmazott meg a 
Budapest Airport illetékesei felé. A légi for-
galom újbóli fellendülésével ez most újra ak-
tuális. „A lakosság érdekében arra kértük a 
Budapest Airport illetékeseit, hogy az éjsza-
kai repüléseket próbálják meg minimalizál-
ni. Elmondták, hogy a problémát fokozza az 
általános munkaerőhiány, de a menetrende-
ket igyekeznek úgy kialakítani, hogy ezt a 
célt elősegítse.” – mondta Szlahó Csaba, hoz-
zátéve, hogy a korábbi 100 euró körüli ösz-
szegről 1200 euróra emelték a büntetési tételt, 
mellyel az éjszakai idősávban leszálló gépek 
légitársaságait szankcionálják.  

Önerőből valósulhat meg 
az energetikai korszerűsítés
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat energeti-
kai korszerűsítését célzó pályázaton nem 
nyert támogatást Vecsés. Ennek ellenére 
úgy döntött a városvezetés, hogy a beru-
házást megvalósítják, a fejlesztéshez szük-
séges anyagi forrásokat a városi költség-
vetésből biztosítják. A pályázati önrész 
korábban is rendelkezésre állt, a zárszám-
adást követően a fennmaradó mintegy 40 
millió forintot is elkülönítették a képvise-
lők. A beruházás keretében kicserélik a 
mára korszerűtlenné vált kazánokat, nap-
elemeket telepítenek az épületre, továbbá 
a világítótesteket is korszerű ledes lám-
pákra cserélik. Az energetikai korszerűsí-
tés különösen fontossá vált az energiaárak 
elszabadulását követően, hiszen az egész-
ségügyi szolgálat rezsiköltségei is megsok-
szorozódtak.  Varga Norbert

A júniusi testületi ülésen a képviselők többek között döntöttek a Telepi úti szakrendelő épü-
letének energetikai korszerűsítését célzó közbeszerzési eljárás megindításáról, megemelték 
a felsőoktatási hallgatóknak biztosított ösztöndíj pályázati keretét, továbbá elfogadták a 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat, a Semmelweis Bölcsőde és tagintézménye, a Tipegők bölcsőde 
és a környezetvédelmi bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Vecsés 
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

ÖNERŐBŐL VALÓSÍTJÁK MEG 
az Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítését

Testületi 
ülésről 
jelentjük

Vecsés Város Önkormányzata idén is 
meghirdette a lakossági faültetési prog-
ramot. Jelentkezni július 4-étől lehet a 
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A 
város közterületeinek szépítése céljából 
meghirdetett programot azok a lakosok 
vehetik igénybe, akik vállalják, hogy a 
városképet rontó, kiöregedett, kiszáradt 
fákat saját ingatlanjuk előtt a közterü-
leten kivágják, vagy a fával nem rendel-
kező közterületet szeretnék faültetéssel 
szebbé tenni, és a faültetéssel járó mun-
kálatokat elvégzik. A facsemeték ked-
vező, 2500 forintos áron igényelhetők. 
Az akció további részleteit és az igény-
lés menetét tartalmazó felhívást a www.
vecses.hu honlapon olvashatják. 

Még lehet jelent-
kezni a lakossági 
faültetési akcióra
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HÍREK

M inden jel arra utal, hogy két év szü-
net után végre folytatódhat a Ká-
posztafesztivál története, és szept-

ember utolsó hétvégéjén immár huszadik 
alkalommal tölthetik meg a fesztiválozók 
az Epres területét. 

Magyarországon egyedülálló 
vasútépítő nagygép dolgozott Vecsésnél

HÍREK

NYÁRI ÍTÉLKEZÉSI 
SZÜNET A MONORI 
JÁRÁSBÍRÓSÁGON

A Monori Járásbíróság elnöke, dr. Papp 
László levele alapján tájékoztatjuk ol-
vasóinkat, hogy a nyári időszak ítél-
kezési szünete július 18-ától au-
gusztus 19-éig tart. A szünet ideje 
alatt a Monori Járásbíróság valameny-
nyi ügyszakban ügyeletet tart, a bí-
róságon lehet felvilágosítást kérni és 
beadványokat benyújtani az ügyfél-
fogadási időben. Az ügysegítő szol-
gáltatást is megtartják hétfőnként 9 
órától 12 óráig.  N.

 A közismert előadókról folyamatosan ránt-
ják le a leplet, az eddig napvilágot látott nevek 
alapján ütős névsor van kialakulóban. Úgy 
fest, hogy minden korosztály megtalálhatja 
majd a számára kedves programot a tradici-
onális események, a koncertek és az egyéb 
szórakoztató programelemek között. 
 A fesztivál hivatalos Facebook-oldalán Badár 
Sándor nevét hozták nyilvánosságra először a 
fellépők közül. A Karinthy-gyűrűs színész és 
humorista szeptember 24-én, szombaton 12 
órától szórakoztatja majd a közönséget.
 Generációk nőttek fel a hangján, dalaival 
gyermekek millióinak szerzett boldog pilla-
natokat az örökifjú Halász Judit, aki legújabb 
lemezéről, A vitéz, a kalóz meg a nagymama 
című albumról hoz nagyszerű dalokat a Ká-
posztafesztre. Halász Judit koncertje szept-
ember 24-én 14 órakor kezdődik a Bau-Styl 
nagyszínpadon. 

  Vecsés Város Ön-
kormányzata és a 
Polgármesteri Hiva-
tal Anyakönyvi Hi-
vatala a korábbi ha-
gyományokhoz hűen 
idén is közös ünnep-
ségre hívja azokat a 
házaspárokat, akik 
idén ünneplik házas-
ságkötésük 25., 50., 
60. és 65. évfordulóját. 
Az esemény tervezett 
időpontja november 
26. Ezen a napon a 
házaspárok templo-
mi szentmisén erősít-
hetik meg az esküvőjük alkalmával tett foga-
dalmukat, majd zenés vacsorával folytatódik 
tovább az ünnepség. A szervezők azokat a 
házaspárokat is várják, akik Vecsésen élnek, 
de a házasságukat más településen kötötték. 
 Jelentkezni november 3-áig lehet Füleki 
Lívia anyakönyvvezetőnél, a fuleki.livia@

T ájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. 
évi CI. törvény rendelkezései szerint 

Magyarország területén 2022. október 1-jén 
0:00 órakor fennálló állapot alapulvételével 
a természetes személyekről és a lakásokról 
nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: nép-
számlálás) kell tartani.  
 A Központi Statisztikai Hivatal (a to-
vábbiakban: KSH) egy felkérő levélben 
fogja tájékoztatni a lakosságot a népszám-
lálással kapcsolatos tudnivalókról, a vá-
laszadási lehetőségekről, továbbá e le-

Jubiláló házaspárok 
ÜNNEPSÉGE

FELHÍVÁS népszámlálással 
kapcsolatosan

Sztárfellépők hada érkezik 
a XX. Káposztafesztre

vélben adja meg az 
önkitöltéshez szük-
séges információkat, 
valamint az egyedi, 
címhez rendelt azo-
nosítót is. A KSH 
felkérő levél nevet 
nem, csak címet 
tartalmaz, ezért a 
pontos felkérés ér-
dekében elengedhe-
tetlen, hogy a leve-
lek a megfelelő címekre érkezzenek meg. 
 Ezért kiemelten kérem, hogy a házszámo-
kat, illetve többlakásos épületek esetében az 
ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épü-
leteken és a postaládákon.   A lakcímmel, 
házszámozással kapcsolatos kérdéseikkel 
kérem forduljanak munkatársaimhoz a követ-
kező elérhetőségeken: Ligetfalvi Péter: 352-
000/119 mellék vagy 555-239, Kismihályné 

vecses.hu e-mail címen és a 06-29/555-229 
telefonszámon, továbbá személyesen a pol-
gármesteri hivatal 3. számú irodájában, ügy-
félfogadási időben.
 Az ünnepség további részleteit egy későb-
bi lapszámunkban olvashatják.  

VT info

Tizenhatodik alkalommal 
kerül sor Magyarország 
teljes lakosságát érintő 
népszámlálásra. 

A Budapest-Cegléd-Szolnok (100a) 
vasútvonalon Vecsés állomás és 
térségében végzett újabb felújí -
tási munkákat a MÁV FKG. 

A koronavírus-járvány 
miatt elmaradt alkalmakat 
igyekszik méltó módon pó-
tolni a szervezőgárda, ezért 
sztárfellépők sokaságát 
hozzák el a fesztiválra.

Juhász Eszter: 352-000/214 mellék vagy 555-
214, Jármai Judit: 352-000/220 mellék vagy 
555-220. 

Jelentkezzen számlálóbiztosnak! 
A 2022. évi népszámlálás lebonyolításá-
hoz számlálóbiztosok jelentkezését várjuk 
a titkarsag@vecses.hu e-mail címre. Az el-
látandó feladatokról, a munka elvégzéséhez 
szükséges eszközökről és a kiválasztás szem-
pontjairól bővebb tájékoztatás a www.vecses.
hu/polgarmesteri-hivatal/nepszamlalas és a 
www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon 
található. Mohainé Jakab Anikó, jegyző

 Szeptember 24-én, amikor leszáll az este, 
három népszerű magyar lemezlovas szóra-
koztatja majd tovább a Káposztafeszt publi-
kumát. Bárány Attila, a Roxy Rádió, és olyan 
legendás szórakozóhelyek, mint a Fortuna, a 
Palace, az E-Play vagy a Home Club DJ-je 
mellett Lotters Krisztián a néhai Juventus 
rádió műsorvezetője, és DJ Dominique, aki 
immár harminc éve megkerülhetetlen tagja 
a hazai könnyűzenei életnek. Nevük külön-
külön is garanciát jelent a minőségi szóra-
kozásra, de így együtt egészen biztos, hogy 
olyan maradandó élményt nyújtanak majd a 
közönségnek, amelyre évek múlva is jó szív-
vel emlékeznek vissza. 
 A Káposztafeszttel kapcsolatos továb-
bi információkért keressék a facebook.
com/vecsesikaposztafeszt oldalt és a www.
vecsesikaposztafesztival.hu honlapot.  VN

Badár Sándor 
szeptember 
24-én 12 órá-
tól szórakoz-
tatja a közön-
séget

Bárány Attila 
(fotón), Lotters 
Krisztián és DJ 
Dominique a 
24-ei esti buli 
sztárfellépői

Halász Judit legújabb lemezéről 
hoz dalokat a fesztiválra

A 100a vasútvonal bonyolítja az agglo-
meráció legnagyobb forgalmát, na-
ponta több mint 200 személyszállító 

és 50 tehervonat közlekedik ezen a vasúti pá-
lyán. A vonal felújítása 2020-ban kezdődött, 
a Vecsés-Üllő-Monor szakasz felújítás tavaly 
tavasztól késő őszig tartott. A kivitelezés so-
rán 20 milliárd forint kormányzati támogatás-
ból mintegy 33 kilométer vasúti pályát újítot-
tak fel Vecsés és Monor között, elvégezték a 
szükséges váltócseréket, megerősítették a fel-
sővezetéki hálózatot, illetve öt közúti átkelő-
hely is megújult a szakaszon. 
 Az elmúlt években megkezdett felújítási 
munkák folytatásaként június 17. és július 10. 
között a MÁV FKG végzett munkákat a ve-
csési állomás térségében. A dolog érdekessé-
ge, hogy a MÁV leányvállalata által vásárolt 
négy új vasútépítő nagygép közül itt állt elő-

ször munkába az RM 85-750 típusú nagytel-
jesítményű ágyazatrostálógép, amely fontos 
szerepet tölt be a megfelelő vasúti ágyazatmi-
nőségének kialakításába – közölte a MÁV.   

 „Rostálás során a vasúti ágyazatból eltá-
volítják az elaprózódott, szennyezett, elisza-
polódott ágyazati elemeket. Ez a technológia 
az ágyazat tisztítását, állékonyságát és vízel-
vezető képességét állítja vissza, így stabilizál-
ja a vasúti pálya alapját, rendszeres rostálás-
sal a nagyobb pályafelújítások jelentős része 
megelőzhető.”
 A MÁV közleményében dr. Paff éri Zoltán 
elnök-vezérigazgató kiemelte, a felújítás cél-
ja, hogy ezen a szakaszon is megbízhatóbbá 
és stabilabbá váljon a közlekedés, csökkenjen 
a meghibásodások száma.
 – Minden olyan beruházásnak, felújításnak 
örülünk, amely a modernizációt, a fejlődést 
célozza meg. Az elmúlt években nagyon sok 
pénzt fordítottak a 100a vonal fejlesztésére, 
és bízom benne, hogy a következő években 
is folytatódni fog ez a munka. Vecsés vá-
ros vezetőjeként üdvözlöm a felújítást, amit 
ezekkel az új modern gépekkel végeznek el. 
Bízunk benne, hogy ezt követően is egyre 
több jó szerelvény áll majd itt forgalomba a 
lakosság érdekében – mondta Szlahó Csaba 
polgármester a felújítási munkákkal kapcso-
latban.   VT info

Szlahó Csaba: minden olyan beruházásnak 
örülünk, amely a fejlődést célozza meg

A nagytelejesítményű ágyazatrostálógép
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Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, július 1-jén 
köszöntötték a vecsési egészségügyi dolgozókat. Az ünnepségen 
elismeréseket is átadtak a kimagasló munkát végző kollégáknak. 

„A legnehezebb időszakon is túl 
tudtak lendülni a kitartó munkával”

KÖRNYEZET

A PARLAGFŰSZEZON 
Invazív és kártékony növény, 
amely pollenjei milliók életét 
keserítik meg a szezonban. 

A tavasz beköszöntével a pollenszezon 
is kezdetét veszi, de az enyhe időjá-
rásnak köszönhetően idén már jóval 

korábban, januárban megjelentek a panaszt 
okozó első pollenek. A mogyoróval indult 
és az égerrel folytatódott, majd megjelen-
tek az allergiások körében már több prob-
lémát okozó nyírfa, kőris és pázsitfűfélék 
pollenjei a tavaszi, nyár eleji időszakban. E 
sorok írásakor a pázsitfűfélék és a csalánfé-
lék közepes koncentrációval vannak jelen a 
levegőben. Nyáron jellemzően a különböző 
fűfélék, gyomok és gabonák okozzák a leg-
több irritációt az arra érzékenyeknél, júni-
us végétől pedig hangsúlyossá válik a par-
lagfű ellenei védekezés. 

Kártékony vagy gyógynövény? 
Bár számos alkalommal bizonyítást nyert, 
hogy igen kártékony, invazív és veszélyes 
növény, sokakban még mindig él az a tév-
hit, hogy a parlagfűnek jótékony hatásai van-
nak, ezért például a növényből készített teát 
egyesek gyógyteaként fogyasztják. Akik így 
tesznek, tévúton járnak, a parlagfűnek nincs 
igazolt gyógyászati értéke. Ezt támasztja alá 
a Szegedi Tudományegyetem Gyógysze-
résztudományi Kar és az SZTE Általános 
Orvostudományi Kar kutatói által végzett 
állatkísérlet is, mely során a növény tartós 
alkalmazásának veszélyeit kutatták és a kí-
sérletek alkalmával agy- és vesekárosító ha-

tást fi gyeltek meg. Bár azt nem állítják, hogy 
a patkánykísérletek során tapasztalt toxikus 
hatások embereknél is kialakulnak, az a kö-
vetkeztetés józan ésszel is leszűrhető, hogy 
az eredmény nem a biztonságos felhaszná-
lást igazolja. A régi füveskönyvek sem em-
lítik a parlagfű jótékony hatásait, élelmiszer-
növényként történő használatáról sem állnak 
rendelkezésre megbízható adatok. Mivel a 
parlagfű Észak-Amerika őshonos növénye, 
Magyarországon csak az 1920-as években 
terjedt el, hiába keressük a régi, hagyomá-
nyos európai gyógynövények között. Jóté-
kony hatásáról szóló téves nézetek leginkább 
az elmúlt egy-másfél évtizedben kezdtek ter-
jedni hazánkban. 

Sokan szenvednek miatta
Az allergiás reakciók sokfélék lehetnek, az 
enyhébbektől egészen az életminőséget je-
lentősen befolyásoló markáns tünetekig, sok-
féleképpen reagálhat a szervezet. A széna-
nátha olykor szűnni nem akaró tüsszögéssel, 
orrfolyással, orrdugulással, torokkaparással, 
szemviszketéssel és könnyezéssel jelentke-
zik, és általában addig nem enged a „szo-
rításból”, amíg az allergiás reakciót kiváltó 
pollenek jelen vannak a levegőben. A pol-
lenallergia nem más, mint a szervezet túl-
zott, mondhatni téves immunreakciója az 
egyébként ártalmatlan anyagokra. Az érin-

tettek szervezete idegen anyagként érzéke-
li a polleneket és túlzott módon aktiválja a 
védekező funkciókat, például a pollenek el-
távolítására beindított váladékozást, tüsszö-
gést. A túlzott immunválasz nem minden-
kinél jelentkezik, ezért fordulhat elő, hogy 
amíg az egyik ember számára egyáltalán 
nem okoz gondot a parlagfű pollenje, addig 
a másiknak a poklok poklát jelenti. A prob-
lémát tetézi, hogy nem csak annak az életét 
keserítheti az allergiás nátha, aki nem irtja 
ki a telkén a parlagfüvet, hanem azét is, aki 
mindent megtesz, hogy elkerülje a kellemet-
len tüneteket, hiszen a virágzáskor a leve-
gőbe jutó polleneket messzire elviszi a szél. 

