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Madártávlatból így fest 
a kézilabda munkacsarnok HÍREK

A Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. 
beruházásban megvalósuló sportlé-
tesítmények kivitelezése tavaly év 

vége óta tart. A tanuszoda alapkövét novem-
ber 3-án rakták le, a kézilabda munkacsarnok 
építése pedig egy héttel később, november 
10-én kezdődött. A kivitelezést a székesfe-
hérvári Peszter Építőipari Kft. 
végzi. Az építkezésekkel kap-
csolatban Czibolya Zoltán kép-
viselő, a sportbizottság elnöke a 
Williams Televíziónak nyilatkoz-
va elmondta, a kézilabda mun-
kacsarnok építkezése halad jobb 
ütemben. A Halmi téren már nem 
csak a falak állnak, a létesítmény 
tetőszerkezete is elkészült. A bi-
zottság elnöke hozzátette, az ön-
kormányzatnak is van feladata 
a beruházással, többek között a 

AZ UTCA HANGJA

Szeptember 24–25-én 
rendezik meg a huszadik 

Vecsési Káposztafesztet.  A 
sváb kultúra hagyományait 

mutatja be a rendezvény, 
ahol többek között a helyi 

kézművesek termékei is 
megjelennek. A rendezvényen 

a felnőtteket és persze a 
gyerekeket is változatos 

kulturális műsorok várják. 

Tervezi, hogy kilátogat 
A KÁPOSZTAFESZTRE? 

Bár nem vagyok vecsési, de sokat hal-
lottam a Káposztafesztiválról. Remek 
programok szoktak lenni, és tudomá-
som szerint különleges helyi káposz-
tás ételeket is lehet fogyasztani. A 
részletes programot még nem láttam, 
de mindenképpen szeretnék kimenni 
a fesztre a párommal, de a barátaim, 
ismerőseim is jelezték, hogy szívesen 
részt vennének az eseményen. Hallot-

tam például, hogy Szűcs 
Judit is ott lesz. Miu-

tán savanyítóban 
dolgozom, ezért 

a káposztát
 – mint a fesz-
tivál jelképét – 
jól ismerem, de 
biztosan talá-

lunk majd olyan 
helyi ételeket is, 

melyek felkeltik az 
érdeklődésünket.   

Minden évben elme-
gyek a fesztiválra, álta-
lában a barátaimmal 
közösen veszünk részt 
a programokon. Úgy 
ítélem meg, hogy a fesz-
tivál évről évre szépen fej-
lődik, és a programokat te-
kintve minden látogató számára 
biztosít érdekességeket, ezért a magam 

részéről nem változtatnék 
rajta semmit. Nem szok-

tam külön készülni rá, 
de a rendezvényen sok 
ismerősömmel futok 
össze, így ez egy kitű-

nő alkalom a beszélge-
tésekre is. Feltűnt, hogy 

egyre több külföldi is meg-
jelenik, ami mutatja, hogy ez 

a kulturális program Vecsésen túl 
is népszerű és kedvelt.    

Természetesen min-
den évben kiláto-
gatunk az egész 
családdal a Ká-
posztafesz-
tiválra. Van 
egy barátom, 
aki káposztá-
val foglakozik, 
van egy kiállítá-
si sátra, és ilyenkor 
mindig meglátogatjuk. 
Mindig változatos programok vannak, 
bár nem szoktam készülni előre, de 
mindig találok olyan eseményt, ami 
felkelti a fi gyelmemet. Nem csak ma-
gyarok, hanem külföldiek is részt vesz-
nek a fesztiválon, például sokan jön-
nek a rendezvényre Erdélyből. Tíz év 
óta élek Vecsésen, és a Káposztafesz-
ten túl is elégedett vagyok a város-
ban megrendezett kulturális progra-
mokkal. 

Dezserán Zita 

Vecsési lakosként minden év-
ben kint vagyunk a család-
dal a fesztiválon. Most 
már a gyerekeket is 
visszük magunkkal. A 
szembeszomszédunk 
kint büfés, így persze 
őt is meglátogatjuk. 

Igaz, hogy nem keresünk különleges 
programokat, de sétálunk, és mindig 

találunk valami érdekes látni-
valót. A feleségem egyéb-

ként is kötelezően kint lesz 
az idősek otthona mi-
att. Számunkra nem a 
buli az érdekes, hanem 
a rendezvény hangu-
lata. Vecsés méreté-

hez képest ez egy hatalmas kulturális 
rendezvény, de ha kisebb lenne, mi ak-
kor is kimennénk körülnézni. Sok isme-
rősömmel összefutok, sőt legutóbb még 
az unokatestvéremmel is, akivel nagyon 
ritkán szoktam találkozni. A Káposzta-
fesztre az egész országból jönnek, leg-
utóbb például nyírségi ismerősömbe is 
belebotlottam. 

Práczki Péter, fotó: VN

Alács Sándor

Kerekes Tibor 

parkolók és a járda 
építése is városi költ-
ségvetésből valósul 
meg, továbbá a csar-
nok melletti terüle-
tet az önkormányzat 
parkosítja és kiala-
kít egy új játszóteret. 
A kézilabda munka-
csarnok kivitelezése 
várhatóan év végére 
készül el. 
 A Lanyiban is fo-
lyamatosan haladnak 
a tanuszoda munká-

lataival, de ennek a létesítménynek a kivite-
lezése bonyolultabb, feltételezhetően ezért 
nincs még olyan készültségi szinten, mint a 
kézilabda munkacsarnok.  
 (A két állami beruházásról következő lap-
számunkban szeretnénk részletesebb tájékoz-
tatást adni. Ehhez a beruházást végző BMSK 

Épül a tanuszoda 
és a kézilabda 

munkacsarnok 
A két állami beruházásról, illetve további városi 

fejlesztésekről is beszélt Czibolya Zoltán, a sport bizottság 
elnöke a Williams Televíziónak adott interjúban. 

A Halmi téren épülő kézilabda mun-
kacsarnok amellett, hogy a kézilabda-
csapatok igényeit kiszolgálja, az iskolai 
testnevelés célját is kielégíti, így a Hal-
mi iskola diákjai a mai kor elvárásainak 
megfelelő színvonalú csarnokban ve-
hetnek részt a tornaórákon. Emellett 
utánpótlás-nevelés céljára és tömeg-
sport rendezvények lebonyolítására 
is alkalmas lesz az épület.
 A tanuszodát a Lanyi utca–Tó utca 
kereszteződésében, a Lanyi terüle-
tén építik fel. A tervek szerint két tan-
medencét alakítanak ki az épületben. 
A kisebb 10×6 méter területű, 0,8 mé-
ter vízmélységgel, a nagyobb 25 × 15 
méteres, 1,9 méteres vízmélységgel. A 
létesítmény az úszásoktatás mellett a 
lakossági igényeket is kiszolgálja. 

A lakossági igénye-
ket is kiszolgálja 
a két létesítmény

írásos engedélyére van szükség. Bízunk ben-
ne, hogy ezt meg is kapjuk még az októberi 
lapzártánkat megelőzően.) 

Felújították az iskola kerítését
A sportbizottság elnöke elmondta, hogy tan-
évkezdésre elkészült a Halmi Telepi Általá-
nos Iskola új kerítése. A régi, elavult kerítés 
állapotát tekintve és esztétikailag is megérett 
a cserére, a bejárati résznél teljes hosszában 
fel kellett újítani. Az iskolánál új járda és par-
koló is épül, így lesz teljes a felújítás – tette 
hozzá Czibolya Zoltán

További sporttal kapcsolatos 
beruházások várhatók
A társasági adóból befolyó támogatásokat 
központilag csökkentették, ezért Vecsésen 
is szűkülnek a sportberuházásra fordítható 
összegek, de a tavalyról áthúzódó fejleszté-
sek pénzügyi forrása biztosított. Ennek ke-
retében újíthatják fel egy 170 méteres szaka-
szon a Dózsa György úti sporttelep kerítését, 

illetve egy kisebb pályafelújítás 
is szerepel a tervek között. 
 A közeljövőben az új sport-
centrum lelátói is megér-
keznek – árulta el az elnök. 
A nagypálya mellett egy 128 és 
egy 80 fős lelátót alakítanak ki, a 
műfüves pálya mellett pedig két-
szer 24 fős lelátót helyeznek el.
 Czibolya Zoltán elmondta, a 
felsorolt fejlesztések mintegy 30 
millió forintból valósulhatnak 
meg.    VN 

E havi körkérdésünkben az 
iránt érdeklődtünk, hogy 
a vecsési járókelők isme-

rik-e a város legnagyobb rendez-
vényét, és terveznek-e látogatást 
tenni a Káposztafesztre? Idén hu-
szadik alkalommal rendezik meg 
a fesztivált, a jubileumi rendez-
vényre számos kiváló programmal 
készülnek a szervezők. Országszerte is-
mert sztárfellépők sokaságát hívták meg a 
kétnapos rendezvényre, és emellett termé-
szetesen a vecsési sváb hagyományokat fel-
elevenítő programelemek is nagy hangsúlyt 
kaptak. A koronavírus-járvány miatt tavaly 
és 2020-ban is elmaradt a rendezvény, de 
idén szerencsére semmi nem gördített aka-
dályt a fesztivál megrendezése elé. Bízunk 
benne, hogy olvasóink közül is sokan el-
látogatnak az Epresbe szep tember utolsó 
hétvégéjén, és mindenki talál kedvére való 
elfoglaltságot a gazdag programkínálatban. 
Kérdezősködésünk alkalmával ezúttal négy 
személyt szólítottunk meg, akiknek ezúton 
is köszönjük, hogy megosztották velünk a 
véleményüket.   
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A tanuszoda építkezése a Lanyiban

A Halmi suli 
új kerítése
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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ugyanaz a bizonytalanság 
lépett fel az önkormányzatoknál, 

MINT A HÁZTARTÁSOKBAN 
Országszerte aggódhatnak az önkormányzatok az egyre csökkenő bevételek és a 

megsokszorozódó kiadások miatt. Az energiaárak emelkedése és az elszálló infl áció 
okozta pénzügyi problémák Vecsést is érintik. Szlahó Csaba polgármester a Williams 
Televízió Vecsési Magazin című műsorában borús és bizonytalan jövőképet vázolt fel.   

Drágul a menza, a Központi Konyhának
is szembe kell néznie az áremelkedésekkel

A városi költségvetés ter-
vezésekor elsősorban 
mindig azt tartotta szem 

előtt a képviselő-testület, hogy 
az intézmények zavartalan mű-
ködéséhez és az tervezett beru-
házások megvalósításához szük-
séges összegeket biztosítsák. A 
megfontolt gazdálkodás eredmé-
nyeként Vecsés a fejlődés útjá-
ra lépett és nem is tért le róla az 
elmúlt években. De szaladhat 
bármilyen jól a szekér, az ön-
kormányzatok nem vonhatják 
ki magukat az általános gazda-
sági hatások alól, különösen egy 
olyan nehéz időszakban, ami-
lyen az elmúlt hónapokban kö-
szöntött ránk. Még a koronaví-
rus-járvány nyomán jelentkező 
gazdasági károkat sem hevertük 
ki, mire az ukrán-orosz háború 
miatt jelentkező energiaválság 
ránk rúgta az ajtót. A forint soha 
nem látott mélységekbe zuhant, 
az árak pedig az egekbe szök-
tek. Mindezek mellett az extrém 
száraz nyár miatt még az aszály 
is súlyos gondokat okozott Eu-
rópa-szerte.   
 – Ezek a problémák így ösz-
szeadódva mindannyiunk életét 
alaposan próbára teszik. Bizony-
talanságot látok és bizonytalansá-
got érzek, senki nem tudja pon-
tosan megmondani, hogy mivel 
és hogyan kell számolni az elkö-
vetkező években. A legnagyobb 
probléma, hogy az energiaárakat 
sem tudjuk pontosan meghatá-
rozni. Ha azt mondom, hogy jelen 
pillanatban az önkormányzatok-
nak is a piacról kell megvenni-
ük a gáz és a villamos energiát, 
akkor ezzel mindent elárultam. 
Hatszorosára növekedett a vil-
lamos energia és négyszeresére 

a gáz ára – mutatott rá a legége-
tőbb problémára Szlahó Csaba 
polgármester. 
 Az energiaárak drasztikus 
emelkedése miatt augusztusra 
elfogyott Vecsésen az a keretösz-
szeg, melyet az intézményi rezsi-
költségek kifi zetésére különített 
el az önkormányzat. Erre a célra, 
továbbá a közvilágítás költségei-
nek az emelkedése miatt év végé-
ig további 80-100 millió forintot 
kell biztosítania a képviselő-tes-
tületnek – derült ki az interjúból. 
 – Ugyanaz a bizonytalanság 
lépett fel az önkormányzatoknál, 
mint a háztartásokban. Otthon is 
látjuk a számlákat és várjuk, hogy 
mi következik ezután, mert nem 
tudjuk, hogy mivel kell számol-
nunk – mondta a polgármester. 
 De a magas energiaárak nem 
csak az önkormányzatoknál és 
nem csak Magyarországon okoz-
nak majd problémát. 
 – A magas költségeket még a 
nagyvállalatok sem tudják fi nan-
szírozni, ez pedig munkanélküli-
séget generál, ami oda vezet, hogy 
a drágulást még kevésbé bírják el 
az emberek, ezért még nagyobb 
lesz a feszültség. Nem tudom el-
képzelni, hogy az Európai Unió-
ban ez bárkinek érdekében állna, 
mert ez óriási problémákhoz ve-
zet. Látjuk azt is, hogy ennek mi-
lyen árfelhajtó tényezői vannak. 
Ha felemelkedik az üzemanyag- 
és az energiaár, akkor visz min-
dent magával, a termelési költ-
ségektől a szállítási költségekig. 
Láthatjuk például, hogy meny-
nyibe kerül egy bevásárlás a bol-
tokban. Körülbelül duplája, mint 
amennyit eddig költöttünk rá. Ha 
ez így folytatódik, akkor nem fog-
juk tudni kifi zetni. Ezzel az ön-

kormányzatok nem tudnak lépést 
tartani, de a cégek és a lakosság 
sem. Nem csak Magyarországon, 
hanem Nyugat-Európában sem, 
ahol azért nagyobbak a tartalé-
kok – mondta Szlahó Csaba, hoz-
zátéve, hogy ebben a pillanatban 
elég sötétnek látja a jövőt, de bí-
zik abban, hogy az EU-s és a ma-
gyar vezetők kezelni fogják a ki-
alakult helyzetet.

  Az önként vállalt 
feladatok lehetnek 
a spórolás első áldozatai
A polgármester kérdésre vála-
szolva kifejtette, hogy a bevételek 
csökkenése és a kiadások növeke-
dése esetén a beruházásokon és a 
támogatásokon tud pénzt megta-
karítani az önkormányzat. 
 – Mindig a biztonságos üze-
meltetést tartjuk a legfontosabb 
feladatunkat. Ha növekednek a 
kiadásaink és csökkennek a be-

vételeink, akkor az önként vál-
lalt feladatinkat kell visszafogni. 
A beruházásokból és a támogatá-
sokból tudunk visszavenni, hogy 
az intézmények és a város biz-
tonságos működésének a fede-
zetét biztosítsuk. Erre az évre 
még tudunk kalkulálni, de hogy 
jövőre mi várható, az attól függ, 
hogy milyen árakkal és kiadások-
kal kell számolnunk. Nagyon bí-
zom benne, hogy az önkormány-
zatnak nem kell visszavennie a 
szolgáltatások megszokott szín-
vonalából. Ha ez az ára, akkor 
inkább nem építünk új járdát, 
hanem mindent pénzt az üzeme-
lésre fordítunk, hogy működje-
nek az óvodáink, a bölcsődéink, 
az egészségügyi intézményeink, 
és minden egyéb, ami az önkor-
mányzathoz tartozik. Remélem, 
hogy erre nem kerül sor, mert 
igyekszünk úgy gazdálkodni, 
hogy mindenre jusson, de még 
egyszer mondom, egyelőre na-

ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Vecsés Város Önkormány-
zata a 15/2015. (VII.30.) 
Ök. rendelete alapján a 
2022/2023-as tanévre 
meghirdeti Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatát a 
felsőoktatási intézmények 
(egyetem, főiskola) nappa-
li tagozatán tanuló hallga-
tóinak támogatására.

