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  A Vecsési Polgármesteri Hivatal kedvez-
ményes faültetési akciója erre az évre lezá-
rult, mivel a lakosság által igényelhető, li-
mitált darabszámú díszfákra kellő létszámú 
jelentkező gyűlt össze – tájékoztatott a pol-
gármesteri hivatal közbiztonsági és környe-
zetvédelmi osztálya. 
 A korábbi felhívás szerint az igénylés vég-
legesítéséhez a befi zetett csekket, illetve az 
utalás igazolását az ügyintézőnek bemutatni 
szükséges, illetve a kovacs.krisztina@vecses.
hu e-mail-re kell megküldeni legkésőbb 2021. 
szeptember 14-ig.
 A facsemeték kiosztására előreláthatóan 
2021. november elején kerül sor. VT info

Lezárult a 
lakossági fa-
ültetési akció

Pályázati felhívás gyermek 
háziorvosi praxis betöltésére 

HÍREK

Elfogadták a Williams 
Televízió 2021. évi 
szakmai beszámolóját

A júliusi képviselő-testületi ülés egyik 
napirendi pontja volt a Williams Televí-
zió 2021. évi szakmai beszámolója, me-
lyet a városvezetők egyhangú döntés-
sel elfogadtak. 
 A Williams Televízió egyik meghatá-
rozó műsora a Vecsési Magazin, amely 
2001 óta hétről-hétre hírt ad a város 
közéleti, kulturális és sporteseménye-
iről. A műsorok nem csak a vecsési te-
levíziónézőket informálják, a kábeltele-
víziós hálózaton keresztül a felvételek 
több mint 50 település, 57 ezer háztar-
tásába jutnak el. 
 A Vecsési Magazin 2021-es adásaiba 
470 anyag készült képes hír, interjú, ri-
port, tudósítás és egyéb műfajokban, 
stúdióbeszélgetések formájában pedig 
hosszabb interjúkat készítettek a város 
vezetőivel és más közéleti személyekkel. 
 A Vecsési Magazin elérhető a tele-
vízió honlapján (www.williams.hu) és 
Youtube csatornáján, továbbá a város 
honlapon és a Facebookon is.  N.

AZ UTCA HANGJA

Hogyan készül A TÉLRE?

Emlékszem a régi 
szép időkre, 
amikor ősz-
szel sorba 
állított 
hókot-
ró au-
tós pla-
kátokat 
lehetett 
látni, az-
zal a felirat-
tal, hogy fel-
készültünk a télre. 
Ugyanakkor később azt vet-
tem észre, hogy mégis gond 
volt ezekkel az autókkal. Az-
óta már az évszakok is meg-
szűntek, és majdnem csak 
télre és nyárra korlátozód-
nak. Mire is számíthatunk 
ezen a télen? Ezt nehéz meg-
mondani, de nem számítok 
nagyobb hidegre. Családi 
házban lakom, és gázfű-
tésem van, de nem aggó-
dom a gázellátás miatt, ed-
dig is mindig sikerült találni 
megfelelő megoldást. A ház-
ban mindenhol van radiá-
tor, tudom őket szabályoz-

ni, attól függően, hogy mire 
van szükségem. A gázfo-

gyasztás mérsék-
lésére két le-

hetőségem 
van, vagy 

csökken-
tem a fű-
tést, vagy 
jobban 
felöltö-

zök. Nem 
gondolom, 

hogy ez a tél 
a fűtés szem-

pontjából a koráb-
biakhoz képest számom-
ra nagy meglepetéseket fog 
hozni. Lebontattam a cse-
répkályhát, és amint látom 
ez talán hiba volt, de tény, 
hogy nem terveztem annak 
idején sem a favágást, sem 
a fa behordását. Ha éppen 
nem vagyok otthon, a gáz-
fűtés nálam a minimumon 
működik, és ha hazaérek, 
akkor a hőmérsékletet fel-
jebb állítom. Figyelek a fűté-
si kiadásokra, és nem tartom 
valószínűnek, hogy gázel-
látási problémák lennének 
a télen.   

Olyan sorházban, azaz tár-
sasházban élünk, ahol a gáz-
fűtést mindenki önállóan 
tudja szabályozni. A gázfű-
tés mellett klímát is beszerel-
tettünk, mely egyúttal fűteni 
is tud, azaz ezzel lehet alakí-
tani a fűtést annak tekinteté-
ben, ha a gázfűtéssel esetleg 
túllépnénk a megadott kere-
teket. Nálunk kicsi gyerek is 
van, ezért is fontosnak tart-
juk, hogy a fűtés megfeleljen 
az elvárásoknak. Tavaly szep-
tember óta lakunk itt, a ko-

rábbi 
adatok 
alapján 
átnéztük 
az eddig fel-
használt energia 
adatokat, és per pillanat az 
előírt keretek között vagyunk. 
Nyilván ez attól is függ, hogy 
milyen telünk lesz, emiatt re-
méljük, hogy nem lesz túl hi-
deg a tél. Mint említettem, fi -
gyelek a fűtési adatokra, azaz 
havonta diktálok, így szoro-
san követem a fogyasztást.   

Grunda Krisztina

Többlakásos különálló tár-
sasházban élek, ahol minden 
lakásnak megvan a 
maga fűtése. A 
gázfűtés mel-
lett van klí-
ma is a la-
kásban, 
így több 
lehetősé-
günk van 
a fűtés sza-
bályozására. 
A klímát eddig 
fűtésre nem hasz-

náltuk, de alternatívának min-
denképpen megfelel. Valójá-
ban korábban volt kályhánk 
is, de miután a kémény veszé-

lyessé vált, ezt a fűtési 
opciót felszámol-

tuk. Úgy gon-
dolom, hogy 

a két lehe-
tőség al-
kalmazá-
sával nem 
lesz gon-

dunk fűtés 
szempontjá-

ból a télen.     
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Urbán Csaba

M últ havi körkérdé-
sünkben afelől ér-
deklődtünk, hogyan 

védekeznek a ve csésiek a nyári 
hőség ellen, most megkérdez-
tünk néhány járókelőt, hogyan 
készülnek a télre? Kérdezőskö-

m a régi 
re,
sz-
a

at-
fel-
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Dóra Istvánné

désünk során ismét három sze-
mélyt faggattunk, azzal kapcso-
latban, hogy gondolnak-e már a 
fűtési előkészületekre, mit tud-
nak tenni annak érdekében, hogy 
az elszálló energiaárak a lehető 
legkisebb mértékben terheljék 

meg a családi kasszát. Ezúton 
is köszönjük minden riportala-
nyunknak, hogy a Vecsési Tá-

j é k o z t a t ó 
partnerei 
voltak.  

n
ük 
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A fűtőanyagok ára az elmúlt időszakban jelentős mértékben megdrágult, mind a gáz, 
mind a fatüzelést tekintve. A gázellátás tekintetében a kormány által meghatározott 

átlagfogyasztás túllépése esetén a gázárak jelentős mértékben emelkedhetnek. 
Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan készülnek a vecsési lakosok a télre.     

ÚJSÁGTERJESZTŐKET KERESÜNK!
A Vecsési Tájékoztató postaládás kézbesí-
tésére keresünk újságterjesztőket. Munka-
végzés havonta egy hétvégén, péntektől 
vasárnapig. Fontos, hogy a jelentkező pre-

cíz és megbízható legyen, emellett bírja a 
fi zikai terhelést. 
 További részletekért hívja a 06-20/366-
8228 telefonszámot!   

Vecsés Város Önkormányzata részére címez-
ve (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). A borí-
tékon kérjük feltüntetni: „Gyermek házior-
vosi praxis pályázat” 
 A pályázat elbírálásának módja, határ-
ideje: A képviselő-testület által létrehozott 
ad hoc szakmai bizottság előzetes értékelése 
és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott 
pályázók Vecsés Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete előtti meghallgatására. 
Az elbírálás határideje: a képviselő-testület 
2022. szeptember havi rendes ülése. A kép-
viselő-testület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa. 
 A munkakör betölthető: a feladat-ellá-
tási szerződés megkötését, illetve az egész-
ségügyi tevékenység folytatására vonatko-
zó véglegessé vált praxisengedély alapján a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
megkötött fi nanszírozási szerződés hatályba 
lépését követően azonnal. 
 A nyertes pályázóval az önkormányzat ha-
tározatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. 
 Ellátandó lakosságszám: 1762 fő 
 Háziorvosi rendelő címe: 2220 Vecsés, 
Dózsa György út 50. 
 A praxisjog megszerzésének ellenértéke: 
A meghirdetett gyermek háziorvosi körzet 
praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a 
nyertes pályázó részére. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkor-
mányzat tulajdonában és a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat kezelésében van, melyre 
vonatkozóan az önkormányzat a nyertes pá-
lyázóval használati szerződést köt. A rende-
lő fenntartási költségei a feladat-ellátót ter-
helik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő 
bútorzat és NNK szerinti minimum felsze-
relés rendelkezésre áll.
 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet 
a titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu e-mail 
címen.   VT info

SZEPTEMBER 10-ÉIG LEHET JELENTKEZNI

P ályázati feltételek: büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező, vagy le-
telepedett státusz, Magyar Orvosi Kamarai 
Tagság, az önálló orvosi tevékenységről szó-
ló 2000. évi II. törvényben, valamint a tör-
vény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben elő-
írt képesítési előírásoknak való megfelelés 
és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásá-
hoz szükséges szakmai minimumfeltételek-
ről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rende-
let előírásainak, vállalkozói formában való 
működtetés. 
 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai végzettséget, szak-
irányú képzettséget tanúsító okirat, egész-
ségügyi alkalmasságot igazoló okirat, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, a 
vállalkozás meglétét igazoló dokumentum 
(társas vállalkozás esetén alapító okirat/alap-
szabály és a cégbírósági bejegyzést igazo-
ló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás 
esetén a nyilvántartásba vételről szóló doku-
mentum), a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő 
személyek a pályázati anyagot megismerhe-
tik, és abba betekinthetnek, a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt 
ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvá-
nos tárgyalásához. 
 A pályázat benyújtását követően hiánypót-
lásra egy alkalommal van lehetőség. 
 A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 10.
 A pályázat benyújtásának módja: Sze-
mélyesen vagy postai úton, egy példányban 

Vecsés Város Önkormányzata pályázatot hirdet Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 11/2019. 
(X.03.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti 
3. számú körzetben, vállalkozási formában, határozatlan 
időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 
órában, gyermek háziorvosi feladatok ellátására. 
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HÍREK

Helyi cég építheti 
fel az új bölcsődét

Tüdőszűrés lesz szeptemberben

HÍREK

MUNKATÁRSAT 
KERES A VÁROS-
GONDNOK

A Vecsési Városgondnok Nonprofi t 
Kft. munkatársat keres kertészeti se-
gédmunkára.  
 Feladatok: fasor öntözése, fűkaszá-
lás, fűnyírás, sövénynyírás, egyéb ker-
tészeti és városüzemeltetési feladatok 
ellátása. 
 Szükséges végzettség: általános 
iskola. 
 Elvárások: jó fi zikum, józan életvi-
tel, terhelhetőség, megbízhatóság, fe-
lelősségteljes hozzáállás a munkához. 
 Előnyt jelent: könnyűgépkezelői 
vizsga, hasonló területen szerzett ta-
pasztalat. 
 Amit kínálunk: hosszú távú munka-
lehetőség, stabil, bejelentett munka-
hely, jól képzett csapat, cafeteria jut-
tatás. 
 Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő. 
 Az álláspályázatról további tájékozta-
tást nyújt Antal Gergő zöldfelület-fenn-
tartási részlegvezető a 06-30/365-72-
01 telefonszámon.  VT info

A közbeszerzési eljárás iránt nagy volt 
az érdeklődés, összesen hét aján-
lat érkezett az önkormányzathoz. 

A kiírás nyertese a legkedvezőbb áraján-
latot benyújtó vecsési Reogroup Kft. lett – 
tudtuk meg Szlahó Csaba polgármestertől. 
A nyertes pályázat 731 millió 933 
ezer forint volt, de az uniós tá-
mogatásból csak 492 millió fo-
rint fordítható az építésre, ezért 
az önkormányzat költségveté-
séből jelentős mértékben, több 
mint 239 millió forinttal kell ki-

FELHÍVÁS népszámlálással 
kapcsolatosan

  Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény rendelkezései szerint Magyaror-
szág területén 2022. október 1-jén 0:00 óra-
kor fennálló állapot alapulvételével a termé-
szetes személyekről és a lakásokról nép- és 
lakásszámlálást (a továbbiakban: népszám-
lálás) kell tartani.  
 A Központi Statisztikai Hivatal (a továb-
biakban: KSH) egy felkérő levélben fogja 
tájékoztatni a lakosságot a népszámlálással 
kapcsolatos tudnivalókról, a válaszadási le-
hetőségekről, továbbá e levélben adja meg 
az önkitöltéshez szükséges információkat, 

valamint 
az egye-
di, cím-
hez ren-
delt azonosítót is. A KSH felkérő levél nevet 
nemcsak címet tartalmaz, ezért a pontos fel-
kérés érdekében elengedhetetlen, hogy a le-
velek a megfelelő címekre érkezzenek meg. 
 Ezért kiemelten kérem, hogy a házszá-
mokat, illetve többlakásos épületek eseté-
ben az ajtószámot is pontosan tüntessék 
fel az épületeken és a postaládákon. A lak-
címmel, házszámozással kapcsolatos kér-
déseikkel kérem forduljanak munkatársa-

imhoz a titkarsag@vecses.hu címen vagy 
a következő elérhetőségeken: Ligetfalvi 
Péter: 352-000/119 mellék vagy 555-239, 
Kismihályné Juhász Eszter: 352-000/214 
mellék vagy 555-214, Jármai Judit: 352-
000/220 mellék vagy 555-220. 
 A népszámlálással kapcsolatos tájékozta-
tók, bővebb információk a www.vecses.hu/
polgarmesteri-hivatal/nepszamlalas oldalon 
olvashatók. Mohainé Jakab Anikó jegyző

Továbbra is várják 
a jubiláló házaspárok 
JELENTKEZÉSÉT

  Vecsés Város Önkormányzata és a Pol-
gármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala a 
korábbi hagyományokhoz hűen idén is kö-
zös ünnepségre hívja azokat a házaspárokat, 
akik idén ünneplik házasságkötésük 25., 50., 
60. és 65. évfordulóját.
 Az esemény tervezett időpontja novem-
ber 26. Ezen a napon a házaspárok temp-
lomi szentmisén erősíthetik meg az eskü-
vőjük alkalmával tett fogadalmukat, majd 
zenés vacsorával folytatódik tovább az ün-

nepség. A szervezők azokat a házaspárokat 
is várják, akik Vecsésen élnek, de a házas-
ságukat más településen kötötték.
 Jelentkezni november 3-áig lehet Füleki 
Lívia anyakönyvvezetőnél a fuleki.livia@
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

egészíteni a pályázaton elnyert támogatást. 
A kivitelezési szerződést lapzártánkkor írták 
alá a felek, ezt követően kerül sor a munka-
terület átadására.   
 Amint arról korábbi lapszámunkban már 
írtunk, Vecsés Város Önkormányzata a 

Eredményes volt az önkor mányzat közbeszerzési eljá rása, melyet a 
Damjanich utca 34. szám alatti új tagbölcsőde felépítésére írtak ki. 

Tájékoztatjuk Vecsés Város 
lakosait, hogy szeptember 
8-ától szeptember 20-áig 
(munkanapokon 8 órától 17 
óra 30-ig) tüdőszűrést tartunk.

VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 számú pályá-
zaton elnyert európai uniós támogatás fel-
használásával egy négy csoportszobás, 56 
férőhelyes bölcsődét alakít ki a Damjanich 
utcai Tipegők tagbölcsőde (amelyet szintén 
a mostani nyertes, a Reogroup Kft. épített) 
szomszédságában. A 721 négyzetméter te-
rületű épületben két gondozási egységet ala-
kítanak ki, a csoportszobák mellett melegí-
tőkonyhával, fejlesztőszobával és kiszolgáló 
helyiségekkel. A tervezéskor nagy hangsúlyt 
fektettek a fenntarthatóságra, amit az ala-
csony hőátbocsátási tényezőjű épületszer-
kezetek mellett energiahatékony fűtőberen-
dezés és napelemes rendszer kiépítése segít. 
Emellett a bölcsőde teljes körű akadálymen-
tesítése is biztosított lesz.
 Az épület mögött két részre bontott 1276 
négyzetméteres játszóudvart alakítanak ki, 
mindkét felén játszóeszközökkel, homoko-
zóval és ködpárásítóval.
 A bölcsőde előtti közterületen tér kő bur ko-
latos parkolókat – ebből egy akadálymentes –,
a főbejárat előtt kis közteret alakítanak ki.
 Az említett részleteken túl a konyha 
ÁNTSZ előírásainak megfelelő eszközbe-

szerzése, valamint a teljes böl-
csődei működéshez szükséges 
bútorok, játékok és használati 
eszközök beszerzése is megtör-
ténik.
 A beruházás várhatóan 2023. 
május 30-ára készül el. VN

A tüdőszűrés időpontjai napokra lebont-
va: szeptember 8., 9., 12., 13., 14., 15., 
16., 19., 20.