Mit tehetünk ellene? 
Az egyetlen hatékony megoldás a parlagfű 
elszaporodásának megfékezésére a rendsze-
res gyomlálás, kaszálás, és a tiszta, parlag-
fű-mentes állapot fenntartása a vegetációs 
időszak végéig. Ez nem csak azért fontos, 
mert ha nem teszünk eleget az előírásnak, 
akkor 15 ezer forinttól 5 millió forintig ter-
jedő bírság is terhelheti a pénztárcánkat. Et-
től is fontosabb volna az embertársaink iránti 
együttérzésből eredően irtani a káros gyom-
növényt, hiszen van olyan kutatás, mely sze-
rint Magyarországon a 15-59 éves lakosság 
mintegy 30 százalékát érintő problémáról 
van szó.   Varga Norbert

Szakorvos által felírt gyógyszerekkel jó 
eredményt érhetünk el. Érdemes elvé-
geztetni allergiavizsgálatot, ahol kide-
rül, hogy mely növények pollenjei vál-
tanak ki allergiás reakciót. Számos jól 
használható pollenjelentés és pollentér-
kép áll rendelkezésre az interneten, ilyen 
például az efop180.antsz.hu, ahol a pol-
leninformációk mellett a parlagfűpollen 
napi előrejelzése és még sok hasznos in-
formáció megtalálható. 
 Kerüljük az ismert, parlagfűvel borított 
területeket. A dohányzás fokozza az al-
lergia tüneteit, már ezért is érdemes meg-
fontolni a leszokást. A szabadban töltött 
időt – bármennyire is nehéz – érdemes a 
hajnali és az esti időszakokra időzíteni. 
A lakást is ekkor szellőztesse, napközben 
tartsa zárva az ablakokat. Használjon ol-
dalról is megfelelően záró, de megfelelő 
légzést biztosító maszkot. Tisztítassa idő-
ben légkondicionáló berendezését, hasz-
náljon cserélhető szűrővel ellátott be-
rendezést. Porszívózzon gyakran, ruháit 
mossa gyakran és zárt térben szárítsa. 
Naponta mosson hajat lefekvés előtt.  

A parlagfű ellenei védekezésre szóló hiva-
talos felhívást elolvashatja újságunk hon-
lapján, a www.vecsesitajekoztato.hu in-
ternetes oldalon. 

Hogyan csökkent-
hetők a tünetek?

Olvassa el a hiva-
talos felhívást! 

A Semmelweis-napot, azaz a magyar 
egészségügy napját 1992 óta ünneplik 
Magyarországon. Jellemzően ezen a 

napon adják át az egészségügyi szakmai elis-
meréseket, és a vecsési egészségügyi dolgozó-
kat is ezen a napon köszönti az önkormányzat.  
 A Telepi úti szakrendelő épületében meg-
tartott ünnepségen dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos köszöntötte a megjelenteket, 
majd Szlahó Csaba polgármesternek adta 
át a szót, aki köszöntőjében a koronavírus-
járványra utalva hangsúlyozta, 
borzasztó nehéz időszakon va-
gyunk túl, amely különöskép-
pen az egészségügyet érintette. 
Az egészségügyi dolgozókat 
méltatva elmondta, büszke rá-
juk, amiért a legnehezebb idő-
szakon is túl tudtak lendülni a 
kitartó és jól szervezett mun-
kával. Hozzátette, nem csak az 
elvégzett munkára lehet büsz-
ke a város, hanem az egészség-
ügyi intézmények fi zikai meg-
jelenésére és felszereltségére 
is. Országos szinten is ritka-
ság, hogy egy húszezer fős városnak ilyen 
jó állapotban lévő és jól felszerelt szakor-
vosi rendelője, mentőállomása és alapellá-
tási központja van. 
 – Nyilván ezért áldozatot is kell hozni, hi-
szen biztosítanunk kell a feltételeket, de hála 
Istennek, ezt minden évben tudjuk teljesíte-
ni. Fontos számunkra, hogy az elért színvo-
nalat továbbra is meg tudjuk őrizni – mondta 
Szlahó Csaba, hozzátéve, hogy az önkormány-
zat idén a szakorvosi rendelő épületén szeret-
ne végrehajtani egy nagyobb energetikai kor-

szerűsítést, melyhez a városi költségvetésben 
elkülönítették az anyagi forrásokat. 
 A polgármesteri köszöntő után az egészség-
ügyi intézmények vezetője, dr. Szarvas Tibor 
foglalta össze az elmúl két év fontosabb be-
ruházásait és eseményeit. Beszédében kitért 
a járvánnyal sújtott időszak nehézségeire, ki-
emelve, hogy a vecsési egészségügyi ellátó-
rendszer ez idő alatt is teljes kapacitással mű-
ködött. Az alapellátási központ oltópontként 
is működött, de nem csak vecsésieket oltot-

A vecsési egészségügyi 
dolgozókat köszöntötték

Dr. Pál Andrásnak adja át a kitüntetést Szlahó 
Csaba polgármester és Frühwirthné
Halász Melinda alpolgármester tak, hanem a környező járások lakosait is, ami 

jelentős többletterhet rótt a munkatársakra. 
 – Ezt nem tudtuk volna végrehajtani, ha 
nincsenek segítségünkre a háziorvosaink és 
egyéb vállalkozó orvosaink, ismerős egész-
ségügyi dolgozók, akik első szóra, minden-
féle ellenszolgáltatás nélkül jöttek és segítet-
tek – hangsúlyozta dr. Szarvas Tibor.  
 A jó hangulatú ünnepséget Schlanger András 
előadása színesítette tovább. A színművész szin-
te már hazajár a vecsési szakrendelőbe, ez volt a 
kilencedik alkalom, hogy előadóként részt vett 
a Semmelweis-napon. Ezúttal Arany János: A 
bajusz című balladáját adta elő, nagy sikerrel. 
 Az ünnepségen Szlahó Csaba polgármester 
és Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester 
helyi kitüntetéseket adott át az egészségügyi 
dolgozóknak. Köszönő oklevél elismerésben 
részesült az intézmény három munkatársa: 
dr. Orbázi Zsuzsa, dr. Pál András és dr. Vaj-
da Mária. Elismerő oklevél kitüntetést vehe-
tett át Pintérné Somodi Erzsébet. A Vecsésért 
Életműdíjat Török Árpádnénak adományozta 
az önkormányzat. A kitüntetést egy korábbi 
alkalommal, a városi ünnepségen adták át. 
 Egész éves munkájuk elismeréseként a ve-
csési egészségügyi dolgozókat pénzjutalom-

ban is részesítette az önkormány-
zat. Szlahó Csaba polgármester 
ezzel kapcsolatban elmondta: „Az 
igazi erő nem a falakban van, ha-
nem a várvédők lelkében, jelen 
esetben az egészségügyi dolgo-
zók lelkében lakozik. Igyekez-
tünk egy kis támogatást biztosí-
tani, amellyel szeretné a város 
megköszönni azt a sok-sok mun-
kát, amit e falak között végeznek 
az emberek.”     

Szöveg és kép: Varga Norbert

Elismerő oklevél kitüntetést 
kapott Pintérné Somodi 
Erzsébet (jobbra) 

EGÉSZSÉGÜGY

Dr. Orbázi Zsuzsa (középen) Köszönő 
oklevél elismerésben részesült

Dr. Vajda Mária (középen) szintén 
Köszönő oklevelet vehetett át
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TESTVÉRVÁROS

A családdal mentem erdélyi körútra. Kimaradt az 
elmúlt két év, már nagyon kívánkoztam régi barátaim 

meglátogatására. Természetesen Gyergyószárhegy nem 
maradhatott ki a majd kétezer kilométeres túrából. Közel 

húsz alkalommal jártam már náluk. Kétszázat közelíti 
azoknak a Vecsésieknek a száma, akiket odavittem és nem 
sokkal marad el mögöttük, akiket Vecsésen fogadhattam.

Szárhegyi hírek

L ibán felől érkeztünk meg, és ami rögtön 
feltűnt, hogy szépek, rendezettek az ut-
cák, több lett az aszfaltozott utcák szá-

ma. A községháza előtti terület térkövezve, a 
környező épületek gondozottak. A polgármes-
teri hivatalban Danguly Ervin pol-
gármester egy tárgyalás után nagy 
örömmel fogadott. Két évtizedes 
barátság köt össze bennünket. El-
mondta, hogy csatornázottságuk 
100 százalékos, de a rákötési haj-
landóság – enyhén szólva is – le-
hetne jóval nagyobb. – Ismerős 
gond ez nálunk is – jegyzem meg. 
 – A vízhálózat is teljes, de a 
beüzemeléssel, a gépészeti rész-
szel gondok vannak. Cserére és 
felújításra szorulnak, ez még idő 
és pénz – fejezi be.
 – Ember, szépek az új utcák 
– mondom dicséretként. – Hát-

ha szerencsénk lesz, akkor mi-
lyen lesz! – mondja. Meséli, hogy 
első polgármestersége kezdetén, 
egy rövid szakasz volt csak asz-
faltozva, azóta már közelítik a 
harmadát, és ha a most benyúj-
tott pályázatokat befogadják és 
megvalósítják, akkor elérik a 70 
százalékot. Adja Isten, hogy si-
kerüljön!
 Kérdésemre elmondja, hogy a 
testületen belül békés, kiegyen-
súlyozott a viszony és a tervek 
szerint tudnak haladni. 
 Felvetem, hogy jeles év az 

idei a két település életében. Rám csodál-
kozik, mire mondom, hogy idén 25 éves a 
testvértelepülési kapcsolat. 
 – De jó, hogy felhívtad a fi gyelmemet. 
Felveszem a kapcsolatot Szlahó Csaba pol-

gármester úrral, hogy mindkét településen 
emlékezzünk meg erről magunkhoz méltó 
módon. A legjobb a két káposztafeszt lenne. 
Mi mennénk hozzátok, ti jönnétek hozzánk.
 Adja Isten, hogy így legyen!
 Azzal köszönünk el egymástól, hogy idén 
még találkozunk és kérem tőle, hogy küld-
jenek hírt a község életéből.
 A rövid idő alatt meglátogattam a feren-
ces kolostorban Böjte Csaba testvér gyer-
mekotthonát. A 14 gyermek iskolában volt, 
ebédet készítették számukra. Minden tiszta 
és rendezett. Van egy másik otthon is. Ott 27 
gyermek kap lehetőséget tanulásra és ellá-
tásra. Örömteli hír, hogy hosszas huzavona 
után nyártól – most mi is bejutottunk – láto-
gatható lesz a Lázár-kastély is. Az 1200-as 
évek elejei plébániatemplomhoz az út a ra-
vatalozóig aszfaltot kapott, innentől az egy-
házé a terület, közösen kellene folytatni.
 Szállásadónk elmondta, hogy a járvány 
múltával egyre több a vendég. A házigazda, 
Vili barátom a kulcsos házhoz szaunát és 
parajdi sós, meleg fürdőt készít a vendégek 
kényeztetésére. Hozzáteszi, nem ő az egye-
düli, aki így bővíti a szolgáltatását. Ezt Laci 
barátom is megerősíti egy későesti látogatás-
nál. A fa, a káposzta, a pityóka, a juh mel-
lett a falusi turizmus, ami a megélhetést biz-
tosítja. A turista részt csak megerősíthetem: 
kitűnő ételek mellett a legkényesebb igény-
nek megfelelő szállás kapható.
 Persze, nem lennénk őszinték, ha egy 
veszélyről nem beszélnénk. Régi székely 
mondás. hogy a medve nem játék. Meg az 
is, hogy ha szerencsénk lesz, akkor látunk 
medvét, ha még nagyobb szerencsénk lesz, 
akkor nem látunk. És most lépten-nyomon 
medvébe lehet botlani. Szárhegyen is min-
dennapos vendégek, aratáskor a kombájn 
egy medve családot riasztott fel. A plébá-
niakertbe beszokott egy medve szilvaérés-
kor, egy hetet ott időzött és mindent leszüre-
telt. A Szent Anna tónál folyamatos a medve 
veszély, mi is láttunk, a tóőr elmondta, hogy 
Tusnádfürdőn, amíg hazaért kilenc medvét 
számolt meg. Gyimesbükkön Deáky And-
rás barátomnak három bárányát vitte el egy 
alkalommal. Háromszéken gelencei bará-

taim szerint is mindennapos a 
medvelátogatás. Hosszan lehet-
ne folytatni a sort, amiben akad 
tragédia is. Ami a szomorú, ha 
valaki saját vagy más életét akar-
ja megmenteni és a medvét bán-
talmazza, akkor komoly pénz-
büntetéstől a börtönig terjedhet 
a büntetés.
 De ezt a témát is zárjuk vic-
cel. Laci barátommal együtt ab-
ban egyeztünk meg, hogy java-
solni kellene az EU-nak, hogy 
ne csak a migránsokat, hanem a 
medvéket is osszák el kvóta sze-
rint. Szalontai János

2019. Szlahó Csaba polgármester köszönti a szárhegyi káposztafesztivál 
résztvevőit. Háttérben székely viseletben Danguly Ervin polgármester

A főtéren ez a termény kiállítás várta a vendégeket. 
Jól látható a tér és a Községháza rendezettsége

Terményeiket kínáló sátrak 
a káposztafesztiválon. Háttérben 

a 17. századi ferences kolostor épülete

A Budapesti Airport vezérigazgatója és a környékbeli kerületek és települések 
polgármesterei közös sajtótájékoztatón jelentették be a program részleteit. 

Fotó: Budapest Airport/Baranyi Róbert

A több mint tíz éve futó és 2022 őszétől 
kibővített program célja, hogy a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér köze-

lében élők zajterhelése csökkenjen. A Buda-
pest Airport vezérigazgatója, valamint a 17., 
a 18., a 10. kerület, illetve Vecsés és Üllő pol-
gármesterei – mint a repülőtér szomszédsá-
gában lévő kerületek és települések vezetői 
– közös sajtótájékoztató keretében jelentet-
ték be az ősztől kibővített formában elérhe-
tő zajvédelmi program részleteit. 
 A program előzményei kapcsán fontos 
kiemelni, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér környezetében még 2016 febru-
árjában jelölte ki a légiközlekedési hatóság 
a zajgátló védőövezetet, aminek a határait a 
hazai jogszabályok szerint állapították meg 
– tekintettel a következő tíz évben várható 
légiforgalom alakulására. A Budapest Air-
port azonban ennél már jóval korábban, 2008-
ban önkéntes alapon megkezdte a repülőtér 
környéki lakóingatlanokban a lakossági ab-
lakszigetelési programot, ami elsősorban a 
főváros 17 és 18. kerületének egy részét, il-
letve Üllő és Vecsés bizonyos körzeteit érin-
tette. 2008 és 2020 között mintegy 1500 in-

gatlantulajdonos számára került felajánlásra 
a lakossági ablakszigetelési program, ame-
lyet többszöri felhívást követően, az érintett 
lakók összesen 30 %-a igénybe is vett.
 Annak érdekében, hogy a kibővült prog-
ram és az újonnan bevonásra kerülő telepü-
lésrészek a lakók igényéhez igazodjon, a Bu-
dapest Airport 2022 év elején konzultációt 
kezdeményezett az érintett kerületek és te-
lepülések polgármestereivel. 2022 júniusára, 
többszöri egyeztetést követően az 1,2 milli-
árd forintos keretösszegű program véglege-
sítésre került, és a következő 3 évben meg 
is valósul.
 
A program keretében 
kérhető szolgáltatások
Pótlólagos ablakszigetelés: a házak lakó- 
és pihenőhelyiségeinek nyílászáróira ingye-
nesen kérhető olyan 6 mm vastagságú plusz 
üvegtábla az ablak nyíló szárnyának belső fe-
lületére, ami akár 10-12 decibellel csökkent-
heti a külső zajokat.
 Ablakcsere: 10 évnél idősebb ablakok 
esetében a hálóhelyiségekben ingyenesen, 

egyéb lakóhelyiségekben (pl. nappali) költ-
ségmegosztással kérhető.
 Redőnytok szigetelése: olyan ablakok 
esetében, ahol a redőny közvetlenül az ab-
lak felett egy tokban található, a redőnytok 
hangszigetelése is ingyenesen kérhető. 
 Szellőztető berendezés: olyan hangszi-
getelt fali készülék is ingyenesen kérhető a 
hálószobákba a nyugodt alvás érdekében, 
amely zárt ablak mellett – vagyis a kül-
ső zajok kizárásával – is friss levegőt juttat 
kintről a hálószobába 
 A programra 2022 szeptemberétől le-
het jelentkezni több fázisban. Az első fá-
zisban azokon a területeken lesznek elér-
hetők a kibővített zajvédelmi lehetőségek, 
ahol már korábban is meghirdetésre került 
a program, biztosítva ezzel, hogy a kibőví-
tett szolgáltatások lehetőségével az itt talál-
ható ingatlanok tulajdonosai is élhessenek. 
További újdonság, hogy most először részt 
vehet a programban néhány kőbányai ingat-
lantulajdonos is, a 10. kerület korábban nem 
szerepelt az érintett területek között.
 Az összesen 4000 érintett lakóingatlan 
tulajdonosait a Budapest Airport postai 
úton, levélben is tájékoztatja majd a prog-
ram egyes fázisairól, a program részletei-
ről és a jelentkezés menetéről. A program-
ban minden ingatlantulajdonos részt vehet, 
akinek a kijelölt területen ingatlanja van, és 
a feltételeknek megfelel. A programra tör-
ténő jelentkezés menete a korábbinál még 
gyorsabb és egyszerűbb lesz, az érintett 
lakóházak tulajdonosai külön erre a célra 
létrehozott weboldalon is leadhatják majd 
igénylésüket.
 Chris Dinsdale, a Budapest Airport ve-
zérizgatója a program kapcsán hangsúlyoz-
ta: „A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
a környező kerületekkel és településekkel 
együtt évek óta, közösen fejleszti a térséget, 
a Budapest Airport a környéken élők élet-
minőségére kiemelt fi gyelmet fordít. Nagyon 
fontos számunkra, hogy a zajvédelem terén 
minden támogatást megadjunk a környékbe-
li lakosoknak, minimalizálva ezzel a repülő-
tér zajhatásait.” Hozzátette: „Külön jelentő-
séggel bír számomra, hogy a szeptemberben 
induló program részleteit az önkormányza-
tokkal közösen dolgoztuk ki, hiszen úgy sze-
retnénk a következő 3 évben rendelkezésre 
álló 1,2 milliárd forintot elkölteni, hogy an-
nak hatékonyságát maximalizáljuk.”
 A repülőtér-üzemeltető a légitársaságok 
által az éjfél és hajnali öt óra között Buda-
pest felett végrehajtott fel- és leszállások 
után fi zetendő mélyalvási díjból befolyt 
összeget is a zajvédelmi programra for-
dítja. Továbbá egy évvel ezelőtt a vállalat 
megkezdte a zajvédelmi zónában találha-
tó több iskola- és óvodaépület ablakszige-
telését vagy ablakcseréjét is az érintett ön-
kormányzatokkal közösen kiválasztva az 
intézményeket. (x)

Minden idők legnagyobb 
zajvédelmi programját indítja el a 
BUDAPEST AIRPORT
Három évre elosztva mintegy 1,2 milliárd forint összegben, 
minden idők legnagyobb és legtöbb szolgáltatást nyújtó lakossági 
zajvédelmi programját indítja el szeptemberben a Budapest Airport. 