Az Önkormányzati Ösztöndíj 
odaítélése pályázat alapján 
történik. Az Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázaton részt 
vehet, aki államilag elismert 
hazai felsőoktatási intéz-
ményben, teljes idejű, nap-
pali képzés munkarendje sze-
rint, egyetem vagy főiskola 
hallgatójaként az első dip-
loma megszerzéséért foly-
tat tanulmányokat alapkép-
zésben, mesterképzésben, 
vagy osztatlan képzésben. 
Vecsés város közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel 
rendelkezik és a pályázat be-
nyújtását megelőző tanévet 
legalább jó (3,51-5,00) tanul-
mányi eredménnyel zárta.
 Évente öt hallgató része-
sülhet az ösztöndíjban. Az 
ösztöndíj összege egy ta-
nulmányi évre (10 hónapra) 
20 000 Ft/fő/hó. Az ösztön-
díj elnyerésére minden évben 
új pályázatot kell benyújtani.
 A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2022. ok-
tóber 10. 
 A pályázat benyújtá-
sának helye: Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal, 2220 
Vecsés, Szent István tér 1. 
em. 7.

 
 
 
 

A pályázatot a Kulturális Bi-
zottság elnökének – dr. Lugo-
si Mária – címezve személye-
sen, vagy postai úton lehet 
benyújtani. A postai úton be-
nyújtott pályázat esetében 
a benyújtás napja a postára 
adás napja. 
 Az ösztöndíjra pályázó 
hallgató köteles tanulmányi 
eredményét, hallgatói jog-
viszonyának fennállását – 
szemeszterenként – az in-
tézmény által kibocsátott 
okmánnyal igazolni.
 A pályázatot egyfordulós 
pályázat alapján a Kulturális 
Bizottság bírálja el, a benyúj-
tási határnapot követő első 
bizottsági ülésen és határo-
zattal dönt az ösztöndíj oda-
ítéléséről.
 A tanulmányok megsza-
kítása és halasztása az ösz-
töndíj megvonásával jár. Ez 
esetben a hallgató a jogcím 
nélkül felvett összeget köte-
les az önkormányzatnak 15 
napon belül visszafi zetni.
 A mellékletekkel együtt a 
következő iratokat is csatol-
ni kell: írásos kérelem, isko-
lalátogatási igazolás, tanul-
mányi eredmény igazolása. 
 A kötelező mellékletek 
letölthetők: www.vecses.hu 
(Polgármesteri Hivatal/Le-
tölthető nyomtatványok/
Igazgatási Osztály). Pályá-
zati űrlapot, illetve további 
tájékoztatást a polgármes-
teri hivatal 7-es irodájában 
vagy a 29/555-231-es tele-
fonszámon kaphatnak az ér-
deklődők.

Vecsés Város Önkormányzat

gyon nehéz megmondani, hogy 
mire számíthatunk a jövőben.  

Emelkedtek a menza árak 
Az energiaárak mellett az élelmi-
szerárak drasztikus emelkedése 
is sokkoló. Az önkormányzat ál-
tal működtetett Központi Kony-
hának is szembe kellett néznie a 
rezsiköltségek és az alapanyagok 
féktelen drágulásával, ami végül 
oda vezetett, hogy hosszú idő 
után emelni kellett az ebédek árát. 
 – Ez még mindig azt jelenti, 
hogy a vecsési önkormányzat a 
normán felül 150 millió forinttal 
egészíti ki a konyha működésé-
nek költségeit. Tehát ez a város-
nak még mindig sokba kerül – 
mondta a polgármester. 
 Szlahó Csaba arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy minden egyes tál 
kidobott étel pazarlás, amit nem 
lehet megengedni, ezért egyez-
tetésre hívták a konyhai dolgo-
zókat és az intézményvezetőket. 
 – Tarthatatlan, hogy az étele-
ket ki kell dobni, mert a gyere-
kek nem eszik meg. Azt kértük a 
konyha munkatársaitól, hogy írják 
össze, mit szeretnek a gyerekek 
és többségében ezeket az étele-
ket készítsék el. Nyilván nem le-
het minden igényt kielégíteni, de 
ha a többségnek megfelel, akkor 
az már nagy előrelépés. A szü-
lőket is kérni fogjuk, hogy jelez-
zék, ha nem jön a gyerek óvodá-
ba, mert sokszor elfelejtik, az étel 
pedig megmarad. Az szintén óriá-
si pocsékolás, hogy a konyha úgy 
főzi le az adagokat, hogy utána az 
fölöslegesen ott marad – mondta 
a polgármester.
   
Energetikai felújítá-
sokkal lehet csökkenteni 
a rezsiköltségeket 
Az elmúlt években jelentős ener-
getikai korszerűsítések történtek 

a vecsési intézményekben. Nyí-
lászárócserék, napkollektorok és 
szigetelés került a régebbi épü-
letekre, az újak pedig már a mai 
kor előírásainak megfelelően, az 
energiahatékonysági szempon-
tok fi gyelembevételével épültek. 
 – A megújuló energiák és a 
károsanyag-kibocsátás csök-
kentése mind fontos szerepet 
játszott a pályázatoknál. Ennek 
köszönhetően a polgármesteri 
hivatalban, a kulturális központ-
ban és tulajdonképpen az ösz-
szes intézményünkben jelentős 
az energiamegtakarítás. Az új 
épületek kialakításánál ez már 
mind alap szempont volt. Ebben 
az évben az egyik legnagyobb 
önerős beruházásunk is erről 
szól. A szakorvosi rendelőinté-
zet 15 éves kazánjait kicseréljük 
és az egész fűtésrendszert meg-
újítjuk, ezen felül napelemeket 
fogunk elhelyezni, hogy ezzel is 
javítsuk a hatékonyságot. A vilá-
gítótesteket LED-esre cseréltük, 
ami további megtakarítást ered-
ményez. Ezen kívül egy tisztasá-
gi festést is kapott az intézmény. 
A Grassalkovich iskolában ta-
valy történt hasonló fejlesztés, 
tavaly fűtésrekonstrukciót haj-
tott végre pályázati pénzből az 
iskola és az önkormányzat tá-
mogatásával a német önkor-
mányzat. Idén egyrészt állami, 
másrészt a Budapest Airport 
segítségével a nyílászárók cse-
réjére kerül sor több ütemben. 
Ezek a lépések összeadva ko-
moly megtakarítást eredmé-
nyezhetnek. Az előző Európai 
Uniós pályázati ciklusban az 
volt a kitétel, hogy a megúju-
ló energiák kerüljenek előtér-
be. Ez eddig is fontos kritéri-
um volt, ezek után pedig még 
fontosabb lesz – zárta gondo-
latait a polgármester.  

Varga Norbert
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Testületi ülésről jelentjük

A szeptember 6-ai rendkívüli 
testületi ülés legfontosabb 
napirendi pontja a helyi vízi köz -
műcég állami tulajdonba vételé-
vel kapcsolatos tájékoztató volt. 

Az önkormányzat 
megtartaná, az állam vinné  
A VÍZIKÖZMŰ-VAGYONT 

Folytatják az út- 
és járdafelújítást 

Felfüggesztette az állam 
a kanyarodósáv építését

Több út- és járdaszakasz is 
megújul Vecsésen az év hátra-
levő hónapjaiban – mondta el 
lapunknak Alattyányi István. 

A gazdasági bizottság elnökétől megtud-
tuk, hogy a Város utcában a Fő út és a 
Malom utca közötti részen újítják fel a 

járdát, a Széchenyi úton pedig a járdafelújítási 
munkálatok második üteme következik, mely 
során a Szabadkai utca és a Gárdonyi utca kö-
zötti szakaszon hajtanak végre burkolatcserét. 
 A Lőrinci utca-Előd utca kereszteződésénél 
lévő buszmegállóknál gyalogos átkelőt alakí-
tanak ki, továbbá itt is tervben van a járda fel-
újítása, a Küküllői utcától egészen a business 
parkig mindkét oldalon megújul a gyalogút 
burkolata.

 A Széchenyi utcában is a jár-
dafelújítás munkák második üte-
me következik, mintegy 250 mé-
ter hosszú szakaszon cserélik a 
burkolatot a Szabadkai utca és a 
Gárdonyi Géza utca között.  
 A Budai Nagy Antal utcában több ütem-
ben újítják fel a gyalogutat. Az első lépésben 
a Dózsa György út és a Bocskai utca közöt-
ti nagyjából 400 méteres szakaszon cserélik 
ki a régi burkolatot. 
 A lakótelepen is elkezdődhetnek idén a fel-
újítási munkálatok, a Kellner Dr. utcában a 
játszótér és a Fő út közötti járdaszakasz fel-
újítását tervezi az önkormányzat. A kivite-
lezést több ütemben hajtják végre, a teljes 
szakasz felújítása várhatóan jövő tavaszra 
fejeződik be. 

Útfelújítások
Az útfelújításokkal kapcsolatban Alattyányi 
István elmondta, hogy az önkormányzat idei 

tervei között szerepel a Temető utca Vágóhíd 
és Vásártér utca közötti szakaszának burko-
latcseréje. A Fő útról nyíló Sziget közt is fel-
újítják – tudtuk meg a bizottság elnökétől –, 
a jelenleg még földes útszakaszt teljes hosz-
szában leaszfaltozzák. 

A kertekaljai megálló 
területét is rendezhetik
Az önkormányzat tervei között szere-
pel a Vecsés-Kertekalja vasúti megál-
ló elhanyagolt területének rendezése is. 
A megálló egykori épületének helyén 
lévő földes területen szeretne egy szép 
utcarészt kialakítani a városvezetés, pa-
dokkal, új burkolattal és zöldfelülettel. 

A terület rendezésére a MÁV 
illetékes osztályával történő 
egyeztetést követően kerül-
het sor. 
 Alattyányi István kiemelte, 
hogy a felsorolt felújításokat még 
idén szeretné elvégeztetni az ön-
kormányzat, de a munkálatok me-
netét az időjárás is befolyásolja. 
A megváltozott időjárási viszo-
nyok miatt elmaradt beruházá-
sok jövőre folytatódnak.  

Vén

  Februárban még arról adhattunk hírt olvasó-
inknak, hogy idén elkészülhet a Dózsa György 
úti nagysorompónál 
a kanyarodósáv, ez-
által biztonságosab-
bá válna a vasúti átjá-
rón történő áthaladás 
és a bosszantó torló-
dások is csökkenné-
nek. Ezzel szemben 
most arról kell tájé-
koztatnunk a Vecsé-
si Tájékoztató olvasó-

it, hogy az állam a nehéz gazdasági helyzetre 
hivatkozva ezt a beruházást is felfüggesztette. 

 Mint ismert, a központi költségvetés kiadá-
sainak csökkentése miatt az állam idén ezer-
milliárdos nagyságrendben halaszt el beruhá-
zásokat. Folyamatban lévőket nem állítanak 
le, így a kézilabda munkacsarnok és a tan-
uszoda kivitelezése folytatódhat, de új beru-
házásokat egyelőre nem kezdenek el. 
 Szlahó Csaba polgármestert a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. ügyvezető igazgatója 
korábban arról tájékoztatta, hogy 54 beruhá-
zásból kettőt meghagyott az állam, az egyik 
a vecsési kanyarodósáv volt, de végül a kö-
vetkező körben ezt is felfüggesztették. Ve-
csés önkormányzata több éven át dolgozott 
a beruházás megvalósításáért, a tervek el-
készítése több millió forintba került, a mun-
kálatokat nyár elején kezdhették volna. Azt 
egyelőre nem tudni, hogy mikor kerül újra 
napirendre a kanyarodósáv kialakítása.  N. 

DÍJMENTESEN 
LEADHATÓK 
A VESZÉLYES 
HULLADÉKOK

A Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. lehető-
séget biztosít ügyfeleinek a házhoz menő lom-
talanítás keretében be nem gyűjtött, veszélyes 
hulladékok díjmentes leadására október 15-
én, szombaton 8 óra és 14 óra között. Helyszí-
ne: Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. (Szé-
chenyi út 141.).
 A háztartásban összegyűlt veszélyes hulla-
dékot kizárólag a megjelölt időpontban és hely-
színen, az ideiglenesen kialakított gyűjtőponton 
lehet leadni. A veszélyes hulladék átvételi szol-
gáltatást kizárólag vecsési lakosok, eredeti lak-
címkártyával és személyi igazolvánnyal történő 
igazolással vehetik igénybe. 
 A társaság telephelyén a következő háztar-
tási mennyiségű veszélyes hulladékok adhatók 
le: festékek, lakkok (max. 10 db/ háztartás), oldó-
szer, hígítószer (max. 10 db/ háztartás), veszélyes 
anyaggal szennyezett göngyölegek (fl akon, do-
boz, max. 10 db/háztartás), fénycsövek, izzók, fes-
tékpatronok, tonerek, fáradt olaj és göngyölegei 
(max. 10 db/ háztartás), növényvédő szerek (max. 
10 db/ háztartás), sütőolaj és göngyölegei, száraz-
elem, akkumulátor (személygépjármű).  
 A Városgondnoknak nem áll módjában át-
venni ipari mennyiségű és jellegű veszélyes hulla-
dékot, nem beazonosítható vagy a felsorolásban 
nem szereplő veszélyes hulladékot, elektronikai 
hulladékot és gumiabroncsot (ezeket a hulladé-
kokat lakossági házhoz menő lomtalanítás ke-
retein belül szállítják el), építőanyag hulladékot 
(vakolatok, cement, ragasztó anyag egyéb por-
állagú építőanyag). 
  Amennyiben a veszélyes hulladék leadással 
kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, hívja a 
Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. ügyfélszol-
gálatát 06-29/350-563 telefonszámon, vagy írjon 
e-mailt az info@v-varosgondnok.hu címre.   

VT info

ELHUNYT 
dr. Jeszencsák Edit

Életének 78. évében, 
rövid, de súlyos be-
tegség után elhunyt 
dr. Jeszencsák Edit. 
A ’70-es évektől dol-
gozott a vecsési köz-
igazgatásban. Előbb 
szabálysértési elő-
adóként, majd 1978-

tól a rendszerváltozásig a Végrehajtó Bizottság 
titkára volt. 1990 után ügyvédként tevékenyke-
dett haláláig.
 Nyugodjon békében. VT info

Megújul a Temető utcai 
járda a Vágóhíd utca és Vásár-

tér utca közötti szakaszon

A Város utcában a Fő út és a Malom utca 
közötti járdaszakaszt újítják fel

Szilárd burkolatot kap a Sziget köz

Az országgyűlési választás előtti Vecsés ígéretet kapott 
a kanyarodó sáv megépítésére, de most úgy fest, 

hogy marad minden a régiben a nagysorompónál 

A napirendi pontok megvitatása előtt a 
Halmi József tér új játszóterének lát-
ványterveit mutatta be a testületnek 

Czibor-Gergics Ilona, az Acer Kft. tervező-
je. Olvasóink előtt ismert, hogy a Halmi Jó-
zsef téren korábban elbontották a játszóteret 
a kézilabda munkacsarnok építése miatt, de 
sokan használták, népszerű volt a kisgyer-
mekesek körében, ezért új szabadidőparkot 
terveztetett a képviselő-testület. 
 A tervekkel kapcsolatosan Czibor-Gergics 
Ilona elmondta, hogy három új funkció, egy 
játszótér, egy pihenőpark és egy saját test-
súlyos edzésre alkalmas gépeket magában 
foglaló fi tneszpark kapna helyet a területen. 
A tervezéskor az is felmerült, hogy az Alapel-
látási Központ elé tervezett Generációk kútja 
díszkutat is itt helyeznék el.  
 A játszótér központi eleme egy nagymére-
tű sokfunkciós vár, emellett hinták, csúszdák 
és nagymozgásos játékok, trambulin és forgó 
hinta is helyet kapna a parkban. Az egészen 
kicsi gyerekek számára egy térhatárolóval el-
látott homokozót és rugós játékokat helyezné-
nek el. 
 A tér belső járdáit térkő boríthatja, hang-
súlyosak lennének a zöldterületek – mintegy 
1100 négyzetméter aktív zöldfelületet terveztek 
– továbbá 43 új facsemete ültetésével gyarapí-
tanák a Halmi tér fáinak számát. A nagyobb 
komfort érdekében ivókutat, mobilvécét, il-
letve pelenkázót is elhelyeznének a szabad-
időparkban.