 A tüdőszűrés helye: 2220 Vecsés, Dó-
zsa György út 50. (Alapellátási Központ 
és Mentőállomás). Szájat és orrot eltaka-
ró maszk viselése kötelező! A szűrés mo-
dern, korszerű géppel történik. 
 A 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, 
azonban ez már nem kötelező, a vizsgálatra 
való jelentkezés önkéntes.
 Munkaalkalmassági vizsgálathoz, lelet ké-
szítéséhez, illetve 40 éves kor alatt a vizsgálat 
díja 1700 Ft, mely befi zetése postai csekken 
történik. A csekket a szűrőállomás dolgozói 
biztosítják. A vizsgálatot követően, kb. há-
rom héten belül, postai úton leletet küldünk. 

Akinek leletre van szüksége, attól egy saját 
névre megcímzett és felbélyegzett válaszbo-
rítékot kérünk. Kissé talán körülményesnek 
tűnik a lelethez jutás, de ezeket a szabályo-
kat nem mi hoztuk, és még mindig ez a leg-
kényelmesebb mód a tüdőszűrés eredményé-
nek megszerzésére.
 Továbbra is ajánlott (és ingyenes) évente 
egy alkalommal a tüdőszűrés a vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározott kör-
nek: hajléktalanok, hajléktalanok nappali me-
legedőjének és éjjel menedékhelyének dolgo-
zói, utcai szociális munkát végzők, népkonyha 
formájában nyújtott étkezésben foglalkozta-
tottak, büntetés-végrehajtási intézetek fogva-
tartottakkal közvetlenül érintkező dolgozói, 
befogadó állomások és közösségi szállások 
dolgozói, rendőrségi fogdák és őrzött szállá-
sok dolgozói, az egészségügyi intézmények 
patológiai és sürgősségi osztályainak egész-
ségügyi dolgozói, egészségügyi szolgáltatók 
mikrobiológiai laboratóriumainak egészség-
ügyi dolgozói, tüdőgyógyászati járó beteg- és 
fekvőbetegellátást végző egészségügyi dolgo-
zók, büntetés-végrehajtási intézetek fogva-
tartottjainál a befogadás napjától számított 
15 napon belül, valamint a befogadás napjá-

tól számítva évente egy alkalommal, TBC-s 
betegekkel érintkező személyek. 
 A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése 
szintén ingyenes, ennek feltétele egy orvosi 
beutaló (iskolaorvos, gyermekorvos, házior-
vos) és szülői beleegyező nyilatkozat, mely a 
helyszínen megoldható.
 Ne feledje: tünetek nélkül is lehet beteg. A 
tüdőszűrést a TBC időbeni felfedezésére ve-
zették be, de sok más tüdőbetegség is kimu-
tatható vele, mielőtt azok még tüneteket okoz-
hatnának.
 Az időben felismert betegség jobb esély-
lyel gyógyítható!

Horváth Orsolya, MEF koordinátor
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 EGÉSZSÉGÜGY EGÉSZSÉGÜGY

Az Egészséges Budapest Program keretében mintegy 300 
millió forintból újult meg a vecsési egészségügy eszközparkja. 

Ennek a programnak köszönhetően lett Vecsésen modern 
csontsűrűségmérő és mammográfi ás vizsgáló, melyek a 

környéken ritkaságnak számítanak. Ezek az eszközök nagy 
segítséget jelenthetnek a vecsési pácienseknek, hiszen helyben, 

lényegesen rövidebb idő alatt juthatnak hozzá a vizsgálatokhoz. 

Egyre többen élnek 

A VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGÉVEL 

A Telepi úti rendelőben azért működhet 
sokféle szakrendelés, mert más egészség-
ügyi intézmények, kórházak orvosai heti 
egy-két alkalommal másodállásban vál-
lalják ezeket a műszakokat Vecsésen. Így 
működik például az egynapos sebészet. 
Nem dolgozik folyamatosan sebészor-
vos a vecsési szakrendelőben, csak akkor 
jön, ha egy műtét miatt szükség van rá. 
A másodállásban műszakot vállaló orvo-
sok többsége katás vállalkozó (volt), akik 
az adóváltozás miatt most nehéz helyzet-
be kerültek. Egyrészt, mert a törvény vál-
tozásával hirtelen jóval több pénzt kell 
kifi zetni, mint korábban – de ez a kisebb 
probléma. A nagyobb gondot az okozza 
– és ez általánosságban igaz azokra, akik 
kiestek a katás rendszerből –, hogy év köz-
ben, egyik pillanatról a másikra kell átállni 

a katánál lényegesen bonyolultabb, több 
adminisztrációval járó adózási formára. Dr. 
Szarvas Tibor igazgató főorvos szerint in-
kább ez riaszthatja el az orvosokat attól, 
hogy a továbbiakban is vállaljanak má-
sodállást vállalkozóként. 
 – Ha azt mondták volna, hogy többet 
kell fi zetni a kata után, talán nem lett volna 
semmi gond. A probléma az, hogy a válto-
zással az orvosok dolgát is nagyon meg-
bonyolították – mondta az intézményve-
zető. 
 Ha ez nem volna elég, terítéken van egy 
másik probléma is. Az Országos Kórházi 
Főigazgatóság megpróbálja csökkenteni 
az intézményekben az úgynevezett sze-
mélyes közreműködők jelenlétét. Azokról 
a szabadfoglalkozású orvosokról van szó, 
akik több egészségügyi szolgáltatóval áll-

nak szerződéses kapcsolatban. Jellemző-
en ide tartozik a vállalkozó orvosok nagy 
része, például olyan szakorvosok, akik a 
vecsési ellátás jelentős részét is biztosít-
ják. Az OKFŐ úgy próbálja megoldani az 
orvoshiány miatt amúgy érthetetlen csök-
kentést, hogy különféle engedélyek be-
szerzésével nehezíti a vállalkozó orvosok 
munkavállalását. 
 A helyzet fi nom szólva nem túl kedve-
ző, ezek a problémák együttesen akár a 
vecsési szakrendelő ellátási lehetősége-
inek csökkenéséhez is vezethetnek.     V. 

A kata-törvény változása az 
egészségügyi ellátást is érinti 

A Vecsési Tájékoztató korábbi számában 
már írtunk arról, hogy az önkormány-
zat tervei között szerepel a Telepi úti 

szakrendelő energetikai korszerűsítése. A ko-
rábbi elképzelés szerint a beruházás pályáza-
ti támogatás bevonásával valósulhatott volna 
meg, de erre a célra Vecsés végül egy fi llér tá-
mogatást nem kapott. A Belügyminisztérium 
pályázati kiírásában szereplő támogatási keret-
összeget menet közben megfelezték, így keve-
sebb pályázónak jutott a támogatásból, több te-
lepülés között Vecsés is kihullott ebből a körből. 
 – Az önkormányzat belátta, hogy muszáj el-
végezni a beruházást, ezért a szakrendelő ener-
getikai korszerűsítésének költségeit a képvise-

lő-testület a város költségvetéséből biztosítja. 
A kivitelezést a Thermik Plusz Kft. végzi, a 
céget több pályázó közül közbeszerzési eljá-
rás keretében választotta ki az önkormányzat 
– mondta dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos. 
 A szakrendelő vezetőjétől megtudtuk, hogy 
a korszerűsítés három részből áll: a régi kazá-
nok cseréjén kívül egy napelemes rendszert 
is kialakítanak, továbbá egy légtisztító beren-
dezést is telepítenek, amely az épület levegő-
jének fertőtlenítését, csírátlanítását oldja meg. 
Utóbbit elsősorban a koronavírus-járvány mi-
att szorgalmazta az igazgató főorvos, míg az 
energetikai korszerűsítést a régi kazánok el-
avultsága mellett a rezsiszámlák drasztikus 
emelkedése is indokolta. Dr. Szarvas elárul-
ta, hogy az áremelkedések miatt idén ötszö-
rös árat kellett fi zetni a gázért az elmúlt év 
hasonló időszakához képest. A tavaly már-
ciusi gázszámlán még „csak” nyolcszázezer 
forint szerepelt, ezzel szemben idén március-
ban már négymillió forintot kellett fi zetniük. 

 – Ikerkazánunk volt az épületben, ame-
lyet még 2004-ben telepítettek. Alkatrészt 
ezekhez már nem lehet kapni, ezért az egyik 
kazán teljesen javíthatatlanná vált. Ennek az 
alkatrészeiből próbáltuk életben tartani a má-
sik készüléket, ez tavaly szerencsére sikerült 
is, de az idei télnek már kockázatos lett vol-
na így nekimenni. A korszerűsítési munkák 
során öt új kondenzációs kazánt telepítenek, 
ezáltal hatékonyabb és jobban szabályozható 
lesz a rendszer. A készülékek a hőigénynek 
megfelelően kapcsolnak be, ha nincs túl hi-
deg, akkor egy kazán működése is elég le-
het, hidegebb időjárás esetén pedig mind az 
öt bekapcsolhat, ha szükséges – foglalta ösz-
sze a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos rész-
leteket dr. Szarvas Tibor. 
 A rezsiköltségek további csökkentése mi-
att a beruházás keretében napelemeket is te-
lepítenek az épületre. A szaldó elszámolás-
nak köszönhetően az éves szinten megtermelt 
és elfogyasztott elektromos áram különbsé-
gét kell majd megfi zetnie az intézménynek 
a szolgáltató felé. A napelemes rendszer az 
épület elektromos energiaigényének jelen-
tős részét megtermeli. Dr. Szarvas hozzá-
tette, hogy a szakrendelő épülete után az 
Alapellátási Központban is a lehető leghama-
rabb szeretnék kiépíteni a napelemes rend-
szert. Az intézményvezető elmondta továbbá, 
hogy saját költségvetésből LED-es lámpák-
ra cserélik az összes régi fénycsöves arma-
túrát, valamint a teljes szakrendelő festése 
is megtörténik a nyár folyamán.
 A korszerűsítés nem okoz fennakadást az 
ellátásban, a munkálatok jelentős része a má-
sodik emeleten lévő kazánházban zajlik majd. 
Az azonos szinten lévő egynapos sebészet a 
bontás idején nyári szünetet tart. A beruhá-
zás a fűtési szezon kezdetére készül el.   

Varga Norbert   

A vecsésiek mindkét vizsgálatot fél 
áron vehetik igénybe, a más tele-
pülésekről érkezőknek 

teljes árat kell fi zetni a szolgál-
tatásért. A két szakrendelés for-
galma egyre inkább növekszik, 
ami nem is csoda, hiszen egy 
csontsűrűség mérésre, ami itt 
helyben egy vecsésinek 4500 
forintba kerül, Kistarcsán vagy 
bármelyik másik kórházban csak 
hosszú idő után adnak időpontot. 
Nálunk jóval gyorsabban hozzá 
lehet jutni a vizsgálathoz, nem 
beszélve arról, hogy a legmo-
dernebb géppel történik a vizs-
gálat. Ez igaz a mammográfi á-
ra is, sok kórházban nincs ilyen 

Elkezdődött a Telepi úti szak-
rendelő energetikai korszerűsítése

Augusztus 9-én átadták a 
munkaterületet a kivitelező-
nek, a felújítás a fűtési 
szezon kezdetére elkészül.  

minőségű gép, mint nálunk a Telepi úton. 
Hasonlóan működik, mint egy CT (kompu-

tertomográf), azaz szeletekből rakja össze 
a mammográfi ás képet, sokkal jobb felbon-
tással működik, mint a legtöbb mammo-
gráfi ai vizsgáló. A mammográfi a, az ultra-
hang és a fi zikális vizsgálat együtt 12 500 
forintba kerül egy vecsési lakosnak, a kül-
sős betegeknek 25 000 forintot kell érte fi -
zetni. Erre a vizsgálatra is jóval rövidebb az 
előjegyzés Vecsésen, mint más helyszíne-
ken. Szeretném kiemelni az ultrahang ké-
szülékünket, amely szintén teljesen új. Ez 
egy felsőkategóriás készülék, amely lénye-
gesen jobb minőségű, mint a legtöbb magán 
vagy állami rendelőben megtalálható ultra-

hang. Amit itt meglátunk ezzel 
a készülékkel, az máshol lehet, 
hogy nem is látszik a felvételen. 
Ez a vizsgálat természetesen a 
tb által fi nanszírozott. Egyedül 
a csecsemők ultrahangszűré-
séért kell fi zetni, de az is sok-
kal hamarabb és jobb minőség-
ben megvalósul nálunk, mint a 
legtöbb kórházban. Igaz, hogy 
ott nem kerül pénzbe, de ha a 
minőséget vesszük fi gyelembe, 
úgy gondolom, hogy jobban jár 
a páciens, ha minket keres fel – 
mondta dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos.    VNModern mammográfi ás vizsgáló a Telepi úti szakrendelőben

Száz éves nénit 
köszöntöttek 

  Horváth Jánosné Erzsike néni augusz-
tus 2-án töltötte be 100. életévét. Ebből 
az alkalomból otthonában köszöntötte őt 
Szlahó Csaba polgármester és Csurgó Jó-
zsefné Gyarmati Ildikó, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa. 
 Erzsike néni jó egészségnek és teljes szel-
lemi frissességnek örvend. Veje elmondása 
szerint fi zikai ereje sem hagyta el, egy kis 

kerti munka, a ház körüli egyéb teendők el-
végzése – természetesen erejéhez mérten –
továbbra is része a mindennapjainak. Há-
rom gyermeke született, akik öt unokával 
örvendeztették meg. Mellettük dédunokái 
csempésznek boldog pillanatokat az életébe.
 Erzsike néninek ezúton is kívánunk jó 
egészséget és még sok boldog pillanatot sze-
rettei körében.  vn
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A hidegfronttal érkező viharokra és a csapadékos 
időjárásra fi gyelmeztető előrejelzések miatt idén zárt 

térben, a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében 
tartották meg az augusztus 20-ai városi ünnepséget. 

„Legyünk büszkék múltunkra és vigyázzuk 
közösen a jövőt gyermekeinknek” 

A z elmúlt hetek időjárása több szem-
pontból sem volt ideálisnak nevezhe-
tő, a rendezvények tekintetében még-

is kedvezőnek számított, hiszen jó ideje nem 
kellett attól tartani, hogy eső vagy vihar te-
szi tönkre a szabadtéri programokat. Legna-
gyobb nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-ára 
azonban megváltozott a helyzet. Az időjósok 
már napokkal korábban óvatosságra intették 
a szervezőket a közelgő hidegfronttal érkező 
viharok és bőséges csapadék miatt. Vecsés 
önkormányzata nem kockáztatta meg, hogy 
bőrig ázzanak az ünneplők, ezért a megszo-
kott helyszínről, a Szent István térről a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központba vitték a vá-
rosi ünnepséget. 
 Az ünnepi műsor tíz órakor kezdődött a Him-
nusz közös eléneklésével, a hagyományokhoz 
hűen most is a Vecsési Hagyományőrző Zene-
egyesület Fúvószenekarának kíséretével. Ezt 
követően a Balla Péter Népdalkör produkció-
ja következett, melyben Edelényi népdalcsok-
rot és egy magyarsági dalt adtak elő.  
 A folytatásban Kovács Márton önkor-
mányzati képviselő mondott ünnepi beszédet, 
melyben kifejtette, hogy a magyarság törté-
nelmében az államalapítás az egyik legfon-
tosabb esemény és sorsfordító időszak volt 
egyben. Hangsúlyozta, hogy Szent István 
annak idején a keresztény hit alapjaira épít-
ve tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy 
erős, nyugati, keresztény államot alapított, 
döntéseivel pedig végérvényesen kijelölte 
helyünket Európában.
 – Nekünk nem szabad letérnünk a kije-
lölt útról, meg kell őrizni hagyományainkat, 
a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk 
olyan országot, olyan várost épí-
teni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol 
mindenki biztonságos otthonra 
lelhet – mutatott rá. 
 Kovács Márton kiemelte, fele-
lősen, közösen, lokálpatriótaként 

kell keresni a város számára a legjobb megol-
dásokat, hogy a jelenkor kihívásainak meg-
feleljünk. 
 – Számunkra a legfontosabb Vecsés vá-
ros, az itt élő emberek közösségének érdeke. 
A világban zajló történéseket úgy kell értel-
meznünk, hogy az abból fakadó hátrányokat 
kiküszöböljük, attól igyekezzünk megóvni a 
helyi társadalmat, viszont az előnyöket for-
dítsuk a saját közösségünk javára – mondta, 
hozzátéve, hogy az önkormányzatiság esz-
méjének két alapvető eleme van: az egyik a 
szabadság, a helyi önállóság elve, azaz, hogy 
minden vecsési ügyről a helyiek döntsenek. 
A másik fontos eleme pedig a szolgálat. 
 – A helyi közösség vezetői szolgák, nincs 
öncélú hatalmuk, csak kötelességük, hogy az 
itt élőket mindenben szolgálják, hiszen ők bíz-
tak meg minket közös ügyeink tisztességes, 
emberséges módon való vitelével – hangsú-
lyozta, majd azzal zárta beszédét, hogy „le-
gyünk büszkék önnön kultúránkra, múltunk-

ra és őseinkre, és vigyázzuk közösen a jövőt 
gyermekeinknek”.  
 Az ünnepi műsor Sári Évi és Kocsis Dénes 
musical és operett előadásával folytatódott, 
majd Szlahó Csaba polgármester és Mohai-
né Jakab Anikó jegyző átadta a városi kitün-
tetéseket.  
 A képviselő-testület Köszönő Oklevelet 
adományozott Liptai Rita részére, aki 23 éve 
dolgozik a polgármesteri hivatal igazgatási 
osztályán hatósági ügyintézőként. 2020 óta 
a hagyatéki eljárással és a családvédelmi ko-
ordinációval kapcsolatos feladatokat látja el. 
Saját ötlete alapján 2008-tól 2019-ig szervez-
te a Városi Bált. 
 Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át Li-
getfalvi Péter, aki 2001 szeptemberében tele-
pülésmérnökként kezdte pályafutását a pol-
gármesteri hivatalban. Jelenleg a főépítész 
iroda munkatársa.
 Szintén Köszönő Oklevél kitüntetésben ré-
szesült Zemenné Leimeter Szilvia, aki 2002 
óta dolgozik a polgármesteri hivatal igazgatá-
si osztályán, hatósági ügyintézőként. Szilvia 
2018-ban anyakönyvi szakvizsgát tett, azóta 
több tucat házasságkötésnél működött közre. 
Ez az első munkahelye. (Elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni az ünnepségen.)
 A képviselő-testület Elismerő Oklevél ki-
tüntetésben részesítette Bencsik Lászlónét, aki 
1992 óta a polgármesteri hivatal pénzügyi osz-
tályának munkatársa. „Kedves, mindig segí-
tőkész, kiválóan felkészült munkatárs” – mél-
tatták az elismerés átadásakor.  
 Elismerő Oklevél kitüntetést vett át Bátho-
ri Pálné, aki több mint 35 éve dolgozik a pol-
gármesteri hivatal adó osztályán. Munkáját 
rendkívüli odafi gyeléssel, kiemelkedő szak-
mai hozzáértéssel végzi ma is.  
 A kitüntetések átadása után ünnepi öku-
menikus ima következett, majd a történelmi 
egyházak képviseletében megáldotta az új ke-
nyeret Heinemann Ildikó evangélikus lelkész, 
Huszka Mihály plébános és Dömötör Norbert 
református lelkész. A megszentelt új kenye-
ret Mohainé Jakab Anikó,  Szlahó Csaba és 
Kovács Márton szelte fel, majd a hagyomá-
nyokhoz híven szétosztották a megjelentek 
között. 
 Az ünnepség a Szózattal zárult. 

