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AZ UTCA HANGJA

Legutóbbi kérdezősködésünk 
alkalmával úgy döntöttünk, hogy 
a járókelőkre bízzuk a körkérdés 

témájának kialakítását. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy 

találkozásunk pillanatában 
mi foglalkoztatja leginkább 

beszélgetőpartnereinket? 

Mi az, ami most 
LEGINKÁBB FOGLALKOZTATJA? 

Most, hogy megálltunk be-
szélgetni, éppen azon 
gondolkodtam, 
hogyan is ala-
kul majd a 
hétvégén 
az a két 
színhá-
zi előadás, 
melye-
ket most 
szombaton 
és vasárnap 
rendezünk Ve-
csésen. Az elő-
adás Hans Sachs, 
a nürnbergi mester-
dalnok nevéhez fűződő kö-
zépkori jellegű német vásári játék lesz, 
melyet farsangkor szoktak előad-
ni. Amikor ez a cikk az olvasók elé ke-
rül, akkor már túl leszünk rajta, ezért 
azon gondolkodom, hogyan is folytas-
suk az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ne-
künk van három színházi csoportunk: 
egy középiskolás, egy vecsési egyete-
misták Kis Pista színháza és egy felnőtt 
csoport. Gondolkodom újra az egye-
temistáinkkal a Feljegyzések az egér-
lyukból című Dosztojevszkij mű bemu-
tatásán, melyet tavaly decemberben 
adtunk elő, de azt követően sajnos 
már nem volt helyünk a folytatásra. 
Remélem, hogy ez a kérdés is hamaro-
san megoldódik. Azért csinálok alter-
natív színházat amatőr struktúrában, 
mivel nem kell olyan színész, aki Du-
nának megy, ha nem kap megfelelő 
szerepet. Abban hiszek nagyon, hogy 
ebben a globális személytelen világ-
ban olyan helyen lehet az igényes kul-
túrát bemutatni, ahol sokkal szemé-
lyesebbek a kapcsolatok. Fontos, hogy 
mindenki eljöjjön, a barátok, a hozzá-
tartozók stb. A színházat egy rendkívül 
hatékony eszköznek tartom egymás 
jobb megértéséhez.  

Nyugdíjas vagyok, és ami a leginkább 
foglalkoztat, az az árak folyamatos nö-
vekedése. A legnagyobb problémám az 
élelmiszerárak folyamatos emelkedése. 
A rezsiről pedig nem is beszélnék. Pél-
dául a húsnak kilója jelenleg 2800 fo-
rint, ami elfogadhatatlan, a kenyér kiló-
ja egyes üzletekben pedig már eléri az 
1000 forintot. Miután egyedül vagyok, 

nem egyszerű kijönni a pénzből. A nyug-
díj messze nem elég, jelenleg az önkor-
mányzatnál dolgozom, csak úgy tudok 
megélni, hogy a nyugdíjam mellett fi -
zetésem is van. Öt gyerekem van, akik 
felnőttek és családosak, de tény, hogy 
gyakran még az én segítségem is elkel 
náluk. 

Práczki Péter, fotó: varga

A futballpálya mellett a Hal-
mi utcában lakom, és na-
gyon örültem, hogy a 
Gól büfét gyönyörű-
en felújították, de 
akkor nem gon-
doltam, hogy 
ebből a későb-
biek során kel-
lemetlenségünk 
lesz. A felújítás-
sal nincs sem-
mi gond, de ami-
kor éjjel félegyig 
szól a zene, az már 
nekünk egy kicsit sok. 
Mindez nem a vecsési fo-
cimeccsekkel, hanem az egyéb 
hétvégi, például szülinapi rendezvények-
kel kapcsolatos, és attól tartunk, hogy 

a továbbiakban ez rendszeres lesz. Há-
romrétegű üveg van az ablakainkban, de 

ennek ellenére keresztül megy 
rajtuk a basszus lükteté-

se, ami még a falakon 
is áthatol. A javas-

latom az lenne, 
hogy féltizenegy 

körül hagyják 
abba a bulizást, 
mert rajtunk kí-
vül másokat 
is zavarnak a 

hangos zenével. 
A dübörgő hang 

mellett teljesen le-
hetetlen pihenni. Te-

kintettel kell lenni má-
sokra is. Úgy gondolom, 

hogy ilyen hangosabb rendez-
vényekre van máshol is lehetőség Vecsé-
sen, ahol nem zavarják a környék lakóit.       

megálltunk be-
ppen azon 
tam,
la-

p 
Ve-

elő-
Sachs, 
i mester-

2 

ellett a Hal-
m, és na-
gy a 
rű-

e

ár 
sok. 