 A játszótérrel kapcsolatban egy későbbi idő-
pontban születhet döntés, a látványterveket tá-
jékoztató jelleggel mutatták be az ülésen.   

Vecsés nem adná a 
vízművet az államnak
Így van ezzel a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. valamennyi tulajdonosa, a 
szolgáltatási területen lévő önkormányza-
tok. Szlahó Csaba polgármester elmond-
ta, az városvezetők nem szívesen adnák át a 
víziközműcéget, de elképzelhető, hogy nem 
marad más választásuk a magas energiaárak 
miatt. A DPMV Zrt. a többi vízműhöz mér-
ten még viszonylag szerencsés helyzetben van, 
mert a működése év végéig biztosított, a jövő 
év pedig nagy mértékben függ az energiaárak 
alakulásától. De nem csak az energiaárak el-
szabadulása miatt kerültek nehéz helyzetbe a 
vízművek. A rezsicsökkentés miatt keletkezett 
bevételkiesés, a közművezetékek után fi zeten-
dő adó, az általános forgalmi adó és a szak-
emberhiány is okolható a kialakult helyzetért.  
 A DPMV Zrt. augusztus 25-én a polgár-
mesterek támogatásával levelet küldött Palko-
vics László innovációs és technológiai minisz-
ternek , melyben az integrációval kapcsolatos 
aggályokat sorolták fel. Például, hogy a mi-
nisztérium tájékoztatóján bemutatott ajánlat 
csak az év végéig jelent megoldást a működé-
si költségekre, de azt nem tudni, hogy mi vár-
ható a későbbiekben. (A 2023-as költségvetés-
ben mindössze 50 milliárd körüli támogatást 
különítettek el az állami tulajdonú vízművek 
számára, ami nem azt mutatja, hogy a töme-
ges cégátadás utáni működési fi nanszírozás-
sal számoltak volna.) Az DPMV Zrt. emellett 
azt is nehezményezi, hogy az önkormányzati 
szolgáltatók annak ellenére nem kapnak egy 
fi llért támogatást sem, hogy nagyjából három-
szor akkora felhasználói kör és közművagyon 
felett rendelkeznek, mint az állami vízművek, 
amelyek több mint 130 milliárd forint műkö-
dési támogatásban részesültek.  
 – Attól tartunk a legjobban, hogy a szol-
gáltatás minősége nem lesz jobb, ha elkerül 
az önkormányzatoktól. Emellett a befolyá-
sunk is kisebb lesz vagy meg is szűnik, ami 
véleményünk szerint nem szolgálja a lakos-
ság érdekeit. Ez az álláspontunk, várjuk a fej-
leményeket, írásban is szeretnénk válaszokat 
kapni a kérdéseinkre, mert ez eddig nem tör-
tént meg – mondta a polgármester.  varga 
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Három évre elosztva mintegy 1,2 milliárd forint összegben minden idők legnagyobb 
és legtöbb zajcsökkentő megoldást nyújtó lakossági zajvédelmi programját indította el 
szeptember 1-jén a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítványon keresztül a Budapest 

Airport. A több mint tíz éve futó és most kibővített program célja, hogy a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér közelében élők zajterhelése csökkenjen az ingatlanok lakó-és 

pihenőhelyiségeiben található nyílászáróinak utólagos szigetelése vagy cseréje által. 

BUDAPEST AIRPORT: 
Elindult minden idők legnagyobb 

zajvédelmi programja 

A Budapest Airport a korábban érin-
tett 1500 ingatlanon túl számos to-
vábbi ingatlantulajdonos számára 

ajánlja fel a programban való részvétel lehe-
tőségét, amelyet több ütemben valósítanak 
meg. A programról és az érintettek köréről 
a zajvedelem.bud.hu címen lehet bővebb in-
formációt szerezni, ahol az érintett ingatlan-
tulajdonosok jelentkezésüket is könnyen és 
gyorsan leadhatják. 
 A kibővített programra több ütemben le-
het jelentkezni. A most elindított első ütem-
ben azokon a területeken érhetők el a kibőví-
tett zajvédelmi lehetőségek, ahol már korábban 
is meghirdetésre került a program, 
biztosítva ezzel, hogy a kibővített 
szolgáltatások lehetőségével az itt 
található ingatlanok tulajdonosai is 
élhessenek. Ezt követően több lé-
pésben halad tovább a program, az 
érintett településeken és kerületek-
ben egyszerre bővítve lépésről lé-
pésre az érintett területeket. További 
újdonság, hogy most először részt 
vehetnek a programban egyes kő-
bányai ingatlantulajdonos is, a 10. 

kerület korábban nem 
szerepelt az érintett te-
rületek között.
 Az ingatlantulajdo-
nosok kétféle módon, 
postai úton és online 
is leadhatják jelent-
kezésüket a program-
ra. Az összesen 4000 
érintett lakóingatlan 
tulajdonosait a Buda-
pest Airport hamaro-
san postai úton, levél-
ben is tájékoztatja a 
program egyes üteme-
iről, a program részle-
teiről és a jelentkezés 
menetéről. A részle-

tekről, az érintettek köréről a zajvedelem.bud.
hu címen is lehetőség van információt szerez-
ni, ahol egyúttal az érintett ingatlantulajdo-
nosok jelentkezésüket is leadhatják, valamint 
választ kaphatnak a gyakran felmerülő kér-
désekre.  A programban minden ingatlantu-
lajdonos részt vehet, akinek a kijelölt terüle-
ten ingatlanja van, és a feltételeknek megfelel. 

A program keretében 
kérhető szolgáltatások
Pótlólagos ablakszigetelés: a házak lakó- és 
pihenőhelyiségeinek nyílászáróira ingyenesen 

kérhető olyan 6 mm vastagságú plusz üveg-
tábla az ablak nyíló szárnyának belső felüle-
tére, ami akár 10-12 decibellel csökkenthe-
ti a külső zajokat.
 Ablakcsere: 10 évnél idősebb ablakok ese-
tében a hálóhelyiségekben ingyenesen, egyéb 
lakóhelyiségekben (pl. nappali) költségmeg-
osztással kérhető.
 Redőnytok szigetelése: olyan ablakok ese-
tében, ahol a redőny közvetlenül az ablak fe-
lett egy tokban található, a redőnytok hang-
szigetelése is ingyenesen kérhető. 
 Szellőztető berendezés: olyan hangszige-
telt fali készülék is ingyenesen kérhető a há-
lószobákba a nyugodt alvás érdekében, amely 
zárt ablak mellett is friss levegőt juttat kint-
ről a hálószobába 
 Annak érdekében, hogy a program és az 
újonnan bevonásra kerülő településrészek a 
lakók igényéhez igazodjanak, a Budapest Air-
port 2022 év elején részletes konzultációt kez-
deményezett az érintett kerületek és települések 
polgármestereivel. 2022 júniusára – többszöri 
egyeztetést követően – az 1,2 milliárd forint 
keretösszegű program véglegesítésre került, 
és 2022. szeptember 1-jétől kezdődően a kö-
vetkező 3 évben meg is valósul. 
 A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
a környező kerületekkel és településekkel 
együtt évek óta, közösen fejleszti a térsé-
get, a Budapest Airport a környéken élők 
életminőségére kiemelt fi gyelmet fordít. To-

vábbá egy évvel ez-
előtt a vállalat meg-
kezdte a zajvédelmi 
zónában található 
több iskola- és óvo-
daépület ablakszige-
telését vagy ablak-
cseréjét is az érintett 
önkormányzatokkal 
közösen kiválasztva 
az intézményeket. 
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tC sipler Norbert rendőr alezredes, mo-
nori rendőrkapitány elmondta, a ha-
tárvadászok toborzása jelenleg a rend-

őrség egyik kiemelt feladata. A határvadász 
egységeket felállították, ezeket kell feltölteni 
a megfelelő létszámmal. Emellett az iskola-
őrök toborzására is nagy hangsúlyt helyez-
nek, jelenleg a Monori Rendőrkapitányság 
illetékességei területén lévő három általános 
iskolájában betöltetlen ez a pozíció.  
 A két munkakörrel kapcsolatban Csipler 
Norbert kiemelte, hogy azok eltérnek egy-
mástól. Míg a határvadászok kizárólag a 
zöldhatár mentén, öt megyében látják majd 
el feladataikat, addig az iskolaőrök kizárólag 
a Monori Kapitányság területén lévő iskolá-
ban kapnak állást. Ebből következik, hogy 
az iskolaőrök a Monori Rendőrkapitányság 
munkavállalói állományába kerülnek, de a 
határvadászok a készenléti rendőrség határ-
vadász ezredének kötelékében teljesíthetnek 
szolgálatot. 
 A határvadász munkakörrel kapcsolatban 
Papp Tatjána rendőr százados adott részle-
tes tájékoztatást. Elmondta, hogy a Mono-
ri Rendőrkapitányság nem csak lehetőséget 
ad a csatlakozáshoz, hanem a jelentkezés-
ben, a belépő papírok kitöltésében is segít-
séget nyújt. 
 – A képzés és maga a szolgálati hely is 
más. A szolgálati helyről a jelentkezési la-
pon kell nyilatkozni, be kell jelölni, hogy a 
16 település közül melyik helyen szeretne ha-
tárvadász szolgálatot ellátni a jelentkező. A 

képzés Budapesten lesz, és négy hétig tart. 
Ezt követően dől el, hogy ki hol tölthet be 
szolgálatot – hangsúlyozta Papp Tatjána. 
 Szolgálati helyszínek: Bács-Kiskun: Ke-
lebia, Bácsalmás, Bácsbokod, Hercegszán-
tó. Csongrád-Csanád: Szeged, Nagylak, Kis-
zombor. Békés: Battonya, Lőkösháza, Gyula. 
Hajdú-Bihar: Nyírábrány, Létavértes, Bihar-
keresztes. Szabolcs-Szatmár-Bereg: Csenger, 
Záhony, Beregsurány.
 Nem csak jogokat, hanem kötelezettsége-
ket is jelent, ha valaki a határvadász ezred-
hez csatlakozik – hívta fel a fi gyelmet Papp 
Tatjána. 
 – Hiszen a rendőrség kötelékébe tartoz-
nak majd a jelentkezők, ezen belül is egy spe-
ciális munkakört látnak el a határvadászok.
A munkakörnek megvannak a keretei, így el-
várások is vannak. Például ismerni kell a jogi 
hátteret, mert jogszerűen és szakszerűen kell 
intézkedni. A képzés megadja a szükséges 
tudást, és a végén írásbeli vizsgát kell ten-
ni. Vannak alkalmassági fordulók, elbeszél-
getések, amikor a rendőrség megválogatja a 
feladatok elvégzésére alkalmas személyeket. 
Fizikailag és pszichikailag is bírni kell ezt a 
munkakört, ezt is vizsgálják a felvétel előtt – 
mondta a rendőr százados.  
 A jelentkezés feltételei: magyar állam-
polgárság, betöltött 15. és be nem töltött 55. 
életév, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 
évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bi-
zonyítvány, egészségi, fi zikai, pszichológi-
ai alkalmasság. 
 Alapilletmény: bruttó 300 000 forint/hó 
(határvadász szolgálati pótlék 570 forint/
óra). A havi illetmény akár bruttó 399 000 
forint/hó is lehet a teljesített óráktól függő-

en. Cafetéria: 200 000 forint/év. A képzés 
első két hónapjában munkabért fi zetnek a 
jelentkezőknek, a harmadik hónaptól illet-
ményt, egyenruházati ellátást és időarányo-
san cafetéria juttatást is biztosítanak a határ-
vadászoknak. A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy azoknak a jelentkezését is várják, akik 
például nem nyertek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és a következő jelentkezésig 
szeretnének betekintést nyerni a rendőrsé-
gi munkakörbe. Amennyiben egy év múlva 
felvételt nyernek felsőoktatási képzésre, kö-
zös megegyezéssel felbontják velük a mun-
kaviszonyt. 

Három iskolába 
keresnek iskolaőrt
A Monori Rendőrkapitányság hat iskolával 
áll kapcsolatban, ebből három intézményben 
már betöltötték a pozíciót. Jelenleg a gyömrői, 
a pilisi és a monorierdői általános iskolába 
keresnek iskolaőrt – mondta el Kecskés Me-
linda, a Monori Rendőrkapitányság humán-
igazgatási előadója. 
 – Az iskolaőrök nem a hivatásos állo-
mányba kerülnek, hanem munkavállalóiba. 
A képzésük négy hétig tart, ezalatt tanulnak 
a kényszerítő eszközök alkalmazásáról is, de 
az éles lőfegyver használatára nem szerez-
nek jogosultságot. Tanítás idején az általános 
iskolában látnak el szolgálatot hivatali mun-
karendben, azaz reggeltől délután négy órá-
ig kell bent lenniük. A tanítási szünetekben 
az iskolaőrök a Monori Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadója mellett dolgoznak 
– mondta az iskolaőrök feladataival kapcso-
latban Kecskés Melinda.
 Az iskolaőr pozíció betöltésének feltétele 
a betöltött 18. életév – a határvadász mun-
kakörrel ellentétben itt nincs felső korhatá-
ri megkötés – és a cselekvőképesség. Alap-
követelmény a középiskolai végzettség, azaz 
szakmunkás vagy érettségi vizsga megléte. 
A jelentkezőnek állandó bejelentett belföl-
di lakóhellyel kell rendelkeznie, és szükség 
van a jogszabály által előírt hatósági erköl-
csi bizonyítványra. Fizikai, pszichológiai és 
egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat is 
teljesíteniük kell a jelentkezőknek, amelye-
ket minden évben felül kell vizsgáltatni. Az 
erőnléti felmérőn nincsenek indokolatlanul 
magas elvárások, kis gyakorlással teljesíthető.  
 Határvadásznak és iskolaőrnek egyaránt 
jelentkezhetnek személyesen a Monori Rend-
őrkapitányságon. A munkakörökkel kap-
csolatban további információ kérhető a 06-
29/610-526-os telefonszámon.  varga

Határvadászokat és iskolaőröket 
toboroz a Monori Rendőrkapitányság

A monori rendőrkapitány és mun-
katársai sajtótájékoztató kere-
tében ismertették a részleteket. 

Papp Tatjána, Csipler Norbert rendőrkapitány és Kecskés Melinda a monori  rendőr-
kapitányságon tartott sajtótájékoztatót a toborzás részleteiről
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De nehéz az iskolatáska…
Minden stimmelt: nehéz volt az iskolatáska, szép napos 
idő volt és van, és hagyományos volt az iskolakezdés 
is. Reméljük, hogy a tanév során a gyermekek jó kedvvel, 
nagy tudásszomjjal végzik majd tanulmányaikat. Ebben 
a reményben ismertetjük a város tanintézményeiben a 
2022/23-as tanévüket kezdő első osztályos diákok névsorát.