VN, fotó: Kolonics Csaba

KÖZÖSSÉG

IGENIS, 
CSERKÉSZNEK 

LENNI JÓ!
Idén nyáron a vecsési 1044 Róder Imre 

Cserkészcsapat az 5. kerület által szervezett 
cserkész- nagytáborban vett részt, ahol 

közel 400 cserkész találkozott. Limbóczki 
Ferencné, a vecsésiek őrsvezetője szerint 

valamennyi résztvevő életre szóló élményekkel 
gazdagodott a tíz nap alatt.

D e vajon tisztában va-
gyunk azzal, hogy kik 
is a cserkészek? 

 – A cserkészet vallási alapo-
kon nyugvó ifjúsági mozgalom, 
mely az egész világon ismert. 
Korosztályai kiscserkész, cser-
kész, rover. Elsősorban a haza-
szeretet és a természetszeretet a 
fő irányvonala. A cserkészélet 
tartást ad a gyereknek, megta-
nulja, hogy nem csak jogai, de 
kötelességei vannak, erre bizto-
síték a tíz cserkész törvény betar-
tása. Tudjuk, hogy aki cserkész-
fogadalmat tesz, az élete végéig 
cserkész marad – mondta Mar-
csi, az őrsvezető.

 Úgy véli, a jó cserkész fi gyel 
az embertársaira, tudja, hogyan 
kell viselkedni. 
 – Az 1044 Róder Imre Cser-
készcsapat 1997 környékén ala-
kult meg, Kellner János és fele-
sége, Anna vezetésével. Én csak 
az ő munkájukat viszem tovább 
– mondta. 
 A mostani táborban a vecsési 
cserkészeket lányok képviselték. 
A tábori életet nagyon élvezték, 
sátorban aludtak, elkerített ré-
szen lavórban tisztálkodtak, és 
nem állt rendelkezésükre angol-
WC sem, arról nem is beszélve, 
hogy esti világítást csak az elem-
lámpák biztosították.

Az 1044 Róder Imre Cserkészcsapat a Hősök ligete átadásán  

 – Gödöl lőn a 
Teleki Pál cserkész 
parkban volt a tábor, 
a keretmese a Gyű-
rűk ura. A rajok-
ra bontott táborban 
mi a Törpök rajába tartoztunk. 
Csatakiáltásunk és indulónk 

a legjobb volt. Ke-
vés szebb dolog van, 
mint amikor a hatal-
mas tábortűz körül 
300-400 cserkész ül 
és közösen énekel, 
játszik. Az érzés le-
írhatatlan – elevení-
tette fel a tábor leg-
jobb pillanatait.
 A mi csapatunk-
ban is kellenének 
olyan fi atalok, akik 
meg tudják szólítani 
a gyerekeket. Nagy 
örömömre a mostani 
tábor hatására egyik 
„lányom” felvállalta 
a képzést, így talán 
könnyebb lesz a to-
borzás. Bízom ben-
ne, hogy majd nem 

jelent konkurenciát az, hogy 
közel vagyunk Budapesthez, 
jobb shoppingolni, mint heten-
te egyszer megismerni, mit kell 
tenni az erdőben, vagy meg-
tanulni a cserkészet történetét. 
A sok technikai kütyü és infor-
mációdömping leköti a mai gye-
rekeket – mondta Marcsi.
 Vecsésen is rendszeres sze-
replői a városi ünnepségeknek, 
és kiemelten büszke rá, hogy a 
gyerekek tisztában vannak vele, 
mit jelentenek egyes ünnepek, 
megemlékezések. Bár a cser-
készet vallási alapokon nyug-
szik, de ha valaki még keresi 
a hitét, az nem akadály abban, 
hogy cserkész legyen. Amikor 
jön egy új gyerek, egyből azt 
kérdezik: jó hogy itt vagy, de 
hol vannak a társaid?
 És tényleg hol vannak? 

Sz. Gy. 

„Bár a cserkészet vallási alapokon 
nyugszik, de ha valaki még kere-
si a hitét, az nem akadály abban, 
hogy cserkész legyen.”

Cserkészek a nyári táborban
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A Balla Péter Népdalkör 
Edelényi népdalcsokrot adott elő

Kovács Márton önkormányzati 
képviselő mondott ünnepi beszédet

 Kocsis Dénes és Sári Évi 
musical és operett előadása

 Kitüntetésben részesült Báthori 
Pálné, Bencsik Lászlóné, Liptai Rita 
és Ligetfalvi Péter

Szlahó Csaba polgármester felszeli az új kenyeret
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KÁPOSZTAFESZT

XX. VECSÉSI 
KÁPOSZTAFESZT 

A jubileumi XX. Vecsési Káposztafeszten minden látogató 
megtalálja majd a kedvérevaló programot. Szeptember 
24-én és 25-én az egyedülálló gasztronómiai élmények 

mellett hagyományőrző kulturális csoportok és népszerű 
könnyűzenei előadók szórakoztatják a közönséget.

A „Minőség és tradíció” jegyében a 
rendezvény középpontjában a híres 
vecsési savanyúságok és a káposzta, 

valamint az abból készült ételek állnak. A fő-
zőversenyen résztvevő csapatok mindkét na-
pon összemérhetik tudásukat. A zsűri elnö-
ke szombaton Bede Róbert, vasárnap Szőke 
András lesz, akik Jegenyei Istvánnal közö-
sen értékelik az elkészített ételeket. 

Összemérik termékeiket 
a vecsési savanyítók
Megmérettetik magukat a vecsési savanyí-
tók is, akik szombaton négy kategóriában in-
díthatják versenybe termékeiket. A szakértő 
zsűri mellett a közönség is szavazhat a legíz-
letesebbekre. Nyilvános, ingyenes kóstolás a 
fesztivál közelében található Grassalkovich 

Antal általános iskolában lesz szeptember 
24-én 14:00-től 17:00-óráig.
 A Káposztafeszt helyszínén, az Epres-
ben idén is lesz fejeskáposzta gyalulás 
Petz Mártonnal, töltött almapaprika készí-
tés a Kulturverein sátrában, Krautkraft-
Káposztaemelő verseny, legszebb sátor ver-
seny, kétkarú óriásmérleg, népi játszótér, 
Dirndl- és nemzetiségi ruha verseny, vala-
mint kihirdetik az ország legnagyobb ká-
posztája verseny győztesét is. Vetélkedőkről, 
gyermekeknek szóló kézműves foglalkozá-
sokról, helyi történetek felidézéséről a Ve-
csési Honismereti Kör gondoskodik és eb-

ben az évben sem maradhat el egy páratlan 
kiállítás a Kulturverein sátrában.

Idén sem marad el a díszes felvonulás
A településünkön élő német nemzetiség ha-
gyományainak bemutatása a Vecsési Ká-
posztafeszt egyik fontos küldetése. A „To-
vább élő hagyományok” felelevenítése során 
az érdeklődők a szüreti felvonulás tradícióját 
tekinthetik meg. Vasárnap délelőtt szentmise 
és terményáldás lesz a Szent Kereszt temp-
lomban, majd útnak indul a díszes felvonu-
lás, amelyen részt vesz a város apraja-nagyja.  

Állatsimogató várja 
a kicsiket a Tájházban
A Tájház is kinyitja kapuit a látogatók előtt 
szeptember utolsó hétvégéjén, ahol többek 
között állatsimogató várja az érdeklődőket. 
A Jókai Mór utca sarkán, a Tájháznál megálló 
kisvonattal el lehet jutni a Bálint Ágnes Emlék-
házba is, ahol számos látványosság mellett a 
gyermekek bábelőadásokat tekinthetnek meg. 
 A „Hagyomány, gasztronómia, kultúra” 
jelszó égisze alatt számos helyi és vendég 
művészeti csoport lép majd fel a Káposzta-
feszt Heimatmelodie Színpadán. Úgy, mint a:
Labdarózsa Népdalkör, Balla Péter Nép-
dalkör, Jazz Bond zenekar, Musikverein 
Wetschesch, Sóskúti Ifjúsági Zenekar, 
Blechkraft, Wetschescher Nachtigallen Kórus, 

a Landesrat Harmónika Zenekara, Freunde 
Kapelle Ceglédbercel és a Brass Time, va-
lamint a Rosmarein Táncegyüttes. 

Humor, egészség és koncertek
Számos közismert előadó is koncertet ad a 
XX. Vecsési Káposztafeszten. A Bau-Styl 
Nagyszínpadán fellép majd az Alma együttes, 
az Irie Maffi  a, a Bagossy Brothers Company, 
Halász Judit, Szűcs Judith, ValMar, Manu-
el, Queen Tribute – Hungarian Rhapsody, 
valamint DJ Dominique, DJ Lotters és Bá-
rány Attila. Badár Sándor a humorával, Ka-
tus Attila pedig majd egy rögtönzött edzés-
sel mozgatja meg a rekeszizmokat.  

Közlekedéssel kapcsolatos információk
A rendezvény ideje alatt parkolni a Lanyi te-
rületén kialakított helyen lehet, de szervezők 
kiemelt fi gyelmet fordítottak a tömegközleke-
désre is: a kisvonat az Emlékházhoz mindkét 
nap folyamatosan 10:00-17:30-ig az Epresben 
található játszótér melletti területről fél órán-
ként indul. De lehetőség lesz lovaskocsikázásra 
is a temető melletti parkolóból, valamint be-
kapcsolódik a közlekedésbe egy retro busz is. 
A Volánbusz óránként indít majd több férőhe-
lyes csuklósbuszt, a vecsési helyi járat pedig a 
megszokott útvonalon szintén óránként közle-
kedik a hétvégén 8 és 18 óra között.   
  A rendezvénnyel kapcsolatban min-
den információ megtalálható a www.
vecsesikaposztafeszt.hu és a facebook.com/
Vecsési Káposztafeszt oldalakon.

– változatos programok 
várják az érdeklődőket

Bede Róbert

ValMar

Krautkraft-káposztaemelő verseny

Terményáldás a Szent Kereszt templomnál   

A díszes felvonuláson most is 
részt vesz a város apraja-nagyja  

Alma együttes

Szőke András Jegenyei István
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Katus Attila

Irie Maffi  a

Már az első rendezvény alkalmával is szá-
mos helyi vállalkozás nevezte be terméke-
it, hogy kiderüljön, kinek a legfi nomabbak 
a savanyúságai. 
 Amennyiben Ön Vecsésen savanyítással 
foglalkozik, és szívesen versenyeztetné ter-
mékeit, várjuk jelentkezését!
 Versenykategóriák: savanyított ká-
poszta, kovászos uborka, vegyes-vágott sa-
vanyúság, káposztával töltött fehér TV pap-
rika. 
 A legjobb savanyított káposzta vándor-
díjban, a közönség által legjobbnak ítélt ne-
vező közönségdíjban részesül! 
 Szeretettel várunk mindenkit a nyilvá-
nos kóstolásra és szavazásra 2022. szep-

tember  24-én (szombaton) 14-17 óráig a 
Grassalkovich Antal általános iskola aulá-
jába. A közönség által legjobbnak ítélt sa-
vanyúság közönségdíjban részesül.
 Jelentkezni előzetesen e-mailben 
vagy telefonon lehet, a következő elérhető-
ségeken: Abonyi Antalné: 06-30/685-5808, 
e-mail: harmonia@gmail.hu. 
 A nevezett mintákat személyesen a 
Grassalkovich Antal általános iskolában 
(Vecsés, Fő út 92.) szeptember 23-án pén-
teken, 16-18 óra között – címke és díszítés 
nélkül – 5 literes átlátszó vödrökben kérjük 
leadni!
 Jelentkezési határidő: 
 2022. szeptember 23. 18 óra

VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET 
a vecsési savanyúságok versenyére 

Szűcs Judit

DJ Dominique

Manuel

Fejeskáposzta gyalulás 
Petz Mártonnal

Bárány 
Attila

DJ Lotters

Badár 
Sándor

Halász 
Judit

Bagossy Brothers Company
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VECSÉS-GYERGYÓSZÁRHEGY 25 ÉV 
– avagy a testvérek egymásra találtak

EMLÉKÜL a vecsési svábok 
kitelepítésének 76. évfordulójára 

Augusztus 20-án lesz 
25 éve, hogy megköttetett 
Vecsés és Gyer gyószár-
hegy közötti testvértele-
pülési megállapodás.

A háború sajnos nagyon sok családot tönkretett, 1945 
karácsonyán apukánkat elvitték málenkij robotra, anyukánk 
itthon maradt két kisgyerekkel. Nagyszüleinket 1946-ban 
vitték el – emlékezett vissza Krausz Istvánné (Stark Somlai 
Róza) a hét és fél évtizeddel ezelőtti szomorú eseményekre.     

TESTVÉRTELEPÜLÉS KÖZÖSSÉG

H uszonhat évvel ezelőtt a Magyar De-
mokrata Fórum képviselői javaslatot 
nyújtottak be – Tóth Elemér, Gál Ist-

ván – a képviselő-testületnek testvértelepülési 
kapcsolat kialakítását javasolva Erdély és Fel-
vidék olyan településével, amelyeknek nin-
csenek kapcsolatai magyarországi település-
sel. A határozati javaslat elfogadásra került. 
 1996. október 24-én küldöttség indult az 
ismeretlenbe. A küldöttség tagjai abc sor-
rendben: Gál István oktatási, művelődési és 
sportbizottság elnöke, Gál Istvánné nyugal-
mazott tanító, Juhász Béla polgármesteri hi-
vatal gkv., Juhász Béláné SzTK gazdasági ve-
zető, Tóth Elemér gazdasági bizottság elnöke, 
Tóth Elemérné isk. ig. Elindult a csapat az is-
meretlenbe. Mentünk, mendegéltünk. Meg-
állás Kolozsváron – nem mertek velünk be-
szélni magyarul. Az első nagyobb állomás 
Szovátán volt. Az erdőben lévő panzióban éj-
szakáztunk. Tóth Elemér ismerőse volt a tulaj-
donos. Másnap szerzett egy tanárembert, Gyu-
ri bácsit – vezetéknevét már elfelejtettem – ő 
kalauzolt bennünket. Utunk kisebb-nagyobb 
kerülőkkel tarkítva, „Gyergyószárhegyen ért 
véget”, ami egy 25 éves kapcsolat kezdetévé 
vált. Persze ezt akkor még nem tudtuk. 
 A település szemrevételezése (Lázár kas-
tély, plébániatemplom) után kerestük fel a hi-
vatalt, a polgármestert. Nem volt szerencsénk, 
mert éppen választással kapcsolatos eligazítá-
son volt, viszont megadták a címét, ami Gyer-
gyószentmiklóson volt. Felkerestük, de még 
nem volt otthon. Kint, a kisbuszban várakoz-
tunk vagy két órát, mire hazaért. A kölcsö-
nös bemutatkozások után rátértünk a lényeg-
re. Elmondtuk jövetelünk célját. Keresünk 
test vértelepülési kapcsolat kialakítása céljá-
ból olyan települést, amelynek nincs hivatalos 
kapcsolata magyarországi telepü-
léssel. Ismertettük elképzelésün-
ket. Az előkerült nedű megoldot-
ta a delegáció és a polgármester 
közötti – kezdetben tartózkodó 
– hangulatot, és éjjel fél 12 körül 
körvonalazódott egy megállapo-
dás minden lényeges pontja. Ab-
ban maradtunk, hogy a délelőtt 
folyamán beszél a tanácsosokkal, 

s az eredményt tudatja velünk. Így is történt. 
Zöld utat kapott kezdeményezésünk. Abban 
állapodtunk meg, hogy legkésőbb decem-
berben a testületek értesítik egymást a dön-
tésükről. Így is történt. Előbb Szárhegy testü-
lete döntött, majd a vecsési is. Erről a szóbeli 
megállapodás értelmében hivatalosan értesí-
tette egymást a két település.
 Vecsés Nagyközség Önkormányzata képvi-
selő-testülete az OMSB-t, illetve annak veze-
tőjét, Gál Istvánt bízta meg a részletek kidol-
gozásával. Miután ez megtörtént, Molnár Imre, 
Vecsés polgármestere személyemet bízta meg 
a Szerződéstervezet gyergyószárhegyikkel 
történő ismertetésére. E célból az alábbi Meg-
hatalmazás birtokában folytattam a tárgya-
lást: „Molnár Imre Vecsés Nagyközség pol-
gármestere meghatalmazom az 1990. évi 
LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
szóló ide vonatkozó szakaszai alapján Gál 
István önkormányzati képviselőt, aki Vecsés 
Nagyközség Önkormányzata OMSB Elnöke, 
hogy helyettem és nevemben teljes jogkörrel 
felruházva Gyergyószárheggyel kapcsolatos 
partnerkapcsolat létesítéséhez valamennyi 
kérdésben eljárjon, a döntéseket helyettem 
aláírja, azt a „polgármester” megnevezésű 
pecséttel ellássa, a 153/1996. Ök. határozat-
ban foglaltaknak megfelelően. Kelt: Vecsé-
sen, 1997. május 14-én. Aláírások: Molnár 