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR
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BÁLINT ÁGNES 100 – A MESE ÖRÖK

KÉT NAPRA MESEVILÁGGÁ VÁLT
A VÁROSKÖZPONT

A X. Bálint Ágnes Mesefesztivál 
az Emlékházban

A X. Bálint Ágnes Mese-
fesz tiválon minden a 

gyerekekről szólt. 

Milyen jól összecseng: 
10 éves fesztivál egy 100 éve 

született írónő tiszteletére.

K ét évvel ezelőtt rendezték meg a leg-
utóbbi Mesefesztivált, aztán jött a ko-
ronavírus-járvány, a többit 

pedig már unásig ismételtük, a 
lezárások és egyéb intézkedé-
sek miatt nem lehetett meg-
tartani a város leginkább 
várt rendezvényeit sem. 
A járvány nagyobb hullá-
mai szerencsére lecseng-
tek, így július 8-10. kö-
zött nem volt akadálya 
annak, hogy újra a legki-
sebbek vegyék birtokukba 
a város központját, melyet a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ 
csapata most is kitűnő érzékkel 
és ötletekkel varázsolt igazi me-
sevilággá, a sok gyerek legna-
gyobb örömére. 
 A fesztivál idén három napos 
volt. Július 8-án a Bálint Ágnes 

É s milyen jól sikerült! Tizenegy éves 
fennállásunk alatt egy-egy alkalom-
mal ennyien még soha nem keres-

ték fel az Emlékházat! Talán betudható ez a 
postcovid szindrómának – a hosszas elszige-
teltség utáni szórakozási vágynak; esetleg a 
jól választott időpontnak, amikor már túl va-
gyunk a gyereknapi ünnepségeken, ugyan-
akkor az emberek nagy része még nem uta-
zott el nyaralni; illetve nem utolsó sorban a 
BÁKK-nak, ahonnan sok segítséget kaptunk. 
 A jubileumi év keretében kivételesen már 
július 8-án, pénteken megnyithattuk kapuin-
kat egy igen ígéretes színdarabbal: a Kisspista 
színház adta elő Varsa Mátyás színész-ren-
dező vezetésével a Kukori és Kotkodát. Saj-
nos a darabról nem tudok beszámolni, mert 
a szó szoros értelmében nem tudtam a kö-
zelébe férkőzni! A nézők annyira kitöltötték 
a rendelkezésre álló teret, hogy talpalatnyi 
helyet sem találtam, ahonnan legalább nor-
mális fényképeket készíthettem volna. Ezért 
pl. „back stage” fotóztam, akit előkaphattam. 
Viszont azt állíthatom, hogy nagyon sikeres 
volt a darab – ezt a hosszas és lelkes tapsból 
jól meg lehetett ítélni! 
 E mindössze kétórai nyitvatartásunkon 
500 látogatót számoltunk össze! 
 A szombati nap ugyanilyen látogatottságú 
volt: a Paprika Jancsi bábelőadáson, valamint 
a miskolci Csodamalom bábszínház Mazso-
la bábjátékán szintén nem lehetett volna egy 
gombostűt sem leejteni a nézőtéren. Vasár-
nap a Napsugár bábszínház a Bolondos me-
sék és az Utazás a csacsifogaton című dara-
bokkal lépett fel.  
 Az előadásoktól eltekintve is sok szórako-
zás várt a gyerekekre a kertben. Megérkezett 
hozzánk Paprika Jancsi csúzlizdája, ahol gu-
baccsal lehetett a mozgó fi gurákra célozni. 
(A gubacs egy dió nagyságú képződmény, 
amelyben régebben a gubacslégy lárvája rej-
tőzött.) A fi gurákat 
egy biciklivel lehe-
tett mozgatni, a bicik-
lit pedig a minden-
kori vesztes hajtotta. 
Imádták a gyerekek! 
 Nagyon kedves 
volt, és a kicsik által 
szintén nagy öröm-
mel birtokba vett, ál-
talunk csak „Mazsola 

Emlékház adott otthont az első eseménynek: 
a hangulatos kertben felállított színpadon a 
népszerű Kukori és Kotkoda rajzfi lmsorozat 
ihlette színdarabot – melyet Varsa Mátyás 
rendezett – nézhette meg a közönség. Az elő-
adás telt ház előtt zajlott és nagy sikert ara-
tott, erről részletesebben Németh Ágnes cik-
kében olvashatnak. 
 A X. Bálint Ágnes Mesefesztivál hivatalos 
megnyitója szombaton délben volt, ezt meg-
előzően a New Dance World professzionális 
táncbemutatójával kellőképpen megalapozta 
a fesztiválhangulatot. A villámcsődület után 
a kulturális központ igazgatója, Kis Tóth Já-
nos köszöntötte a gyerekeket és szüleiket. 
 A városközpont teljes területén zajlottak a 
programok, mindkét napon számos játék és 
foglalkozás várta a gyerekeket és szüleiket. No, 
és persze árusok, bár idén mintha kevesebb 
árusító pavilonnal találkoztunk volna, mint 
két évvel ezelőtt. Ez talán nem is volt akko-
ra baj, a szülők pénztárcájának egész bizto-
san nem. 
 Örömmel tapasztaltuk, hogy a klasszikus 
mesék vitték a prímet a fesztiválon, az ország 

legnevesebb kőbábszínházait sikerült 
elcsábítani a rendezvényre, és a 

gyerekek imádták az előadá-
saikat. A játékok és a fog-
lalkozások zöme is a ré-
gebbi időkből építkezett, 
igazi felüdülés volt erre 
a kis időre kiszakadni 
az elektronikával átszőtt 
hétköznapokból, helyette 

kézzel fogható játékokkal, 

társas programokkal, hús-vér emberek elő-
adásával töltekezhettek a résztvevők. Kurió-
zum volt a bábjáték és a színjáték automata, 
a verklis karaoke, a Napsugár Bábszínház 
Egérkisasszony bábkiállítása, illetve a Bá-
lint Ágnes Emlékházban felsorakoztatott 
játékok sokasága, melyek többsége remek 
kézműves alkotás volt. 

 Újdonság volt az idei feszti-
válon az anya- és apatanya, a két 
sátor a gyerekeknek és a szülők-
nek egyaránt kínált elfoglaltságot. 
Az anyatanyán elsősorban szé-
pülni lehetett, míg az apatanyán 
inkább a kétkezi büty körészés, a 
férfi asabb elfoglaltságok kerül-
tek előtérbe.  

Színpadon BÁKK Manó, a Mesefesztivál arca 
és a szervező kulturális központ csapata

Profi  táncbemutató alapozta 
meg a fesztiválhangulatot 

Vidám pillanatokat szerzett 
a gyerekeknek a vízidodzsem

A ládavasút is mosolyt csalt az arcokra

A Mesefesztivál az Apacuka 
együttes „teltházas” 
koncertjével zárult

Szereplők: Horváthné Gyurcsán Erika 
(Kotkoda), Kresznerits Ádám (Kukori), 
Szép Dóra, Lenkefi  István, Gallen Gá-
bor, Frics Dániel, Gombos Gyula, Csősz 
Csenge, Hegedűs Ágoston, Varsa Már-
ton. Jelmez és díszlet: Kék Maja. Zene: 
Kresznerits Ádám és Lenkefi  István. Ren-
dezte: Varsa Mátyás.

Bálint Ágnes
–Varsa Mátyás: 
Kukori és Kotkoda

hétköznapjai”-ként emlegetett Sáfrány Lász-
ló Ökocsiga kemencés parasztudvara. Apró 
kályhák, kis kemencék, terített asztalkák, 
textilből igen tehetségesen varrt zöldségek 
hívogatták a gyerekeket sütéshez-főzéshez. 
 Sok egyéb szórakozás várta még a 
gyerekeket, de már csak egyet említek: a 
Bá lint Ágnes óvoda kreatív vezetője és óvó-
néniei önkéntesként szakszerűen segítettek 
nekünk szórakoztatni az apróságokat „csut-
kababa” készítéssel, tökházba céldobálással, 
többféle kirakóssal. Nagyon köszönjük nekik, 
hogy a látogatóinkra szánták a szabadidejüket!
 Mint ahogy köszönjük a családnak és ön-
kénteseinknek a segítséget a lebonyolítás-

ban. Külön kieme-
lendő Erős Balázs, 
aki kezdő középis-
kolás, de már igen 
hatékonyan meg-
küzdött a problé-
mákkal. 
 Nagyszerű móka 
volt!

Németh Ágnes, 
fotó: emlékház

Kukori, 
Kotkoda, 
tojásból 
lesz a csoda! 

Paprika Jancsi 
csúzlizdája

 A gyerekek nagy kedvence volt a vízi-
dodzsem, a ládavasút és a forgó hordó, a 
Gam mel kör kézműves foglalkozását is so-
kan látogatták és az óriás társasjátékok is fo-
lyamatosan használatban voltak. 
 Az emlékház és a kulturális központ kö-
zött kisvonat és nosztalgia buszjárat szállí-
totta a fesztiválozókat. Röpke 60-as évekbe-
li időutazáson vehettek részt, akik felültek a 
tűzpiros veterán Ikarus 311-esre. 
 A fesztivált mindkét napon koncerttel zár-
ták, szombaton a Buborék együttes lépett fel 
a Mazsola Bau-Styl nagyszínpadon, vasárnap 
pedig az Apacuka együttes táncoltatta meg a 
fesztiválozó gyerkőcöket és a táncosabb lábú 
szülőket. 
 Az időjárás szerencsére kegyes volt a ren-
dezvényhez, két évvel ezelőtt a fesztivál vé-
gét elmosta az eső, de idén végig gyönyörű-
en sütött a nap. Csak az olykor felerősödő 
szél okozhatott néhány kellemetlen pillana-
tot, de összességében minden adott volt ah-
hoz, hogy remekül érezze magát, aki a Me-
sefesztivált választotta hétvégi programnak. 
 Öröm volt nézni, ahogy a sok gyerek és 
szülő a játékok sokasága között egymásra fi -
gyelve, együtt tölti el az idejét. Nem szégyen 
újra összebarátkozni a gyermeki énünkkel, aki 
mindannyiunk lelkében ott lakozik. Mesél-
ni, játszani, fi tyiszt mutatni a sok nehézség-
nek, a baljós hétköznapoknak, melyek előt-
tünk állnak. Töltsenek minél több időt családi 
körben, legyenek együtt gyermekeikkel, uno-
káikkal, barátaikkal, mert ez az, ami igazán 
számít az életben. Nekünk ezt is üzente a X. 
Bálint Ágnes Mesefesztivál. 
 (A rendezvényen készült fotókból ösz-
szeállított galériát megnézheti a www.
vecsesitajekoztato.hu honlapon.)

Szöveg és kép: Vén

A szabályokat még az óriások 
is betartják: forgalmas úton csak 
a zebrán szabad átkelni! 

Az ország legnevesebb kőbábszínházai 
léptek fel a fesztivál színpadjain
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János intézményvezető 
nyitotta meg
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MEGELEVENEDTEK 
a régi mesék az óvodában

Ballag már a vén diák…
OKTATÁSÓVODAI HÍREK

Bálint Ágnes szüle -
tésé nek 100. év-
fordulóján név-

adónkra emlékez-
tünk óvodánkban. 

2022 júniusa végre visszahozta 
a vakáció előtti nagy és em-
lékezetes ünnepi pillanatot, a 
ballagást, az elbúcsúzást az 
alma matertől, a tanároktól 
és mindezt szülők, nagyszülők, 
rokonok népes tábora közepette.

Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Iskola
8.a – osztályfőnök: Rockenbauer Anna
Bartha Hulan Ilma, Borissza Laura Han-
na, Csiki Kristóf, D Tóth Laura, Gábor Dá-
vid Marcell, Galántai Ágnes Katalin, Győri 
Zsófi a Dóra, Hanek Boglárka, Jakab Evelin, 
Kenszler József Ottó, Király Krisztián Balázs, 
Kiss Liza, Kollár Maja Erika, Kőnig András 
István, Kránicz Abigél Lilla, Magócsi Viola 
Flóra, Magyarosy Dávid, Major Máté, Mé-
hész Ruben, Miskolczi Luca, Oroszi Luca, 
Szöllösi János Dávid, Urbán-Szabó Balázs.

8.b – osztályfőnök: Stefan - Bögi Orsolya
Babis Martin Márk, Bakó Anna, Bakó Nóra, 
Bayer Vivien, Fekete Máté, Forgács Milán, 
Gyenes Petra Izabel, Hajdu Sándor, Hegyi 
Bianka, Kapuvári Anna, Kurunci Bence, Oláh 
Bernadett, Stiller Anna, Táncos Noel Bende-
gúz, Temesvári Orsolya, Terebesi Zsolt, Vad 
Richard Sebastian, Vasadi Fruzsina Ráhel, 
Vigh Emília, Zaroba Kristóf.

8.c – osztályfőnök: 
Gáspárné Hatvani Gabriella
Ábrahám Benedek, Angheloui István Dáni-
el, Ari Lídia Panna, Bruder Lili Kata, Deme-
ter Marcell, Farkasfalvi Lili, Frühwirth Kitti, 
Kelemen Kristóf, Kolozsi Hortenzia, Kovács 
Bence Barnabás, Kovács Dóra, Kukoly Pat-
rik, Lénárt Boglárka, Marcucci T. Martin, 
Martin Izabella, Salamon Szon-
ja, Tokaji-Nagy Liána, Tóth Anna, 
Tóth Dávid, Tóth Kíra, Váradi 
Nóra, Vincze Lili, Vintura Valen-
tina, Vona Lilla, Zombor Virág.

Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskola
8.a – osztályfőnök: 
Tordai Júlia Anna
Albrecht Adél, Báder Dóra, Bar-
na Kevin, Bézi Boglárka, Dá-
vid Szabina Tímea, Deák Nóra, 
Dudás Levente, Élő Márk, Er-
dei Henrietta Hajnalka, Fridrik 
Laura, Gombkötő Gergő, Ignát 

Jázmin Szende, Karacs Dániel, Komjátszegi 
Noémi, Kótai Krisztián László, Kozma Krisz-
tina Dorina, Lábos Viktória, Mama Korina, 
Maysonnave Viktória Kitty, Maysonnave Vi-
vien Éva, Nagy Nóra, Pintér Anna, Rab Mi-
lán, Skribek István János, Sütő Péter, Tóth 
Dorina, Uller László Krisztián, Viha Zsófi a.

8.b – osztályfőnök: Lippai Viktorné
Bereczk-Kiss Ákos, Bertus Alexandrosz, De-
zső Dorottya, Elekes Gergő István, Ganea 
Viktória, Horváth Attila Zsolt, Izsák Lilla Bog-
lárka, Jancski Zétény Bertalan, Kauremszki 
Laura, Kőrösi Vanessza, Lakatos Attila, 
Merkl Marcell Dominik, Németh Balázs An-
tal, Ripp Dávid Olivér, Sápi Szonja, Schnei-
der Lara Bianka, Stelczer Annamária, Sza-
bó Cintia, Szendi Bernadett, Takács Laura, 
Tankó Flóra, Túri Marcell, Váradi Aman-
da Rebeka, Váradi Zétény, Virágos Levente.

Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola
8.a – osztályfőnök: Kiss Gábor
Bakos Liliána, Bárdos Mercédesz, Bartha 
Anna, Biró Zoé, Bodor Tamás Ferenc, Csiz-
madia Dalma, Dobrovitz Viktória, Eikler 
Ádám Vilmos, Fehér Fruzsina Adél, Gon-
da Martin Tibor, Hajdu Tamara, Hok Bá-
lint Sándor, Hrabovszky Gergő, Károlyi 
Patrik, Kenéz Kata, Kis-Jakab Máté, Mol-
dován László, Moravecz Enikő, Patakfalvi 
Kitti Diána, Porumb Laura Stefánia, Toma 
Gréta Ildikó, Várszegi Viola, Vaszil Dorina, 
Velőti Vajk, Veres Zsófi a.

8.b – osztályfőnök: Pichler Rudolf
Boda Dorina Beatrix, Grenács János, Hackl 
József Dominik, Kanyar Dzsenifer, Kárpá-
ti Olivér, Krucsó Míra, Laczkó Artúr, Mak-
kai Beatrix, Makula János, Mészáros Brigit-
ta, Nagy Zsanett, Nyerges Nikolett Viktória, 

Sánta Vince, Somodi Krisztina, Somodi Petra, 
Szalay Gergely László, Tüske Janka, Tyukodi 
András Antal, Varga Gréta Jácinta.