Tizedik alkalommal 
várták a szervezők 
jóféle italokkal és 
fi nom falatokkal a 
fesztivál vendégeit. 

Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium
1.a – osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára
napközis nevelő: Pleskovics Sándorné
Agócs Tímea, Csordás Panni, Csűri Olivér 
Péter, Darnai Levente, Dobi Maja, Dora 
Zsombor, Duchenka Hédi Iringó, Györe Letti, 
Hrabóczki Sára, Huber Kincső, Jancsek Má-
tyás Csaba, Kallas Emma, Kassai  Kinga Anna 
Kassai Botond Ákos , Kiss Máté, Klamarik 
Noémi, Köck Dominik Larion, La Torre Má-
tyás, Lehoczki Levente, Lehoczki Lóránt, Ma-
gyar Luca, Méri Luca Viktória, Somlai Ádám 
Tamás, Tóth Bendegúz, Tóth Eszter, Vad Lí-
via, Varbai Henrietta, Varga Dávid, Vennes-
Lázár Gergely

1.b – osztályfőnök: Varga Beatrix
napközis nevelő:  Petre Annamária
Agócs Balázs, Albert Ádám, Bereczki Kornél, 
Bogdán Dusán Gara, Csendes Alexandra, Far-
kas Zalán Péter, Fenyvesi Ádám, Hajdú Zsófi , 
Harmath Krisztián , Horváth Bertalan, Jáger 
Lilien Natasa, Kállai Alexander Róbert, Kiss 
Polett, Kozlok Nóra, Ladonicczki Lili, Lász-
ló Máté, Mózer Judit, Niczuly Hanna Szófi a, 
Pintér Szabolcs, Podoba Mia, Schmidt Vik-
tória, Selmeci Emili Lenke, Szabó Fanni, Szi-
geti Bianka, Torják Alíz, Tutor Nóra Piroska, 
Zaha Ádám Dániel

9.a – osztályfőnök: Gyepesy Imola
Alföldi Hunor János, Báder Dóra, Batári Do-
rina Adél, Bogár Kristóf, Buri Kevin, Bús Ákos, 
Dorogi Nikolett, György Viktória, Harmath Dá-
niel, Kasa Nilla Zóra, Makai Boglárka Doriána, 
Mokos Delani, Mokos Melani, Otrokocsi Mar-
cell, Pesti Gréta Kata, Pinczés Laura, Szabó 
Edina, Szabó Petra, Szegedi Zsófi a Karolina, 
Tóth-Hajnal Máté, Töröcsik Frank Dániel, Var-
ga Benjámin, Veres, Zsófi a, Zanyi Ferdinánd

9.b – osztályfőnök: Oszoli Beatrix
Badó Máté, Bakó Zsombor Zoltán, Bodó Márk 
Levente, Börcsök Babita, Breiteinstein Brúnó, 
Czinege Bálint Zsombor, Cser János, Csizma-
zia Nóra, D. Tóth Laura, Fekete Viktória Krisz-
tina, Fikó Dzsesszika Letícia, Gonda Mar-
tin Tibor, Hrabovszky Gergő, Hrutka Milán 
István, Istenes Bonifác, Király Benedek Vajk, 

Kiss Valentina, Kozma Viktória, Mama Kor-
ina, Mészáros Benedek, Nagy Jázmin Erika, 
Nagy Sarolta, Nyalka Noémi, Péter Panna Ta-
mara, Plesa Martin, Sápi Szonja, Siklódi Ale-
xandra Petra, Topa Máté, Vass Zalán

Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskola
1.a – osztályfőnök: Sebők Márti 
Árokszállási György, Bódi Erik, Divéki Tibor, 
Gál Andrea, Hackl Zorka Szimonetta, Kalá-
nyos Jázmin, Kecskés Barnabás, Koczó Zsófi a, 
Kovács Máté, Lugosi Artúr, Matuz Kamilla 
Szófi a, Molnár Bence Zoltán, Nagy Marcell, 
Nagy Virág, Németh Hanna Éva, Oborny Mar-
cell Miklós, Orosz Ádám János, Pádvai Jácint, 
Raff ael Benjamin Ruben, Rupa-Rusu István, 
Sallai-Csák Dániel, Stelczer Vilma Ludmilla, 
Szabó Lara, Szabó Dávid, Szász Kristóf Mik-
lós, Tóth Eszter, Török Marcell, Varga László

1.b – osztályfőnök: Vass Anita
Albrecht Ákos, Balletta Antonio Botond, Barna 
Izabella, Bognár Tamás, Burai Fédra, Csanyi 
Noel, Falk-Bodó Fruzsina, Farkas Zsombor, 
Gábor Stefán, Jakab István, Jankovich Márk, 
Kapusi Eszter, Kovács Alíz, Mátyás Renáta, 
Miklós Roland, Molnár Robin, Novák Emília, 
Novák Milán Zoltán, Odry Benjámin Balázs, 
Pap Zoltán, Pazicski Zsolt, Péter Balázs, Rupa 
Márkó, Szabolcsi Léna, Tihanyi Levente, Tóth 
Arnold, Tóth Balázs, Vajda Bianka, Zajos Igor

Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola
1.a – osztályfőnök:Szabó Zita, Petrus Mariann
Bori Bendegúz Benedek, Burai Zoé Miriám, 
Darmos Milán, Godány Anna, Hantos Laura, 
Horváth Róbert Tamás, Kauremszki Ramó-
na, Kiss Dominik Tibor, Kovács Anna Margit, 
Makula István, Makula Szabolcs, Matheisz 
Maja, Mikulás Dominik Károly, Papp Domi-
nik, Papp Dorina, Pásztor Titanilla Vanesz-
sza, Puskás Attila Benjamin, Szántó Dominik 
János, Szücs Viktória, Tisza Botond Gergő, 
Tóth Viktória, Varga Henrietta, Vig Hedvig, 
Willmann Aira Anna

1.b – of.: Dudás Laura
Balázs Boglárka, Beleslin Petra, Bird Samuel 

Arthur, Bittner Noel, Bognár Bodza, Börzsei 
Bálint Gergő, Csizmadia Kátya, Dávid Kris-
tóf, Dimény Lili, Hajdus Botond, Kelemen Vin-
cent, Király Rebeka Mirjam, Kiss Liza Dor-
ka, Kisvirág Viktor, Kontár Levente, Kovács 
Panka, Kozla Zara Viktória, Kőrösi Emília, 
Makula Amira, Nagy Jázmin Csenge, Pataj 
Panna Hajnalka, Radnóthy Letti, Rahovitzki 
Zsófi a, Schaul Hanna, Simon Anett, Szabó 
Adél Ilona, Sztojka Péter Ferenc, Varga Ákos, 
Vaszil Vivien

1.c – osztályfőnök: Barna Lászlóné, 
Szaniszló Petra
Albrecht Zoé, Bácsi Zsófia, Balogh Luca, 
Bátki Vince Barnabás, Czeglédi Zalán Ró-
bert, Csobot Zselyke, Dékány Fanni Nikolett, 
Friedrich Ivett, Horváth Balázs, Jákli Noémi, 
Kurucsai Petra, Ladvánszki Benett, Lakatos 
Zsolt Endre, Makula Karolina, Marth Emília,  
Monoki Anna, Nagy Anna Krisztina, Privóczki 
Soma, Sinkovicz Milán, Stefán Dalma, Sza-
bó Dominik, Szakács József Imre, Szász Eme-
se, Szlobodnyik Marcell, Talmács Zoé, Tan-
ti Máté, Wenzel Lilien, Zubor Zalán Zoltán

Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola
1.a – osztályfőnök: 
Dömötörné Futó Molnár Mónika
Balogh Amira, Bíró Eduárd Mihály, Czine-
ge Emili, Erdei Luca, Fazekas Kristóf, Gál 
Maja Bella, Gecser Luca, Gyurkovics Mihály, 
Havadi Károly Róbert, Horváth Zsombor, Kó-
kai Zsombor, Kökény Hanna Zoé, Lendvai Pé-
ter, Mayer Levente, Novák Arvid Tamás, Pel-
le Vivien Damira, Révai Hanna, Sárközi Ákos, 
Sárközi Gábor, Szabados Gréta, Tauzer Enikő

1.b – osztályfőnök: Anderle-Soós Csilla
Bamidele Jayden Ireoluwa, Bartha Iderkhangai 
Ardó, Becske Sára Emilía, Dutka Sophia,
Erdélyi Zsófi a, Farkas Zsombor, Haraszti Csil-
la, Hartenstern Lili Hanna, Hubi Áron Márk,
Kiss Adél, Komjáthy Réka, Madarasi Liza Han-
na, Mohácsi Dániel, Mucsi Marcell, Ruzsics 
Barnabás, Szilágyi Noémi Lili, Szira Sára 
Zsuzsa, Veres Máté, Yagiz Ömer

1.c – osztályfőnök: Józsa-Szűcs Marianna
Butyka Zente Attila, Czibula-Sebeők Panna, 
Czotter Gréta Borbála, Déri Márk, Dobrovitz 
Dániel, Donogán Balázs László, Fábián Nóra, 
Fazekas Flóra, Ficker Lizett Gizella, Gulá-
csi Lívia, Horváth Erna Emília, Iglói Emma, 
Jónás Marcell Milán, Larki Tork Amir Ali, 
Perián Nolen, Podhorszky Tamás, Stiller Ben-
ce, Szlávik István, Török Szófi a Anna, Unger 
Rebeka Szonja, Varga Dorina VT info

OKTATÁS

Apróhirdetés
AKCIÓ a garázsvásárban az Attila u. 28. sz. alatt! Gyer-
mek,  férfi  , női vászon- farmer és pamutnadrágok már 
500-1000 Ft-os áron kaphatók! Tel:. 06-20/205-11-84

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

T izedik évfordulóját ün-
nepelte augusztus 27-
én a Vecsési Murcifeszt. 

Az első fesztivált még 2013-ban 
hagyományteremtő céllal rendez-
te meg a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület és a Vecsési Borba-
rátok Egyesülete, Fazekas József ötlete alapján. 
A szervezők immár egy évtizede tartó áldo-
zatos munkájának köszönhetően kijelenthet-
jük, hogy elképzelésük bevált, az esemény-
ből hagyomány lett, a fesztivált pedig akár a 

városnyárzáró ren-
dezvényének is ne-
vezhetjük. 
 A murcikészítés tu-
dományára az ötletgaz-
da, Fazekas József hívta 
fel a fi gyelmünket, ugyanis jó 
murcit készíteni nem könnyű fel-
adat. Az ital tulajdonképpen a bor születésé-
nek a második állomása, a must és a bor közöt-
ti átmenet, de a folyamatos erjedés miatt csak 
rövid ideig marad meg ebben az enyhén szén-
savas állapotban. A murci készítőjének résen 

KÖZÖSSÉG

Murcifesztivállal 
zárult a nyár Vecsésen

Idén a VHZ fúvószenekara fújta a talp alá valót 

Díszes hordóban várta 
a murci, hogy csapra verjék

Mohainé Jakab Anikó, 
Vecsés jegyzője nyitotta 
meg a rendezvényt

kell lennie, hogy elkapja a legideálisabb pilla-
natot, amikor az ital a legzamatosabb állapot-
ban van. 
 A megjelenteket Fazekas József köszöntöt-
te, ezt követően Mohainé Jakab Anikó nyitotta 
meg a fesztivált. A város jegyzője felidézte a 
kezdeteket, hozzátéve, hogy a Murcifeszt napja-
inkra beépült a városi rendezvények. Az egye-
sület tagjainak megköszönte a munkát, amit 
az előkészítés és a lebonyolítás során megtet-
tek, hogy a közönség jól érezhesse magát. 

 Mohainé Jakab Anikót követően 
Huszka Mihály atya szólt a fesz-

tivál résztvevőihez. Köszön-
tőjében kitért a hazánkban 
is komoly károkat oko-
zó aszályra. Elmondta, 
a szőlő azért nem síny-
lette meg a szárazságot, 
mert mélyre nyúló gyö-
kere van. 

 – A szőlő üzenete, 
hogy akkor tudunk újjá 

születni, a nehézségeket, a 
válságos időszakokat átvészel-

ni, ha mélyek a gyökereink – hang-
súlyozta Huszka Mihály. 

 Az atya beszéde végén megáldotta a mur-
cit, majd a Borbarátok egyesületének elnöke, 
Petz Márton és az idei murci készítője, Sárosi 
István csapra verte hordót.  
 Ezt követően elkezdődött a zenés, táncos 

mulatság, melyhez a 
zenét idén a Vecsési 
Hagyományőrző Ze-
neegyesület Fúvós-
zenekara szolgáltatta. 
 A családias han-
gulatú rendezvényen 
senki nem maradt 
szomjas – hiszen a 
murci mellett a Ve-
csési Borbarátok ál-
tal kínált borokból is 
lehetett fogyasztani 
–, de éhes sem, mert 
a jó italok mellett fi -
nom falatokat is lehe-
tett fogyasztani. 
 Szöveg és kép: VN
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Ragyogó 
termésből készülnek

 az új borok

Huszka Mihály atya megáldja a murcit

A murci készítője, Sárosi István (középen) 
és Petz Márton (jobbra) kínálta az italt a vendégeknek
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Útinapló: Határtalanul Erdélyben Vándortábor 
A ZEMPLÉNBEN

OKTATÁS

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai 
2022. május 9-13. között Erdély csodáit járva töltöttünk el öt 
emlékezetes napot. Az utazásra a pandémia miatt három évet 
kellett várnunk, de felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. 
52 diákkal, 5 pedagógussal és idegenvezetőnkkel, Moldován Laci 
bácsival hétfőn hajnalban indult a hosszú útra a kirándulóbusz. 

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
ezen a nyáron két erdei vándortábort is 

megszervezett. Július 6-12-e között elsősorban 
a 7-8. évfolyamos és a tavaly elballagott 

diákok túráztak a csodálatos Zemplénben. Hét 
nap alatt közel 80 kilométert tettünk meg.