Imre polgármester, Gál István OMSB elnök, 
dr. Tóth Lajos ügyvéd”.
 Másnap, május 15-én 15 fős delegáció (tag-
jai: Almási János alpolgármester, dr. Fekete 
Károly és felesége, dr. Jós Miklósné és férje, 
Szomorú Elemérné és férje, Tóth Elemér és 
felesége, dr. Patkós József, Nagy Zoltán és 
felesége, Kajos Ilona, Gál István és felesége) 
utazott Erdélybe a szerződéstervezet megbe-
szélésére, kiegészítésére, végső formába szer-
kesztésébe. Néhány apróbb módosítás után 
ezt hagyták jóvá, és hivatalos formában 25 
évvel ezelőtt, 1997. augusztus 20-án, Vecsé-
sen elfogadták: aláírta a két polgármester a 
testvértelepülési szerződést. Ezután a szer-
ződésben foglaltakat kellett megtölteni tarta-
lommal. Ennek első lépése, hogy a Zeneisko-
la növendékei 1998 áprilisában négy előadás 
keretében vitték hírét Vecsésnek, majd 1998 
nyarán 15 szárhegyi diák érkezett Vecsésre, 
számítástechnikai ismeretek elsajátítása cél-
jából. Megkezdődött tehát a munka. 
 Függetlenül a választások eredményétől, 
testületek összetételétől a testvértelepülési 
kapcsolat él és virágzik az élet sok területén. 
Barátságok alakultak ki, és függetlenül a hi-
vatalos delegációktól, magánemberek is láto-
gatják egymást. Ez volt az egyik cél. A kul-
túra a település nagykövete. Számos vecsési 
és szárhegyi együttes tette tisztét a másik te-

lepülésen. Egy személyes élmé-
nyem maradandó a sok között. 
Évek, étized telt el, hogy a szár-
hegyi gyerekek Vecsésen megis-
merkedhettek a számítástechnika 
alapjaival. Fiúk, lányok vegye-
sen. Egyszer, vagy tíz éve, ami-
kor Szárhegyen az ünnepségen 
jártam, elém penderült egy fi a-
talasszony, és megkérdezte, nem 

Gál Istvánnak hívnak? Mert én ismerem Ist-
ván bácsit. Bemutatkozott. Oláh (vagy Rácz) 
Ibolya, és Vecsésen volt tanfolyamon. Csak 
ámultam. Ennyi év után megismert. Elmond-
ta, kinél volt elszállásolva.
 A testvértelepülési szerződésben foglaltak 
eseményeit a 10 éves évfordulóra albumba 
rendeztem, mi több, kiállítást is rendeztünk 
az anyagból Vecsésen és Gyergyószárhegyen. 
Ebben minden esemény rögzítve van. Megta-
lálható benne a szerződés, a megbízólevél és 
számtalan fénykép. Összesen 10 példány ké-
szült belőle. Amikor az 1848/49-es szabad-
ságharccal kapcsolatos könyvet írtam, kigyűj-
töttem a szárhegyi résztvevők névsorát, és 
kiskönyvbe rendezve átnyújtottuk Szárhegy 
polgármesterének. Minden dokumentálva 
van. A 15. évfordulón megerősítésre kerültek 
a szerződésben foglaltak. A 20. évfordulóról 
Gyer gyószárhegyen történt a megemlékezés, a 
25.-re valószínű, hogy a Káposztafeszten em-
lékezik meg a két település. Polgármester úr-
ral már beszéltem erről. Ennyit a kezdetektől. 
Napjainkban a VT hasábjain tájékozódhatnak 
az érdeklődők.
 Visszatekintve az eltelt időre, illő meg-
emlékezni azokról is, akik akkor tevőlege-
sen részt vettek a kapcsolat kialakításában, 
de sajnos már eltávoztak közülünk. Gondo-
lok itt Tóth Elemérre és feleségére Vecsés 
vonatkozásában, valamint Kolcsár Gézára 
Gyergyószárhegy részéről. A többiek felett is 
elszállt az idő. Gyergyószárhegy részéről Len 
Emil egykori polgármester munkásságát Ve-
csés Város Önkormányzata „Pro Urbe” kitün-
tető címmel ismerte el. Sokat tett a kapcsolat 
létrejöttéért, és bizonyította, hogy a testvéri-
ség nála nem üres szólam. Számos esetben 
tett ezért. Többek között emléktáblákat ado-
mányozott Andrássy Gyula, Erzsébet király-
né, a kettős állampolgárság megadásáért, és 
Vecsésnek ajándékozta a jelképes híd szere-
pét betöltő Bethlen Gábor mellszobrát.
 A kapcsolat tehát él, virágzik. A vetés szár-
ba szökkent és terebélyesedik. Az elődök meg-
tették kötelességüket, s a felnövekvő nemze-
dék feladata a kapcsolat ápolása, gondozása. 
Adja Isten, hogy utódaink folytassák a meg-
kezdett munkát!
 Megemlékezésem Len Emil által a szobor-
átadáskor elhangzott Bethlen Gábortól vett 
idézettel zárom: „Tedd, amit tudsz! Tedd az-
zal, amid van! Tedd, ahol vagy!”

Gál István, fotó: Zselics Mihály

M ájus 14-én este hat órakor volt em-
lékező szentmise a falusi Szent 
Kereszt templomban. 1946 má-

jusában vagonírozták be a nagyállomáson a 
vecsésieket, akik csak egy 20 kg-os csoma-
got vihettek magukkal. Itt hagytak családi 
házat, gazdasági felszerelést, háziállatokat, 
mindent. Még szerencsések voltak a szeren-
csétlenségben, hogy Németország nyugati 
felében állt meg a vonat, Württemberg-Ulm 
városában. Egy teljesen lebombázott város-
ban csak a katedrális állt épségben nagy-
szüleim elmondása szerint. Barakkokban 
lettek elhelyezve – egy teljes vecsési sváb 
fúvószenekar is a kitelepítettek között volt. 
Németország újjáépítése során lassan szét-
széledtek Stuttgart környékére, ahol építé-
si telket kaptak. Néhány zenész megtalálta 
számítását a híres Ernst Mosch Egerländer 
Zeneiskolában. Ulmban 4-5 vecsési család 
maradt. 1965-ben kisfi ammal kiutaztunk lá-
togatóba, akkor még megvoltak a barakkok, 
nagyszüleim megmutatták. Ők már akkor 
fönt az Eselsbergen kaptak szép városi lakást. 
 1954-ben látott nagymama egy hirdetést: 
jégtánc csoport vendégszereplése Budapes-
ten! Mindjárt érdeklődött, hogy mint Ma-
gyarországról kitelepítettek, befi zethetnek-e 
az előadásra? Ennek szerencsére nem volt 
akadálya, de volt egy fontos kikötés: Bu-
dapesten az Astoria szállót nem hagyhatják 
el! A mellékelt felvétel a Keleti pályaudva-
ron készült vecsésiek gyűrűjében. Ahogy 
nézem a képet, húgom és jómagam, mi va-
gyunk még, a többiek sajnos már elhuny-
tak. Az édesanyja karján ülő kisfi ú Almási 
Nándor, nagy tehetségű kajakos, később si-

keres edző. Egyszer egy újságíró hívta fel 
a fi gyelmemet, nézzem csak meg jól a ké-
pet, hány megfi gyelő (spicli) fi gyeli a csa-
ládot! 
 Azután az Astoria szállóban megérke-
zésük után az első napon bementünk csa-
ládostul. Apukám jól beszélte az irodalmi 
németet is, és próbált nagymamával közö-
sen intézkedni, hogy kijöhessenek Vecsés-
re. Csak így engedélyezték, reggel taxival 
mehettek, este ugyanúgy vissza. Híre ment 
Vecsésen, jött sok látogató, sokan el sem 
akarták hinni, hogy ez valóban igaz. Min-
denki érdeklődött szülei, testvérei után. Ne-
künk, mint gyerekeknek húgommal együtt, 
nagy élmény volt az Astoriában gyönyörű-
en megterített asztalnál Herendi étkészlettel 
reggelizni. Ugyanúgy emlékezetes maradt 
a búcsúvacsora is, a sok-sok csillogó-vil-
logó csillár a sok fi nomsággal együtt. Ez a 
felvétel bejárta Németországot, nagymama 
kinagyíttatta és elhozta emlékül, a mai na-
pig őrzöm szobánk falán. 
 1956 után enyhültek a politikai viszo-
nyok, így már minden évben haza tudtak 
jönni. Monorra kellett menni bejelentkez-
ni és kijelentkezni. Apukánk is évente ki-
utazott, ezt látogató útlevéllel tehette meg, 
Németországban még 50 márka költőpénzt 
is kapott. 
 Az ötvenes évektől egészen a nyolcvanas 
évekig lehetett látni Vecsésen a Németor-
szágból érkező német rendszámos autókat, 
sajnos az idősek elhunytak, az ott születet-
tek pedig már nem jönnek. 

Krausz Istvánné (Stark Somlai Róza)

A testvértelepülés madártávlatból

A gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt 
az erdélyi reneszánsz építészet egyik 
legszebb kastélyának tartják

A szárhegyi római katolikus templom

Kitelepített vecsési sváb családok és hoz-
zátartozóik a Keleti pályaudvaron

Néhány vecsési zenész 
Németországban is sikeres lett
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OKTATÁSOKTATÁS

Elhunyt Varga ZsigmondnéHŰSÉG
az alma materhez 

és a hivatáshoz

Zebegényben táboroztak 
az Andrássy iskola diákjai

E bben az évben busz helyett 
vonattal mentünk Zebe-
génybe, bár volt benne 

egy kis vonatpótló-buszozás is. 
Már ez is tiszta Mónika show 
volt! Egy szőke néni a nagy bő-
röndjével olyan hisztit vágott le, 
hogy az egyik utazó bácsinak kel-
lett helyre tennie. Tény, hogy so-
kan voltunk, és kevés hely ma-
radt a buszon, de sok jó ember 
kis helyen is elfér! Amikor vég-
re tovább indultunk, mi bizony 

T isztelt gyászolók! Gyen-
ge Ildikótól vett sorok-
kal kezdem és végzem 

megemlékezésem: „Nem hal-
tam meg,/Attól, hogy nem látsz, 
még élek,/Csak már nem félek./
Keress meg szívedben,/Ott hajó-
zok ereidben.”
 Fekete zászlót lobogtat a júliusi 
szél, jelezvén, hogy valaki, aki az 
Andrássy-telepi általános iskola 
dolgozója volt, eltávozott az élők 
sorából. Körültekintve Ady sorai 
jutottak eszembe. „Mennyi bo-
rús szem néz szemembe, Meny-
nyi homlok sápad rám nézvén.”
 Búcsúzunk Varga Zsigmond-
nétól, mindenki Olga nénijétől, 
aki Sárospatakon született 1930. 
június 3-án. Tanulmányait szülő-
városában végezte, és 1953-ban a 
híres Sárospataki Állami Tanító-
képző Intézetben szerezte meg ok-
levelét. Abban a Tanítóképzőben, 
ahol a szépre, jóra, a hivatás szép-
ségére nevelték a nemzet leendő 

napszámosait. 29 évet tanított is-
kolánkban. Pályája során sok első 
osztályt kapott, mely osztályok-
ban tanította, nevelte a csemetéket, 
bevezette őket a számok rejtelme-
ibe, a betűk világába, és megtaní-
totta őket a betűvetés tudományá-
ra, az olvasás szeretetére. Ahogy 
a költőnő írta, becsempészte ma-
gát a gyerekek és kollégái szívébe, 
s most ott hajózik ereikben. Ta-
nítványok százai, ezrei kerültek 
ki keze alól, Vecsés Nagyközség 
Önkormányzata munkásságát Ve-
csés Ifjúságának Oktatásáért, ne-
veléséért Oklevél és emlékplaket-
tel ismerte el. Hosszú pályafutását 
2018-ban Vas-diploma átadásával 
ismerte el egykori iskolája. 
 Szeretni kell a gyereket. Ez 
volt pedagógusi hitvallása. Kol-
légáinak is azt tanácsolta: Sze-
resd a gyereket, és tiszteld szüleit! 
A szülők tiszteljék a nemzet nap-
számosait, mert a pedagógus csak 
a szülővel érhet el eredményt a 

gyermeknél. „Ha újra kezdhet-
ném, ismét a tanítást választa-
nám” – vallotta, amikor 2003-
ban az aranydiplomáját átvette. 
 Az 1960-as években ismerke-
dett meg férjével, aki kétgyerme-
kes özvegyember volt, összeháza-
sodtak és Vecsésen telepedtek le. 
Házasságukból egy leánygyer-
mek, Krisztina született. Férjét 
korán elvesztette, s egyedül ne-
velte a gyerekeket. Küzdelmes és 
nehéz élete volt. Mindent megtett 
annak érdekében, hogy a gyere-
kek semmiben ne szenvedjenek 
hiányt. Leánya fogorvosi diplo-
mát szerzett. Nagyon szerette uno-
káit, akik felnőttként visszaadták 

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola néhai 
tanítóját július 13-án helyezték örök nyugalomra. 
Temetésén egykori kollégája, Gál István mondott 
búcsúbeszédet, melyet változtatás nélkül közlünk.  

Vecsésen ugyanabban az iskolában 45 év 
a tanítói pályán. Sőt, a mai iskola – egyik 

eltüntetett előd épületében, a Fő u. 40. szám 
alatt kezdte meg tanulmányait, majd régi 

nevén a Központi vagy 1. sz. Általános Iskola 
intézményében folytatta tanulmányait. 

Később felsőfokú végzettsége után ennek 
az iskolának lett megbecsült tanítója. Az 

évzáró Magyarné Kárpáti Erzsébet számára 
nemcsak a vakációt jelentette, hanem szeretett 

iskolájától és hivatásától való búcsút is.

Anikó néniék tábora 
minden évben nagyon 
izgalmas. Idén sem ma-
 radhattam ki belőle. 

megtapsoltuk a bácsit és jót ka-
cagtunk! Mikor végre odaértünk, 
jutalmul megáztattuk lábainkat 
a Dunában. A lányokkal még rá-
kásztunk is. 
 Idén először az osztálytársa-
immal felnőtt kíséret nélkül fe-
dezhettük fel Zebegény érdekes-
ségeit egy feladatlap segítségével. 
A kilátóból csodaszép látvány 
tárult elénk, a tanösvényen pe-
dig a madarakkal ismerkedhet-

tünk meg. A nap zárásaként 
fürödtünk egy jót a Dunában. 
Annyira jól éreztük magunkat, 
hogy időközben még a nap is 
lement. 
 Másnap sétahajóval átmentünk 
Visegrádra, hogy ott meghódíthas-
suk Mátyás király egykori lakhe-
lyét, a Visegrádi Királyi Palotát. 
 Szerdán életemben elő-
ször sárkányhajóztam. Az 
egyikünk a hajó elején ver-

Í zig-vérig német nemzetiségi 
családban – anyukája: Lová-
szi (Leimeter) Erzsébet, apu-

kája: Kárpáti (Kellner) Tamás – 
Vecsésen látta meg a napvilágot 
1956-ban. Családi legendárium 
szerint már óvodás kora óta a 
tanítói pályára készült. Alapfo-
kú tanulmányai után az I. Lász-
ló Gimnáziumban érettségizett 
német szakon, majd a Budapes-
ti Tanítóképző Főiskolán diplo-
mázott 1977-ben. Sűrű évek kö-
vetkeztek. Még ebben az évben 
az I. számú Általános Iskola (mai 
nevén: Grassalkovich Antal Né-
met Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola) pedagógusa lett. 
A szülői kötelékből ekkor szüle-
tett egy új család is. Férje Magyar 
Imre lett, akivel közel 40 évig 
éltek házasságban, melyből két 
gyermekük, Judit és Imi született.
 A származás, a szülői ház erős 
identitást és útmutatást adott pe-
dagógusi pályájának. Az Orszá-
gos Pedagógiai Intézetnél német 
nemzetiségi anyanyelvű képzőt 
végzett 1983-ban. 
 Munkájával nagymértékben 
hozzájárult, hogy a 80-as évek-
től bevezették a német nyelv 
oktatását az iskolában. Hosszú 
éveken át osztályfőnök volt 1-4. 
osztályig. 
 Hivatása folyamatos tanulás-
ra inspirálta. A Jászberényi Ta-
nítóképző Főiskolában intenzív 

német továbbképzésen vett részt 
(1995), majd mindennek betető-
zéseként Baján, az Eötvös József 
Főiskolán megszerezte a német 

nemzetiségi tanító másoddiplo-
mát (2002).
 Mindezek birtokában új len-
dületet kapott a német nyelv és 
a nemzetiségi népismeret okta-
tása iránti elhivatottsága. Nagy 
hangsúlyt fektetett a nemzeti-
ségi hagyományok gondozásá-
ra, felelevenítésére. A vecsési 
svábság szinte minden népszo-
kását feldolgozta és előadta ta-
nítványaival (esküvő, rétesevés, 
káposzta savanyítás, májusfa 
állítás, tojásfutás stb.) Diákjai-
nak rendszeresen tanított vecsé-
si sváb nyelvjárásban verseket, 
prózákat – igyekezett a vecsé-
si „Mundart-ot” életben tartani. 
Tanulói fogékonyak voltak, és 
számtalan alkalommal értek el 
szép eredményeket az ÉMNÖSZ 
(Észak-magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsége) 
által szervezett szavalóversenye-
ken. A hagyományápolás terén 
diákjait a magyarországi német-
ség táncaival is megismertette.
 Az iskolai élet mellett részt vett 
a közélet más területén is. Az is-
kolában a Német Munkaközös-
ség vezetője volt. Rheinstetten és 
Vecsés közötti testvérvárosi kap-
csolat létrejöttében aktív szerepet 
vállalt. Évekig tagja volt a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak 
és a Kulturverein-nak. 