8.c – osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona
Akbas Zehra, Bartha Dóra Zsuzsanna, Bihal 
Vince, Czalbert-Halasi Barbara, Horkai 
Barbara, Kókai Vajk László, Kovács Viktó-
ria Beatrix, László Katalin, Macsuga Dá-
vid Zsolt, Moravecz Anita, Moravecz La-
ura, Nagy Dominik Gergő, Nagy Koppány 
Károly, Pasqualetti Péter György, Pichler 
Rudolf Olivér, Plavecz Vendel, Sárközi Le-
vente, Sinyi Áron, Somogyi Julianna, Sza-
bó Emma Veronika, Szántó-Serege Noémi, 
Szász Kármen Szvetlána, 
Szentgróti-Tóth Lívia Lilla, Szilágyi Csanád, 
Tarsoly Máté, Vida Viktória.

Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Is-
kola és Gimnázium

8.a – osztályfőnök: Oszoli Beatrix
Badó Máté, Berényi Dávid, Bojtor Anna Zsu-
zsa, Czinege Bálint Zsombor, Daróczi Tamás, 
Dorogi Nikolett, Faragó Lilla Boglárka, Feke-
te Viktória Krisztina, Fenyves Zsombor, Fikó 
Dzsesszika Letícia, Harmath Dániel, Kis Pet-
ra, Kiss Hanna Izabella, Nagy Jázmin Eri-
ka, Papp Tamás Szilárd, Plesa Martin, Se-
bestyén Petra, Selényi János Dénes, Siklodi 
Alexandra Petra, Stász Kamilla, Steigerwald 
Dorina, Szabó Edina, Szabó Levente Gábor, 
Szanyi Szonja Virág, Szegedi Zsófi a Karoli-
na, Szilágyi Ákos, Szilágyi Kristóf, Tóth Csa-
ba, Uza Flóra Viktória, Vass Zalán Albert, 
Zemmel Mátyás.

8.b – osztályfőnök: Papp Katalin
Akács-Kiss Anna, Alexa Dóra, Bartha Esz-
ter Mária, Békési Zsolt Márk, Bodor Boglár-
ka Jázmin, Bogár Kristóf, Breitenstein Brú-

nó, Brünner Noémi, Cser János, 
Csizmazia Nóra, 
Dénes Andrea Mónika, György 
Viktória, Hegedüs Gábor, Hrutka 
Milán István, Karakas Ákos, Kell-
ner Márk, Kiss Balázs, Kovács 
Hanga, Kozma Viktória, Mé-
száros Benedek, Nagy Sarolta, 
Nagy Vivien Viktória, Nyalka No-
émi, Ongai Dorottya, Pesti Gré-
ta Kata, Sarkady Sándor, Soós 
Ágnes, Szilágyi Bernát, Vadászi 
Zsófi a Gabriella.
 (A gimnáziumban ballagók 
névsorát a VT májusi számá-
ban ismertettük.)

VT info, fotó: SzajanAz Andrássy iskola 8.a osztálya 

A gyereknapot évek óta kü-
lönféle tematika szerint 
tartjuk a gyerekeknek. 

Idén természetesen Bálint Ág-
nes meséi kapták a főszerepet, e 
köré szerveztük tevékenységein-
ket. A két hetes projekt alatt láz-
ban égett minden óvodai dolgo-
zó és kisgyerek. Kutatómunkába 
kezdtünk, ötleteltünk a hiteles 

megvalósítás érdekében. Fókusz-
ba kerültek Mazsola, Tádé, Ma-
nócska, Frakk és a lusta macskák, 
Kukori és Kotkoda, valamint Ví-
zipók fi gurái. 
 Városunk híres írónőjének jól 
ismert szereplői töltötték ki a 
gyereknap előtti hetet. Sport-
napon hét állomást kellett vé-
gig járni a gyerekeknek. Volt 
gilisztahúzó verseny (kötélhú-
zás), labda-, fogó-, ügyességi 
játékok, mind-mind a mesesze-
replők megszemélyesítésével. 
Óvodánk egyik, zenei tehetség-
programjában résztvevő gyerekei 
és kis lelkes „színészei” gyönyö-
rű jelmezekben és díszlet előtt 

játszottak el egy részletet Ma-
zsola meséjéből. A színházi elő-
adás mellett hatalmas sikert ara-
tott az Ovimozi is. Mozijeggyel, 
pattogatott kukoricával, igazi 
mozihangulatban nézték Bálint 
Ágnes meséit.
 Óvodánkban évek óta hagyo-
mány, hogy az Üllői Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tűzoltói ellá-
togatnak hozzánk és a gyerekek 
kipróbálhatják a vizes tömlőt, a 
tűzoltó autót is birtokba vehetik. 
Idén természetesen Bálint Ágnes 
mesekeretet kapott ez a program 

Szerénke mentés

is. Kukoriék kigyulladt házán a 
gyerekek oltották el a tüzet, köz-
ben a riadt Szerénkét létrával 
mentették az „égő” fáról. 
 A hetet egy hangulatos, vi-
dám családi nappal zártuk. Itt is 
különböző állomásokat járhat-
tak végig. Készítettek csutka-
babát, keresgélhettek a földben 
gilisztát, vízipókként légnad-
rágjukban szállíthattak leve-
gőbuborékot a kristálypalotá-
ba. Sok-sok vidám ügyességi 
játékon vehettek részt. Az aka-
dályok leküzdése, végrehajtása 
után minden állomásnál meg-
kapták a meseszereplők nyom-
dáit. Ezek beváltása után Károly 
bácsi és Irma néni berendezett 
szobájában a lusta macskák át-
adták a megérdemelt zsákba 
macskát. 
 Bálint Ágnes születésének év-
fordulójára a méltó megemléke-

zés után biztos soká-
ig emlékezni fognak 
gyerekeink és mi 
persze mi is jó szív-
vel nosztalgiáztunk 
a régmúlt mesékkel. 
Reméljük, a mai ro-
hanó világunkban 
még sokáig lesz he-
lyük és nem halvá-
nyul el a kedves, tisz-
ta mesék emléke.
 Megtisztelő, hogy 
Bálint Ágnes ma is 
élő utódai aktívan 
végig kísér ték a 
programokat, jelen-
létük emelte a ren-
dezvénysorozat szín-
vonalát.
Rátócziné Belányi Csilla 

óvodapedagógusOvi mozi Tűzoltós nap
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OKTATÁS

Akire büszkék vagyunk…
OKTATÁS

Hagyományosan bekérjük az iskoláktól 
az osztályok kitűnőinek névsorát. Joggal 
gondolhatjuk, hogy meg érdemlik a nyilvá-
os ságot, mert büszkék lehetnek teljesítmé-
nyükre és méltán büszke rájuk a családjuk is.

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
1.a: Antal Vilmos, Barna Panka, 
Boros Luca, Fancsali Ajna, Ká-
tai Nelli, Katona Kristóf, Kovács 
Kristóf, Prikkel Panka, Ternácz 
Patrik. 1.b: Halasi Benett Zol-
tán, Káfka Bálint István, Zima 
Zente Sándor. 2.a: Csorba Ró-
meó, Baletta Stefanó, Kun Zsó-
fi a, Oroszi Olivér, Tasi Benett. 
2.b: Bakondi Balázs, Bánfalvi 
Dániel, Öztürk Zara, Szentessy 
Domonkos. 2.c: Csóré Hajnalka, 

Dani Zsombor, Fitos Kíra, Gregor Noémi, Ivácson Hanna, Juhász 
Bence, Molnár Márk, Palásthy Péter, Pinke Petra, Sáfár Anna, Sal-
lay Sára. 3.a: Antal Lőrinc, Botos István Benett, Kátai Hédi, Ko-
vács Zalán, Matics Alexa Andrea, Piukovics Glória Médea, Sza-
bó Alíz, Szűcs Dorina, Szücs Marcell, Vajda Hanna. 3.b: Dominek 
Csenge, Mondok Botond, Szász Fanni, Szabó Léna Kíra. 4.a: Bar-
tal Zorka, Bánkuti Barnabás, Molnár Olivér, Öztürk Deniz, Szöl-
lösi Gergő , Vajó Gellért. 4.b: Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Merkl 
Adél, Novák Nándor, Pazicski Balogh Patrik, Zeke Alíz. 4.c: Ba-
laskó Hanna, Horváth Benjámin Noel, Szász Izabella, Tóth Bian-
ka, Tállai Zaránd, Dezső Béla, Tungalag Borte. 5.a: Fülöp Nikolet-
ta, Kovács-Moharos Marcell. 6.a: Füzesi Fanni. 6.b: Botor Dávid, 
Dominek Levente, Jancski Boróka, Mondok Levente, Péter Orsolya, 
Tokai Lili, Szűcs Dániel, Vajó Zsombor. 6.c: Balás Elza. 7.a: Divéki 
Hajnalka, Madura Zsanett. 7.b: Jablonkai Noémi, Jankovich Mik-
lós, Weidinger Fanni Panna, Hepp Boglárka. 8.a: Albrecht Adél. 
8.b: Jancski Zétény, Sápi Szonja, Stelczer Annamária, Tankó Flóra. 

Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskola
1.a: Balajti Barna, Balázs-Bendik Natália Mia, Frics Mária, Györ-
ke Áron, Habarics Zalán, Kővári Lilien, László Csilla, Marth Milán, 
Szentgróti-Tóth Fruzsina. 1.b: Bori Blanka, Bulyáki Tamás, Fazék Ger-
gő, Mester Emese, Moravecz Tamara, Nyerlucz Rikárdó, Orulluoglu 
Miray. 1.c: Ficsur Fanni, Ludasi-Bárány Heléna, Neszvecskó Balázs, 
Fülöp Milán. 2.a: Gurdon Júlia, Kirchner Balázs, Kontár Eszter, Me-
zei Regina, Sebestyén Marcell, Szücs Gergő. 2.b: Fejér Rozina Réka, 
Fekete Flóra, Kis-Gadó Dávid, Kudrjávcev Milos, Nagy Sarolta Éva, 
Radnóthy Lili, Sipos Dorka, Tarsoly Panna, Ulbert Lilien, Varga 
Réka. 3.a: Börzsei Lili, Csizmadia Lili, Csurár Boglárka, Fekete Dóra. 
3.b: Antalics László, Kiss Virág Luca, Stefán Károly, Tüske Bende-
gúz. 3.c: Piri-Cser Tamara. 4.a: Bodorkos Viktória, Gáspár Nikolett, 
Habarics Nóra, Neszvecskó Réka 
Zsuzsanna. 4.b: Csurár Barna-
bás, Horváth Dóra, Mórocz Mar-
cell István, Rahovitzki Dóra. 5.a: 
Csobot Nimród, Huszti Lóránt, 
Mogyorósi Márk. 5.b: Hahn Alma 

Lilla, Kató Patrícia, Kis-Jakab Petra, László Tímea, Legéndi Liza 
Denise, Simon Anna, Sipos Anna, Szántó-Serege Réka, Szlobodnyik 
Hanna, Szomolya Balázs András, Tóth Ivett Linda, Tüske Lotti. 6.a: 
Bagdi Petra, Balajti Nándor, Lengyel Blanka, Ozorai Bálint, Rá-
kosi Dóra, Tóth Bertalan, Zsulyevics Bence. 6.b: Palkovics Gréta, 
Duchenka Lotti. 6.c: Vicsápi Dominik Tibor, Molnár Szandra. 7.a: 
Győri Ágoston, Jurás Petra, Kudrjávcev Áron, Roik Roxána. 7.b: 
Bárány Réka, Bartha Fanni, Fias Máté, Pollák Dorka, Vass-Bozsó 
Janka, Weiszháb Áron. 8.a: Bartha Anna, Hrabovszky Gergő, Ká-
rolyi Patrik, Kis-Jakab Máté, Toma Gréta, Várszegi Viola, Velőti 
Vajk. 8.b: Somodi Krisztina, Somodi Petra, Tüske Janka. 8.c: Bihal 
Vince, Pichler Rudolf Olivér, Szántó-Serege Noémi, Szilágyi Csanád. 

Grassalkovich Antal  Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
1.a: Ambrózy Balázs, Bernáth Bálint, Eizen Patrik Milán, Földi Bar-
nabás, Gönczy Hanga Viktória, Kocsis Dóra Viktória, Kéri Botond, 
Petromán Lili, Reibach Anna, Takács Liza, Víg Dávid, Zimán-Könnyü 
Hunor István. 1.b: Demeter Bercel, Elekes Zília, Fári Levente, Földi 
Gréta, Gulácsi Nimród, Juhász Noémi, Megyeri Tamás, Pintér Anna 
Enikő, Selmeci Bori, Zeitler Zita. 1.c: Bodor Péter, Csorba Károly, 
Heiter Bence, Katona Balázs, Nagy Zoltán, Simon Dominik, Takács 
Viktória. 2.a: Buvári Anna, Czinege André, Gáspár György, Jakab-
Teleki Csenge, Kupi Alina Emma, Lovas Kornél, Németh-Erdős Hunor, 
Palánki Edina Bettina. 2.b: Balaton András, Bartha Temulen Helka, 
Horváth Benett, Leidecker Laura, Madarasi Luca, Suszter Leven-
te. 2.c: Balogh Dóra, Ligeti Ákos, Linkai Levente, Orsó Zoé, Selme-
ci Barnabás, Takács Réka, Tódor Hunor, Tóth Nándor. 3.a: Czotter 
Alíz, Csekő Panna, Iglói Jázmin, Istók-Fenyvesi Bence, Halász Dá-
vid Péter, Prorok Péter, Tóth Konrád Imre. 3.b: Urgyán Fanni Dóra, 
Varga Vivien, Dezső Áron, Juhász Dániel, Kohr Hunor, Cetin Yusuf 
Berat, Pék Martin, Zeitler Gergő. 4.a: Balogh Bertalan, Eizen Ben-
jamin, Hoksza Zsófi a, Kurucz Lili, Kuni Bendegúz, Máriás Bence, 
Majdanics Linda, Monger Vivien, Sárdi Dorina, Darab Zília. 4.b: 
Hámori Hanka, Petz Gréta Liza, Wieszt Roland. 5.a: Bernáth Alíz, 
Istók-Fenyvesi Luca, Schneider Lisanne, Seres Júlia, Tóth Petra Abi-
gél. 5.b: Böckl Liza, Mérai Dorottya. 6.a: Kaiser Ákos Pál, Saska 
Ákos, Szili Barnabás, Szunomár Solt, Prorok Máté. 6.b: Földi Pet-
ra, Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad Daniel, Haraszti Rita, Wieszt 
Henrik. 7.a: Zeke Bálint, Boros Nélia Dóra, Balogh Tímea, Tárno-
ki Bianka Lili. 7.b: Ablonczy Anna, Gombos Kata, Suszter Csenge, 

Szeghalmi Kata, Szeghalmi Kitti, Kohr Alíz. 
8.a: Borissza Laura Hanna, Csiki Kristóf, D. 
Tóth Laura, Jakab Evelin, Kollár Maja Eri-
ka. 8.c: Ari Lídia Panna, Bruder Lili, Kolo-
zsi Hortenzia, Salamon Szonja, Váradi Nóra, 
Vintura Valentina

. Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium

1.a: Boda Magor 
Mihály, Gál Bar-
b a r a ,  H a ja g o s 
Panna ,  Jancsek 
Árpád, Jancsek Vik-
tória, Kapus Szonja, 
Kozlok Viktor, Pel-
legrini Áron Imre, 
Schorn Dominik 
Sándor, Tőke Natá-
lia. 1.b: Dávid Iza-
bella, Kaári Emma, 
Magyarosy Gréti, 

Mokos Zoé, Mózer Lajos, Pethő Hélia, Sáfrány Noel, Szőnyi Anna, 
Ungvári Dorina. 2.a: Arató Dániel, Czimbal Csaba Gábor, Földesi 
Dóra, Hajbel Zsófi a, Kassai Krisztián, Mayer Tímea Zengő, Nagy 
Milán, Nagy-Borkó Eszter, Nagy-Borkó Fanni, Németh Márk, Szántó 
Bence. 2.b: Bodor Barnabás, Darnai Emma, Dengel Inez Adél, Nagy 
Hanna, Tőke Alexandra. 3.a: Dengel Áron Botond, Földesi Bence, 
Móré János Ábrahám, Tábi Brigitta. 3.b: Bánszki Adél Jázmin, Binda 
Veronika Katalin, Hrabóczki Dóra, Kovács Zétény, Lehoczki Linett, 
Lipcsei Dávid, Reszler Petra Róza. 4.a: Boda Viola Anna, Demeter 
Dóra, Szabó Áron Tamás, Tannous Nour, Teravágimov Vera, Tőke 
Nárcisz. 4.b: Csizmazia Tamás, Gorzó Boglárka, Hübs Milán, Nagy 
Nóra Alexandra, Papp András, Tóvári Norbert, Velkei Boglárka. 5.a: 
Dudás Anna, Farkas Hédi, Papp Hanna, 5.b: Máthé Patrik Leonárd, 
Sztyehlik Emma, Vígh Nina. 6.a: Greff  Kendra Jázmin, Nagy Márton, 
Ohameje Hisham Ikenna, Szász Magor Zoltán, Tóth-Nyári Virág. 7.a: 
Knul Csenge, Nyiri-Szabó Hanna. 7.b: Csányi Sára, Denke Barna-
bás, Szlahó Anna. 8.b: Akács-Kiss Anna, Brünner Noémi, Cser Já-
nos, Dénes Andrea Mónika, Nagy Vivien Viktória, Ongai Dorottya. 
9.b: Antal Laura, Gáspár Adrián. 11.c: Cser Zsófi a, Barta Szilvia. 
12.c: Antal Andrea, Dankó Boglárka, Pesti-Geiger Viktor.