Gyilkos-tónál

Szatmárnémeti, a Rákóczi-szabadsághar-
cot lezáró 1711-es békekötés helyszíne 

Fehéregyházán, Petőfi  Sándor szobránál

A Mini Erdély Park igazi turistalátványos-
ság, ahol több mint 90 erdélyi történelmi 
épület és középkori vár makettje látható

S zámos nevezetes történelmi esemény 
helyszínére látogattunk el már első na-
punkon is, hisz utunk Szatmárnémetibe, 

az 1711-es Szatmári béke aláírásának helyszí-
nére vezetett. Az út fáradalmait Gernyeszegen 
pihentük ki, itt töltöttünk két éjszakát is.
 Pályázatunkban törekedtünk arra, hogy a 
lehető legtöbb helyre eljussunk, ahová ebben 
a rövid időtartamban lehetőségünk akad, pél-
dául Marosvásárhelyre. Itt a Kultúrpalota tü-
körtermének színes üvegablakai varázsoltak el 
minket, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé 
avatásának helyszínére, a várba is elsétáltunk. 
 Második napunkon Fehéregyházán, az 
1848/49-es szabadságharc emlékhelyén nagy 
költőnk, Petőfi  Sándor szobránál – a koszo-
rúzást követően – közösen szavaltuk el a Föl-
támadott a tenger című költeményét. Követ-

kező látványosság Segesvár: a vár és benne 
Drakula szülőháza volt. Az ismereteinket bő-
vítő, felidéző történelmi túrák mellett három év 
után lehetőségünk volt újra találkozni testvér-
iskolánk, a Gernyeszegi Teleki Domokos Ál-
talános Iskola diákjaival és pedagógusaival is. 
Örültünk, hogy ismét együtt tölthettünk egy 
felhőtlen délutánt. A barátságos futballmecs-
cset vegyes csapatokból álló váltóverseny kö-
vette, majd kedves ajándékokkal leptük meg 
egymást. Beszélgetéssel zártuk a közösen el-
töltött időt. Természetesen a gernyeszegi Tele-
ki kastély sem maradt ki a látványosságok so-
rából.
 A harmadik napunkon a szovátai Medve-
tó után Parajdra látogattunk el. Európa egyik 
legnagyobb sótartaléka található itt, a bányá-
ban kialakított hatalmas üreg levegője alkal-
mas a légúti megbetegedések kezelésére, így 
mi is tornáztunk, eltöltöttünk egészségünk 
érdekében pár órát 120 méter mélyen a föld-
felszín alatt. 
 Utunk során a kulacsunk sosem volt üres, 
hiszen egyszer a Bucsin-tető 1200 m magas he-
gyei között a Kis-Küküllő forrásának vizével 
töltöttük fel, majd a zetelakai víztározó mellett 
elhaladva borvizet is ittunk a homoródfürdői 
forrásból. 
 Gyergyószentmiklóst elhagyva értünk át a 
Gyilkos-tóhoz, ahol előbb megcsodáltuk a ta-
vat, majd elfoglaltuk szállásunkat. Másnap a 
reggeli után egyórás, 3 kilométeres gyalogtú-
ra következett a Békás-szoroson keresztül. A 
3-400 méter magas sziklafalakkal övezett szur-
dokvölgyben, a patak mentén haladva szemlél-
hettük meg a Kárpátok gyöngyszemét.
 Innen a Libánon keresztül Székelyudvar-
hely felé lehetőségünk volt távolról megcso-

dálni a Madarasi Hargita csúcsait. A Mini 
Transilvania parkbeli sétánk után Farkaslakára, 
Tamási Áron sírjához látogattunk el. A rövid 
emlékezést, koszorúzást követően Korondon 
a gyönyörű, egyedi kerámiák közül választot-
tunk erdélyi emléket. 
 A harmadik, balavásári szállásunkról in-
dulva Kolozsváron, Hunyadi Mátyás szülő-
háznál és lovasszobránál tett látogatásunk 
után indultunk haza Vecsésre. Mielőtt azon-
ban átléptük volna az országhatárt, utolsó ál-
lomásunk a nagykárolyi Károlyi-kastély volt, 
mely gyönyörűen felújított termeivel és gaz-
dag gyűjteményével a régió nevezetessége.  
 A program jól tervezett és sűrű volt, de élet-
re szóló kaland részesei lehettünk, amelyet so-
sem felejtünk el. Andrássy iskola

Békás-szoros

M ár egy héttel a tábor 
előtt elkezdtünk pa-
kolni, mert nem bír-

tuk kivárni az indulást. A tava-
lyi is emlékezetes volt, ezért idén 
sem számítottunk másra. Főleg, 
hogy három jó fej tanár jött ve-
lünk (Tamás bácsi, Luca néni és 
Judit néni), és már előre tudtuk, 
hogy a hangulat a lehető legjobb 
lesz egész héten. 
 A Keleti pályaudvarról indul-
tunk július 6-án reggel és dél kö-
rül érkeztünk meg Pálházára. Első 
programként egy működő vízi-
malmot látogattunk meg, majd 

felültünk a kisvasútra, ami es-
tére elvitt minket első szálláshe-
lyünkre, Rostallóra. 
 Estefelé már bekapcsoltunk egy 
kis zenét, társasoztunk és pró-
báltunk nem gondolni a másna-
pi hosszú túránkra, és kitáncoltuk, 
vagy kiénekeltük magunkból az 
aznapi fáradalmakat. 
 Az éjszaka, az itthon megszo-
kotthoz képest, meglepően hideg 
volt az erdő szélén. A hálózsák 
és a pokrócok jó szolgálatot tet-
tek, reggel mégis szinte vacogva 
keltünk fel. A fi nom reggeli után, 
már levettük a pulcsikat és újult 
erővel vágtunk neki a 18 km-es 
szakasznak.
 Tanárainknak nagyon köszön-
jük, hogy mindig elhitették ve-
lünk, hogy már csak 2 km van 
hátra, akkor is, ha még 12 volt. 
Vagy, hogy ez az utolsó emelke-
dő, pedig az még a töredéke sem 
volt annak, ami azután jött.

 Túrázás közben nemcsak az 
volt a cél, hogy lesétáljuk a napi 
hosszt, bővítsük az ismeretein-
ket, hanem az is, hogy jól érez-
zük magunkat. A térerő hiánya és 
a friss erdei levegő teljesen más 
oldalunkat hozta ki. Jobban tud-
tunk fi gyelni egymásra, és a ter-
mészet szépségeire.
 Többször másztunk fel kilá-
tókba, sziklaszirtekre. A Nagy-
Péter-mennykőről káprázatos ki-
látás nyílik a zempléni hegyekre. 
A lábunk alatt fodrozódtak a ma-
gas dombok, és látni lehetett egy-
egy felhő árnyékát, ahogy rávetül 
a zöld erdőkre. Nagyon jól esett 
a tudat, hogy nem kell külföldre 
utazni ahhoz, hogy ilyesfajta va-
rázslatban lehessen részünk. 
 A heti túráink során a Kőka-
put, a Mlaka-rétet, a Sólyom-bérc 
szirtjét is megcsodálhattuk.
 A hatodik napon a Regéci vá-
rat is megostromoltuk. A csapat-
ban mindenki máshogy vette az 
emelkedőket. Volt, aki feladta, 
vagy pihent egy kicsit, valaki ide-
gesítően sokat pörgött és szin-
te felfutott a dombon, míg más a 
levegőért kapkodott. Viszont ab-
ban megegyeztünk, hogy megér-
te a sok fáradozás, ugyanis a most 
már felújított vár büszkén emelke-
dett előttünk. Luca néni egy rövid, 
de annál érdekesebb kis történe-
lem órát tartott nekünk az ura-
dalomról, miközben körbejártuk. 
Ezek után visszaérve a szállásra 

mindenkinek jól esett, hogy volt 
melegvizünk, és utolsó éjszaka 
az egész tábor összeült egy végső, 
közös társasra. Abban a pár órá-
ban mindenki megfeledkezett ar-
ról, hogy másnap haza kell men-
nünk.
 Kedden reggel mégis teljesen 
letörtünk, ugyanis semmi ked-
vünk nem volt elhagyni a tábort, 
az ottani emlékeket és visszatér-
ni a régi életünkbe. Miután haza-
értünk, egyszerűen hiányzott az 
erdő illata, még azok a rókák is, 
akiktől az éjszakai visítozásaik 
miatt nem tudtunk aludni, mert 
féltünk, hogy bemásznak hoz-
zánk a sátorba. 
 Alig várjuk, hogy jövőre újra 
együtt vágjunk neki egy vándor-
táboros hétnek, mert ezek az em-
lékek örökre megmaradnak ben-
nünk.

Szántó-Serege Noémi és Bartha Dóra 
Zsuzsanna, volt 8.c osztályos tanulók
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula Mivégre Szénási Sándor István
Visszanéző

Benke Mária
Őszül a kert

Kelemen Bata Mária 
A színek mestere

Varjasi Béla Úri szolgák

Kordás Sándor 
alkotása                                               

Mivégre taposod itt
a föld szél zúzta porait. 
hol sárban fagyban jársz,
s gyakran tiéd a mély magány?
Mivégre taposod itt,
a vágyakba zárt álmaid?
Itt, ahol a vágy
külső segitségre vár.
Mivégre taposod itt,
a napokra akarnok tetteid?
Hiszen évmilliók óta már
az élet elmúlásba zárt.
Mivégre taposod itt,
tetteidbe vágyaid?
Hiszen a halál elveszejt
mindent, amit talál.
Mivégre taposod itt,
és mily végre vársz,
hogy élted ne vigye el,
a megváltó halál?

Gyermekkorom mennyországában
tudattalan vétkeim fölött
anyám angyala ítélkezett,
ha a „szófogadatlan”pörölt.

Akaratruhás ösztöneim
rosszalkodásban visszacsengő
lépteit emlékek közt őrzi
kukoricán térdelő idő.

Mikor még nem tudtam mi a bűn,
csak azt tettem amire vágytam,
tévelygő lényem igaz útját
anyám könnytükrében megláttam.

Hányszor csorbítottam jövőmbe
vetett hitét rosszaságommal,
míg végre felcsendült lelkemben
végtelen jóságát zengő dal..

Átszabott akaratruhámat
csodálva az új nemzedéken,
kis unokám csínytevéseit
anyám fénylő szemével nézem.

Itt van az ősz, megérkezett.
Kezében egy jó nagy ecset.
Festékeit kikészíti,
a zöld vásznát színesíti.

Sárgát, barnát, sorra kever.
Déltájt a Nap rajta hever.
A festményét megszárítja,
emitt – amott pirosítja.

Munkájával gyorsan halad.
Keze nyoma, mind, ott marad.
Színes a táj ősz közepén:
Kertben, völgyben, hegytetején.

Piroslik a csipkebogyó.
Barnán hullik a mogyoró.
Galagonya sötétkéken,
álldogál az erdőszélen.

A kész művön szürke köd ül.
Egyre többször a szél fütyül.
Kopott mezőn a virágok,
siratják a Délibábot.

Megkopott a tarka festék,
rozsdabarna lett a környék.
Potyognak a falevelek,
csak a bogyók szép színesek.

Közeledik a hideg tél.
Fáradt „művész” pihenni tér.
Esőt zúdít ecsetére,
elteszi a jövő évre!

A miniszter szó alapjelentése szolga.
Egy szolgának mindig akadt dolga.
Kiváltság volt, ha valakinek szolgálhatott.
Örült, ha némi jövedelmet kapott.

Ministráns oltár körül a papot szolgálja ki.
Szívesen végzi azt, talán örül neki.
A mise alatt tevékeny, van épp elég dolga,
fi zetsége jó szó, dicséret, vatikáni valuta.

Megváltozott világunkban a jót rossznak mondják.
A szó eredeti jelentését talán nem is tudják.
Az értelmezés teljesen megváltozott.
Miniszter úr ma nem egy alkalmazott.

Dönt, irányít országos ügyekben.
Más kép jelenik meg róla a fejekben.
Jelentése, értelmezése így egészen más,
a hatalma és jutalma talán kissé túlzás.

A régmúlt felfogása talán nem tér vissza,
napjaink gondolkodása sem igazán tiszta.
Nagy kiváltság irányítani sok ember életét,
csak helyre kellene tenni a döntők szemléletét. 

Az oldalt 
összeállította: 

Szénási 
Sándor István

Az égbolt kékje sötétre változik,
a napsütés gyorsan távozik.
Hűvös szél dörömböl az ablakon,
hamar becsukom, nem hagyom.

Szeptember vége, indián nyár,
az ősz kopogtat, a nyár menne már.
Szeretném, ha maradna,
az őszi sötétség elmaradna.

Fáradtan süt már a Nap,
néha vihar, szélcsend akad,
henteregnek a levelek a kertben,
máskor a szellő sem rezzen.

Oly jó kinn lenni a szabadban,
gyönyörködni a sok színben, avarban!
A természet elővette ecsetjét,
rozsda színre festi a fák levelét.

Őszirózsák színpompás színekben
illatoznak, nyílnak a kertben.
Mennyi szépség, szín változik
az ősz végén, s ez is távozik.

A keddi délután a felnőtteké volt. Egy 
pohár pezsgővel fogadtuk őket, majd 
Szlahó Csaba polgármester úr meg-

nyitotta az ünnepséget. Utána Szappanos 
Krisztina beszélgetett Bálint Ágnesről és mű-
veiről Marék Veronika írónővel, Szimonidész 
Hajnalka illusztrátorral, Bánszki Kristóf for-
gatókönyvíró-rendezővel és Cakó Ferenc 
animációs-film rendezővel, akinek egyik 
homokanimációját felvételről láthatta is a 
közönség.
 Kiss Gábor, a Vecsési Honismereti Kör el-
nöke összeállításában tablókiállítást rendez-
tünk az emlékház igen érdekes történetéről, 
ahol kiállításra került egy darab abból a már-
ványlépcsőből, amely Sissi lába nyomát őrzi. 

A sláger azonban az a szépen helyreállított 
gazdasági pecsét volt, amelyet Vecsés város-
nak sikerült megszereznie, rajta a felirattal: 
„Gróf Andrássy Aladár vecsési uradalma”. 
A ház ugyanis, miután az Andrássyak kezdet-
ben vadászháznak használták, később And-
rássy Aladár tejgazdaságának központja lett. 
 Augusztus 24-én kertmozizásra hívtuk lá-
togatóinkat. A Szeleburdi család című fi lm 
volt műsoron ajándék popkornnal és nosztal-
gikus málnaszörppel. Magunk sem gondol-
tuk, hogy milyen hangulatos, laza este kere-
kedik belőle! Voltak, akik pokrócot hoztak 
magukkal, és a fűre telepedtek. 
 Augusztus 26-án, pénteken délután a gye-
rekek Bálint Ágnes könyvalakban megjelent 
első meseregényéből készült Elvarázsolt egér-
kisasszonyt tekinthették meg, Fogi színháza 
előadásában. Előadás után kézműves foglal-
kozás keretében fonalból megformázhatták a 
mese főszereplőjét, Fáni egeret, akit az a bal-
szerencse ért, hogy egy rövid nassolás után 
helyre kis boszorkánnyá változott.
 Vecsési jubileumi ünnepségsorozatunk 
utolsó napja augusztus 27. szombat volt. Új-
donságként felállítottuk a „mesterségek utcá-
ját”, itt a gyerekek megismerkedhettek a báb-

készítéssel, a kalligráfi ával (szépírás), ahol ki 
lehetett próbálni, miként fog a faragott lúdtoll, 
valamint saját képeslapot is lehetett nyomtat-
ni Bálint Ágnes fi guráival egy fi lmfelvételhez 
készült hatalmas nyomdagéppel, az 1848-as 
Heckenast-féle gép korhű másával. 
 Fontos újdonság, hogy a gyerekek belekós-
tolhattak olyan nehéz foglalkozásba, mint a 
szinkronizálás: kipróbálhatták, ők milyen 
hangon szólaltatnák meg Frakkot, Lukréciát 
vagy Szerénkét. A Cinemira társaság útmu-
tatása alapján pedig saját „animációs” fi lmet 
is készíthettek! Az elkészült műveket később 
e-mailben kapták meg. 
 Természetesen voltak jó előadások is: dél-
előtt a Bálint Ágnes óvoda kis ovisai adtak 
elő egy Mazsola jelenetet, majd az András-
sy iskola elsős és negyedikes diákjai követ-
keztek egy szép összeállítással. A Szeleburdi 
családból vett részleten egészen elérzékenyül-
tünk! 
 Délután a Napsugár együttes következett 
egy nagyon profi  Frakk előadással, amely 
után Frakkékat meg is lehetett simogatni. 
A legvégén érkező Sipos gazda olyan közvet-
lenül beszélt talajfajtákról, növényekről és ál-
latokról, hogy nemcsak a gyerekek követték 
feszült érdeklődéssel, hanem a felnőttek is. 
 Szép volt, jó volt, érdekes volt; köszönjük 
mindenkinek, aki eljött velünk ünnepelni Bá-
lint Ágnes századik születésnapját!

Szöveg és fotó: Németh Ágnes

KULTÚRA

EMBERLÉPTÉKŰ MESEORSZÁG
– száz éves lenne Bálint Ágnes írónő 
Bálint Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából több napon 
átívelő ünnepségsorozatot tartottunk az Emlékházban augusztus 23. 
és 27. között. Miután lehetetlenség ennyi történést részletesen leírni, 
csupán néhányat emelek ki a jobbnál-jobb események sorából.