 1996:  Elismerő oklevél Ve-
csés Ifj úságának neveléséért, 
oktatásáért
 1999: „Vecsés Oktatásáért 
Emlékplakett és Oklevél” ki-
tüntetés
 2012: „Év német peda-
gógusa – Deutschlehrer des 
Jahres”– díj
 2014: KLEBELSBERG kitün-
tetés (a jövő nemzedékéért 
végzett áldozatos nevelő-ok-
tató munkájáért
 2015: Az országos német 
nemzetiségi vers – és próza-
mondó versenyen egyik ta-
nulója III. helyezést ért el 
„Mundart” (nyelvjárás) kate-
góriában
 2016: Vecsésért Emlékmű-
díj
 2020: Grassalkovich-díj

Elismerések, 
kitüntetések

 A sors persze nagy dramaturg, 
mert gondoskodik fájdalomról és 
boldogságról is az ember életé-
ben. Férje súlyos, gyors lefolyású 
betegség következtében 2014-ben 
elhunyt, alig hogy leányuk és férje, 
Petz Péter 2012-ben egy csodálatos 
unokával ajándékozta meg őket.
 A nyugdíj utáni „nagy szabad-
időben” még több idő juthat az 
imádott unokára: Grétára, aki ki-
tűnő tanuló a Grassalkovichban, 
és sváb nyelvjárás kategóriában 
megyei versenyen már többször 
vett részt a mama felkészítése után. 
 Az iskola és a hivatás hűséges 
szolgájának biztos, hogy ezrek 
nevében mondhatjuk: hálásan kö-
szönjük tanító néni, adjon a Jó-
isten további életére erőt, egész-
séget, szép és tartalmas éveket 
szerettei körében.
 Így legyen!

Szalontai János, fotók: család

Magyarné Kárpáti Erzsébet 

Az első osztály. Balszélen a pályakezdő Magyarné Kárpáti Erzsébet

A rétesevés 
hagyományát 
mutatják be 
a tanítványok.

mindazt, amit nagyanyjuktól gye-
rekként kaptak, akárcsak lánya, 
aki betegsége alatt nagy gond-
dal ápolta. Baj esetén, ha kellett 
Vecsésről, Pestről jöttek segíteni, 
ápolni. A halál közbeszólt, nem 
érhette meg legfi atalabb unoká-
jának a diplomaszerzés örömét.
 Búcsúzik gyermeke, Kriszti-
na, és gyermekei, azaz az uno-
kái, Ramon és Szabrina, nevelt 
gyermekei, Péter, és gyerme-
kei Bálint és Szabolcs, valamint 
az elhalálozott Attila gyermekei, 
Anna és Péter.
 Tisztelt gyászolók, családtagok, 
testvérek, Feri, Margó, László, s 
akik már odaát várták, Klári és 
Öcsi, rokonok, szomszédok, is-
merősök, barátok, kollégák, tisz-
telők! A halál és a velejáró gyász 
az élet része. Mi, akik eljöttünk a 
végtisztesség megadására, szere-
tettel őrizzük emlékedet és osz-
tozunk a család gyászában. 
 Megemlékezésem a már emlí-
tett költőnő soraival zárom: „Nem, 
nem mentem el./Maradok, míg 
akarod./Füledbe szeretetet sutto-
gok,/Míg elhiszed nekem,/Hogy a 
mindenségben én veled vagyok.” 
 Sokak Olgi nénije, búcsú-
zunk, Isten veled!

te az ütemet egy dobon, a csa-
pat pedig ütemre evezett. Vil-
lámgyorsan szeltük a habokat. 
A fürdőzés aznap sem marad-
hatott el. 
 A következő nap komppal 
jutottunk el Visegrádra, majd 
megmászva a hegyet, boboztunk. 
A vacsorát este mi magunk ké-
szítettük el, tábortűznél szalon-
nát sütöttünk, desszertként pedig 
sült pillecukrot ettünk. 
 Az utolsó nap sem telt ese-
ménytelenül. A csapat egy ré-
sze megnézte a hajózási múzeu-
mot, a többiekkel pedig röpiztünk. 
Akármennyire is jól éreztük ma-
gunkat, el kellett indulnunk ha-
zafelé, hisz a „vonat nem vár”!   

László Tímea (5.b) 
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Álomvilágba repít a mese-
író pályázat nyertes meséje
A X. Bálint Ágnes Mesefesztivál részeként a szervezők idén is 
meghirdették a meseíró pályázatot. A felhívásra sok színvonalas 
pályamű érkezett, nem kis fejtörést okozva ezzel a bírálatot 
végző zsűrinek. Végül Rádai Nagy Klára: Árkon-bokron, a 
pincén is túl című meséje nyerte el a fődíjat. A hangulatos 
történetet jó szívvel ajánljuk olvasóink fi gyelmébe.

Rádai-Nagy Klára a Mesefesztiválon 
vette át a pályázat fődíját 

KIS MANÓ KATEGÓRIA NYERTESE: 
Varga Mirjam (8 éves): Meseszereplők partija
NAGY MANÓ KATEGÓRIA NYERTESE: 
Vajda Noémi (11 éves): Buboréktündér és a kis Porcica
ÖRÖK GYEREK KATEGÓRIA NYERTESE: 
Fenyvesiné Jászai Lídia: Egy mesés nap
FŐDÍJAS MESE: 
Rádai-Nagy Klára (10 éves): Árkon-bokron, pincén is túl

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 
VÉGEREDMÉNYE

Rádai-Nagy Klára: 
Árkon-bokron, a pincén is túl
– Képzeld, Dávid, egy porcicával beszélgettem!
– De jó, szuper, Lizi!
– És tudod, ki vezetett el hozzá? Óriás, a plüssmackóm volt az. Te 
is el akarsz oda jönni?
– Nem. És igazán abbahagyhatnád ezt a hülyeséget. Örülök, hogy 
jókat játszol, meg minden, de engem hagyj ki ebből.
– Hát jó – mondta Lizi, és elvonult.
 Fel sem merült Dávidban, hogy a történet igaz is lehet. De éjszaka, 
amikor a takaró alatt olvasott zseblámpával, észrevette, hogy Lizi 
ágya üres. Először azt hitte, csak pisilni ment ki, de aztán elkezdett 
aggódni. „Utána kéne mennem” – sóhajtott Dávid, és nagy nehe-
zen kikászálódott az ágyból. Mivel félt egy kicsit a sötétben, magá-
hoz vette kedvenc plüssállatát, Hétfejű Sárkányt, aki egy zöld nyúl 
volt. Gondolkodott, milyen lámpát vihetne, végül felvette a foszfo-
reszkáló pókot az éjjeliszekrényéről. Miután az egész házat átku-
tatta, és sehol sem találta Lizit, rájött, hogy nem maradt más, csak 
a pince. „Muszáj oda lemennem?” – kérdezte félhangosan.
– Nagyon is kell! Ott akarod hagyni a kishúgodat? Gyerünk a pin-
céhez! – felelte egy hang.
– Ki ez, ki beszél? – Dávid lenézett a kezében tartott plüssállatra.
– Hétfejű Sárkány, te vagy az? Nem is tudtam, hogy tudsz beszélni...
 A pince lejáratánál Dávid megszeppent, de Hétfejű sárkány, a nyúl 
mondta neki, hogy ne féljen, nincs egyedül. És nem is volt olyan sö-
tét. A pince hátsó falából furcsa fény áradt. Dávid csodálkozott, de 
Hétfejű Sárkány csak mosolygott.
 Ekkor Dávid észrevette, hogy az egyik régi bútor alól kikandikál 
valami rózsaszín. Lizi egyik hajcsatja volt. Ezek szerint jó helyen 
járunk! – gondolta. De amikor föl akarta venni, nagy visítást, pon-
tosabban nyávogást hallott, és meglátott egy szürke macskát, ami 
egyre nagyobbra dagadt.
– Mi ez? – kiáltotta.
– Egy porcica! Mirkának hívják. Régi jóbarátom – felelte Hétfejű –,
csak könnyen megsértődik.
– Ez az enyém! – kiáltotta a porcica. – Ne merje senki se elvenni!
– Szerintem jobb hagyni – mondta Hétfejű Sárkány. – Inkább néz-
zük meg, mi van a falnál.
 Amikor odaértek, kiderült, hogy nem is a fal van ott, hanem a 
Nap és a szabad ég.
– De hát itt a falnak kéne lennie! – kiáltotta Dávid.
– Azonban nincs itt fal, mert az elég unalmas lenne – válaszolta 
Hétfejű Sárkány.
– Na jó, akkor menjünk be. Vagyis ki – mondta a fi ú. 

 Kint madárcsicsergést és patakcsörgedezést hallottak. Egy tisz-
tás közepén takaros kis ház állt. Már majdnem odaértek, amikor 
meghallották, hogy valaki visít.
– Jujj, gyorsan bújjunk el a ház mögé – mondta Dávid. Hétfejű Sár-
kány egyetértett. Nagy meglepetésükre azonban valaki már volt ott.
– Úristen, ez egy farkas! – üvöltött Dávid, mire a farkas is voní-
tani kezdett.
– Fogd már be végre! Ez csak Dezső, a jó öreg farkas koma – ne-
vetett Hétfejű Sárkány.
 Ekkor három rózsaszín fej bukkant ki a ház fala mögül.
– Ők pedig a három kismalac, Dundi, Röfi  és Tömpe – mondta a nyúl.
– Nem félünk a farkastól, nem esz meg, csak megkóstol! – énekelték 
a kismalacok, és röfögve elszaladtak. A farkas utánuk. Először bírta 
a tempót, de aztán lassanként lemaradt, majd lihegve megállt. A nyúl 
kiugrott Dávid kezéből, és a farkas után rohant; Dávid meg utána.
– Jól vagy, Dezső? – kérdezte Hétfejű Sárkány.
– Jól vagyok, csak öregszem, és már nem bírom olyan jól a tempót, 
mint hajdanán. Mindig ez van – mondta Dezső, a farkas. – A légy-
nek sem tudok már ártani. Na, jól van, csáó! – és elnyargalt.
– Hétfejű, fi gyelj ide! Ezernyi kérdésem van. És válaszokat szeret-
nék – mondta Dávid. – Először egy könnyebbel kezdem. Te honnan 
ismered ezt a helyet?
– Hát, ez hosszú történet. Mindig álmomban jártam itt. Néha el-
aludtam, és itt találtam magam. Az emberek azt hiszik, hogy az ál-
maik csak az álmaik, semmi több. De rájöttem, hogy az álmaim na-
gyon is lehetségesek, ha úgy akarom, és irányítani is tudom, hogy 
mi történjen.
– Ezek szerint, ha azt álmodom, hogy egy folyóban vagyok, és le-
begek a vízen, akkor az a hely létezik? – kérdezte Dávid Hétfejűt.
– Nem feltétlenül, csak ha te is szeretnéd. Most is egy létező helyen 
vagyunk, az a neve, hogy a Mese országa. Hisz egy mesében vagyunk.
– Ezt gondoltam. Csak én úgy tudom, hogy a három kismalac me-
séjében a farkas meghal.
– Egy évvel ezelőtt talán nem maradt volna le az üldözésben, és ak-
kor a farkas meghal. De itt a mese, amikor a végéhez ér, megismét-
lődik – magyarázta Hétfejű.
– És nem unják ezt a mese szereplői?
– Nem, mert ők ezt úgy élik meg, mint amikor te az iskolába mész 
minden nap egy héten át.
– Á, értem már. Csak azt mondd meg, hogy került ide Óriás és Lizi? 
– kérdezte Dávid.
– Lehet, hogy Óriás is itt találta magát, és el akarta hozni Lizit is.

– És hogy jutunk ki innen? Ne felejtsük el, hogy azért jöttünk, hogy 
Lizit visszavigyük.
– Nem tudom, én mindig felébredtem a végén. Azt tudom, hogy a 
pincén keresztül csak idefelé vezet az út, mert az ajtó eltűnik. Pró-
báljuk meg megtalálni. De előbb Lizit kell megkeresnünk!
 Elindultak. A táj olyan volt, mint a mesékben, egy erdei patak 
mentén haladtak. Dávid arra gondolt, milyen jó lenne találni vala-
mi bogyót vagy gyümölcsöt, mint a mesében. És nagy meglepeté-
sére egyszer csak ott termett egy eperbokor. Jól belakmároztak és 
továbbindultak.
 Hétfejű Sárkány hirtelen egy bokor alatt észrevett valamit. Lizi 
újabb csatja volt.
– Úgy látszik, Lizi is járt erre! – álmélkodott a fi ú. Aztán meg-
láttak valamit a távolban, ami egy hatalmas gombára emlékez-
tetett. Amikor közelebb értek, látták, hogy cirkuszi sátor, ami 
teljesen elállta az útjukat, mivel az ösvény kellős közepén állt. 
Dávidnak először nem akaródzott bemenni: mi van, ha ki fog-
ják dobni őket, vagy nincs a cirkusz másik oldalán kijárat, neta-
lántán éppen előadás van – ők pedig nem vettek jegyet. De nem 
volt más választásuk.
 Amikor beléptek, faforgács illata csapta meg az orrukat. Rögtön 
odasietett hozzájuk egy kecskeszakállas alak.
– Mit szeretnétek? Meg akartok nézni egy előadást? – Azzal a vá-
laszt meg sem várva füttyentett egyet, mire megjelent egy tagba-
szakadt, izmos ember.
– Pista, vendégek jöttek! – mondta a kecskeszakállas. Pista meghajolt.
– Köszönöm, hogy szólítottál, mester. Erős Pista a nevem – mondta 
Dávid felé fordulva. – Gyertek, üljetek le, már van két vendégünk. 
Erős Pista az egyik páholyba vezette őket, ahol Dávid nagy megle-
petésére nagy szóáradat fogadta őket.
– Sziasztok, ti hogy kerültetek ide? Ti is a pincén keresztül? És ta-
lálkoztatok Dezsővel? És a három kismalaccal? – csacsogta vala-
ki. Lizi volt az. Az ölében Óriás ült.
–  Igen – felelte Dávid. – De Lizi, te hogy kerültél ide? És nem tu-
dod, hogyan juthatunk haza?
– Dezső azt mondta, hogy van egy haverja, Buborella, aki egy bu-
boréktündér, és ő tudja az utat.
 Van egy folyó, aminek Szétfolyó a neve, és olyan csillogó kis ka-
vicsok vannak benne. Úgy juthatunk el a folyó partjára, ha ezeket 
a csillogó köveket követjük, hiszen amikor nagy az esőzés, az árvíz 
elviszi őket mindenfelé. Ez a folyó elvisz majd minket haza – mond-
ta Óriás.
– Akkor most már nézzük meg az előadást, és utána menjünk haza 
– mondta Lizi.