Elismerések tízedik alkalommal
Tar Györgyné dr. Fodor Etelka főorvos asszony 1 millió forint ma-
gánadományból Szűcs Sándorné Cservinka Ildikó tanárnő emlé-
kére alapítványt hozott létre. Célja az volt, hogy minden évben egy 
pedagógus és egy diák 50-50 ezer forint jutalmat kapjon iskolai 
eredményei alapján. 2013-ban volt az első díjazás és most az utol-
só, amit még a nemes felajánló adott át. Szívből reméli, hogy idő-
közben a támogatásokból, kamatokból az iskola folytatni fogja az 
évenkénti jutalmazásokat.
 Dr. Fodor Etelka családja szorosan kötődik az iskolához. Nagy-
apja közel 100 évvel ezelőtt dolgozója volt az akkor induló iskolá-
nak. Szülei, ő maga, gyermekei, unokái is ide jártak, járnak. 
 Szűcs Sándorné Cservinka Ildikó ebben az iskolában tanított 33 
éven át. Szerette őt minden diák, akit 1953-1986 között biológiára 
és földrajzra tanított. Pedagógus család gyermeke volt. Édesapja 
a biológia tudományok doktoraként a Falusi iskola igazgatója volt 
1957-ig, nyugdíjazásáig. Édesanyja is ott tanított: történelem, ma-
gyar és görög-szakos tanárként.
 Szűcs Sándorné Cservinka Ildikó bár férjhez ment, de a gyer-
mekáldás elkerülte és talán ezért érezte minden diákját saját gyer-
mekének. 2012 decemberében, élete 85 évében, Vecsésen a szülei 
mellett lelt végső nyughelyre.
 2022-ben az iskola díjazottja Pleskovics Sándorné tanító és Pes-
ti-Geiger Viktor 12.c osztályos diák volt. Az adományozó doktor-
nő nagyon örül annak, hogy olyan oktató kapott elismerést, aki pá-
lyája kezdetén együtt dolgozhatott a kiváló tanárnővel.

VT info, fotó: varga

ISMÉT VECSÉSI 
SIKEREK a pénzügyes 
tudásversenyeken! 
A K&H bank idén is megren-
dezte a K&H Vigyázz, kész, 
pénz! pénzügyi vetélkedőt, 
melyen a Petőfi  Sándor Ró-
mai Katolikus Általános Is-
kola és Gimnázium csapatai 
évek óta nagy lelkesedéssel 
vesznek részt. 

A többfordulós versenyen 
gyakorlati számolós feladato-
kat kellett megoldani, például 
részvényárfolyamokat, hoza-
mokat, költségeket számolni 
és a pénzügyi-banki fogalma-
kat is jól kellett ismerni. A csa-
patversenyek ráadásul mindig 
ösztönzőleg hatnak a felkészü-
lés során, a diákok nem csak 
önmagukért, hanem a többie-
kért is küzdenek a versenyben. 
 Lássuk az idei eredményeket! 
 A Számoló gepárdok (Hajbel 
Bence, Molnár Dominik, Kovács 
Maja, Mayer Kinga és Tordai Gré-
ta) hetedik osztályosok és or-
szágos második helyezést 
értek el, felkészítőjük Mayer-
Timári Júlia.
 Szintén országos második 
lett, immár a gimnazisták me-
zőnyében a Profi  Befektetők. A 
csapat tagjai: Galambos Zsom-
bor, Gyebnár Ádám, Mayer Mar-
tin, Molnár Gergely és Vanek Gá-
bor, akik kilencedikbe járnak, 
felkészítőjük Mayer-Timári Jú-
lia és Molnár Dalma. 
 Mindannyian okosórát nyer-
tek, továbbá az iskolájuk ré-
szére értékes utalványokat. 
Többen idén már budapesti 
gimnáziumban tanulnak, de 
a versenyen továbbra is a be-
vált petőfi s csapatukkal közö-
sen indulhattak. 
 Regionális második hely-
lyel büszkélkedhetnek a 
TakarOkosok (Börcsök Csen-
ge, Hasse Nóra, Molnár Petra, 
Tóth-Nyári Virág és Nagy Már-
ton), hatodikos diákok, akiket 
Molnár Dalma készített fel. 
 Fiataloknak szóló ZsetON 
– Hangolódj a pénzügyek-
re! elnevezésű versenyt indí-
tott a Pénzügyminisztérium. 
Azonnal tudtuk, ott a helyünk! 
A gimnazistáknak kiírt verseny 
országos 100 fős döntőjébe 
már kilencedikesként bejutott 
Gyebnár Ádám, Molnár Gergely, 
Mayer Martin. Ezúttal helyezést 

még nem szereztek, azonban 
életre szóló élményekkel gaz-
dagodtak, a döntőt ugyanis a 
minisztérium pénztártermé-
ben tartották. 
 Az idén megnyílt Pénzmú-
zeum adott otthont a Magyar 
Nemzeti Bank, Pénziránytű ala-
pítvány által megrendezett 
Pénzokos Kupa versenynek, 
ahol Mayer Kinga a Szent Ist-
ván Gimnázium csapatának 
tagjaként országos első he-
lyezést ért el. 
 A pénztudatossági prog-
ramok hozzájárulnak ahhoz, 
hogy egyre több fi atal számá-
ra legyen magától értetődő 
számos olyan pénzügyi foga-
lom és folyamat, mint például 
a THM, az előtörlesztés, az ál-
lampapír vagy az öngondos-
kodás és családi költségvetés 
készítés.
 Az elért sikerekhez szívből 
gratulálunk!

Profi  befektetők csapata – Or-
szágos II. helyezés a K&H Bank 
Vigyázz, kész, pénz! versenyen

Számoló gepárdok csapata 
– Országos II. helyezés a K&H 
Bank Vigyázz, kész, pénz! ver-
senyen

Molnár Gergely, Mayer 
Martin és Gyebnár Ádám a 
ZsetOn című versenyen életre 
szóló élménnyel gazdagodott 
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Először
A versenyre kétévente kerül sor, 
és mondhatjuk, hogy idén a ha-
gyományőrzés mellett egy új idő-
számítás is elkezdődött. Eleve 
a 2020-as verseny a Covid mi-
att elmaradt. Emellett 2021-től a 
Dóróné Zemmel Katalin vezette 
honismereti csoport hosszú-hosz-
szú évek értékteremtő munkája 
után átadta kezünkbe a staféta-
botot. Nagy izgalommal vágtunk 
hát bele a tervezésbe. 

Együtt
Kaposi Gábor Vecsés történeté-
vel és híres embereivel ismertette 
meg a diákokat, ezekben a témák-
ban készített feladatot. A 13+1-es 
Totó és a bónusszal ellátott páro-
sítós bemelegítette a gyerekeket a 
versenyre. Fehérné Fazekas Anett 
a vecsési Tájház tárgyait adta fel. 
A tárgyak képeken jelentek meg, 
és minél többet fel kellett ismerni 
belőlük. Kissné Fehér Judit igaz-
hamis és egyben licitálós játéka 
Wirthné Sárosi Éva vecsési sváb 
receptes könyvéből kérdezte ki a 
fi atalokat. A licitálás és a játékve-
zetés felpezsdítette a hangulatot. 
Ezután egy kis szünet következett, 
ahol moziztunk. Az előzetes fe-
ladat ugyanis az volt, hogy Bálint 
Ágnes centenáriumával kapcso-
latban mind a négy iskolának egy 
kis fi lmet kellett készíteni. Ezeket 
a fi lmeket néztük meg közösen. 
Ezután folytatódott a vetélkedő. 
Tóth Judit a Tájházról szóló fü-
zetből kérdezett, Kaposi-Kovács 
Enikő és Vadászi Mária pedig a 
helyi épületek felismerése mellett 
a kreativitásra épített. Jómagam a 

Vecsési Kalendárium indulásakor 
megjelent Bálint Ágnes-cikkek-
re alapoztam. Várszegi György és 
Várszegi Kriszta kézműves fog-
lalkozással zárta a majd kétórás-

Helytörténeti 
VETÉLKEDŐ

A 90-es évek óta 
hagyomány, hogy a 
Vecsési Honismereti 

Kör megszervezi a 
négy iskola helytör-

té neti versenyét. 

ra nyúlt versenyt. Ezután jött az 
eredményhirdetés. A díjakat a vá-
ros polgármestere, Szlahó Csaba 
adta át a jókedvű, de a végére már 
kissé kimerült diákoknak.

Az Andrássy iskola csapata

A helytörténeti vetélkedő résztvevői és szervezői, 
Szlahó Csaba polgármesterrel (aki korábban a Petőfi  iskola 
történelemtanára volt – Szerk.)

A Honismereti Kör pár nappal a verseny után egy egész 
napos esztergomi kiránduláson látta vendégül a tanulókat

A négy iskola
A Grassalkovich iskolát ezúttal 
is Hanti Mirtill tanárnő készítet-
te fel. A csapat tagjai voltak: Bo-
ros Nélia Dóra, Demeter Mar-
cell, Frühwirth Kitti, Gombos 
Kata, Suszter Csenge és Szabó 
Diána. Nagy versenyben voltak 
a Petőfi  iskolával a 2. helyért, vé-
gül pár ponttal lemaradva a 3. 
helyen végeztek. A Petőfi  iskola 
az Arató Zsófi a, Horváth Hanna, 
Koncsik Johanna, Szlahó Anna, 
Szlahó Gréta és Tonk Máté al-
kotta csapattal érkezett. Vágó 
Viola tanárnő felkészítésével az 
előkelő második helyen végez-
tek. Az első helyet ezen a dél-
utánon az Andrássy iskola csa-
pata érte el. Ők nyerték meg 
a vándorkupát, melyre – a ter-
vek szerint – minden győztes 
diák neve felkerül majd a jövő-
ben. Bakos Lili, Bárdos Mercé-
desz, Moldovan László, Toma 
Gréta, Várszegi Viola és Veres 
Zsófi a neve már rajta van. Ta-
náruk Tóth Luca volt. A Halmi 
iskola tagjai rendkívül szimpa-
tikusan versenyeztek, a licitá-
lós játékban óriási taktikai ér-
zékről tettek tanúbizonyságot. 
Jánosáné Csirkovics Katalin ta-
nárnő a következő hatossal ér-
kezett: Dezső Dorottya, Karacs 
Dániel, Maysonnave Viktória, 
Maysonnave Vivien, Sápi Szon-
ja és Stelczer Annamária.

Kirándulás
Az Önkormányzat támogatá-
sával a Honismereti Kör pár 
nappal később egy egész na-
pos esztergomi kiránduláson 
látta vendégül a tanulókat. A 
városnézés játékos formában 
történt, a négy iskola négy csa-
pata egy gyilkosság után nyo-
mozva ismerte meg Eszter-
gomot. A játék a bazilikánál 
végződött. Most nem tudtunk 
felmenni a kupolába, mert ép-
pen felújítás alatt áll. Helyette 
idegenvezetéses kisvasúttal tet-
tünk egy nagyobb kört a város-
ban. A kisvasút a Duna túlpart-
ján fekvő Párkányt is érintette. 
Úgy gondolom, a verseny és a 
kirándulás tartalmas élményt 
nyújtott a gyerekeknek. Min-
ket, a Honismereti Kört biztos, 
hogy jobban összekovácsolt. Ta-
lálkozunk két év múlva!

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

Hitélet a Petőfi ben

Petőfi sek a Délvidéken

OKTATÁS

Az utolsó hetek igen 
eseménydúsan teltek a 
Petőfi ben. Lelki progra-
mokban sem volt hiány.

Iskolánk, a Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium sikeresen pályázott a Határtalanul! program 
tanulmányi kirándulására, így a petőfi s hetedikesek június 
elején egy szerbiai kiránduláson vehettek részt, mely során 
megismerkedtünk az egykor hazánkhoz tartozó Délvidék 
több magyar vonatkozású kulturális emlékhelyével.

M ájus 27-én különbusszal jutalom-
kirándulásra vittük iskolánk leg-
aktívabb hittanosait, többek kö-

zött a ministráns fi ataljainkat. Úti célunk 
Bakonybél volt a Bakony szívében, ahol a 
Szent Mauritius monostor meglátogatásával 
kezdtünk. Idegenvezetőnk nagyon érdekes 
előadást tartott, megcsodálhattuk a barokk 
műemlék templomot, betekinthettünk a mo-
nostori élet mindennapjaiba, többek között 
a gyógynövénykertbe és a különböző kéz-
műves műhelyekbe (könyvkötészet, kovács-
mesterség, sörfőzés).

 Ezután közösen imádkoztunk a szerzete-
sekkel a déli imaórán, majd elsétáltunk a ba-
konybéli Borostyánkút Kápolnához, ahol meg-
látogattuk a hegytetőn rejtőzködő Szűzanya 
szobrot, és rövid pihenőt tartottunk. Szuromi 
tanárúr gitárja is előkerült, közös énekléssel, 
fotózkodással, piknikezéssel töltöttük az időt. 
 A nap utolsó programja a Pannon Csil-
lagda volt.  A másfélórás idegenvezetés so-
rán megismerhettük a bolygók rejtélyes vi-
lágát. Alaposan elfáradtunk, jó hangulatban 
buszoztunk haza.
 Június 6-án, pünkösdhétfőn a kilencedi-
kes diákok és családjaik számára szervez-
tünk lelkinapot. Több mint 100 fő töltöt-
te be reggel a Jézus Szíve templomot, ahol 
Mihály atya mondott szentmisét. A szent li-
turgián ministrált Urbán Gábor végzős te-
ológus, kispap, aki monori származású, és 
június 18-án szentelik diakónussá (ez a pap-
szentelés előtti utolsó lépcsőfok).

 Délben Mihály atya vendégei voltunk a 
plébánia kertjében egy tál meleg ételre, majd 
zenés piknikkel folytattuk. Prazsák László 
és csapata, a Prazsi Family Band zenélt ne-
künk. Modern dicsőítő énekeikkel igazi kon-
certhangulatot teremtettek. Köszönjük!
 Utolsó hitéleti eseményünk az idei tanév-
ben június 10-én volt Monoron. Közel 130 
diákunk vett részt ezen a fantasztikusan jól 
megszervezett ifjúsági rendezvényen, mely-
re az egész egyházmegyéből érkeztek fi ata-
lok az őket kísérő tanáraikkal.
 Az ifi -találkozót szellemesen PontNeked 
névvel hirdették meg. A téma a szabadság 
volt. A legmegrendítőbb beszámolót egy roma 
származású, börtönviselt fi atalembertől hal-
hattuk. Szívbe markoló hiteleséggel beszélt 
saját tragikus sorsáról, Istennel való találko-
zásáról, megtéréséről és arról, hogyan adta 
vissza neki Isten nemcsak a szabadságot, ha-
nem az önbecsülését, önértékelését és a sze-
retetre való képességét is. Ezután kerekasz-
tal-beszélgetések következtek.
 Délután egy nagyszabású szentségimá-
dáson vettünk részt püspök atya vezetésé-
vel, felemelő volt a rengeteg együtt imád-
kozó, lelkes fi atal látványa.
 Örömmel tölt el minket az a tény, hogy 
egyre több ilyen jellegű lelki programot tu-
dunk szervezni diákjainknak. D.T.D

A z első nap Szabadka szecessziós vá-
rosközpontját barangoltuk be, töb-
bek között jártunk a városháza színes 

üvegablakokkal díszített, patinás faburkolatú 
dísztermében, és felkapaszkodtunk az épület 
tornyába is, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a 
városra és környékére. Ezt követően a település 
nemrég felújított, matyóhímzéses motívumok-
kal díszített ékszerdobozát, a zsinagógát tekin-
tettük meg. Megemlékeztünk Kosztolányi De-
zsőről és tragikus sorsú unokatestvéréről, Csáth 
Gézáról is, s jártunk abban a gimnáziumban, 
ahol az író-költő édesapja volt egykor igazgató.
 Ezután a délvidéki várak török ellenes harca-
inak helyszíneit kerestük fel: szál-
lásunk Zentán volt, ahol nagy ha-
gyománya van az 1697-es csatának, 
amit a törökök Mohácsaként is szo-
kás emlegetni. A zentai csata em-
lékével egy, a városháza tornyában 

berendezett interaktív kiállítás segítésével ismer-
kedtünk meg részletesebben, s elzarándokoltunk 
a török elleni, visszahódító háborúk első szaka-
szát lezáró karlócai békekötés helyszínére is – 
egy kis kápolnába, aminek négy bejárata van: 
a békeküldöttség minden delegációja más-más 
kapunk léphetett az épületbe, de a negyediket 
elreteszelték és ma az oltár mögött van, ezt 
használták a törökök.
 A magyar történelem egyik legnagyobb 
győzelme volt a török ellen Nándorfehérvár 
sikeres megvédése 1456-ban, ezért nem hagy-
hattuk ki Belgrádot sem, de nemcsak a győze-
lemről, a vár 1521-es elestéről is megemlékez-

tünk. Felkerestük a péterváradi erődöt is, ami 
1526-ben esett el, illetve jártunk a Tarcal-hegy-
ség legépebb állapotban megmaradt középko-
ri várromjánál Redneken, amit szintén a moh-
ácsi csata előtt vett be a török. 
 A várak mellett több templomot is megtekin-
tettünk: szabadkán a késő barokk Szent Teréz 
Székesegyházban fogadott bennünket egy hor-
vát, de magyarul is miséző plébános. A helyi-
ek az épületet csak repedt templomnak hívják, 
mert a mocsaras területre felhúzott épület saj-
nos nemsokkal az átadása után repedni kezdett. 
Topolyán a Délvidék legnagyobb plébánia temp-
loma ejtett bennünket ámultba hatalmas mére-
teivel, Zentán a gyönyörű rózsakerttel körülvett, 
a zentai csata emlékének szentelt és nemrég át-
adott körtemplomot csodáltuk meg, de jártunk 
a délvidéki magyarság ezeréves összetartozá-
sát szimbolizáló aracsi templomromnál is.
 A negyedik nap a zentai Petőfi  Sándor Ál-
talános Iskolában fogadtak bennünket: egy rö-
vid beszélgetés után a vecsési petőfi sek a helyi 
diákokkal mérték össze sporttudásukat váltó-

versenyben, fociban, pingpongban. 
A kiskamaszok ezt a programpontot 
élvezték a legjobban, s a zentai isko-
la vezetősége is nagyon örült neki, 
hogy felkereste őket egy anyaorszá-
gi iskola.  Szöveg és kép: Petőfi  iskola
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Ambrus Gabriella akvarellje  

KULTÚRA

MEGKÉSETT JUBILEUMI 
NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
„Mi lehet jobb annál, mint 

szeretni, amit csinálunk, és tudni, 
hogy annak értéke is van?”