ÚJABB ELŐADÁSRA HÍVJA KÖZÖNSÉGÉT A KISSPISTA SZÍNHÁZ
A vecsési színjátszók legutóbb a Mesefesz-
tivál nulladik napján léptek fel Bálint Ág-
nes írónő egykori otthonának kertjében. 
Akkor a Kukori és Kotkoda történeteit ele-
venítették fel a színpadon, nagy sikerrel. 
Szeptember 11-én (lapzártánk után) egy 
újabb színdarabbal örvendeztetik meg a 
közönséget. Ezúttal a komédiáiról is híres 
Hans Sachs két művét, az Ördögöt idéz a 
diák és Az ellopott kakast vitte színpadra a 
KissPista Színház. Természetesen nem kell 

szomorkodniuk azoknak, akik lemaradtak 
a bemutatóról, ugyanis szeptemberre to-
vábbi három, októberre pedig két előadást 
terveztek a színjátszók. 
 Ördögöt idéz a diák szereplői: A Gaz-
da: Hegedűs Ágoston, A Gazdasszony: Csősz 
Csenge, A Pap: Varsa Márton, A Diák: Gom-
bos Gyula. 
 Az ellopott kakas szereposztása: Az 
Ellopott Kakas: Gombos Gyula, Lüke Tóni, 
a paraszt: Hegedűs Ágoston, Marcsa, a fele-

sége: Csősz Csenge, Enyves Pista, paraszt: 
Varsa Márton, Kóró, a felesége: Szép Dóra. 
 Közreműködik: Kerepesi László (szinte-
tizátor). Zene: sváb népdalok. Díszlet-jel-
mez: Kék Maja. Rendezte: Varsa Mátyás. 
 Az előadások időpontja: szeptember 18., 
24., 25., október 1., 2. Az előadásokat a Vér-
tesi Nándor utca 9. szám alatt tartják meg, 
a „régi kiállítóteremben”. Kezdés: 18 órakor. 
 Támogató: Vecsés Város Önkormány-
zata.  VT info  

Beszélgetés az írónőről

Ismerkedés a főhőssel Az Andrássy iskola negyedikesei

Jobb, mint az eredeti
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Két év kihagyás után szeptember utolsó hétvégéjén újra részt 
vehetünk és élményeket gyűjthetünk a város legnagyobb 

gasztronómiai és kulturális rendezvényén, a Vecsési 
Káposztafeszten. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban és 
tavaly is elmaradt, de idén szerencsére semmilyen akadály 
nem gördült a szervezők elé, akik nagyszerű programokat 

válogattak össze a jubileumi huszadik fesztiválra.

SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
09.30–10.45  Bajor Bőrnadrágos Banda
10.50–11.10  Salsa Tánciskola
11.15–11.30  Német Nemzetiségi 

Gimnázium 11.A osztálya
11.35–11.45   Grassalkovich Antal Ált. Isk.

– Singende Herzen Kórusa
11.50–12.00  Grassalkovich Antal Ált. Isk.

– Flinke Beine Tánccsoportja
12.00–12.40  Dumaszínház

– Badár Sándorral
12.45–13.00  Vecsési szüreti 

hagyományok bemutatása
14.00–15.00  Mintapinty 

zenekar koncertje
15.45–16.45  Queen Tribute

– Hungarian Rhapsody
17.00–17.30  New Dance 

World Tánciskola
17.30–18.00  Főzőverseny 

eredményhirdetése
19.00–20.30  Dj Dominique – Szűcs Judit
20.30–22.00  Irie Maffi  a
22.00–22.30  Bárány Attila warm up
22.30–23.00  ValMar
23.00–23.30  Manuel
23:30–00:30  Bárány Attila
00:30-02:00  Dj Lotters 

SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
10:00-10:30  Labdarózsa Népdalkör
10:40-11:10  Balla Péter Népdalkör
11:30-13:00  Jazz Bond zenekar
13:20-15:20  Musikverein Wetschesch
15:40-17:40  Sóskúti Ifj úsági Zenekar
18:00-19:00  Blechkraft

SZEPTEMBER 25., VASÁRNAP
13:00-13:30  Wetschescher Nachtigallen
13:50-15:00  Landesrat Harmónika zene-

kara
15:20-16:20  Freude Kapelle Ceglédbercel
16:40-17:40  Musikverein Wetschesch
18:00-19:00  Brass Time

SZEPTEMBER 25., VASÁRNAP
  10.00-11.00  Best Body aerobic 

és KATUSAKTÍV életmód 
tanácsadás

11.00-11.30  JamLand Tánciskola
13.00  Köszöntő
13.05-13.40   Edelweiss Móri Német

Nemzetiségi Táncegyesület
14.00-15.00    Alma Együttes
15.00-15.30  Krautkraft – káposzta-

emelő verseny
15.30-15.45  Dorfkindergarten 

Napocska csoportja
15.45-16.00  Rosmarein Táncegyesület
16.00-16.30  Dirndl- és nemzetiségi 

ruha verseny
16.30-17.00  Káposzta savanyítás

bemutató
17.00-18.00  Eredményhirdetések
19.00-20.30   Bagossy Brothers Company

M últ havi lapszámunkban bemutat-
tuk olvasóinknak a fellépőket és 
a programok javát, de akkor még 

nem állt rendelkezésünkre a részletes program-
leírás. Augusztus végére ez is elkészült, mos-
tanra a hagyományőrző programok és koncer-
tek kezdési időpontját is ismerjük, így ezeket 
is be tudjuk mutatni olvasóinknak. 
 A XX. Káposztafesztiválon nagy hangsúlyt 
helyeznek a régi sváb hagyományokat bemu-
tató programelemekre, emellett természete-
sen most is számos országszerte ismert sztár-
fellépő érkezik a rendezvényre. Kis túlzással 
azt is állíthatjuk, hogy szeptember 24-25-re az 
egész város fesztiválhelyszínné változik, hi-
szen az Epresen kívül a Vecsési Tájházban és 
a Bálint Ágnes Emlékházban is programok-
kal várják az érdeklődőket. Vasárnap a Jókai 
Mór utca és a Kálmán utca is aktív helyszí-
ne lesz a fesztiválnak, ezen az útvonalon ha-
lad végig Szent Kereszt templom elől induló 
látványos felvonulás, amely a Káposztafeszt 
egyik legnagyobb attrakciója. 
 A szervezők úgy állították össze a prog-
ramokat, hogy minden korosztály találjon 

kedvére valót. A sokszínű könnyűzenei kí-
nálat mellett változatos gyermekprogramok 
várják a legkisebbeket, a kulináris élménye-
ket keresők számára pedig a gasztronómiai 
kínálat bővítése teszi az eddigieknél is von-
zóbbá a fesztivált.  

Fejes káposzta gyalulás Petz Mártonnal
 10 órától 17 óráig

Töltött almapaprika készítés 
a Kulturverein sátrában
 14 órától 18 óráig

Savanyúságok kóstolása és
zsűrizése a Grassalkovich iskolában
 14 órától 17 óráig

Vetélkedők, kézműves 
foglalkozások, vecsési történetek, 
beszélgetések mindenkinek
 14 órától 18 óráig
 Szervező: Vecsési Honismereti Kör

Szüreti felvonulás
 Találkozó a Tájházban 11 óra 30-kor.
  12 órától szüreti felvonulás a fesztivál 

Bau-Styl Nagyszínpadához a Jókai u.-
Kálmán u.-Epres útvonalon. 

  12 óra 45-től vecsési szüreti hagyományok 
bemutatása a Bau-Styl Nagyszínpadon. 

Fejes káposzta gyalulás Petz Mártonnal
 10 órától 17 óráig

Töltött almapaprika készítés 
a Kulturverein sátrában
 14 órától 18 óráig

Vetélkedők, kézműves 
foglalkozások, vecsési történetek, 
beszélgetések mindenkinek
 14 órától 18 óráig
 Szervező: Vecsési Honismereti Kör

Szentmise és terményáldás
 10 óra 30 
 Szent Kereszt templom (Jókai M. u. 70.)

Felvonulás
  11 óra 30 útvonal: Szent Kereszt Templom 

– Jókai Mór utca – Kálmán utca – Epres
  Vecsési egyesületek, intézmények, zeneka-

rok, csoportok látványos felvonulása. 

Krautkraft-káposztaemelő verseny
  15 óra, Bau-Styl Nagyszínpad

Dirndl- és nemzetiségi ruha verseny
  16 óra, Bau-Styl Nagyszínpad

Az ország legnagyobb káposztája
  17 órától eredményhirdetés 

a Bau-Styl Nagyszínpadon

A legszebb sátor verseny
  17 órától eredményhirdetés 

a Bau-Styl Nagyszínpadon

Kulturverein helytörténeti kiállítása
 Megtekinthető szombaton és vasárnap 
 a Kulturverein sátránál.

 A kiállítást összeállította: 
 Frühwirth Mihály helytörténész. 

Főzőverseny 
A fesztivál mindkét napján összemérik főzőtu-
dományukat a versenyre benevezett csapatok. 
A zsűri elnöke a népszerű séf, Bede Róbert, 
vasárnap Szőke András, akik Jegenyei István-
nal közösen értékelik az elkészített ételeket. 
Kalandozzunk együtt a káposztás fi nomsá-
gok világában! 

Vecsési 
savanyúságok 
versenye
Kóstolja meg Ön is a vecsési savanyúságokat 
és szavazzon a közönségdíj nyertesére szept-
ember 24-én szombaton, 14 órától 17 óráig. 
A nyilvános és ingyenes kóstolás a fesztivál 
helyszínén található Grassalkovich Antal is-
kolában lesz (Fő út 90-92.). 

PROGRAMJAI

Szombati programok 
(szeptember 24.) 

Vasárnapi programok 
(szeptember 25.) 

Bau-Styl 
Nagyszínpad

Heimatmelodie színpad
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 Vecsési Tájház
A Vecsési Tájházat 1930-ban építette Berger János és felesége, Rézner 
Teréz. Hagyományos beosztású épületet terveztettek, olyat, mint a ve-
csési gazdák, de sok olyan dolgot is alkalmaztak az épületben, ami az 
építés korában korszerűnek számított. A különleges gyűjteményt jó 
szívvel ajánljuk fi gyelmükbe. A Jókai Mór utca 6. szám alatt találha-
tó tájház egy rövid sétával elérhető a fesztivál területéről.

Állatsimogató a tájházban
Te is szereted az állatokat? Most lehetőséged nyílik egy kis simoga-
tásra és állatetetésre. Láma, alpaka, törpe marha, mini póni, racka juh 
és még sokan mások várnak rád az udvari karámokban.
 A Vecsési Tájház szombaton 11 órától 17 óráig, vasárnap 13 
órától 17 óráig várja az érdeklődőket. 
 A Bálint Ágnes Emlékháztól visszafelé érkező kisvonat megáll a 
Jókai Mór u. sarkán a Tájháznál.

HELYI BUSZJÁRATTAL is jöhet a Káposztafesztre
A Fesztivál ideje alatt az alábbi időpontokban a megszokott útvonalon közlekedik a vecsési helyi buszjárat.

SZEPTEMBER 24-ÉN, SZOMBATON 
11 órától    az Ametist Bábszínház előadásában nézhetik 

meg a Mazsola és Tádé című előadást. 
15 órától    Fabók Mancsi Bábszínháza hozza el a gyerekeknek 

a Vitéz László és Vas Juliska című darabot. 

SZEPTEMBER 25-ÉN, VASÁRNAP 
15 órától    a Nefelejcs Bábszínház bemutatja: 

Rémusz Bácsi-Szurokbaba című előadását. 

Az előadások ingyenesen megtekinthetők. 

Az emlékházhoz kisvonat közlekedik mindkét nap folyama-
tosan 10:00-17:30-ig fél óránként, az Epresben található ját-
szótér melletti területről. Az utolsó kisvonat az Emlékháztól 
17:30-kor indul.

Belépőjegy 
az emlékházba: 
gyerekeknek 400 Ft, 
felnőtteknek 450 Ft.

Az emlékházban 
található gyermek-
vasút ára 150 Ft/fő.

Bálint Ágnes Emlékház

I dén a tévéből is ismert Bede 
Róbert lesz a zsűri elnöke 
szombaton, én ezúttal csak 

amolyan zsűritag leszek mellet-
te. Ugyanakkor tisztában vagyok 
vele, akik ide jönnek, nem igazán 
ismerik a szokásokat, a rendez-
vényt, így bátran mernek rám és 
a tapasztalataimra támaszkodni 
– mondta Jegenyei István. 
 Elárulta, korábban már „szin-
te minden” volt a vendéglátásban, 
melyben felsőfokú végzettsége 
van, de leginkább séfként érezte 
otthon magát benne. Számos he-
lyen dolgozott, szakmájának kö-
szönhetően megfordult Berlinben, 

Bécsben, Essenben, Luxemburg-
ban, Párizsban és Brüsszelben is.
 – Azt talán kevesen tudják, 
hogy az első Káposztafeszten 
rendezett főzőversenyt én nyer-
tem, akkor 50 éves voltam, de 
mindig is érdekelt a dolog, hiszen 
Vecsésen lakom. Így a későbbiek-
ben segítettem a szervezésben a 
csapatoknak – mondta a korábbi 
kiváló szakács, aki a többi főző-
versenyen is zsűrielnökként meg-
forduló, azóta már elhunyt Ben-
ke Laci bácsitól a káposztafőzés 
nagymestere címet is megkapta.
 – Régen az egész főzőverseny 
szakmai része arról szólt, hogy 

KÖZÖSSÉG

A zsűri elnöke egykor maga is versenyző 
volt a Káposztafeszt főzőversenyén

Vecsési zenészekkel lép fel 
a spanyol előadóművész

Jegenyei István neve egybe forrt a Vecsési Káposztafeszttel, hi-
szen a kétnapos rendezvényen ő szokott a szombati főzőverseny 
zsűrijének egyik tagja, sokszor elnöke lenni, míg másnap egy-egy 
maghívott híresség, mint az elmúlt években Szőke András.