– Hölgyeim és uraim, ezennel megkezdjük az előadást! – kiáltotta 
a porondmester. Először Erős Pista jött ki egy nagy súlyzót emelve.
– Itt láthatjátok a világ legerősebb emberét! – mondta a porond-
mester. Aztán a bohóc jött ki zsonglőrködve. – Ő Pacsirta Pali, a 
bohóc! – A gólyalábas és az artista egyszerre jelentek meg a poron-
don. – Lebbenő Lóri, az artista, és Henrik, a gólyalábas! – Henrik 
gólyalábon körbefutotta a porondot, mindössze 13 másodperc alatt. 
Közben Lóri ide-oda lengett a kötélen.
– Köszönjük, kedves vendégeink, hogy itt voltatok! – zárta le az elő-
adást a porondmester. Nem sokkal később hőseink a sátor előtt álltak.
– És most csillogó kavicsokat kell keresnünk – mondta Óriás.
 Az első csillogó, halványrózsaszín követ Lizi találta meg. Ez-
után mindenki talált legalább kettőt. Dávid krémszínűt, Hétfejű 
rubinpirost, Óriás áttetszőt. Hosszú séta után értek a folyóhoz.
– Ó, hát ez gyönyörű! – kiáltott Óriás. Hasonló kövek hevertek az 
alján, mint amiket eddig találtak, csak sokkal több, és más színek-
ben pompáztak. Most már tudták, miért kapta a „Szétfolyó” nevet. 
Amikor a Nap rásütött a ragyogó kavicsokra, azok ezerfelé osztot-
ták a fényt az aranyló vízben.
– Most pedig feküdjünk rá a vízre, engedjük el magunkat, és csuk-
juk be a szemünket – magyarázta Óriás. És mind ezt tették. A víz 
kellemesen hűsített. Hamarosan sötétség borult rájuk.
– De jót aludtam! – nyitotta ki szemét a fi ú. – És milyen különös ál-
mom volt! Hétfejű Sárkány élt és beszélt! És azt mondta, hogy az 
álmaink igazak is lehetnek, ha úgy akarjuk. Mi lenne, ha kipróbál-
nám? Talán igaza van.
 Becsukta a szemét, és erősen gondolt arra, hogy az álma való-
ság volt. Ekkor megérzett valamit a kezében. Egy krémszínű kavics 
volt az.
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  Egzotikus karneváli hangu-
latot idéző bulin vehették részt, 
akik augusztus 13-án ellátogattak 
a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont előtti Fő térre. A Kul túr sokk 
programsorozat keretében meg-
rendezett eseményen forró latin 
ritmusokkal és jobbnál jobb ze-
nés-táncos produkciókkal, a Platz 
Bistróban pedig autentikus me-
xikói ételekkel várták a közönsé-
get. A korábbi Kul túrsokk prog-
ramokkal ellentétben az utóbbi 

buli éjszakába nyúlóan tartott, a 
közönség lelkesedése pedig egy-
általán nem lankadt az idő mú-
lásával, köszönhetően a remek 
hangulatnak, amit a jó érzékkel 
összeválogatott fellépők terem-
tettek a téren. 
 A produkciókat el-
fogultság nélkül csak 
dicsérni lehet, már az 
első fellépő, a Team 
Gusto Cubano zene-
kar is olyan hangulatot 

Forró latin hangulatot hozott 
Vecsésre a KULTÚRSOKK

teremtett, amiről azt hittük, hogy 
nehéz lesz tovább fokozni. Végül 
ránk cáfoltak a további produkci-
ók: 21 órától Dj Newik pörgetett 
jobbnál jobb lemezeket, majd 22 
órától a DRuMSTeRS dobshow 

és a SamBrasil Tánccsoport csi-
nos hölgytagjai és capoeira tán-
cosai járatták csúcsra a karneváli 
hangulatot. 23 órától a vecsési Dj 
Big Tee zenéje mozgatta tovább a 
táncos lábakat, hajnali egytől pedig 
az este sztárfellépője, a Desperado 
zenekar tette fel a koronát a bulira.   
 A Kultúrsokk keretében ezen 
a nyáron francia, sváb, görög és 
mexikói esteken vehettünk részt, 
a programsorozat bolgár esttel 

zárul augusztus vé-
gén. Az utolsó ren-
dezvény részletes 
programját a kultu-
rális központ prog-
ramajánlójában ol-
vashatják.  VN
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Adtam!

Kelemen Bata Mária
Mai magyarságunk  

Hegedüs Károly
Szókereső

Benke Mária
Játékos élet

Szénási Sándor István
Küszöbön

Varjasi Béla
Várható kiút?

Honff y Gábor absztrakt festménye:
Csontváryt szörnyű látomások gyötrikAdtam örömöt, mosolyt,

teremtő ihletet.
Volt ki megköszönte,
volt ki elvette.
Olyan is akadt,
ki óvta, védte,
néhány megőrzésre kérte,
de nem tudok róla,
hogy valaki tovább adta volna.

Megvívtak sok csatát ős apáink, 
jobb sorsra jussanak unokáik. 
Hős magyarságunk fénye megkopott,
ránk szabtak egy új, önző korszakot. 

Hova tűnt az igazi, meleg nyár, 
mint tudjuk, a baj nem egyedül jár. 
Megváltozott az ősz és a tavasz,
fagyott lélekre a tél nem vigasz!  

Néha felsír a citera húrja,
kiönti lelkét, elszáll a búja.
Poros bánatában szögre került,
szúrágott oldala elszenderült. 

Mindent, ami külhoni imádunk, 
elillant a híres magyarságunk. 
Feledjük a bátor hősöket:
hova visz ez az út emberek?   

Legyen a cél: igaz magyarságunk. 
Kivirágzik majd a kis országunk. 
Mienk e darab talpalatnyi föld,
lelkünk fényárnya: piros, fehér, zöld! 

Mint a fáradt lepke,
égve borul szárnya a földre,
lelkem vacog a múltnyi
örömök frusztrált kacagásán.

A képek szélén megtapadt
sárga csík a múltat rejti,
beleragadva gondolataimba
foszlik a szövet rojtcsomója.

A meghasonult nappalok
árnyéka rongypokrócra hull,
fénybe száll millió porszem,
bennük kavarog pillantásod.

Tapintható nyomait szedi
az idő, fosszíliák fonják
a tenyerembe rejtett semmit,
a titkolt válaszok képe megöl.

Az élet a legnagyobb ajándék,
bú és öröm, keserv és jó szándék
kíséri utunk e nagy játszótéren,
felhők is tornyosulnak néha az égen.

Életünk lajtorjája az égig ér,
utunkon játék közben fény kísér!
Használjuk ki, örüljünk együtt,
játékunk gyümölcsét együtt szedjük.

Ha majd játékidőnk egyszer lejár,
életünkbe nem köszönt már több nyár,
tovább folytatjuk az égi játszótéren:
számadást végzünk mindenképpen.

Kiszáradt kút alján koppan
elszivárgott évek köve,
mint hajdanán kisgyermekként
mélyét,időnk mérem vele.

A jövő kertjét öntöző
álomfelhők elvonultak,
nem hullottak vissza földre,
életet adni a kútnak.

Miértekben indulnak el
igaz válaszra találni
tapasztalataim, hitem
igazmondó barátai.

Minden, ami most történik
választ vár a miértekre:
ha az igaz úton járok,
nem nézek csak történtekre!

A múlt élő bűneitől
féltek jövő nemzedéket,
mert sosem tanuljuk már meg,
mennyit ér az emberélet!

Összecsaptak a hullámok felettünk.
Szalmaszál sincs kapaszkodni való.
A termelői társadalom áldozata lettünk.
Fogyóban az élettér és minden, ami jó.

Rohamosan pusztul az élő környezet,
helyüket éktelen sivatag váltja fel.
Vizünk, élelmünk, levegőnk szennyezett,
sok növény és állatfaj örökre tűnik el.

Későn kongatjuk a vészharangot,
úgy tűnik: nekünk befellegzett?
Valaki már megváltotta a világot;
lépteit várja visszafojtott lélegzet.

Lépteinek nyomán: elmúlik rombolás,
megszűnnek a bajok, minden, ami rossz.
Nem folytatódik a végzetes pusztítás,
eltűnik majd mind az, ami ma bajt okoz.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

    A XX. Vecsési Káposztafeszt 
mindkét napján, szombaton és 
vasárnap is szeretettel várja a 
Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont Csapata a kedves látogató-

  Előadásunk részvételi szín-
házi előadás felnőttek számá-
ra, egy humoros színházi tár-
sasjáték a párkapcsolatokról. 
Az este magját az alkotók ál-
tal összegyűjtött párkapcsola-
ti élethelyzetek adják. Az elját-
szott jelenetek közt a nézőknek 
is lehetőségük van kifejteni vé-
leményüket, sőt, újra rendezni 
bizonyos jeleneteket.

  Aranyosi Péter új önálló esttel 
tér vissza a pandémia után, Mes-
teremberek címmel. A mester-
embereket tágabb értelmezésbe 
helyezve beszél majd orvosokról, 

PROGRAMAJÁNLÓ

LÁTHATÁRON CSOPORT:
ÉN, TE, MI SZÍNHÁZI TÁRLATVEZETÉS 
A PÁRKAPCSOLATOKRÓL 90 PERCBEN
Időpont: 2022.  szeptember 30.  19 óra
Ingyenesen látogatható, regisztrációhoz kötött!

 Rendező és részvételi színhá-
zi szakember: Szabó Veronika, 
Társ-rendező: Feuer Yvette. Játsz-
szák: Feuer Yvette, Stubnya Béla, 
Buzási Fanni és Mangold Roland. 
Az előadás a Köszönjük Magyar-
ország Program és a Petőfi  Klub 
támogatásával valósul meg.
 A részvétel regisztrációhoz kö-
tött, melyet a www.kulturba.hu 
oldalon online tehetnek meg!

 A DUMASZÍNHÁZ BEMUTATJA: 
MESTEREMBEREK – ARANYOSI PÉTER 
ÖNÁLLÓ ESTJE VECSÉSEN, 
MŰSORVEZETŐ: SZOBÁCSI GERGŐ
Időpont: 2022.  október 28.  18 óra • Jegyár: 3 990 Ft

szippantósokról, szakácsokról és 
rólunk, kik élvezzük, és néha el-
szenvedjük a “mesteremberek” 
és saját magunk csetlését botlá-
sát az életünk munkaterületein.

BÁKK KULTÚRSOKK – BOLGÁR EST 

    Eredeti balkáni-bolgár hangu-
lattal, zenével és ételekkel vár-
juk közönségünket ingyenesen 
látogatható eseményünkre a kul-
turális központ előtti Fő téren. 

A rendezvény ideje alatt 
autentikus bolgár kuliná-
ris fogásokkal is készül a 

Platz Bistro.

RÉSZLETES 
PROGRAM:
 18.00: Gyermek bábelőadás: 
Hiter Peter az erdőben, a Malko 
Teatro előadása
 19.00: Road Six Sax együt-
tes koncertje 
 20.00: T'Rakija zenekar 
koncertje
 21:00: Táncház a T'Rakija ze-
nekarral

A BÁKK-ban megrendezésre 
kerülő programok korláto-
zások nélkül látogathatók!
 További információkért kö-
vessenek minket a Facebook-
on, vagy weboldalunkon.
 A program változtatás jo-
gát fenntartjuk, az egyes 
programokról és a jegyérté-

kesítésről weboldalunkon és 
a Facebookon (facebook.
com/kulturba) értesülhet-
nek leggyorsabban. Őszi 
évadunkra a jegyek online 
a www.kulturba.hu olda-
lon, valamint nyitvatartási 
időben jegypénztárunkban 
válthatók.

Időpont: 2022.  szeptember 10.  18 óra

KÓCBABÁKK SÁTOR 
a XX. Vecsési Káposztafeszten 
Időpont: 2022.  szeptember 24-25. 

kat. Keressétek a KócBaBÁKK 
sátrat, ahol fi nom káposztás éte-
lekkel, gyermek foglakozások-
kal és kulturális programokkal 
készülünk!
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Az Andrássy-

Április 23-án üzenetet kaptam Sárbogárdról. 
Egy férfi  keresett meg azzal, hogy van 

egy Vecsés számára értékes pecsétnyomó 
a birtokában. A bélyegző felirata: „GRÓF 
ANDRÁSSY ALADÁR VECSÉSI URADALMA”.

Vissza-visszagon-
dolunk a múltra, 
ahogy egyszer 
talán majd ránk is 
visszagondolnak.

pecsétnyomó
AZ ANDRÁSSY 

ISKOLA

HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

U g y a n ú g y 
felvillanyo-
z ó d t a m , 

mint mikor megta-
láltam a forrásokban, 
hogy az Andrássy-
major bi r tokosa 
nem Andrássy Gyu-
la volt, hanem az öcs-
cse, Andrássy Aladár. 
A képek, melyeket a 
pecsétről küldött, 
ráadásul ugyanazt a 
koronás Andrássy-
címert tartalmaz-
ták, amelyek a Bálint 
Ágnes Emlékháznál 
őrzött régi bontott 
téglákon is megfi-
gyelhetőek. Az And-
rássy-címeres téglák 
magyarázata, hogy 
az emlékház az 
1870-es évek 
elejétől 1909-
ig „Andrássy-
kastélyként” 
funkcionált. 
 A pecsét 
patinás álla-
potban volt le-
fényképezve, tulaj-
donosa szerint a sárbogárdi 
szőlőjükben találták. Kisebb tár-
gyalások után május 11-én haza-
tért Vecsésre a pecsétnyomó. Ezt 
külön is szeretném megköszön-
ni Szlahó Csabának, aki kezde-
tektől az ügy mellé állt, és akinek 
segítségével sikerült végül meg-
szerezni ezt a különleges kis bé-
lyegzőt.
 És miért is fontos ez a tenyér-
ben elférő, csodás kis tárgy? Jel-
képezi azt az Andrássy-uradalmat, 
amelyről nevét az Andrássy-telep 
kapta. Azt az uradalmat, amely a 
Budapest környéki tejgazdaságok 
egyik legfontosabbika volt, hiszen 
a tejszövetkezet elnöke, Andrássy 

A vecsési írónő, G. Feren-
czy Hanna, aki az isko-
lánkba járt, így írt az 

1930-as évekről: „A térről su-
gárszerűen ágaztak szét az ut-
cák. Emlékszem a Toldy utca 
sarkán egy szatócsboltra, mely 
állandóan tele volt a frissen sült 
kenyér és sütemény illatával. 
A Deák Ferenc utca sarkán hen-
tesüzlet volt, a Kinizsi utca sar-
kán trafi k. Az Arany János utcai 
sarkon nagy, bekerítetlen tel-
ken csak egy kerekes kút árvál-
kodott. A Deák Ferenc és a Tol-
dy Ferenc utca között hatalmas 
épület állt, klasszicista stílus-
ban épült zárda, kazettás abla-
kai előtt hatalmas jegenyékkel. 
A súlyos, tölgyfából készült por-
taajtóig lépcsők vezettek fel. A 
lépcsők két oldalán lévő oszlo-
pon egy-egy kőgolyó ékeskedett 
– olyan pózban, mintha éppen le 
akarnának gurulni a helyükről. 
Az épület magában foglalt egy 
kápolnát, négy tantermet, egy 
papi lakosztályt és az emeleten 
lévő klauzurát.
 A tantermek hosszú, L alakú 
folyosóról nyíltak. A bejárati fo-
lyosón mennyezetig érő missziós 
kereszt állt aranybetűs felirattal: 
„Mentsd meg lelkedet!”
 Erről a folyosóról nyílt az ele-
mi iskola első és második osztá-
lya. A csapóajtón túli folyosóról 
a harmadik és negyedik osztály. 
Majd egy harmadik folyosóról a 
kápolnába, a sekrestyébe s ezen 

Aladár igazgatta. 
Azt az uradal-
mat, melynek 
gazdája az Or-
szágos Mentő-
szolgálat egyik 

létrehozója volt. 
(És milyen szép já-

téka a sorsnak, hogy 
a Vecsési Mentőállomás a 

hajdani Andrássy-major helyén 
épült fel!) Felidézi azt az Andrássy 
Aladárt, aki Bem apó majd Gör-
gey segédjeként küzdött a magyar 
szabadságért 1848-1849-ben. És 
eszünkbe juttathatja Sisit, a ma-
gyar királynét, akinek külön lak-
osztályt építtetett vecsési kasté-
lyába Andrássy.
 Itt van hát. Most éppen felújítás 
alatt, de reményeink szerint nem-
sokára a nagyközönség számára 
is közkinccsé téve. „Fidelitate et 
Fortitudine”. (Hűséggel és bátor-
sággal. Szerk.)

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti 
Kör és Andrássy iskola

túl az apácák konyhájába lehe-
tett jutni. Erről a harmadik fo-
lyosóról kanyargott felfelé a lép-
cső az emeleten lévő klauzurába, 
amely nekünk, gyerekeknek til-
tott terület volt.”

Andrássy-telep
Andrássy Gyula öccse, Andrássy 
Aladár 1874-ben Vecséstől délre 
megvette Halom-puszta egy ré-
szét, melyet Halomegyházának, 
Halomegyháza-pusztának hív-
tak. A területen szántóföldek, ré-
tek, erdő és óriási részen nádasok 
feküdtek. Tejgazdaságot hozott 
itt létre, illetve egy időben va-
dászházként használta a major 
központi épületét. Ebben a va-
dászházban 1872 és 1884 között 
többször megfordult a király és 
a királyné is.
 Andrássy Aladár fi a 1909-ben 
eladta a területet a Magyar Te-
lepítő és Parcellázó Banknak. A 
bank parcelláztatta a területet, ki-
alakult az Andrássy-telep. Főleg 
munkáscsaládok költöztek ide, 
több mint 2000 fővel nőtt Vecsés 
lélekszáma. Az őslakosok „Gyar-
matnak”, „Mici-telepnek” hívták 
Vecsés új részét, utóbbi esetben 
egy Mici nevű kecs-
kére utalva, amely a 
szegénységet szim-
bolizálta. 
 A szegénység mel-
lett azonban volt még 
egy gond, hiányzott 
egy iskola. A telepítő 
bank hiába ajánlot-
ta fel már 1912-ben, 
hogy iskolát létesít, 
ezt az akkori képvi-
selő-testület lesza-
vazta. Az 1920-as 
években viszont Fe-
hér János, a Falu plé-

bánosa sikerre vitte az ügyet. Ő 
nemcsak oktatásban, hanem hit-
életben is gondolkodott, ezért a 
születendő intézményt apácák 
vezetésére bízta. Így lett a telep-
nek egyszerre iskolája és vallási 
élete is.

Andrássy Telepi 
Római Katolikus 
Elemi Népiskola
1927. május 15-én begördült egy 
vonat az állomásra, rajta a Buda-
foki Szent Cecília Énekkarral. A 
kar egy ünnepélyre érkezett, az 
„Andrássy” alapkőletételi ünne-
pélyére. Fehér János és támoga-
tói ekkor már hónapok óta szer-
vezték az Andrássy-telepi iskola 
megalapítását. A munka beérett, 
Hörcher Elemér és Nedits Hubert 
irányításával fél év alatt kész lett 
az épület, amelynek homlokzatán 
máig jól látható az Elemi Népis-
kola felirat.
 1928. február 1-jén elindult a 
tanítás. A tanárok az Isteni Meg-
váltó Leányai rend apácái lettek, 
akiket öltözékük alapján „Szür-
kéknek” hívtak. Székhelyük Sop-
ronban volt, de az ország több 
pontján működtettek iskolákat 
és óvodákat.