Katherine Graham

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Benke Mária
Van még holnapom?

Varjasi Béla
Küzdelem

Kelemen Bata Mária 
Erdőben

Sallay Gyula
Nyolcvan év

Hegedűs Károly: 
Csillageső

Szénási Sándor István
Madarak

Az évek arcomra ráncokat varrtak,
a múló idő nyomait viselem.
Vonásaim, tekintetem
már rég megfakultak,
gondolkodom, elmélkedem.
A múlt árnyai néha sötétek,
másszor kivilágosodnak, szépek…
Ifjú és vidám voltam még tegnap,
nem fájt semmi, ragyogott rám a Nap.
Ma a holnapon ábrándozom.
Kérdezem magamtól:
van-e még nekem holnapom?
Jó, hogy nem tudjuk, mi vár ránk…
Lehangoló volna, ha tudnánk…
Minden napot élvezni próbálok,
a tükör elé néha odaállok…
Nem számít a külsőm,
a belső érték a fontos.
Bölcsebb lettem, s gondos

Két hatalom áll szemben,
egyiket sem láthatod.
Végig vezet a történelemben,
csak hatását tapasztalod.

Máig a rossz uralja földünk,
eredménye szenvedés, elnyomás.
Nem lehet független tőlünk
az emberiségen sokk hatás.

Láthatatlan hatalmas erő,
csak hit szemmel érzékeled.
Majdnem mindenkit legyőz,
de ha fi gyelsz, észreveszed.

Életünk nagyon megrontotta,
csak sejtjük, hogy fog tetőzni.
A jót ma még gúzsba fojtja,
de végül: a jónak kell győzni!

Szeretek erdőben sétálni.
A fáknak lombjait csodálni.
Ha rajtuk oson az enyhe szél,
ágak húrjain lágyan zenél.

Halk ritmusára táncra perdül
a levél család, fordul, serdül.
Úgy ringatózik, mint egy tenger,
szinte beleszédül az ember.

Bárányfelhők az ágak fölött,
napsugár bujkál a fák között.
Mintha aranyló méz folyna szét,
issza a föld és a tarka rét.

Ágaik tövén madárfészkek,
dús, árnyas lombok védik őket.
Vidám a madarak éneke,
lüktet, zsong, az erdő élete.

Itt, felejtem minden bánatom,
mert árad felém a nyugalom.
Mindig lehet, új csodát látni,
szeretek erdőben sétálni.

Elmúlt nyolcvan év,
már nem hajolsz le mindenért.
Ha kezed valamit leejtene,
meggondolod felvegyed-e?
Óvatosan fordulsz
meggondoltan cselekszel.
Mégis érzed, hogy
hibáztál vagy ezerszer.
Tébláboló gondolat,
meggondolatlan tettek,
már nincsenek a napi
ügymenetben.
Óvatos lépteid már,
unokádhoz méred.
Egyformák a lépések,
de, más a cipő méret.
Így lassabban haladva,
tán hosszabb az élet.
Pedig tudod hogy évente,
ugyanannyit mérnek.

Elhasadnak az álmok, megkopnak
a használt képekre sárgult szavak,
egyre távolabb kerül a sok perc mosolya,
felmerülő árnyékokként úsznak
a napopálosított tájon, beleragad
egy-egy pillanat a hajadba, kezem
elgyűri, bizsereg a felvillanó csillagokba,
szemekből lopott könny mosta sebek,
idővel múlásomhoz epednek,
az éjszakai égre szöknek,
nyáridőben földre hullva átölelnek.

Veri fejét öreg fába
az éles szemű gondolat,
mint a fakopáncs lehántja
a múltba haló dolgokat.

Mindazt, ami bántott régen
féregként a lelkem rágta,
belefér az emlékezés
picinyke madár gyomrába.

Néha visszanéz az ember,
ha a jövőjét nem látja,
kudarcoktól zsong a múlt,de
igazgyöngy a tanulsága.

Azt, hogy hitem tudatomnak
vétlen áldozata legyen,
hozzanak bármit az évek:
nem tűrheti el a lelkem.

Szárnyát kiterjesztett madár
bensőm egén az akarat:
föllelni még életemben
a szépséget, mit tartogat.

Megtanultam már félteni
minden teremtett életet,
fészkében csak békét nevel
a fehér szárnyú vágykelep.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

H úsz plusz két év. Ez az idő egy em-
ber életében rengeteg változást hoz. 
Egy csoport életében rengeteg uta-

zást, fellépést, együtt töltött értékes időt.  
 A Labdarózsa Népdalkör és Citeraze-
nekar 2020-ban ünnepelte volna 20. év-
fordulóját, de a járványügyi helyzet mi-
att nem tudták megtartani az ünnepséget. 
Idén május 22-én viszont egy csodálatos 
estét szerveztek, meghívták barátaikat, és 
nemcsak jubileumot tartottak, hanem cd 
bemutatót is egyben. 

 A rendezvényt Saska Istvánné nyitotta 
meg. A népdalkört Birinyi József, a KÓTA- 
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége társelnöke köszön-
tötte, oklevelet adott át a csoportnak és a 
tagoknak. Felidézett a csoport múltjából 
egy-két jelentősebb eseményt, kiemelte 
kitartását, színvonalas fellépéseit, illet-
ve azt, hogy mennyi fi atalt nevelt ki, akik 
megmaradtak a népzene és a népdalok vi-
lágában: Zelei Bence, Zsíros Tímea, Ha-
user Veronika, Légrády Noémi, Légrády 
Eszter. 
 Széles András népzenész is a meghí-
vottak között volt. Citeramuzsikájában 
gyönyörködhettünk, illetve csoportja, a 
Kispesti Ci te ra együttes virtuóz játékát is 
hallhattuk.
 A Hévízgyörki Asszonykórus méltóság-
teljes produkciója mindig lenyűgözi a kö-
zönséget, ez most sem volt másképp.
 A Bugyi Népdalkör, az Inárcsi Férfi  Nép-
dalkör és Citeraegyüttes és a Tremoló Ci-
terazenekar is bemutatta összeállítását. 
 Nagy örömünkre a helyi csoportok is 
jelen voltak, a Balla Péter Népdalkör és a 
Rosmarein Táncegyüttes.
 A Népdalkör eljátszotta a legelső – 22 év-
vel ezelőtti – és a legutolsó, legújabb ösz-
szeállítását, illetve kettő csokrot a hangzó-
anyagukról. A csoport fi ataljai is bemutatták 
tehetségüket. Zelei Bence és Hauser Vero-
nika a cd-n önállóan is zenéltek, ezt az ösz-
szeállítást játszották el a koncerten is.
 Nagy örömünkre szinte tele volt a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ, és a nézők 
között volt jó néhány régi népdalkörös is, 
akik megtisztelték a csoportot jelenlétük-
kel. Jó volt felidézni velük a múlt szép pil-
lanatait.
 A koncert után szeretetvendégséget tar-
tottunk, ahol kötetlenül tudtunk beszélget-
ni barátainkkal.
 Köszönjük Mindenkinek, aki jelen volt 
és velünk ünnepelt! Köszönjük a támo-
gatást, és reméljük, még legalább ennyi 

időt együtt tudunk majd tölteni, hiszen 
„A kóruséneklés összeforrasztja, össze-
tartja az embereket, akik remélhetőleg 
az éneklésen kívül is fognak egymással 
törődni. Ez az énekkart valóságos szoci-
ális hálóvá teszi.” Pavella Krisztina

Közel 100 esztendeje, hogy Bartók Béla, 
majd kicsivel később Kodály Zoltán arra 
a következtetésre jutott, hogy a magyar 
zene-, ének- és tánckultúra – a három 
ikertestvér – a Belső-Ázsiai kultúra leg-
nyugatibb ága és legalább 2800 éves. És 
azóta eltelt még 100 év. Ne felejtsük a leg-
fontosabbat, az édesanyanyelvet, mert 
minden az ő édes gyermeke. Porteleki 
László, a Muzsikás Együttes kiváló zené-
sze mesélte, hogy már a nyolcvanas évek-
ben volt olyan felvételük Pekingben, egy 
jogur kislány hallgatta és mondta, hogy 
ő ezt ismeri. Elénekelte, minimális volt a 
szövegbeli eltérés. Az évek során közel 100 
dalt vettek fel a közös, ősi hagyatékból. 
Kiszely István professzor egyik vecsési elő-
adásán büszkén mondta, hogy hazánk 
túl van a 250 ezredik népdal hangfelvéte-
lén, másutt talán a tizede található.
 „Magyarnak lenni gyönyörűség.” Nem 
kis feladatra vállalkozik az, aki ennek a hi-
hetetlenül gazdag népművészeti kincs-
nek csak néhány gyöngyszemét fel akarja 
villantani, hogy mint cseppben a tenger, 
felidézze szépségét.
 A Labdarózsa Népdalkör erre vállalko-
zott. Ott voltam a kezdetnél, a János Vitéz 
bemutatásánál a Millennium tiszteleté-
re. Ott kapták meg az első impulzust, így 
a szülőatya Mester József volt, aki akarta 
és véghezvitte a daljáték bemutatóját. A 
hölgyek és az urak ott kaptak kedvet a da-
nolásra. Hamarosan megalakultak Sza-
bolcsi Hubertné Lujzika vezetésével. Igaz, 
utána egy részük a komolyzene (Concer-
to Harmonia Kórus), egy részük szintén a 
népzene felé fordult, de más úton (Balla 
Péter Népdalkör). Közelről láthattam pá-
lyájukat, ahogyan az alapítókból erős pil-
lérek lettek, ahogyan a fi atal Tücskök-
ből igazi népművészek lettek és ahogyan 
Pavella Krisztina művészeti vezető féltő és 
szakavatott irányítása mellett az ország 
egyik legkitűnőbb énekkara lett, amit a 
legkülönbözőbb elismerések, bel- és kül-
földi fellépések sokasága fémjelez. 
 Legyünk büszkék rájuk! Jó, ha tudjuk, 
milyen kincs van a birtokunkban. Kíván-
juk, hogy sokáig zenéljenek és énekelje-
nek a maguk és a népzene szerelmesei-
nek örömére. Reméljük, hogy a járvány 
okozta veszteségeken túllendülnek, és 
újabb sikerekkel örvendeztetnek meg 
mindnyájunkat. Szalontai

JEGYZET

Sajó Sándor cso-
dálatos gondola-
tát vallotta magá-
énak Zelei József, a 
Labdarózsa Nép-
dalkör alapító tag-
ja és meghatáro-
zó egyénisége, aki 
életének 76. évé-
ben elhunyt. A kezdetektől szívvel-lélek-
kel kivette részét a munkából, amelybe 
felesége, majd később Bence unokája is 
bekapcsolódott. Életcéljának tekintette 
a magyar kultúra szolgálatát. Megnyug-
vást jelentett számára, hogy családjá-
ban hűséges követőkre talált. A család és 
a magyar kultúra szeretete és ápolása tet-
te teljessé életét. 
 Erős istenhite segítette őt a nehéz hely-
zetek elviselésére és utolsó pillanatában is 
ez nyújtott számára vigaszt. Felesége, há-
rom gyermeke, nyolc unokája és három 
dédunokája mellett barátai és a kulturális 
közélet sokasága gyászolják.
 Nyugodj békében!

„Magyarnak lenni 
büszke gyönyörűség”
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MEGNYÍLT AZ EPRESPARK TERASZ!
Vecsés város szívében teraszkert jel-
legű ebéd-vacsora helyszín nyitotta 
meg kapuit.
 Finom házias ételek, saját 
készítésű szörpök, különle-
ges hideg és meleg gasztro 
tálak várják a vendégeket.
 Az Eprespark Terasza alkal-
mas kültéri helyszín a nyári 
családi, baráti vagy céges ren-
dezvények lebonyolításához.

 A hét minden napján lehetőség van ren-
dezvények megtartására 16 és 22 óra kö-
zött, melyekre előrendelést felveszünk.

 Bízza ránk az ételek, italok elkészíté-
sét, élvezze vendéglátásunkat, miköz-
ben megpihenhet az Eprespark tera-

szán vagy kertjének árnyas 
fái alatt.
 Tematikus gasztro est-
jeinkről, rendezvényeink-
ről tájékozódjon nálunk, az 
Epresparkban.
 Üdvözöljük leendő vendé-
geink között!

PROGRAMAJÁNLÓ

A Játékszín bemutatja: 
ADÁSHIBA
KOMÉ DIA KÉ T RÉ SZBEN. 
Szerző: Szakonyi Károly
Időpont: 2022. szeptember 14. 19 óra
Jegyár: 5 400 Ft

  Az Adáshibát Szakonyi Károly 1970-ben 
írta, és azóta töretlen a sikere a magyar és a 
világ színpadain. Több tucat nyelvre lefordí-
tották, maga Neil Simon is érdeklődött irán-
ta. Remek szerepek, remek komikus helyze-
tek, remek, ma is friss szövegek. És ez most, 
2022-ben is igaz, amikor már nemcsak a tele-
vízió az egyetlen kütyü a lakásban.
 Bódog: Gáspár Sándor, Bódogné: Zsurzs Kati, 
Vanda: Lévay Viktória, Dönci: Kovács Tamás, 
Saci: Varga Lili, Imrus: Varga Ádám, Emberfi : 
Imre Krisztián, Szűcs úr: Kerekes József. 
 Dramaturg: Lőkös Ildikó. Díszlet- és jel-
meztervező: Vereckei Rita. Ügyelő: Varga 
Miklós. Súgó: Sajben Anita / Dobos Erika. 
Rendezőasszisztens: Skrabán Judit. Rende-
ző: Bagó Bertalan. 
 A Játékszín és a Vörösmarty Színház be-
mutatója. (Eredeti bemutató: Vígszínház, 1970. 
május 23.)

A BÁKK-ban megrendezésre kerülő 
programok korlátozások nélkül lá-
togathatók!
 További információkért kövessenek min-
ket a Facebook-on vagy weboldalunkon.
 A program változtatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programokról és a 

jegyértékesítésről weboldalunkon 
és a facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leggyorsab-
ban. Őszi évadunkra a jegyek online a 
www.kulturba.hu oldalon, valamint 
nyitvatartási időben jegypénztárunk-
ban válthatók.

BÁKK KULTÚRSOKK
 – FRANCIA EST
Időpont: 2022.  július 30. 18 óra

    Július 30-án 18.00 órától folytatódik 
nyári, szabadtéri eseménysorozatunk a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti 
Fő téren. Hamisítatlan francia hangulat-
tal, zenével és ételekkel várjuk közön-
ségünket ingyenesen látogatható ese-
ményünkre. A rendezvény ideje alatt 
autentikus francia kulináris fogásokkal 

is készül a Platz Bistro. Gyertek ingye-
nes nyáresti programunkra!

RÉSZLETES PROGRAM
 18.00 – 20.00: Marosi Zoltán 
 harmonikaművész
 20.00 – 22.00: Micheller Myrtill 
 és zenekara – vidám és pörgős 
 francia sanzonok
 KÖZBEN: Mennyire vagy francia?
 kulturális kvíz játék és BÁKK 
 Szerencsekerék

Ö t évtizeddel ezelőtt lépett színpad-
ra először gitárral a kezében Kortye 
Vilmos. A vecsési Jókai klub volt az 

első állomása Vili bácsi azóta is tartó rockze-
nei utazásának. Az első fellépés egy általános 
iskolás zenekarral történt, melyet azóta szám-
talan koncert és megannyi nagynevű zenekar-
ral közös fellépés követett. 
 – Édesapám zenész volt, itt a térségben es-
küvőkön és bálokon lépett fel, de a vecsési 
könnyűzenei élet egyik létrehozója, alapítója 
is volt. Sokat játszottak régi kultúrban is, de a 
környékbeli településeken is rendszeresen fel-
léptek. Neki köszönhetem, hogy én is ráléptem 
a zenei pályára – meséli Kortye Vilmos azzal 
kapcsolatban, hogyan került be a könnyűzenei 
körforgásba. 