A zene világnapja alkalmából Ricardo Fernan-
dez del Moral spanyol gitárművész és fl amenco-
énekes, valamint a Vecsési Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai adnak koncertet októ-
ber 2-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban. 

jött egy néni kis bográccsal, sza-
tyorral, és olyan ételt főzött, amit 
ő maga termelt meg, készített elő, 
és aztán értékesített. De rá kellett 
jönni, ahhoz, hogy a káposztát 
híressé tegyük, ez kevés. Ehhez 
kellettek a szakácsok, főzőasz-
szonyok, kis csapatok – mond-
ta a kezdetekről és az azóta el-
telt időszakról. 
 Elmondta, a kedvence a töl-
tött káposzta, de a toros káposz-
tát sem veti meg, mindkettőnek 
számtalan válfaját el tudja készí-
teni és természetesen náluk a ka-
rácsonyi asztal egyik főszerep-
lője is a káposzta. Ugyanakkor 

V ecsésen hagyománnyá 
vált, hogy a zene világ-
napján – vagy egy ahhoz 

közeli napon – a vecsési zeneis-
kola tanárai nagyszabású kon-
certtel örvendeztetik meg a ze-
nekedvelő közönséget. A Covid 
idején sajnos elmaradtak ezek az 
események, de a járvány megsze-
lídülésének köszönhetően idén 
újra együtt ünnepelhetünk a ze-
nészekkel, ezúttal október 2-án 
a BÁKK színháztermében. Az 
idei koncert attól is különleges 
lesz, hogy a zeneiskola tanára-
in kívül egy külföldi gitármű-
vész és fl amenco-énekes, Ricar-
do Fernandez del Moral is fellép. 
A zeneiskola és a spanyol előadó 
egy közös produkcióval is készül, 

amit kizárólag ezen az estén mu-
tatnak be a közönségnek. 
 A zeneiskola igazgatója, Rai-
ner-Micsinyei László elmondta, 
örül annak, hogy idén újra meg-
tarthatja mindkét nagykoncertjét 
az iskola. A tavaszi Time's up 

című produkciót inkább a köny-
nyedebb dallamok jellemezték, 
de az október 2-ai koncertjükön 
a komolyzenének jut a főszerep. 
 – Most csak a koncert egyik 
fele a mienk, ezért kicsit kevere-
dik majd a komolyzene és a köny-
nyűzene. A műsor gerincét kisebb 
produkciók, operaária, kis fúvós-
zenekar és egy jazz quintett adja. 
Ezek után Ricardo Fernandez del 
Morallal közösen adunk elő egy la-
tin slágert, de a címét nem szeret-
ném elárulni, legyen meglepetés. 
Bízom benne, hogy sokan felisme-

a főzőversenyen ki lehet őt ker-
getni a világból olyan dolgokkal, 
mint amikor mondjuk ribizlivel 
díszítenek meg egy káposztás 
ételt.  Sz.Gy.

rik – mondta a koncerttel kapcso-
latban a zeneiskola igazgatója. 
 Rainer-Micsinyei László el-
árulta, hogy a zeneiskolai nagy-
koncertek állandó vendégelőadói 
is fellépnek, például Szélpál Szil-
veszter, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház bariton szólistája, aki a vecsési 
zeneiskola igazgatóhelyettesének 
testvére. 
 A spanyol fellépő, Ricardo Fer-
nandez del Moral 1974-ben szüle-
tett a Kasztília-La Mancha terüle-
tén fekvő Ciudad Real városában. 
Nyolc évesen kezdett gitározni 
fl amenco rajongó édesapja hatá-
sára. 14 évesen már a Juan Anto-
nio Córdoba klubban zenélt, ké-
sőbb a Ciudad Realban található 
La Sonanta fl amenco klub hiva-
talos gitárosa lett. Énekes pálya-
futása 2011-től indult, akkoriban 
zenei versenyeken próbált sze-
rencsét, kimagasló tehetségére 
azonnal felfi gyeltek a zenei íté-
szek. Karrierje rohamos tempó-
ban fejlődött, Japántól Német-
országig a világ számos pontján 
megfordult. Turnéi során a közön-
ség és a kritikusok elismerését is 
elnyerte. Október 2-án 18 órától 
a vecsési közönség is megcso-
dálhatja tehetségét a Bálint Ág-
nes Kulturális Központban.  VN
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    A XX. Vecsési Káposztafeszt 
mindkét napján, szombaton és va-
sárnap is szeretettel várja a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ Csapata 
a kedves látogatókat. Keressétek a 
KócBaBÁKK sátrat, ahol fi nom 
káposztás ételekkel, gyermek-
foglakozásokkal, valamint intéz-

  A best-seller írónő igaz tör-
ténetének színpadi változata, 
melynek ősbemutatóját a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ-

PROGRAMAJÁNLÓ

A BÁNFALVY STÚDIÓ BEMUTATJA:
FEJŐS ÉVA - BÉBI.BUMM! 
ONE-WOMAN SHOW
Időpont: 2022.  Október 10.  19 óra • Jegyár: 4 800 Ft

A BÁKK-ban megrendezés-
re kerülő programok korlá-
tozások nélkül látogathatók!
 További információkért kö-
vessenek minket a facebookon, 
vagy weboldalunkon. 
 A programváltoztatás jo-
gát fenntartjuk, az egyes 
programokról és a jegyérté-

kesítésről weboldalunkon és a 
facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leg-
gyorsabban. 
 Őszi évadunkra a jegyek on-
line a www.kulturba.hu ol-
dalon, valamint nyitvatartási 
időben jegypénztárunkban 
válthatók.

KÓCBABÁKK SÁTOR 
a XX. Vecsési Káposztafeszten 

A ZENE VILÁGNAPJA VECSÉSEN

BSW KONCERT VECSÉSEN

Időpont: 2022.  szeptember 24-25. 

Időpont: 2022. Október 2. 18 óra • Jegyár: 3 200 Ft

Időpont: 2022. Október 10. 18 óra
Jegyár: online elővétel: 3 490 Ft, helyszínen a koncert előtt: 4 490 Ft

ményünk névadója, Bálint Ágnes 
születésének 100. évfordulója al-
kalmából különleges kvízjátékkal 
várjuk közönségünket! A játékban 
jegyeket nyerhettek őszi évadunk 
kiemelt programjaira, valamint 
különleges BÁKK ajándékokat 
is hazavihettek majd.

  Sztárfellépő: Ricardo Fer-
nan dez del Moral, spanyol gi-
tárművész és fl amenco-énekes. 
Közreműködik a Vecsési Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola. 
 A Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont legújabb kezdeményezése, 
hogy a zene világnapja alkalmá-
ból évről évre értékes kultúrákat 

ban a vecsési közönség láthat-
ja először!
 Fejős Éva szerepében: Gubik 
Ági

 Tavasszal már jó néhány élő 
koncerttel kedveztünk fiatal 
közönségüknek, fellépet Ve-
csésen Azahriah és a Carson 
Coma csapata is.

és zenei kincseket ismerhessen 
meg a vecsési közönség. 2022-
ben egy nagyon különleges és 
ösztönös előadóművészt, Ricardo 
Fernandez del Moral urat hívtuk 
meg Spanyolországból, aki nap-
jaink egyik legkiemelkedőbb fl a-
menco-énekese és gitárművésze. 
Előadásmódja sallangmentesen fe-
jezi ki az emberi élet érzéseit, stí-
lusa egyedi, a fl amenco gyökere-
iből merít, mégis modern. Zenei 
estünk közreműködő együttese 
a Vecsési Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékeiből és 
mestereiből álló koncertzenekar, 
akik nemcsak klasszikus és slá-
ger dallamokkal lepik meg közön-
ségünket, de egy közös produkci-
óban sztárfellépőnkkel is együtt 
örömzenélnek majd egy ismert la-
tin dallamot, melyet ebben a for-
mában először és utoljára láthat 
és hallhat majd a publikum.

 Ősszel a BSW zenekart lát-
hatjátok a BÁKK színpadán. 
 Jegyek már elérhetők on-
line a www.kulturba.hu ol-
dalon.

h
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 Mihály Atya 
   KÖSZÖNTÉSE 

Bensőséges, családias és nagyon szép ünnepségen 
vehettünk részt augusztus utolsó napján a Jézus Szíve 
templomban, az esti szentmisén: Huszka Mihály atyát 

köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából. 

M ihály atya hálát adott mennyei gaz-
dájának, az Úrnak a 70 év életadó 
kegyelmeiért, de hálát adott hívei 

imádságaiért is, mert ez is szükségeltetik az 
eredményes papi munkához. A templom zsú-
folásig telve volt – ahogy mondani szokták –, 
még egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. 
Nemcsak a plébánia hívei jöttek el, 
hanem szinte mindenki, aki időt tu-
dott szaktani rá. Polgármesterünk, 
Szlahó Csaba méltatta szükséges 
és eredményes munkáját, majd a 
Petőfi  Sándor Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium veze-
tősége és a másik plébániák képvi-
selői köszöntötték. Az ünnepélyes, 
meleg hangulatból érezni lehetett, 
hogy legszívesebben minden részt-
vevő örömmel adta volna át aján-
dékát és köszöntését, gratulációját 
egy-egy kézfogás erejéig. (Sokan, 
nagyon sokan voltunk, erre nem 
kerülhetett sor.)
 Mihály Atya 2009. szeptem-
ber 15-én, azaz 13 éve került Ve-
csésre, a Jézus Szíve Plébániára. 
Még jóformán „meg sem meleged-
hetett”, amikor főpásztora, Beer 
Miklós püspök úr 2010-ben meg-
bízta a Falusi Szent Kereszt plé-

bánia ellátásával is, úgy, hogy a két plébániát 
egyesítette. S mivel az Erzsébet téri Irgalmas 
Jézus Plébánián nem volt felszentelt pap, a fő-
pásztor Mihály atyát bízta meg, hogy az ot-
tani hívek részére szentmisét mutasson be, 
és a gyónási lehetőséget is biztosítsa, a Hal-
mi-telepi Szent Erzsébet kápolna ellátásával 

együtt. Így az atya lelkipásztori munkája lé-
nyegesen több lett, nem is számítva a Petőfi  
iskola felelősségteljes plusz munkáját, mivel 
az intézmény egyházi fennhatóság alá került. 
És – reméljük – hamarosan munkája, teendői, 
felelőssége még gyarapodni fog, az egyházi 
óvoda elkészültével. Ha emberi ésszel mérjük 
fel tennivalóit - különösen működése kimagas-
ló fokát és intenzitását is fi gyelembe vesszük, 
akkor emberileg lehetetlennek tartanánk. De 
az ünnepségen tapasztalhattuk hívei odaadó 
szeretetét, készségét az együttgondolkodás-
ra és együttműködésre, akkor már megértjük 
mosolygó, reményteljes, készséges hozzáál-
lását minden feladathoz, és mindenkihez. 
 Nem véletlenül olvashatjuk a mise végén 
kapott emléklapon Teréz-anya szavait, aki az 
Úr gondolatait továbbítja felé: „Az emberek-
nek szükségük van segítségedre, és ha segí-
tesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjob-
bat add a világnak abból, amid csak van, s ha 
verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add 
a világnak, amid csak van!”  
 A szentmise végén közös agapén fogyaszt-
hattunk a hívek által hozott fi nomabbnál, fi -
nomabb süteményekből.  

 Biztos, már többen is felfi gyel-
hettek Mihály atya szentbeszéde-
ire: örülhetünk, hogy ilyen magas 
szintű, de mindenki számára ért-
hető formában hallhatjuk heten-
ként az Úr tanítását. Az atya ez-
zel tiszteli meg vecsési híveit, s 
ezt köszönték meg a hívek szer-
dán este őszinte ragaszkodásuk-
kal, szeretetükkel.  
 Urunk, Istenünk, éltesd hűsé-
ges szolgádat, Mihály atyát, bő-
séges kegyelmeddel még számos 
éven át. És talán lehetünk önzők 
egy kicsit: add, hogy közöttünk, 
Vecsésen szolgálhasson téged mi-
nél több éven át, mert nagy szük-
sége van rá egész városunknak!  
 Kedves Mihály atya, foglalj to-
vábbra is bennünket imáidba, hisz 
hűséges híveid szeretnénk marad-
ni! Isten éltessen!

Nagy István Elek

Isten éltesse, 
Mihály atya!

Zsúfolásig 
megtelt a templom

 Szlahó Csaba polgármester beszédében méltatta az atya munkáját

Július közepén már alig volt víz a patakban

A z idei, csapadékszegény, meleg nya-
rat a kertünkben is megéreztük, és 
természetesen a város külterülete-

in is okozott problémákat. Ezek közül talán 
a patak kiszáradása a leglátványosabb, de 
nem az egyetlen. A mezőgazdasággal fog-
lalkozóknak az öntözés sem mindig segített, 
hogy beérjen a termés. A nagy szárazságban 
többször keletkezett tűz a határban. A szál-
ló por koncentrációja jóval magasabb volt
– a Kispatak lakópark szélső házaiba például 
szó szerint befújta a legkisebb szél is a patak 
túloldalán lévő földúton közlekedő járművek 
által felvert port. A határt járva már tavasszal 

feltűnő volt, hogy a téli és koratavaszi csapa-
dékhiány miatt nem alakultak ki kis tavacs-
kák (ún. tocsogók), így sokkal kevesebb parti 
madarat tudtunk megfi gyelni az előző tavasz-
hoz képest. Az állatok is próbáltak alkalmaz-
kodni a helyzethez, így egyes fajok ebben az 
évben az itteni helyett máshol kerestek élő-
helyet maguknak.
 Tudósok, szakemberek dolgoznak azon, 
hogyan lehetne a leeső kevés csapadékot 
megtartani az adott területeken. A javas-
lataikból négyet szeretnék kiemelni, amik
– rövid vagy hosszú távon – alkalmazhatóak 
lennének a város területén.
 A háztetőről az ereszcsatornákon keresz-
tül lezúduló esőt hordóba, tartályba gyűjtve 
felhasználhatjuk öntözésre a következő 1-2 
hétben. Érdemes odafi gyelni rá, hogy az így 
álló víz ne algásodjon, illetve fedjük le, hogy 

megelőzzük a szúnyogok szaporodását. Ha 
mégis nyitottan hagyjuk az edényt, rakjunk 
a tetejére egy lécet, amire a madarak rá tud-
nak szállni, ha inni szeretnének. Vannak már 
nagyon modern, a földben elhelyezhető tar-
tályok, amikkel komoly esővízgyűjtő rend-
szert is ki lehet építeni.
 A magasabbra meghagyott növényzet (akár 
a kertben a fű is), a talaj takarása (mulcsolás) 
vagy a tudatosan ültetett takarónövény nyá-
ron hűvösebben tartja a talajt, vagy a patak-
parton árnyékolja a vízfelületet, ezáltal lassít-
ja a párolgást. Takarásra kiválóan alkalmas 
a levágott sövény, a lehullott falevél és a le-
nyírt fű. Télen is érdemes alkalmazni, mert 
védi a felszínt, illetve segíti a csapadék haté-
konyabb bejutását a talajba. Bár mostanában 
kevés a hó, de ha esik, a ház körüli kövezett 
részekről belapátohatjuk a virágos- vagy ve-
teményeskertbe, ahol a letakart földön szép 
lassan olvad csak el. 
 A folyószabályozások idején még a sok 
csapadék okozott gondot, ezért építették ki a 
csatornákat a víz összegyűjtésére és gyors el-
vezetésére. Ma már azon gondolkodnak a szak-
emberek, hogyan tudják az adott területen tar-
tani a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esőt 
mesterséges medrekkel, gátakkal, árterekkel, 
kisebb holtágakkal, tavakkal, mert a folyókba 
eljutó víz komoly veszteség a jelenlegi aszá-
lyos időjárás esetén. Gyakorlatilag a szomszé-
dunkban, a Duna-Tisza közi Homokhátságon 
már két éve bele is fogtak, hogy „visszaadják 
a vizet a tájnak” – több helyen is olvashatunk 
az eddigi változásokról. Át kell gondolni azt 
is, hogy az adott terület milyen gazdálkodásra 
alkalmas: az alacsony termékenységű szántó-
földeket érdemes gyepesíteni vagy erdősíteni, 
ez javítaná a vízgazdálkodást is.
 Miért jó a faültetés, az erdősítés? A szél 
erejét, ezáltal a szárító hatását csökkenthet-
jük megfelelő védő fasorokkal, sövényekkel. 
Az összefüggő, zárt erdők un. esőfolyosót al-
kotnak, azaz képesek a nedvességet, ezáltal a 
csapadékot tovább vinni, akár több száz kilo-
méteren keresztül. Az erdőterületek csökkené-
sével sajnos ez a hatás egyre kevésbé érvénye-
sül napjainkban. A fák gyökerei sokkal jobban 
hozzáférnek a mélyebb talajvizekhez, így me-
legebb, szárazabb időszakban is képesek a le-
veleiken keresztül párologtatni, kánikulában 
is hűvös van egy nagyobb erdőben. Az M0  és 
az Alacska pihenő megépítésével Vecsés sok 
erdőt veszített, amit azóta sem sikerült pótolni, 
sőt az ipari parkok újabb erdőket vesznek el. 
A város erdősültségi aránya jócskán elmarad 
az országos átlagtól – a gazdaság és a termé-
szet egyensúlyának megőrzése érdekében ezen 
jó lenne végre változtatni.