 Az apácák az épület zárda ré-
szében laktak. (A mai gazdasági 
és igazgatói iroda.) Az iskolának 
kis harangtornya és kápolnája is 
lett, mivel ekkoriban még nem 
volt a telepen templom. Hétköz-
napokon tanítás folyt, hétvégen-
ként az összenyitható termek-
ben szentmisét celebráltak. Az 
alsós udvar mai műfüves részé-
nek a helyén állt a lelkészlakás. 
Az intézményben rendszeresen 
folytak elsőáldozások, bérmá-
lások, gyónások, de keresztelé-
seket és esküvőket is tartottak. 
Időről időre zarándoklatokat ve-
zettek a tanító nővérek, illetve 
„szeretetreggeliket” szerveztek 
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a gyermekeknek. A 30-as évek 
végére elérték, hogy úrnapi kör-
meneten vett részt a telep apraja-
nagyja, és ehhez utcai virágsző-
nyegekkel díszítette fel szűkebb 
lakóhelyét.
 Az iskolához, zárdához barom-
fi udvar, vízvezetékkel ellátott kert, 
szőlőlugas és rózsafák is tartoztak. 
Elsőtől negyedik évfolyamig jár-
tak ide a gyerekek, mai szóhaszná-
lattal csak alsó tagozat volt. Főleg 
az Andrássy-telep munkásainak 
gyermekei és a Halmy-uradalom 
cselédségének, személyzeté-
nek gyermekei tanultak nálunk. 
Ezen kívül jártak ide a tanyavi-
lágból; Alsóhalomból, Közép-
halomból, Gyál-Szőlőligetről és 
Tornyoslőbről is.

Az 1927/1928-as 
tanév elsős diákjai
Fiúosztály: Bajári István, Bálint 
Zoltán, Buzás Károly, Dankó An-

95 ÉVES 

Fehér János plébános

Az udvar

A kápolna

Az iskola egykor

Korabeli képeslap

tal, Deli Károly, Doró Tibor, Fü-
löp István, Gáspár Ferenc, Góczi 
János, Hrubos Sándor, Jahoa 
Zoltán, Juris Béla, Keve Sándor, 
Kis János, Koncz Sándor, Potrák 
József, Potrák Pál, Preiszner Jó-
zsef, Rigler József, Rigler Sán-
dor, Tüske István, Varga István, 
Veszelka Pál, Zmerzli József
 Lányosztály: Albert Anna, Bíró 
Gizella, Buzás Erzsébet, Far-
kas Emília, Figura Róza, Hajba 
Margit, Hirhó Júlia, Holik Ilona, 
Hrovatin Erzsébet, Karsai Julia, 
Kirchner Malvin, Kocsek Má-
ria, Kovács Erzsébet, Krenyóczy 
Róza, Krajner Mária, Krajnyák 
Mária, Kretz Katalin, Mészáros 
Mária, Müller Sarolta, Pál Ilo-
na, Pallaga Julia, Radics Rozália, 
Raisz Stefánia, Rejtinger Erzsé-
bet, Svecz Erzsébet, Szabó Julia, 
Szmerek Róza, Vas Mária.

Boldog születésnapot!
Azóta sok víz lefolyt a Dunán… 
Mi pedig éljük tovább a történe-
tet. Járunk a kilencvenöt éves fa-
lépcsőn, órákra készülünk, tár-
gyalunk a hajdani zárda helyén, 
kávézunk a harang helyénél, ta-
nítunk a volt kápolnánál, vissza-
visszagondolunk a múltra, ahogy 
egyszer talán majd ránk is visz-
szagondolnak. Boldog kilencven-
ötödik születésnapot Andrássy 
iskola! Kiss Gábor, Andrássy iskola
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MADÁR- ÉS VADVÉDEKEZÉS 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Sokan nem is gondolnánk, hogy a repülőtér milyen vonzó környezetet jelenthet a vadon élő és kóbor 
állatok számára. A fűben megbújó kisebb állatok csábító prédák lehetnek a ragadozómadarak 

számára is, akiknek a repülőtér kedvező vadászterületté válhat, ezzel is megnövelve a repülőgéppel 
való ütközés kockázatát. Cikkünkből kiderül, hogy milyen lépéseket tesz évek óta a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér a repülésbiztonság mellett a környezet és az élőlények védelme érdekében. 

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A légikikötő területén éven-
te sok millió utas fordul 
meg, az élénk forgalom 

azonban nem csak a terminál te-
rületére jellemző. A több mint 
1500 hektáros terület vonzó kör-
nyezetet jelenthet a vadon élő és 
kóbor állatok számára is. Nem 
csupán táplálékot rejt a füves te-
rület számukra, hanem pihenő, 
búvó és éjszakázó helyet is. Ép-
pen ezért a Budapest Airport ki-
emelten fontosnak tartja, hogy a 
madár- és vadvédekezési szol-
gálat elmúlt évtizedek során ki-
alakult módszereit alkalmazva 
egyszerre garantálhassa a repü-
lés biztonságát és a környezet fo-
lyamatos védelmét.  
 A madár- és vadvédekezés so-
rán adminisztratív, preventív vé-
dekezési módszerek mellett elen-
gedhetetlen különböző operatív 
lépések alkalmazása. Ennek ke-
retén belül a repülőtéren dolgozó 
madár- és vadvédekezési csapat 
kollégái egész évben járőrtevé-
kenységet folytatnak a futópá-
lya és a gurulóút sávhatárokon, 
és folyamatos riasztással (hang-
ágyú, lézerlámpa, bio-akusztikus 
berendezések stb.) tartják távol a 
felbukkanó állatokat. Átlagosan 
30-40 riasztást végeznek a futó-
pályák mellett egy napi szolgálat 

során, ezek túlnyomó többsége 
madarakkal kapcsolatos.
 Az évek során a repülőtéren 
számtalan védekezési technoló-
gia került kipróbálásra és beveze-
tésre. Ezek között vannak, ame-
lyeket folyamatosan fejlesztenek, 
hiszen néhány madárfaj nagyon 
gyorsan tanul, ezért egy idő után 
ezek a módszerek elveszítik ha-
tékonyságukat. Ilyen például a 
hangágyúk esete: korábban ezek 
az eszközök úgy voltak beállítva, 
hogy nappali időszakban egy idő-
zítő segítségével két percenként 
durrantak egyet. A hangágyú-
kon ülő madarak ezt megtanul-
ták, és a durranás előtt pár má-

sodperccel felreppentek, majd a 
durranás után visszaültek a hang-
ágyúk tetejére. A jelenleg hasz-
nálatban lévő, korszerű beren-
dezések GSM-modullal vannak 
felszerelve, és mobiltelefonnal ve-
zérelhetők. Csak akkor durran-
nak, ha a riasztást végző kollé-
ga hívást kezdeményez az adott 
hangágyúra. A madarak így nem 
tudják megtanulni a riasztás idő-
pontját és elkerülhetők a fölösle-
ges hanghatások is. Ezzel az apró 
módosítással sokszorosára növek-
szik a rendszer hatékonysága.
 Néhány faj esetén a befogás és 
a példányok áttelepítése nyújthat 
biztonságos megoldást, ilyen pél-

dául a vörös vércse 
és a szarka, de más 
madarak esetében 
is előfordul. Az el-
múlt években példá-
ul több mint 100 vö-
rös vércse és 25 erdei 
fülesbagoly került 
gyűrűzést követően 
a Hortobágyi Nem-
zeti Park területére. 
A madarak mellett 
igen komoly repülés-
biztonsági kockáza-
tot jelentenek a terü-

leten megjelenő emlősök, ezért 
a repülőtér üzemeltetője gondos-
kodik arról, hogy a kóbor állatok, 
például a macska vagy a kutya, 
valamint a vadfajok, mint a róka, 
a borz, a nyest vagy a mezei nyúl 
kompetens partnerekhez kerül-
jenek. 
 Idén júliusban sikeresen meg-
valósult a B4-B5 gurulóutak, il-
letve a cargo előtér fejlesztési 
területein élő ürgék áttelepíté-
se. Az állatok elköltöztetése a 
saját biztonságuk és a repülés-
biztonság miatt vált szükségessé. 
A folyamatban az ún. Földikutya- 
és Ürgevédelmi Szakértői Cso-
port, illetve a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság is részt vett, 
miután az áttelepítéshez szüksé-
ges engedélyeket a Pest Megyei 
Kormányhivatal Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodási Fő-
osztálya megadta. Összesen 56 
egyedet telepítettek át a repülőtér 
kerítésén belül egy másik, hábo-
rítatlan területre. Az ürgéket biz-
tonságos „új lakóhelyükön” már 
előre kialakított járatrendszer vár-
ta, ugyanis az áttelepítést végző 
csapat kézi talajfúróval fúrt lyu-
kakat a fölbe, és ezt követően en-
gedték be az állatokat ide.
 A Budapest Airport madár- és 
vadvédekezési módszerei a Nem-
zetközi Polgári Repülés Szer-
vezet (ICAO) által felkért, 100 
független szakértőből álló Nem-
zetközi Madárütközési Bizott-
ság (IBSC) ajánlásai szerinti 30 
év globális tapasztalataira épül-
nek, szoros együttműködésben az 
illetékes partnerekkel, miniszté-
riummal. A repülőtér-üzemelte-
tő célja, hogy a repülésbiztonság 
fenntartásával egy időben a repü-
lőteret otthonuknak választó élő-
lények védelmére is nagy hang-
súlyt fektessen. (x)

A Budapest Airport madár- és vadvédekezési 
módszerei 30 év globális tapasztalataira épülnek.
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A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren a repülésbiz-
tonság mellett a környezet 
és az élőlények védelmére
is nagy hangsúlyt 
fektetnek.

A Gyáli-patak és a Vasadi-csatorna ösz-
szefolyójánál található egy egykoron 
teljes egészében víz borította, de ma 

már – a korábbi lecsapolás miatt – kiszára-
dóban lévő mocsárrét, nevezzük Kosboros-
rétnek. Általunk adott neve nem véletlen, 
megtalálható itt több, hazánkban honos vé-
dett orchidea-, azaz kosborfaj. Csoportunk, 
a Vecsési Madárles alapítói 2021 tavaszán 
bukkantak az első bimbós tövekre, végül 
májusban és júniusban összesen körülbe-
lül 7000 tő mocsári kosbor és 20-30 tő hús-
színű ujjaskosbor nyílt. Idén megközelítő-
leg 10 000 tő mocsári és 50-100 tő hússzínű 
ujjaskosbor virágzott. Feltételezhető a pom-
pás kosbor jelenléte is, beazonosítása érde-
kében további terepi vizsgálatokat végzünk 
jövőre. Természetvédelmi értékük tövenként 
10 000 Ft. A terület botanikai értékét jelzi, 
hogy idén tavasszal a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Növénytárának főmuze-
ológusa, dr. Somlyay Lajos terepi bejárást 

végzett itt, kifejezetten a kosborok híre mi-
att kereste fel a rétet.
 A kosborok összetett szaporodású növé-
nyek. Csak vizenyős, nedves talajon képe-
sek kicsírázni, ahol egy bizonyos szimbionta 
gombafaj is megtalálható. Csírázás után egy 
átmeneti állapotba kerülnek, majd ezt követő-
en 2-3 évvel később jelenik csak meg az első 
leveles hajtásuk, virágozni pedig 6-18 évvel a 
csírázás után kezdenek. Nagyon érzékenyek 
a talaj bolygatására, a növényvédőszerek és 
a műtrágya jelenlétére. Egykori vizes élőhe-
lyeik visszaszorulóban vannak, ezért óvni 
kell megmaradt állományaikat. Ezügyben 
felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal 
és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őrszolgálatával, hogy he-
lyi szinten is méltó védelmet élvezhessenek 
(részletek hamarosan).
 De nem csak kosborok találhatók meg itt, 
a rét tele van érdekes növényekkel. Egy má-
sik könnyen megfi gyelhető növényfaj a mo-

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

VÍZJÁRTA RÉTEK 
növényvilága

A Vecsési Madárles csoport tagjaiként 2020 tavasza 
óta járjuk a határt, hogy minél jobban megismerjük és 

bemutassuk szűkebb környezetünk növény- és állatvilágát, 
védendő értékeit. Alábbi cikkünkben a legértékesebb 

növények közül néhányat szeretnénk ismertetni.
csári nőszirom, mely a nedves talajú terüle-
teket kedveli, mocsárrétek, magaskórósok 
és vízpartok jellemző növénye. Gyönyö-
rű élénksárga virágait május-júniusban fi -
gyelhetjük meg nem csak a réten, hanem 
a Gyáli-patakban is végig a város mentén. 
Érdekesség, hogy gyöktörzsét vas-szulfát-
tal elkeverve régen fekete festéket készítet-
tek belőle, míg a népi gyógyászat hashajtó-
ként alkalmazta.

 A vízi menta, ez a fehéres-rózsaszínes vi-
rágú növény az árvacsalánfélék közé tarto-
zik. Egyértelműen igényli a nedves élőhe-
lyeket, vízpartokon, mocsarakban, lápokon 
találkozhatunk vele. A hagyományos orvos-
lásban teáját belsőleg epe- és gyomorbántal-
makra, külsőleg reumás panaszok esetén bo-
rogatásra használták.
 Nehéz néhány mondatban leírni, hogy öko-
lógiai szemszögből nézve milyen nagy értéket 
képvisel ez a terület. Az érintett szakembe-
rek véleménye szerint a térségben egyedül-
álló mind példányszámát, mind sűrűségét 
tekintve az itt található orchidea állomány. 
Láthatjuk, hogy még a főváros tőszomszéd-
ságában is bukkanhatunk növényritkaságok-
ra. Nagy kincs ez számunkra, vigyázzunk rá!

Írta és a képeket készítette:
Kondri Ádám, Vecsési Madárles

Mocsári kosbor Hússzínű ujjaskosbor

Mocsári nőszirom

Vízi menta



24 2022. augusztus 2022. augusztus  25
Tájékoztató Tájékoztató

ÁLLATVÉDELEM

FOGADJ ÖRÖKBE csupa szív 
mentett cicát! 

A Cica-Vár-Lak Alapítvány elhivatott 
állatmentői eddig több mint ötszáz 

macs kának találtak új gazdit. 

SPORT

A tavalyi szezont remek tavaszi szereplésének köszönhetően a 
harmadik helyen zárta a Vecsési FC labdarúgócsapata. A mostani 
idényre ismét átalakult kicsit az együttes, de Vincze Gábor vezető-
edző, ahogy azt tőle megszokhattuk, a dobogóra várja csapatát. 

Ismét átalakuló csapattal, de nagy tervekkel 
vág neki a szezonnak a VECSÉSI FC

Hirdetés

Apróhirdetés
NYÁRI RUHAVÁSÁR 
szerethető árakon! Attila u. 28. 
Tel.: 06-29/352-887

OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKÁT 
keresek. Hívjon! Tel.: 06-20/968-7176

GARÁZSVÁSÁR! Fő út 89. 
(Epres, Rétesház udvarán) 
Tel.: 06-70/513-4155

REDŐNY - mobil- fi x szúnyog-háló, 
rovarháló, napellenző. Tavaszi KED-
VEZMÉNYEK, újdonságok. 25 éves ta-
pasztalat. Nyugdíjas kedvezmények!  
Pál redőny –  06-30/401-1029

É rkezett hét-nyolc új játékos, miköz-
ben távozott öt labdarúgó. Meghatá-
rozó volt közülük Sándor Norbert és 

Rása Gergő, de rajtuk kívül a teljes kezdő-
csapat egyben maradt, és akiket igazoltunk, 
azokkal erősebb lett a keret – foglalta ösz-
sze a nyári játékosmozgást a korábbi válo-
gatott labdarúgó.
 Tisztában van vele, ez valahol veszélyes 
is lehet, hiszen a vezetőség és maguk a já-
tékosok is komolyabb elvárásokkal mennek 
neki a szezonnak, és alapelvárás lehet, hogy 
dobogón kell végezniük.  
 – Legbelül nekem is ez az elvárásom min-
dig, én ilyen edző vagyok, aki minden mecs-
cset meg akar nyerni. Akiket én szerettem 
volna leigazolni, azokat sikerült, a legtöbb-
jüket ismerem is, tisztába vagyok a képes-
ségükkel. De volt 1-2 játékos, aki beesett, ő 
keresett meg minket, ez korábban nem volt 

jellemző. Ráadásul 
meghatározó játé-
kosokról beszélünk 
– mondta Vincze. 
 De vajon ebben 
mekkora az ő sze-
repe, illetve a Ve-
csés évek óta tartó 
remek szereplése? 
Véleménye szerint 
elsősorban a társa-
ság meghatározó, ha 
egy játékos máshol 
jót mond a klubról, 
az edzőről, az egy 
pozitív döntés lehet, 

ugyanakkor meghatározó a fölrajzi kérdés, 
illetve valakinek mennyire fér meg a lab-
darúgás a munka mellett. Volt olyan játé-
kos, aki nagyon szeretett volna itt játsza-
ni, de egyszerűen nem fért bele neki, hogy 
Veresegyházáról Vecsésre járjon edzésre. 
 – Nem úgy megyünk neki, hogy minden-
képp meg kell nyerni a bajnokságot, de ha 
mégis úgy alakul, akkor a vezetőség dönt a 
folytatásról. A Vecséstől mindig tartanak, 
van egy jó játékos állománya, ami minden 
évben változik, mégis jó. Ez tavaly is így volt, 
csak ősszel nem volt szerencsénk, nem tud-
tuk megmutatni, mit tudunk. Ha akkor is úgy 
jöttek volna az eredmények, mint tavasszal, 
ott lettünk volna az élen. Erre jó bizonyíték, 
hogy az első helyen végzett Gödöllőt két-
szer is megvertük, a második Dunaharasz-
tival pedig két döntetlent játszottunk” – ösz-
szegzett Vincze Gábor. Sz. Gy. 