 Az első komolyabb szárnybontogatások 
1972-ben jöttek el, a vecsési baráti körök-
ből összeálló Glatz együttes tagjaként, a Jó-
kai klubban. Egy évvel később megalapítot-
ták a Grog J73 zenekart, amely végül ketté 
vált, így alakult meg a Dinoszaurusz Band 
és a Szerpentin együttes. A Dínókkal rend-
szeres fellépői voltak a Jókai klubnak, majd 
a szabadtéri színpad összeállítása után – me-
lyet idősb Kis Tóth Jánossal közösen valósí-
tott meg Kortye Vilmos – olyan zenekarok-
kal együtt léptek fel Vecsésen, mint P. Mobil, 
a Beartice, Török Ádám és a Mini, de fellé-
pett akkoriban Takács Tamás és a Ladánybe-
ne 27 is a szabadtéri színpadon. Az Omega 
is megfordult Vecsésen, amikor még Kobor 
Jánosék is a vitorláikat bontogatták. 
 – Szép idők voltak azok, nagyon sok ze-
nekar eljött Vecsésre akkoriban. Aztán ez le-
csengett, de mi folyamatosan koncerteztünk. 
Végül a másik alapító kilépett a Dinoszaurusz-
ból, én maradtam egyedül – emlékezett visz-
sza Kortye Vilmos, hozzátéve, hogy a kultikus 
Metro Klub újranyitásakor a P. Mobil és a Di-
noszaurusz Band közös koncertet adott a szó-
rakozóhelyen, ami nagy megtiszteltetés volt a 
vecsési zenészek számára. 

 A Haverock együttest 2000-ben alapították 
vecsési zenészekkel közösen. Adamek István 
volt az énekes, ő írta a dalszövegeket, a zené-
ket pedig jellemzően Kortye Vilmos. Ezt kö-
vetően, Adamek István tragikus halála után 
alakult meg a Shadows Band, mellyel a brit 
Shadows együttes dalainak instrumentális vál-
tozatát játsszák, a mai napig nagy sikerrel. 
 A zenekari zenélés mellett a Vecsésről szó-
ló Fal nem épül ember nélkül című rockope-
ra zenei alapjait is ő szerezte, ami országszerte 
egyedülálló, hiszen nincs még egy rockopera, 
ami egy településről szólna. A város 700 éves 
születésnapjára pedig a W-ATT társulattal egy 
musicalt állítottak össze, a vecsési tánccsopor-
tokkal közös produkció nagy sikert aratott. Írt 
gyerekdalokat is, a vecsési focicsapat indulóját is 
ő szerezte, „egyszer még az országgyűlési kép-
viselőnek is írtam egy dalt” – mondja nevetve. 
 – Nem vagyunk profi k, nem ebből élünk, de 
nagyon szeretjük. Nem csak azért, mert imád-
juk a rockzenét, hanem mert jó érzés látni, hogy 
másoknak ezzel örömöt szerzünk. Sokan a fi -
atalságukat táncolják el újra a koncertjeinken, 
mi pedig örülünk annak, ha csak egy-két órá-
ra is, de tudunk adni a közönségnek egy kis vi-
dámságot – mondta Kortye Vilmos. VN

Ötven éve a rock színpadán
Kortye Vilmos és zenekarai 
augusztus 6-án 18 órától 
koncerttel ünneplik a 
jubileumot a Bálint Ágnes 
Kulturális központ előtti Fő 
téren felállított színpadon. 

KULTÚRA
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KÖZÖSSÉG

Nehéz ennél szebb 
köszönetet elképzelni 

A Vecsésen született, ott nevekedett és jelenleg is ott élő Tóth Károly tavaly 
lett 50 éves. Családja és barátai nagy ünnepséget szerveztek neki, ez 

azonban elmaradt, mert két nappal a jeles ünnep előtt súlyos koronavírusos 
megbetegedéssel kórházba került, ahol 12 napot töltött lélegeztetőgépen.

S zerencsére meggyógy-
ult, és a mélyen vallá-
sos mérnök úgy döntött, 

ezért hálát ad a Jóistennek és 
tiszteletére keresztet állít a háza 
előtt. Kezdeményezésében a a 
vecsési önkormányzat is támo-
gatta. Károly Saját kezűleg ásta 
ki a kereszt helyét és betonozta 
le az alapját. A családjából egy 
osztrák asztalosmester készít-
tette el magát a keresztet, míg 
a korpust a Verbita rendtől kap-
ta ajándékba.
 Június végén pedig városi és 
egyházi vezetők előtt meg is 
szenteltette a keresztet. De va-
jon miért érezte azt, hogy ez a 
megfelelő módja megköszönni 
az isteni gondoskodást?
 – Hálából a Jóisten szere-
tetéért, amit minden nap meg-
élünk a családunkban. Azért a 
sok gondoskodásért, amiért egy 
kilátástalannak tűnő helyzetből 
sikerült kijönnöm, meggyógy-
ulnom, és a szerető Isten a csa-
ládomat is megtartotta – mondta

Tóth Károly (balra gitárral a kezében) súlyos koronavírusos megbetegedés után, 
kilátástalan helyzetből jött vissza

Károly saját kezűleg ásta ki a 
kereszt helyét. A keresztet egy 
osztrák asztalosmester ké-
szítette, a korpust a Verbita 
rendtől kapta ajándékba 

Károly, akit szerető felesége 
mellett két csodálatos lánygyer-
mek is várt otthon.
 Az ünnepségen Szlahó Csa-
ba polgármester elmondta, az 
elmúlt időszakban két ismerő-
se is lélegeztetőgépre került, 
szerencsére mindketten meg-
gyógyultak, felépültek. 
 – Károly volt az egyik, és 
úgy gondolom, ennél szebb kö-
szönetnyilvánítást elképzelni 
sem lehet – mondta a polgár-
mester.
 – Ha Ausztriában kirándu-
lunk és felmegyünk egy nagy 
hegyre, ott útközben az ehhez 
nagyon hasonlító keresztek mu-
tatják az utat, juttatnak fel min-
ket a csúcsra. Itt ugyanaz a hely-
zet, az Istenbe vetett hit juttatta 
hozzánk vissza Károlyt – mond-
ta a keresztet megáldó dr. Husz-
ka Mihály plébános atya.
 Az eseményen ott volt Benvin 
Sebastian Madassery atya is, a 
Pápai Missziós Művek magyar-
országi igazgatója, aki Károly 
jó barátja is. Sebastian atya arra 
hívta fel mindenki fi gyelmét, 
hogy az embert számos hatás 
éri élete során, de a hit az, ami 
mindenen átsegít. 

Kép és szöveg: Sz. Gy. 

Dr. Huszka Mihály plébános atya és Sebastian Madassery 
atya, Károly jó barátja

A keresztet 
Huszka Mihály 
szentelte fel

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

Partifecskék 
ÉS AZ IPARI PARKOK

Vecsést sajnos lassan teljesen körbeveszik az ipari 
parkok, logisztikai központok, a zöldterület csökken, a 

természetes élőhelyek pedig sorra tűnnek el. A határban 
végzett földmunkák egyik különös velejárója, hogy az 

így keletkezett homokhalmok, friss partfalak tavasszal 
felkelthetik egyes madarak érdeklődését. A partifecskék, 

vagy akár a fokozottan védett gyurgyalagok is potenciális 
fészkelőhelyet találhatnak az építkezések területén, ahol 

kellő odafi gyelés híján fi ókák százai pusztulhatnak el.

Milyen madár a partifecske?
A partifecske a legkisebb hazánkban élő 
fecskefaj. Testhossza csupán 12 cm, súlya 
11-16 gramm. Táplálékát apró repülő rova-
rok: szárnyashangyák, szúnyogok, legyek, 
sőt levéltetvek alkotják. A gyurgyalagok-
hoz hasonlóan telepesen fészkel, a költő-
kolóniák akár a több százas vagy ezres 
nagyságrendet is elérik. Természetes kö-
rülmények között folyók melletti szakadá-
sos partfalakban, illetve meredek lösz- és 
homokfalakban költenek. Miután április 
közepén visszatérnek a Szaharától délre 
fekvő telelőhelyükről, megkezdik költő-
üregeik kialakítását. Ezek kis kamrában 
végződő, akár 1 méter hosszú járatok, me-
lyeket a párok közösen ásnak ki. Átlagosan 
4-6 tojást raknak, és sokszor másodköltés-
re is sor kerülhet. Tekintve, hogy a parti-
fecske természetvédelmi értéke 50 000 Ft,

a város határában idén megóvott telepek 
sokszáz költőpárja és ezek fi ókái, több tíz-
milliós értéket képviselnek.

Fecsketelepek a város határában
Vecsés mellett két költőtelepet is felfedeztünk 
idén. Az egyikük közigazgatásilag már Üllő 
városhoz tartozik. Itt egy törmelékes, sittes 
területen áll az a már félig befüvesedett dom-
bocska, melynek falába többszáz fecskepár 
ásta be magát. Mivel a terület kiadó és je-
lenleg rendezés alatt áll, joggal tarthattunk 
tőle, hogy a domb is megsemmisül. Jelez-
tük Üllő önkormányzatának, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának, és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület-
nek a madarak jelenlétét, hivatkozva a ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. tör-
vényre (43. § (1)), és kérve, hogy biztosítsák a 

védett madarak köl-
tésének nyugalmát. 
A Természetvédelmi 
Hatóság rövid időn 
belül korlátozást ren-
delt el a területen, így 
a fi ókák kirepüléséig 
biztosan megmarad 
a dombocska.
 A másik fész ke-
lőhely Vecsés terü-
letén, egy leendő 
logisztikai központ 
helyén alakult ki. 
Az építkezést meg-
előző régészeti fel-
tárások során árko-
kat ástak, és érdekes 
módon ezek oldalá-
ba, a föld felszíne 
alá fúrták be magu-

kat százával a partifecskék, valószínűsíthe-
tően néhány gyurgyalagpár társaságában. 
Jelzésünkre az önkormányzat Közbizton-
sági és Környezetvédelmi Osztályának ve-
zetője rögtön felvette a kapcsolatot a be-
ruházó képviselőjével, és a földmunkákat 
azonnal leállították a területen. Mint ki-
derült, a legjobbkor szóltunk, mivel más-
napra tervezték az árkok betemetését. Az-
óta zajlik a fecskepárok második költése, 
a madarak védelmében a területet kitáb-
lázták, hogy illetéktelenek ne zavarhassák 
őket, a rendkívül korrekt beruházó pedig 
kérte a Vecsési Madárles segítségét abban, 
hogy mikor folytathatják a földmunkákat.

 Hova térnek majd vissza?
Június végén, a várostól délkeletre fekvő 
partifecsketelepen dr. Kováts Dávid veze-
tésével madárgyűrűzést tartottunk. A dél-
után során 98 madárra került gyűrű, és re-
méljük, hogy ezek az apró jelölőeszközök 
segítenek majd többet megtudni a parti-
fecskék vonulásáról, illetve területhűsé-
géről. Bármennyire is alkalmazkodó ma-
dárfajról van szó, a partifecskék száma az 
elmúlt időszakban sajnos egyre csökken. 
E védett madár költőtelepeinek megóvása 
nem csupán jószándék és természetszere-
tet kérdése, hanem törvényi kötelezettség is: 
fészkelés idején a fészkelőhelyek lerombo-
lása természetkárosításnak minősül, mely 
súlyos pénzbírságot von maga után. Saj-
nos az építkezések előrehaladtával a parti-
fecskék számára költőhelyet nyújtó mun-
kagödrök és földmunkafalak is el fognak 
tűnni, így a visszatérő madaraknak új te-
rületet kell találniuk. Sokat tehetnénk e vé-
dett fajokért, ha a munkavégzés során meg-
hagynának néhány ilyen függőleges, stabil 
homokfalat, esetleg új, mesterséges partfa-
lat alakítanánk ki számukra, ahol jövőre is 
fészkelhetnek.

Kiricsi Ágnes, Vecsési MadárlesPartifecskepár

A telep lakói
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Lapzártánk előtt tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Nedolai Edit, az asztalite-
nisz szakosztály vezetője, hogy a Ve-
csés SE sportolója, Spengler Krisztina 2. 
helyezést ért el Riminiben, a European 
Veterans Championships elnevezésű ve-
terán EB-n. Gratulálunk a nagyszerű tel-
jesítményhez! 

SPORT

Nehéz idényen van túl a 
Vecsési Sportegyesület kilenc 
szakosztálya, de ennek ellenére 
is jó eredményekkel zárták a 
szezont. A részletekről Antal 
Zoltán, az egyesület elnöke 
számolt be lapunknak. 

Antal Zoltán: Büszke vagyok a társaságra

A koronavírus-járvány ha-
zai berobbanása óta ne-
héz időket élt át a Vecsé-

si Sportegyesület. A korlátozások 
feloldását követően tavasszal 
ugyan javult a helyzet, de az őszi 
szezonkezdetre még vastagon rá-
nyomta a bélyeget a járvány. Az 
egyesület elnöke, Antal Zoltán 
elárulta, a legnagyobb kihívást 
az jelentette, hogy a pandémiás helyzet mi-
att az edzéseket nem lehetett megtartani a 
megszokott körülmények között. A lezárá-
sok idején a szakosztályok nem használhat-
ták edzésre a vecsési iskolák tornatermeit, 
sportcsarnok híján pedig a környező telepü-
léseken kellett új edzőhelyszíneket keresni. 
Kényszerből Gyálon, Üllőn, Solymáron és 
Dunaharasztin is edzettek a vecsési sporto-
lók, de ezért mélyen a zsebbe kellett nyúl-
nia az egyesületnek. 
 – A korábbi óradíjaknál jóval magasabb 
összegért tudtuk kibérelni a csarnokokat, volt 
olyan helyszín, ahol a járvány előtt kilenc-
ezer forintba került egy óra, míg a járvány 
idején ennek a két-háromszorosát is elkérték. 
A helyzetünket tovább rontotta, hogy nehezen 
tudtunk találni szabad időpontot, hiszen sok 
egyesület küzdött hasonló problémával, ezért 
általában túljelentkezés volt a sportcsarno-
kokban. A korlátozások feloldását követően 
sajnos a vecsési iskolákban is azt tapasztal-
tuk, hogy más feltételekkel, drágábban vehet-

jük igénybe a tornatermeket, mint korábban. 
Ezek a nehézségek anyagilag és logisztika-
ilag is komoly terhet róttak az egyesületre. 
Ez idő alatt nagyon sokan lemorzsolódtak 
az utánpótlásból, hiszen nem minden szülő 
engedte el a gyerekét másik városba edzeni. 
Sajnos a szakosztályok létszáma azóta sem 
állt vissza a járvány előtti szintre, például 
a karate a megszűnéshez is közel került az 
említett okok miatt. Ugyanakkor ezúton is 
megköszönöm azoknak a szülőknek a támo-

gatását, akik a kellemetlenségek 
ellenére is rendszeresen hordták 
gyermekeiket az edzésekre – fog-
lalta össze az elmúlt időszak ne-
hézségeit Antal Zoltán.  
 De, hogy jó híreket is közöl-
jünk, a kritikus időszak ellené-
re is nagyon jó eredményeket 
értek el a VSE sportolói. A ve-
csési asztaliteniszezők a megyé-

ben negyedikek lettek, az NB III-ban sze-
replő csapat pedig a harmadik helyen zárta 
a bajnokságot. Antal Zoltán külön kiemel-
te Nyíri-Szabó Lázár nevét, ugyanis az ifjú 
parasportoló országos szinten is kimagasló 
teljesítményt nyújtott. 
 – Büszke vagyok rá, hogy a Vecsés SE 
versenyzője, és ilyen nehéz körülmények 
között is elképesztően jó szezont produkált 
– hangsúlyozta az elnök. 
 – Ugyanez igaz Szűcs Szabinára is
– mondta Antal Zoltán –, a vecsési ökölvívó 
hölgy évek óta remekül szerepel és mára már 
Európa szintű versenyző vált belőle. 
 A postagalamb szakosztály is jó idényt 
fut – tudtuk meg –, a bajnokság hajrája még 
hátra van és a vecsési galambászoknak min-
den esélyük megvan arra, hogy a tabella 
élén zárják le a szezont. Pedig az ő helyze-
tük sem túl rózsás, az ő versenyzésüket a 
változó klíma miatt jelentkező hőhullámok 
is sújtják, amelyek nagyon megviselik a ga-
lambokat.  

 Antal Zoltán kiemelte a vecsési fogathaj-
tók eredményeit is, illetve a Vecsés Kupa 
versenyt, amelyet idén is nemzetközi szinten 
is kimagasló eredményeket elért versenyzők 
szereplésével, magas színvonalon rendeztek 
meg a Dobrovitz Lovasfarmon. 
 – Tulajdonképpen az összes szakosztály 
valamennyi versenyzőjét kiemelhetném, pél-
dául az rg-s lányok is nagyon jól szerepel-
tek, pedig a soraikban sok megbetegedés 
volt a pandémia idején. Mindenkire büsz-
ke vagyok, hiszen nehéz körülmények kö-
zött is helytálltak, ami tovább emeli az elért 
eredmények értékét – mondta Antal Zoltán. 
A sportvezető hozzátette, jelenleg az a leg-
fontosabb, hogy a sportolók kipihenjék ma-
gukat a nyári szünetben, ősszel pedig fris-
sen, újult erővel vágjanak bele az új idénybe. 
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K iss György csapata, a ve-
csési U13-as remek for-
mában játszotta végig az 

idényt. Korosztályukban a megye 
legjobbjai közé tartoznak. A 110 
csapatos, Pest megyét és a Jász-
ságot magába foglaló bajnokság-
ban az előkelő 4. helyen végez-
tek. Ezen felül a csapat adta az 
egész bajnokság gólkirályát. De 
nézzük csak a menetelést!
 „Nagypálya” (3/4 pálya). 20 
meccs. 12 győzelem, 2 döntet-
len, 6 vereség. 129:53-as gólkü-
lönbség.

SPORT

Előkelő helyen zárták 
a bajnokságot az ifjú 
vecsési focisták. 

Bár a rájátszásban elért 
eredmény alapján kiestek az 
NB I/B-ből, az egyik csapat 
visszalépése miatt megnyílt 
a lehetőség a folytatásra. 