Lengyel Hajnalka – Vecsési Madárles

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

Kiszáradt a patak A NYÁRON
Mit tehetünk, hogy 

jobban megmaradjon 
az esővíz a területen?
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Egy sikeres tanév végén nagy 
tervekkel várta a nyarat a 
Mini Talent Sportegyesület. 

Amint arról előző számunkban beszámoltunk, Varga Katalin 
bronzérmet szerzett a paraversenyek KL2 200 méteres számában 
a kanadai Halifaxben rendezett kajak-kenu világbajnokságon. 
Rá két hétre a müncheni Eb-n is harmadikként ért célba, míg 
a hónap végén rendezett országos bajnokságon első lett. 

Nagy tervei vannak a Mini Talentnek

VARGA KATALIN megállíthatatlan

A 120 éves múltra visszate-
kintő ikonikus épületben 
régi szép emlékek keltek 

életre, ugyanakkor a modern épí-
tészeti megoldásoknak és komp-
lex szolgáltatásoknak köszönhe-
tően ideális helyszínt biztosít új 
élmények átéléséhez.
 Finom részletek és klasszikus 
elegancia jellemzi két, egymás 

mellett elhelyezkedő rendezvény-
termünket, melyek egybenyitva 
200 fő befogadására alkalmasak, 
de kisebb létszámú családi és cé-
ges események lebonyolításában is 
készségesen állunk rendelkezésre.
 A kerthelyiség is visszahoz-
ta azt a korabeli életérzést, mely 
miatt már dédszüleink is szíve-
sen töltötték szabadidejüket az 

Hétről-hétre megte-
lik élettel a májusban 

megnyílt Eprespark 
Rendezvényház. Az 
elmúlt hónapokban 
több igazán nagy la-

kodalomnak, meghitt 
esküvőknek és csalá-
di rendezvényeknek 

is otthont adott 
báltermünk. 

ófalu-korabeli vendéglátóegy-
ségében. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, minthogy mindhárom 
saját szervezésű, zenés-táncos 
vacsoraestünk telt házzal zajlott 
le. A vacsoraestek vendégei há-
romfogásos vacsoramenüt fo-
gyaszthattak, opcionálisan bor-
párosítással, valamint élvezhették 
meghívott fellépőink előadásait 

és a nyári esték üde hangulatát. 
Igyekeztünk változatos előadá-
sokkal szórakoztatni vendége-
inket, így meghívott fellépőink 
között volt a Blechkraft, a fi atal, 
tehetséges zenészekből álló fú-
vós zenekar, akik slágerzenéket 
dolgoztak fel, a Brunner zenekar, 
akiket bemutatnunk sem kell és 
a Voices, akik operett és sanzon 
slágerekkel léptek fel impozáns, 
fa szerkezetes pavilonunk alatt. 
 Nagy tervekkel és örömteli vá-

rakozással tekintünk az őszi 
időszak elé is, amit szep-

tember 10-én az Arató 
Bállal meg is nyitot-
tunk. A bálok soroza-
ta az Erzsébet-Katalin 
bállal folytatódik nov-
ember 19-én, melyen 
a talpalávalót a Presso 

Band húzza, a kuliná-
ris élményt pedig étter-

münk biztosítja. Az őszi 
időszakot az Esküvő Kiál-

lítással zárjuk november utol-
só vasárnapján, ahová a jövőre 
házasulandó ifjú párokat várjuk 
sok szeretettel, hogy megmutat-
hassuk, miért tökéletes esküvői 
helyszín az Eprespark komple-
xum. Az óévet pedig a Brunner 
zenekar kíséretével Szilveszteri 
Bállal búcsúztatjuk, ahova azon 
kedves vendégeinket várjuk, akik 
együtt, közösen lépnének át ba-
rátaikkal az új esztendőbe itt ná-
lunk, az Eprespark báltermében.
 További rendezvényeink, te-
matikus vacsoráink egymás után 
adják át a helyszínt új és már 
meglévő vendégeink számára. 
Várjuk önt is saját szervezésű 
rendezvényeinken, valamint szí-
vesen valósítjuk meg családi és 
céges eseményekre vonatkozó 
elképzeléseit is! EP

 Nagy ter
rakozáss
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RÉGI SZÉP EMLÉKEKET KELT ÉLETRE 
az Eprespark 

Rendezvényház

(lakás, konyha, gardrob, iroda)
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Hirdetés

A nyári tábor mellett Varga Ádám az 
egyesület alapítója és elnöke Mini 
Olimpiát szeretett volna rendezni, 

melyen labdarúgásban, kézilabdában és ko-
sárlabdában lehetett volna versenyezni a be-
nevezett egyesületek 9 éves korosztályának, 
ezzel is felkészülési lehetőséget adni a kö-
vetkező idényre. Ebből azonban sajnos nem 
lett semmi. Az okokról és a jövőbeli tervek-
ről kérdeztük a klub első emberét. 

– Miért maradt el a tervezett olimpia?
 – A három sportág közül hiába jelentke-
zett több labdarúgó csapat is, a kosárlabda-, 
és kézilabda-csapatok közül különböző elfog-
laltságok miatt sajnos csak 1-1 együttes jelez-
te részvételi szándékát. Így sajnos nem tud-
tuk megrendezni az eseményt.

– Mennyire volt gond az augusztus 20-ai 
időpont?
 – Nem gondolom, hogy az időponttal volt 
a gond. Erre a napra több pest megyei és bu-
dapesti utánpótlás labdarúgó tornát is szer-

veztek, amikre jelentkeztek is a focicsapatok. 
Sokkal inkább mondom szomorúan, hogy kap-
tunk olyan visszajelzést, amiben a kosárlabda 
és kézilabda csapatoknak a részvétel inkább 
teher lett volna. Sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy a kosaras és kézis csapatok ilyen-
kor még pihennek.

– Tervezik pótolni valamikor?
 – Mindenképpen szeretnénk pótolni. Elő-
reláthatólag tavasszal.

– Milyen hasonló nagyszabású ötleteik van-
nak a jövőre nézve?
 – Nagyobb szabású eseménynek első kör-
ben elég egyelőre ez. Több újításunk is lesz 
az egyesület idei évében, most azokra fóku-
szálunk.

– Milyen tervekkel, célokkal vágnak neki 
az új tanévnek?
 – Az elsődleges célunk továbbra is az, hogy 
minél többen megszeressék a foci, a kosár és 
a kézilabda sportágakat. Továbbra is részt 
veszünk a Bozsik Egyesületi Programban. 
A meglévő iskoláink közül az Ócsai Halászy 
Károly iskolában és a Gombai Fáy András 
iskolában, (ahol tavaly óta tartunk edzése-
ket) idén már a Bozsik Intézményi Progra-

mot is be tudjuk indítani. Ezenkívül egyesü-
letünk regisztrált a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségbe, ahol a 8–10 éves já-
tékosaink részt tudnak venni a Kosárpalán-
ta programban is.
 
– Milyen újdonságok várják a gyerekeket?
 – Stábunk idén is bővült, lesznek új kol-
légáink, akiket remélem, hamar elfogadnak 
és megszeretnek a gyerekek.

– Milyen új helyeken tűnik fel a Mini Talent?
 – Meglévő nyolc intézményünkre szeret-
nék fi gyelni. Kapunk lehetőségeket, megke-
reséseket, többek között felmerült, hogy szü-
lővárosomban, Püspökladányban is tartsunk 
edzéseket. Ezek nagyon csábítóak, de nem 
szeretnénk, ha a mennyiség a minőség rom-
lását eredményezné. Sz. Gy. 

M indezt tette úgy, hogy március köze-
pén eltörte a combját spirális törés-
sel, ami alapból nehezen gyógyul. 

A talpán volt egy seb, amit felvágtak, kötöz-
getni kellett, és amikor ráhajolt a lábára, csí-
pőprotézisét túlfeszítette.
 Akkor az orvosok azt mondták, eszébe ne 
jusson elindulni a négy hét múlva esedékes 
válogatón. Az elsőt végül kihagyta, a máso-
dikon Covid miatt nem tudott részt venni, így 
lélekben már le is mondott a vb-részvételről. 
 Végül ott volt Kanadában, és a tokiói olim-
piához hasonlóan a két angol versenyző mö-
gött a harmadik helyen ért célba. 
 – Sok mindent nem mertem a hajóban csi-
nálni, ráadásul a két hónapból egyet kölcsön 
hajóban töltöttem. Az edzőm féltett is, mert 
a nemzetközi versenykörülmények feszeseb-
bek, és ha eldurran az agyam, akkor megyek, 
mint a gép. Látszott, a sérülés miatt a rajtból 

nem tudok elég gyorsan kijönni, de így is elé-
gedett vagyok – mondta a vecsési sportoló. 
 Bár sokan panaszkodtak a kanadai körül-
ményekre, ő meg volt elégedve velük, véle-
ménye szerint a legutóbbi dániai vb-n sokkal 
rosszabb volt. 
 – Halifaxban nem volt probléma, Koppen-
hágában a kerekes székkel nehéz volt tocsog-
nunk a sárban. Sokak szerint most az étkezés 
nem volt tökéletes, de nem volt akkora gond 
– mondta.  
 Most élvezi a pihenést, és igyekszik min-
dent megcsinálni, amit a nyáron a versenyek 

miatt nem tudott. De már most sokat gondol-
kozik, hogyan lehetne csiszolni a technikán.
 – Máskor is mindig nagyjából egyben van a 
három verseny, de most nagyon sűrűre sikere-
dett a szezon. Nekem nem is baj, hogy ennyi-
re egyben volt, mert az év első fele nem ala-
kult túl jól a sérülés miatt. De csak így lehet 
bírni a kemény munkát és lehet a nagy célo-
kért küzdeni. Az év elején a vb-részvétel volt 
a titkon álmodott cél, a hosszabb távú cél egy-
értelműen a párizsi olimpia – mondta a min-
den körülmények között életvidám kajakos.
 Két év múlva az olimpián pedig szeretné 
maga mögé utasítani az angolokat is. 
 – Ez csak nagyon sok munkával fog men-
ni. Aki közvetlenül előttem van, nem iga-
zán tud már fejlődni. Tud egy időt, de an-
nál már nem tud jobbat. Aki előtte van, az 
se nagyon tud már javulni. Nekem ebben a 
nyárban a legnagyobb pozitívum, hogy még 
a sérülést követően is tudtam időt javítani. 

Mindezt úgy, hogy az edzés-
munkának csak egy részét tud-
tam megcsinálni. Minden, amit 
az edzőm kitalál, és az a mun-
ka, amit beleteszünk, javításra 
jogosít – mondta az örök opti-
mista kajakos. SzgY
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SPORT

Hirdetés

Az augusztus igen jól sikerült 
a Vecsés SE darts szakosztály-
nak. A Magyar Darts Szövet-
ség főként soft versenyeket 
írt ki erre a hónapra, ahol 
versenyzőink és csapataink 
ismét óriási sikereket értek el.

Vecsési ezüstérem a csapatkupán

  Büszkének lenni nagyon jó. Annál már csak 
az jobb, ha van is mire büszkének lenni! – írja 
a közösségi oldalon megosztott beszámolójá-
ban Kiss István, a Vecsés SE íjászszakosztá-
lyának edzője. A vecsési íjászoknak tényleg 
van okuk a büszkeségre, hiszen nagyszerű 
eredményeket értek el a Pályaíjász Orszá-
gos Bajnokságon. Sárosi Ildikó női hunting 
refl ex kategóriában új országos csúcsot fel-
állítva lett magyar bajnok. Vörös Emese női 
hunting refl ex országos bajnoki 2. helyezett. 
Mednyánszky Anna szintén női hunting ref-
lex 4. helyezett.

Remekeltek a magyar bajnokságban a vecsési íjászok

A hónap első felében az egyéni ver-
senysorozatok folytatódtak. Soft NB 
I.-ben a nőknél Puskás Erzsébet sú-

lyos sérülés miatt nem tudta vállalni a  rész-
vételt, így nem gyarapíthatta pontjait. Mi-
előbbi jobbulást kívánunk. 
 A férfi  mezőnyben Forgács László kis túl-
zással a nap győztese lett, már ha a tabella al-
ján zajló csatákat fi gyeljük. A forduló előtt az 
utolsó előtti helyen -3 meccsre volt a bennma-
radást érő 12. helytől. A kiváló napot produ-
káló versenyzőnk a nap végére már a benn-
maradást érő helyre küzdötte fel magát, és 
+3 meccselőnnyel várhatja az utolsó fordulót 
szeptemberben.

 Augusztus utolsó hete a legrangosabb ku-
pasorozaté, a Magyar Kupáé volt. Szombaton 
egyéniben a következő eredmények szület-
tek: 9. Börzsei János, 17. Helfrich Patrik, 25. 
Németh Péter és Papp Rajmund, 33. Zavilla 
Tibor, 49. Jakab Péter.
 Vasárnap a csapatoké volt a főszerep. 
A VSE I. csapata 6 ellenfelet legyőzve a dön-
tőig menetelt. A döntőig vezető út is óriási si-
ker, válogatottakkal teletűzdelt erős csapato-
kon is felülkerekedtünk. 

 A döntőben sem adtuk köny-
nyen. A szombathelyi csapat 
csak a döntő legben tudott di-
adalmaskodni. Egy gyönyörű 
ezüstérmet szerzett a csapat. 
Ez a siker igazi országos siker, 
ami jól mutatja, hogy az első 
csapat nagyon jó úton jár. Csak 
így tovább!
 Szakosztályunk továbbra is egy 
minden igényt kielégítő edzőte-
remben várja az  érdeklődőket. 
Minden, a játékkal kapcsolatos 
dologban az érdeklődők rendel-
kezésére állunk. 
 Facebookon elérhető a Vecsés 

SE darts szakosztály hivatalos oldala. Itt fo-
lyamatosan frissülnek híreink, eredményeink.
 Amennyiben bárki kedvet kapna a darts 
sport kipróbálására, megismerésére, a  kö-
vetkező elérhetőségeken érdeklődhet: Nagy 
László szakosztályvezető, tel.: 06-20/225-
1037, Góczi Attila edzések, tel.: 06-20/351-
9699. Címünk: Vecsés Fő út 112. (Táblabolt 
épülete). 
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

A VSE I. Magyar Kupa ezüstérmes csapata: 
Helfrich Partik, Pinczés Dániel, Papp Rajmund, 
Börzsei János (csk), Jakab Péter, Németh Péter   

• 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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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24 ÓRÁS 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZÉLES, AZONNAL 
ELÉRHETŐ VÁLASZTÉK

GYORS, ZÖKKENŐMENTES 
ÜGYINTÉZÉS

Vecsés
Lőrinci utca 59-61.

C5 épület

www.nextcarrental.hu

H-P: 9-17

REKLÁM

 A férfi aknál Stefkovics Nándor a hunting 
refl ex versenyszámban szerezte meg az or-
szágos bajnoki 2. helyezést, Földi Krisz-
tián bronzérmes lett, Nagy Zsolt a 4. he-
lyen fejezte be a versenyt, Kékesi Gergő 
5. lett.
 A seniorok között Kis Imre mérette meg 
magát, és a magyar bajnokság bronzérmese-
ként térhetett haza. 
 Mészáros Bence az ifi k között szerzett 
aranyérmet. 
 Kiss István bare-bow versenyszámban 3. 
helyen zárta a magyar bajnokságot.  V. Fo
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FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: 06-31/200-8038
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  szeptember 19-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  szeptember 26-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  október 3-ával, 
PatikaPlus(Market Central +36-29/557 820) – október 10-ével, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  október 17-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  október 24-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  október 31-ével,
 kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

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

HÍVJON MOST!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

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

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

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



SHOP.JEGTRADE.HU
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A feltüntetett árak bruttó árak. Az akció a készlet erejéig érvényes! 
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