Lemosta ellenfelét a pályáról a Vecsési FC a Pest 
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyitó-
fordulójában. A vecsésiek a Vác VLSE vendége-
ként léptek pályára és már az 5. percben előny-
höz jutottak Horváth László Dávid révén. A 
második gólra a 27. percig kellett várni, ekkor 
Fekete Róbert vette be a váci kaput. Ettől kezd-
ve nem volt megállás, egymást követték a gó-
lok: a 33. percben Horváth László Dávid növelte 
három gólosra a vecsési előnyt, majd a 37. perc-
ben Fekete Róbert is megszerezte második, csa-
pata negyedik találatát. Az ötödik vecsési gólt 
Földi Máté szerezte a 44. percben. A második fél-
időben már visszább vett a Vecsés, de újabb két 
gólra még így is jók voltak a fi úk. A 75. percben 
Györe Krisztián révén már hat góllal vezetett 
csapatunk, Horváth László Dávid 84. percben 
szerzett találatával beállította a 7-0-ás végered-
ményt. Ezzel a találattal Horváth mesterhár-
mast ért el. 
 Vác VLSE–Vecsési FC 0-7 (0-5), 
gólszerzők: Horváth (5.), Fekete (27.),
 Horváth (33.), Fekete (37.), Földi (44.), 
Györe (75.), Horváth (84.).   

A VECSÉSI FC SORON 
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEI: 
AUGUSZTUS 27., 17 óra: 
Vecsési FC–Fémalk Dunavarsány, 
SZEPTEMBER 3., 16 óra 30: 
Nagykáta SE–Vecsési FC, 
SZEPTEMBER 10., 16 óra 30: 
Vecsési FC–Lasselsberger-Pereg SE, 
SZEPTEMBER 17., 16 óra: 
UFC Gyömrő–Vecsési FC, 
SZEPTEMBER 24. 16 óra: 
Dunaharaszti MTK–Vecsési FC. 

Elsöprő győzelemmel 
kezdett a Vecsési FC

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési 
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg 
ismerőseikkel!

a
a

csési 
sóit! 
lt

Facebookon is elérhető 
a Vecsési Tájékoztató 

A z állatok érezni, szenved-
ni és örülni képes élőlé-
nyek, tiszteletben tartá-

suk, jó közérzetük biztosítása 
pedig minden ember erkölcsi kö-
telessége – olvasható az állatok 
védelméről szóló törvény beve-
zetőjében. Bár az évek alatt so-
kat javult a háziállatokhoz való 
hozzáállás, az állattartók jelen-
tős részének van még hová fej-
lődnie. Sokan még mindig úgy 
vállalnak háziállatot, hogy nem 
mérik fel kellőképpen a lehető-
ségeiket, az átgondolatlan dön-
tésért pedig a kis kedvencek fi -
zetnek súlyos árat. Vannak, akik 
a megunt állatokat nemes egy-
szerűséggel szélnek eresztik, és 
azt hiszik, hogy a gond ezzel le 
van tudva. Nem beszélve azok-
ról a gondatlan állattartókról, 
akik különös kegyetlenséggel 
vetnek véget az újszülött macs-
kák vagy kutyák életének, példá-
ul élve elássák vagy megfojtják 
őket, ahelyett, hogy ivartalaní-
tással előznék meg a nem kívánt 

szaporulatot. Sajnos egyes helye-
ken ez még mindig így működik, 
nem csak letűnt idők rémes tör-
téneteiben léteznek ilyen esetek. 
 A gondatlan gazdák bőven ad-
nak munkát az állatmentőknek, 
akik sokszor erejüket megfeszít-
ve áldozzák fel saját szabadidejü-
ket és pénzüket, azért, hogy se-
gítsenek a jobb sorsra érdemes 
házi kedvenceken. Így van ez-
zel a vecsési Cica-Vár-Lak Ala-
pítvány létrehozója, Mucsi Krisz-
tina is, aki három éve foglalkozik 
macskamentéssel.
 – A Cica-Vár-Lak Alapítványt 
2020-ban hoztuk létre, de addig-
ra már jó sok cicát megmentet-
tünk. Idő kellett, mire megerősö-
dött bennem az elhatározás, hogy 
tartósan szeretnék állatmentéssel 
foglalkozni. Az alapítvány egy 
hosszú távú elköteleződés, több 
vonalon is nagy felelősséggel jár, 
amire lelkileg készen kellett áll-
ni – mondta Krisztina, aki barát-
nőjével közösen vágott bele a ci-
camentésbe. 

 – Fodor Dia barátnőm nagyon 
ért a gazdásításhoz, nekem meg 
volt itthon szabad hely, ahol el 
tudjuk helyezni az állatokat. Így 
indultunk el ezen az úton – mond-
ta a kezdetekkel kapcsolatban.   
 Krisztina elárulta, bár első-
sorban Vecsésen és a környé-
ken foglalkoznak mentéssel, de 
előfordult már az is, hogy több 
száz kilométert utaztak egy baj-
ba került macska megmentésé-
ért. Gyakran segítenek olyan 
vidéki állatmentőknek is, akik-
nek a lehetőségei szűkösebbek 
az övéknél.   
 – A társadalom mércéje is 
egyben, ahogy az elesettekkel 
és az állatokkal bánunk. Sajnos 
azt tapasztaljuk, hogy az állat-
tartás kultúrájában Magyaror-
szágon még mindig nagyon sok 
a probléma. Sokat segíthetnénk 
olyan alapvető dolgokkal, mint 
például az ivartalanítás, de sajnos 
még egy ilyen kisebb beavatko-
zás ára is sokaknak megfi zethe-
tetlen. Napjainkban szerencsére 
erre is kínálnak már megoldást, 
például a NYISTA (Nyílt Ivar-
talanítás Szponzorálását Támo-
gató Alapítvány) az ivartalaní-
tásban nyújt segítséget azoknak, 
akiknek erre nincs pénze. Persze 
azt is hozzá kell tenni, hogy nem 
kötelező mindenkinek házi ked-
vencet tartani, ugyanakkor azo-
kat az embereket nagyon sajná-
lom, akik szeretik az állatokat, 
de anyagi okok miatt ezt még-
sem engedhetik meg maguknak 
– mondta az alapítvány vezetője.
 A befogadott cicák higiéni-
ai okok miatt a többiektől elkü-
lönítve kezdik „új életüket” a 
vecsési családi házban kialakí-
tott ideiglenes befogadóhelyen. 
A szabály az, hogy ameddig az 
állat nincs beoltva, tesztelve és 
parazita-mentesítve, addig ket-
recben kell maradnia. A befoga-
dott cicákat csak prémium minő-
ségű eledellel etetik, ez nagyon 
fontos a szervezetük megerősíté-
se érdekében. Mondani sem kell, 
hogy a jó minőségű élelem és az 
alom – melyekből napi szinten 
kell az utánpótlás – már önma-
gában egy kisebb vagyonba ke-
rül, és akkor még nem esett szó 
az állatorvosi költségekről, amit 
sok esetben adományokból gyűj-
tenek össze. 
 – Van, hogy összejön a kel-
lő összeg, de olyan is előfor-

dul, hogy többet vagy keveseb-
bet kapunk. A többletet mindig 
ráfordítjuk a többi macskára, 
ha pedig kevesebb, akkor saját 
zsebből kell kipótolni – mondta 
Krisztina, hozzátéve, hogy egy 
komolyabb betegség kikezelé-
se akár több százezer forintba 
is kerülhet. 
 Az elhivatott vecsési macska-
mentők napjainkra már ötszáz-
nál is több bajba jutott cicának 
találtak új gazdit. Nagyon fon-
tos, hogy a mentett állatnak a 
lehető legideálisabb otthont ta-
lálják meg, ezért eleinte szoros 
kapcsolatot tartanak a macskák 
örökbefogadóival. 
 – Amikor megbizonyosodunk 
arról, hogy jó helyre került az ál-
lat, akkor ez a kapcsolat termé-
szetesen lazul. Sokszor a gazdik 
keresnek meg bennünket, mert 
igénylik a segítséget, a tanácsokat. 
Mindenkinek segítünk, amiben 
csak tudunk, egy komplett szol-
gáltatást adunk a cica mellé, ami-
ért az örökbefogadók általában 
nagyon hálásak. Mi elmondjuk 
a macskatartás árnyoldalait is, 
mert ezekkel is kalkulálni kell. 
Ezért nagyon fontos az őszinte 
kommunikáció, amit mi is foly-
tatunk, de elvárjuk azoktól is, 
akik hozzánk fordulnak segítsé-
gért. Általánosságban elmondha-
tó, hogy abból lesz jó gazda, aki 
családtagként tekint az állatra. Jó 
minőségű táplálékkal eteti az ál-
latot és macskabiztossá teszi az 
otthonát. Ezzel nem csak a cicá-
nak kedvez, hanem saját magát 
is megóvja számos kellemetlen-
ségtől. varga

További információk érhe-
tők el az alapítványról a 
www.cicavarlak.hu interne-
tes oldalon, ahol az örökbe-
fogadásra váró cicák is meg-
tekinthetők. Jelentkezhetnek 
támogatónak vagy segítő-
nek is. Az alapítvány és az 
örökbefogadásra váró ci-
cák a www.facebook.com/
cicavarlakalapitvany olda-
lon is elérhetők. 

További infor-
mációk az ala-
pítvány online 
elérhetőségein
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Hirdetés

Hirdetés

Varga Katalin bronzérmet szerzett a para-
versenyek KL2 200 méteres számában a 
kanadai Halifaxben rendezett kajak-kenu 
világbajnokságon. A vecsési sportoló a tavalyi, 
tokiói paralimpián is a harmadik helyen végzett. 

A parakajakos Varga Katalin lábtörése 
után négy hónappal nyert vb-bronzot 

• 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

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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• 
• 
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• 
• 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

  SZANYI ZSOLT
06-30-960-8495
06-70-426-3151

 
JAVÍTÁS

  A Vecsési Sportegyesület íjászai a nyá-
ri hónapokban sem pihentek. Bő egy hó-
nappal ezelőtt Bognár Attila a Távlövő Or-
szágos Bajnokság harmadik helyét szerezte 
meg. Jó szereplését az Országos Távcéllövő 
Bajnokságon ismételte meg, ahol szintén a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel a ver-
seny végén. Ugyanezen a versenyen Kocsis 
Imre a negyedik helyet szerezte meg, a ve-
csési sportoló érdemeit emeli, hogy egy olyan 
versenyágban szerepelt nagyon jól, amely 
nem az ő kategóriája. 
 Oromos Zsolt a turulmezei viadalon sze-
rezte meg a második helyet. A szakosztály 
új versenyzőjétől a képességei alapján továb-
bi érmeket is várnak. 

  Tizenegy versenyzővel vesz 
részt a Vecsési Boxklub a nagy-
váradi Decathlon ökölvívóku-
pán. A nemzetközi versenyen 
azeri, ukrán, szlovák, lengyel 

 Zólyomi Zoltán és Katalin, Prém Eleonóra 
és Grósz Tamás az Arany Sólyom Íjász Egye-
sület füzesgyarmati VII. Tanácserdei törté-
nelmi örömíjász versenyén szerepeltek. Zó-
lyomi Zoltán második helyet szerzett, Prém 
Eleonóra pedig a harmadik helyen végzett. 
 A Soproni Lővér Íjász Egyesület szer-
vezésében tartották meg az Erdő-Háza 3D 
terepíjász versenyt, ahol Mészáros Bence a 
juniorok között állhatott fel a dobogó máso-
dik fokára, Mészáros Krisztina pedig a fel-
nőttek között érte le a második helyezést. 
 Lapzártánk előtt értesültünk róla, hogy 
Zólyomi Zoltán, a vecsési íjászat alapító 
tagja a tradicionális íjász világbajnoksá-
gon képviseli Magyarországot. Közössé-

gi oldalon megosz-
tott hírből kiderült, 
hogy a vecsési spor-
toló jó eséllyel száll 
harcba az éremért. 
A verseny döntőjét 
lapzártánk után ren-
dezik, Zólyomi Zol-
tán eredményéről a 
következő lapszá-
munkban olvashat-
nak.  VN

Vecsési íjászok nyári sikerei

Romániában 
lépnek ringbe a 
vecsési bokszolók

Fo
tó

: V
ec

sé
s S

E í
jás

z s
za

ko
sz

tá
ly/

Fa
ce

bo
ok

Arany- és bronzérem 
a hollandiai Európa-
bajnokságon
Július 26-31. között rendezték meg Hol-
landiában ('s Hagenbosch) a XV. SKIF 
Karate Európa-bajnokságot. 24 ország 
közel 600 versenyzője mérettette meg 
magát a viadalon.
 Magyarország válogatott csapatában 
vecsésiek is képviselték magukat. A jó 
felkészülésnek meg lett az eredménye: 
Fridrich György Masters kategóriában 
aranyérmet, Barta Roland Senior kate-
góriában bronzérmet nyert.
 Gratulálunk, és további jó eredménye-
ket kívánunk.
 Szeretnék köszönetet mondani Seres 
Attilának, a boksz szakosztály vezetőjé-
nek, hogy biztosította számunkra szak-
osztályuk autóját az útra, ami nagy se-
gítséget nyújtott.
 Karate Iskola, Vecsés, Fő út 112. Je-
lentkezés szeptembertől 17 órától a 
helyszínen. Karate szakosztály

A z MVM Szegedi VSE 
sportolóját – két brit, 
Charlotte Henshaw és 

Emma Wiggs előzte meg a fi ná-
léban. Egy éve, a japán főváros-
ban is ugyanez volt a dobogó-
sok sorrendje.
 Bár a tavalyi ötkarikás játékok 
után úgy fogalmazott, szeretne 
előre lépni és legalább az egyik 
britet megelőzni, most mégis úgy 
érzi, az a bizonyos pohár nem 
félig van tele, hanem nagyon is 
tele van. 
 Arról ugyanis kevesen tud-
tak, hogy idén márciusban spi-
rális törést szenvedett a combjá-

ban és akkor úgy tűnt, egész idei 
szezonja elúszott. 
 – Sok munka kellett ehhez a 
bronzéremhez. Sokkal több mun-
kám van abban, hogy nem val-
lottam kudarcot, mint máskor – 
mondta a mindig örök optimista 
sportoló, akit az sem tudott le-
lombozni, hogy az első váloga-
tót négy héttel a törése után ren-
dezték.
 Sportolói nagyságára jellemző, 
hogy a vb-ről hazatérve is folya-
matosan edzett, hogy az augusz-
tusi Európa-bajnokságon is részt 
vehessen, ahol szintén a KL2 200 
méteres versenyen indul. 

és román ellenfelekkel mérkőz-
hetnek meg a vecsési sportolók. 
A sporteseményt augusztus 19. 
és 21. között rendezik meg.  

VT   

 Varga Katalin a vb-n és az Eb-n 
szerzett tapasztalatairól, élményei-

ről következő számunkban számol 
be egy hosszabb interjúban.  Sz. Gy. 

Varga Katalin parakajakos a müncheni multisport 
Európa-bajnokságon 2022. augusztus 18-án 
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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

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  augusztus 22-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  augusztus 29-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – szeptember 5-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  szeptember 12-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  szeptember 19-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  szeptember 26-ával
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSORBA  

CSALÁDI FOGÁSZAT

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

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

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!

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:  

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

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

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

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

SHOP.JEGTRADE.HU

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 
KAKAÓKRÉMMEL 
TÖLTVE

Ft
1370Ft 
/

COCO BOLITA 
KÓKUSZGOLYÓ 

TEJES KRÉMMEL 
TÖLTVE

PRÉMIUM
JÉGKOCKA 

907Ft/

SÁGA FASÍRTGOLYÓPARAJPÜRÉ
378Ft/

SÁGA MINI KIJEV 
994Ft 649Ft/

FASÍRTGOLYÓ

SÁGA FINI MINI  
DINOSZAURUSZ

Ft 
999Ft/

SÓSKA
399Ft/

Ft/

ITALPASTA  
TAGLIATELLE TÉSZTA

558Ft/

Zúzott JÉG
808Ft/

AKCIÓ!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

9
AKCIÓ!AKCIÓ!

569
1194

591
540

489
439

699

PADLIZSÁNKRÉM
889Ft/

FtFt
1370Ft 

/

F

994Ft
649Ft/

994Ft
649Ft/

999999444F

F
99

999999999444F

999999444F
649

ITALPASTA  
PENNE TÉSZTA

Ft/

BÁBOLNA PULYKA
MELL SAJTTAL TÖLTVE

Ó

Ft 999Ft
/
F
///

A feltüntetett árak bruttó árak. Az akciók a készlet erejéig érvényesek! 



24 ÓRÁS 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZÉLES, AZONNAL 
ELÉRHETŐ VÁLASZTÉK

GYORS, ZÖKKENŐMENTES 
ÜGYINTÉZÉS

Vecsés
Lőrinci utca 59-61.

C5 épület

www.nextcarrental.hu

H-P: 9-17

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!

É

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!