A Ferihegy-Vecsés U13 MENETELÉSE

Jövőre mégis a másodosztályban 
szerepelnek a vecsési kézilabdázók

 Alapszakasz: Dunaharaszti 4:1, 
Dabas 14:2, Felsőpakony 27:0, Új-
hartyán 23:0.
 Felsőház: Maglód 4:1 és 8:3, 
Mátyásföld Ikarus 4:0 és 4:0, 
Gyömrő 0:4 és 4:1.
 Hatos döntő: Gyömrő 7:0 és 3:3, 
Jászberényi Tehetség 4:7 és 11:3 
(!), Juventus-Vác 2:1 (!) és 3:10, 
Dortmund-Szentendre 1:1 (!) és 
1:5, Budakeszi 4:8 és 1:3.

 Gólok: Kiss Ádám 56, Nagy 
Nimród 14, Bódis Barnabás 13, 
Vajó Zsombor 9, Szűcs Dáni-
el 6, Barsy-Vanczák Ármin és 
Huszti Lóránt 5-5, Saska Ákos 
4, Frühwirth Bence, Máthé Pat-
rik és Mondok Levente 3-3, Ba-
logh Tímea, Dominek Levente és 
Szunomár Solt 2-2. 
 Ugyanez a csapat futsalban baj-
noki címet szerzett a középház-
ban. A megyei gólkirály szintén 
Kiss Ádám lett.
 Futsal. 16 meccs. 14 győzelem, 
1 döntetlen, 1 vereség. 171:34-es 
gólkülönbség. 
 Gólok: Kiss Ádám 59, Vajó 
Zsombor 24, Bódis Barnabás 21, 
Nagy Nimród 16, Szűcs Dániel 
11, Dominek Levente és Barsy-

Vanczák Ármin 9-9, Máthé Patrik és Saska 
Ákos 5-5, Frühwirth Bence 4, Szunomár Solt 
3, Balogh Tímea és Mondok Levente 2-2, 
Huszti Lóránt 1.
 Minden poszton remek játékosok, ígéretes 
tehetségek szerepelnek. Edzőjük, Kiss György 
óriási érzékkel rakta össze csapattá őket. És 
a szülőkről se feledkezzünk meg, akik min-
dig kísérik, hozzák-viszik a gyermekeiket, és 
szurkolótáborként mögöttük állnak!
 Hajrá, Vecsés! Kiss Gábor

A csapat: Albrecht Ádám, Balogh Tímea, Barsy-Vanczák Ármin, 
Bódis Barnabás, Dominek Levente, Frühwirth Bence, Huszti Ló-
ránt, Kiss Ádám, Kozma Bálint, Máthé Patrik, Mondok Leven-
te, Nagy Nimród, Saska Ákos, Szunomár Solt, Szűcs Dániel, Vajó 
Zsombor. Edző: Kiss György

A 2022/2023-as idényben átalakított 
formában folytatódik majd a férfi  ké-
zilabda NB I/B. Az előző idényben 

még két csoportban (Kelet és Nyugat) 10-10 
együttes szerepelt, ezzel szemben a követke-
ző szezontól egy csoportban 16 csapat mérkő-
zik meg egymással a másodosztályú bajnok-
ságban. Az átalakítás miatt a 2021/2022-es 
szezon végén rájátszás döntött a résztvevők-
ről, a Vecsés SE csapata az alsóházban küz-
dött a bennmaradásért, ami végül két pont 
híján nem lett meg a gárdának, de a legjobb 
eredményt elérő kieső csapatként a 13. he-
lyen végeztek. 

 Korábbi lapszámunkban már megírtuk, hogy 
a csapat egy osztállyal lejjebb folytatja, végül 
egy nem várt (de titkon mégis remélt) fordulat-
nak köszönhetően mégis jó hírekről számol-
hatunk be. A Nagykanizsa ugyanis lemond-
ta a magasabb osztályban való szereplést, így 
a visszalépésnek és a vecsésiek tabellán elfog-
lalt helyezésének köszönhetően a Magyar Ké-
zilabda Szövetség felkérte a Vecsés SE csapatát, 
hogy induljon el az NB I/B-ben – tájékoztatta 
lapunkat Antal Zoltán, a sportegyesület elnöke. 
 A sportvezető azt is elárulta, bár nagyon 
erős lesz a mezőny, mert a legjobbak marad-
tak bent, bízik benne, hogy a következő sze-
zonban jó eredményt ér majd el a vecsési ala-
kulat. 
 – Az előző szezon első hónapjai kedve-
zőtlenül alakultak, amiért vállalom a fe-

lelősséget. Új edzői stábot kértem fel, de 
nem váltották be a hozzájuk fűzött remé-
nyeket, ezért bajnokság közben kellett újra 
váltanunk. Ezzel szemben az új stáb mond-
hatni, hogy a várakozásainkat is túlteljesí-
tette, velük gyakorlatilag veretlenek marad-
tunk a hazai környezetben és idegenben is 
nagyon fontos győzelmeket arattunk. Bár 
megpróbálták elcsábítani az edzőnket, mert 
az eredményes munkájára más csapatok is 
felfi gyeltek, végül sikerült a csapatnál tar-
tanunk, és a gárda is egyben maradt, csak 
egy-két poszton van szükség erősítésre. Bí-
zunk benne, hogy eredményes játékkal tud-
juk folytatni, ezért nagy reményekkel vá-
gunk bele az új szezonba – összegzett Antal 
Zoltán. A sportvezető azt is hozzátette, re-
ményeik szerint ősszel már az új kézilab-
da munkacsarnokban edzhetnek, a tavaszi 
mérkőzéseket pedig már valóban hazai kör-
nyezetben játszhatják majd, ami óriási elő-
relépés lenne a csapat szempontjából.  

Szöveg és kép: varga
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Komoly siker ért el a Vecsési FC Old Boys csapata a Budapest 
bajnokság első osztályában. A 44 év feletti labdarúgókat fog-
lalkoztató együttes a bajnokságban a második helyen végzett, 
olyan együtteseket megelőzve, mint az MTK, a Budafok, vagy a 
több korábbi élvonalbeli játékost is felvonultató Nagytétény. 

Tavaly még meglepetés, idén papírforma 
volt a kiemelkedő szereplés

  Első alkalommal kerül megrendezésre 
Vecsésen a 9 éves gyerekek Mini Olimpi-
ája. Az augusztus 20-ai tornán labdarúgás, 
kézilabda és kosárlabda sportágakban lehet 
versenyezni a benevezett egyesületeknek.
 Az ötletet a Mini Talent Sportegyesület 
fi lozófi ája adta. Az egyesületben ugyan-
is együtt a 3 sportág felé terelgetve képzik 

Olimpia Vecsésen? Igen!
az 5-9 év közötti gyerekeket, többszörösen 
összetett feladatokkal. 
 Sportág specifi kusan csak a legidősebb 
korosztállyal, a 9 évesekkel foglalkoznak, 
nekik ad lehetőséget az első Mini Olimpia. 
 – Az egyesületeknek szeretnénk felké-
szülési lehetőséget adni az idény elején, il-
letve ha jól sikerül szeretnénk hagyományt 

teremteni és évente megrendezni az ese-
ményt – mondta Varga Ádám, az olimpia 
ötletgazdája, a Mini Talent alapítója és el-
nöke.
 A meccsekkel és az egésznapos progra-
mokkal elsősorban egy önfeledt, vidám, jó 
hangulatú napot szeretnének a csapatoknak.
 – Reméljük minél több új barátság szö-
vődik a gyerekek és egyesületek között is” 
– mondta Varga, aki elárulta, maga is izga-
tottan várja az augusztusi sporteseményt.

Sz.

E z egy teljesen amatőr társaság, de a 
legtöbbünknek van valamilyen szin-
tű labdarúgó múltja, futball-előélete. 

Budapesti szinten ez a legmagasabb osztály, 
amelyben számos egykori élvonalbeli labda-
rúgó is szerepel – mondta Tóth András, az 
együttes csatára és krónikása. 
 Elárulta, tavaly még nagy bravúrnak szá-
mított, hogy dobogósok lettek, de mostanra 
már realitás, hogy a Lipcsei Péter – és más 
korábbi ferencvárosi játékosok – fémjelezte 
B.O.SZ. mögött a második helyen végeztek. 

 Tóth szerint a csapat legnagyobb neve az 
MTK, az Újpest és a Dunaferr korábbi védő-
je, Molnár Zoltán, de több olyan NB I. köze-
li labdarúgójuk van, mint Schrancz Balázs, 
vagy Takács Attila. De a csapathoz tartozik 
Szél László is, aki közel a hatvanhoz is meg-
határozó ember. 
 – Sok olyan játékosunk van, akik korábban 
szerepeltek a Vecsésben. Nálunk nincsenek 
edzések, csak a meccsekre jövünk össze, ezek 
többnyire péntek este vannak. Ennek a csapat-
nak az ereje a futball szeretete és a társaság ösz-
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szetartása – mondta Tóth András, aki azt is el-
árulta, ő az egyetlen, aki nem vecsési lakos. 
 – Most már minket tartanak az egyik leg-
erősebb csapatnak, pedig vannak olyan együt-
tesek, ahol több korábbi NB I-es játékos is sze-
repel. A B.O.SZ. sorra nyeri a bajnokságot, de 
egyszer talán őket is el lehet kapni. Azonban 
sok minden befolyásolhat egy bajnoki szezont. 
Látni kell a bajnokság elején, hogy a csapatok 
milyen kerettel kezdik el, kiket igazoltak, kik 
„öregedtek” hozzájuk – összegzett a csapat kró-
nikása.  Sz. Gy. 

SPORT

Szűcs Szabina kapta idén Vecsés városától a Sport érdemérmet! 
Ezzel a díjjal Szabina 10 éves kiemelkedő munkásságát ismerte 
el a város. A kiváló ökölvívó elmondta, hatalmas megtiszteltetés 
ez számára, egyáltalán nem számított ekkora elismerésre.

A férfi  vízilabda-válogatott a hetedik helyen vég zett a hazai 
rendezésű vizes világbajnokságon. Az együttes tagja volt a vecsési 
illetőségű Pohl Zoltán is, aki valamennyi találkozón szerepelt. 

Az ökölvívó Szűcs Szabina úgy érzi, 
az idei év lesz az igazi számára

VECSÉSI PÓLÓS is volt 
a budapesti vizes vb-n 

E dzőm, Seres Attila szólt, hogy nem 
edzünk aznap és nem edzésfelszere-
lésben kell lennem – mondta Szűcs 

Szabina arról, miként tudta meg, hogy ilyen 
szinten is elismerik a munkáját. 
 – Úgy gondolom, ez összességében remek 
visszaigazolása az elmúlt 10 évnek a verseny-

A tavalyi olimpiai bronzérem után meg-
szerzett hely mindenképpen csaló-
dás. Azért is, mert hazai rendezésű 

vb volt a mostani, és az előjelek alapján sen-
ki nem ezt az eredményt várta. 
 Mint mindig, ezúttal is nagy volt a vára-
kozás a csapattal szemben, és annak ellené-
re, hogy roppant rövid volt a felkészülési idő, 
úgy tűnt, minden rendben van.
 A csoportküzdelmek során nem is volt 
probléma, hiszen Montenegró, Brazília és 
Georgia (Grúzia) ellen is magabiztosan nyert 
a válogatott és lett csoportgyőztes. A folyta-
tás azonban már nem volt ilyen sikeres, hi-
szen a negyeddöntőben az olaszok (11-10), 

majd a helyosztón az Egyesült Államok (11-
11 után ötméteresekkel 16-15) is legyőzte a 
magyar együttest, amely így a hetedik he-
lyért ismét Montenegróval találkozott, és is-
mét nyerni tudott. 
 Märcz Tamás szövetségi kapitány sze-
rint a vb hazai helyszíne nem engedte meg 
a megvalósítottnál nagyobb arányú fi atalí-
tást, aminek azonban most már tényleg el-
jött az ideje. Elmondta, hogy kész terve van 
a folytatásra, elkészítette a nyár programját, 
a játékosok tudják, mikor kezdődik a felké-
szülés az augusztus végi-szeptember elejei 
Eb-re, de hogy folytathatja-e a munkáját, az 
az elnökség döntésén múlik.

 Pohl számára így is nagyszerű élmény le-
hetett, hogy a válogatott tagja volt, hiszen az 
elmúlt időszakban többször is komoly sérü-
léssel bajlódott. Tavaly a hátával voltak prob-
lémák, klubja, a Ferencváros sem tudott rá 
számítani a Final 8-ban és az olimpiáról is 
lemaradt. Idén januárban vállműtéten esett 
át, hónapokat kellett kihagynia, de elszánt-
ságát és akaraterejét jól mutatja, így is be-
verekedte magát a vb-keretbe. 
 Most ugyan nem sikerült nyerni, mint a 2020-
as budapesti Európa-bajnokságon, de minden 
bizonnyal nem bánja majd, ha a 2024-es pári-
zsi olimpiáról éremmel jöhet haza. SzgY

zői oldalról és az utánpótlás kép-
zés terén nyújtott munkámról is. 
Nagyon örülök neki, de az iga-
zi visszaigazolás egy jelentősebb 
nemzetközi eredmény lenne, az 
még hiányzik – mondta Szabina 
a tőle megszokott őszinteséggel.
 Úgy érzi, most érett be igazán, 
ezért roppant izgatottan várja a 
következő szezon kihívásait. Bí-
zik benne, hogy az eddig befek-
tetett rengeteg munka most hoz-
za meg az eredményeit.
 – Most már a szövetség is kezd 
egyre jobban nyitni a női ökölví-
vás felé, annyi mindent tesz, hogy 

kezd beérni a sztori. Én nagyon jó formában 
érzem magam, sokkal tudatosabb az egész 
felkészülésem is – mondta a kiváló sportoló, 
aki korában kosárlabdázott és csak kiegészí-
tő sportot keresett, mert kevésnek találta az 
edzéseket. Lement bokszolni és ott ragadt – 
mindannyiunk nagy örömére. És mit szeret 

benne? Önmagáért csinálja, és saját magán 
érzi a fejlődést. 
 Feltettük neki azt a gonosznak tűnő kér-
dést, vajon nemzetközi eredmények terén 
minek örülne jobban, egy olimpiai részvé-
telnek, vagy egy Eb-bronznak? De nem si-
került őt sarokba szorítanunk. 
 – Ha lenne egy Eb-bronz, nem állnék 
meg, akkor sokkal esélyesebb lenne az 
olimpiai szereplés is. De most egyelőre 
azt szeretném, hogy az októberi Európa-
bajnokságon sikerüljön érmet szereznem. 
Ez bizonyos szinten bravúr lenne, mert az 
elmúlt időben a magyar lányok nem iga-
zán remekeltek a nemzetközi porondon – 
mondta Szabina.
 Azt szerényen elhallgatta, hogy számára 
a felkészülés sem ideális, mert Magyaror-
szágon jelenleg nincs komoly edzőpartne-
re, akivel kesztyűzhetne. Ezért komolyabb 
edzőpartnerek után külföldre kell járnia. 
 Egy nőnél felmerülhet, vajon meddig le-
het ilyen magas szinten űzni egy ilyen ke-
mény sportágat. 
 – Általában 40 éves korig szól a női ököl-
vívás, de én nem gondolom, hogy eddig sze-
retnék bokszolni. Amíg azt érzem, hogy tu-
dok fejlődni, addig szeretnék benne maradni 
– mondta Szabina. Sz. Gy., fotó: VN

Szűcs Szabinának a városi ünnepségen adta át 
a Sport Érdemérem kitüntetést Alattyányi István 
képviselő és Szlahó Csaba polgármester

Pohl Zoltán (jobbra) elszántságát 
mutatja, hogy sérülései ellenére is 
beverekedte magát a válogatottba 
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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: 06-31/200-8038
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  július 25-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 1-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  augusztus 8-ával,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  augusztus 15-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  augusztus 22-ével,  
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  augusztus 29-ával
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. Megjelenik havonta 7900 példányban.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat 
és a fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött 
írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apróhirdetés
G. KLIMT és Erzsébet királynő, Sissi ajándék-
tárgyak a Rétesházban Epres, Fő út 89., 
T.: 06-70/513-4155

ELADÓ: Férfi  fekete szövetkabát XL-es 5000 
Ft, bő bunda újszerű állapotban XXL-es: 6000 
Ft, nagyszőnyeg: 2500 Ft, 2 db faliszőnyeg: 
2000 Ft/db., porszívó: 6000 Ft, férfi  fekete 

kabát: 2500 Ft és még sok minden más, 
amire Önnek szüksége lehet. Attila u. 28. 
Tel: 06-20/205-1184

REDŐNY- mobil- fi x szúnyog-háló, rovarháló, 
napellenző. Tavaszi KEDVEZMÉNYEK, újdon-
ságok. 25 éves tapasztalat. Nyugdíjas kedvez-
mények!  Pál redőny –  06-30/401-1029
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REKLÁMREKLÁM

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!

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!

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:  

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

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

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

• 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

VECSÉS

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

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

15 féle rétes, pogácsa,  
hájas szilvalekváros… stb.

Rendelést is vállalunk.



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

PADLIZSÁNKRÉM
889Ft/

PRÉMIUM
JÉGKOCKA 

907Ft/

Zúzott 
JÉG
808Ft
/

PANÍROZOTT  
HALSZELET  

MOLNÁRNÉ MÓDRA
1257Ft/

GYORSFAGYASZTOTT 

991Ft/

2806Ft/

9

ROPOGÓS BEVONATOS 
HASÁBBURGONYA

Ft/

ROPOGÓS  
BURGONYA CHIPS

Ft/

EL SABOR  
JALAPEBO PAPRIKA

Ft/

STEAK HOUSE 
HAMBURGER

Ft/

UNIVER EGYKEZES 
Ketchup Ft/   
Majonéz Ft/  

Mustár 979Ft/

 
BURGONYA

Ft/

Ft/