csési fo-
nem az egyéb

ennek ellenére ke
rajtuk a ba

se, ami 
is áth

lat
h

k

h
A

me
hete

kintett
sokra is. Ú

hogy ilyen han

Varsa Mátyás

Abander Tamás Istvánné 

Horta Piroska

F elgyorsult világunkban egyre keve-
sebbszer van alkalmunk megosztani 
másokkal, hogy érezzük magunkat, 

mi az, ami foglalkoztat, örülünk vagy éppen 
bánkódunk valami miatt. Bár találkozásaink 

alkalmával legtöbbször a „hogy vagy?” kér-
déssel indítunk, erre általában csak rövid vá-
laszt adunk vagy kapunk. Jól – szoktuk felelni, 
mert azt gondoljuk, beszélgetőpartnerünket 
úgysem érdeklik a gondjaink, bajaink, ezért 
mélyebben nem is megyünk bele, hogy pon-
tosan játszódik le bennünk, mi az, ami a hét-
köznapok során leginkább foglalkoztat. Per-
sze vannak üdítő kivételek is, amikor egész 
jó – és őszinte – beszélgetések kerekednek 
ki egy-egy ilyen találkozásból, helyzete vá-
logatja, mikor hogyan alakul. Arra gondol-
tunk, mi is teszünk egy próbát, ezért isme-
retlenül megszólítottunk járókelőket, akiket 
arról faggattunk, találkozásunk pillanatában 
leginkább mi foglalkoztatta őket? Beszélge-
tőpartnereinknek ezúton is köszönjük, hogy 
gondolataikat megosztották velünk.  

FELHÍVÁS 
Bursa Hungarica 
Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíj-
pályázatra 

Vecsés Város Önkormányzata a 
Kulturális és Innovációs Miniszté-
riummal együttműködve a 2023. 
évre – a 2022/2023. tanév második 
és a 2023/2024. tanév első félévére 
vonatkozóan – kiírja a felsőoktatá-
si hallgatók, illetve a felsőoktatá-
si tanulmányokat kezdeni kívánó 
fi atalok számára a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázatot.
 Az ösztöndíj elbírálása kizáró-
lag szociális rászorultság alapján, 
a pályázó tanulmányi eredményé-
től függetlenül történik.
 A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben történt regisztráció és a 
pályázati űrlap kinyomtatása, illet-
ve aláírása után, a Polgármesteri 
Hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújta-
ni  a megjelölt, kötelező mellékle-
tekkel együtt
2023. november 3-ig.
 A pályázati űrlap letölthető az 
EPER Bursa Hungarica Felsőok-
tatási és Ösztöndíjrendszer olda-
láról, a https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx webcímen.  
 A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi tájékoztatást a Polgármes-
teri Hivatal ügyintézőjénél  sze-
mélyesen a hivatal I. emeletén a 
7. számú irodában, illetve az 555-
231 és a 06-30/668-69-38-as te-
lefonszámokon kaphatnak az ér-
deklődők. VT info

ÖNKORMÁNYZAT

Vecsés képviselő-
testülete szeptember 
29-én tartotta soron 
következő ülését.  

A testületi ülés a két ülés-
szak közötti fontosabb 
eseményekről szóló be-

számolóval kezdődött. Szlahó 
Csaba polgármester elmondta, 
hogy elkezdődött a Damjanich 
utcai új bölcsőde kivitelezése. 
A kivitelezésre kiírt közbeszerzé-
si eljárást a Reogroup Kft. nyerte, 
a vállalkozási szerződést augusz-
tus 22-én kötötte meg az önkor-
mányzat a céggel. A munkaterület 
átadását követően megkezdődött 
az alapozás a Damjanich utca 34. 
szám alatt található önkormány-
zati telken. A polgármester hoz-
zátette, hogy a két évvel ezelőt-
ti pályázaton elnyert támogatás 
ma már kevés a beruházás sike-
res kivitelezéséhez, ezért az ön-
kormányzat pályázatot nyújtott be 
a Miniszterelnökséghez. Szlahó 
Csaba szerint további 240 millió 
forintra lenne szüksége a város-
nak az építkezés befejezéséhez. 
 Napokon belül befejeződhet a 
Telepi úti szakorvosi rendelő ener-
getikai korszerűsítése. A beruhá-
zást a Thermik Plusz Kft. végzi 
és amint arról lapunkban is be-
számoltunk, a kazánkorszerűsí-
tés mellett napelemeket is tele-
pítenek az épületre. Lapzártánk 
előtt már működött a fűtés a ren-
delőben, igaz egyelőre még csak 
ideiglenesen. Szlahó Csaba a be-
ruházással kapcsolatban kiemelte, 
az önkormányzat jó időben hozott 
megfelelő döntést, hiszen a beru-
házás tervezésekor még nem le-
hetett tudni, hogy ősszel energia-
válsággal néz szembe az ország.  
 – A korábbi beruházásaink is 
az energiamegtakarítást helyez-
ték előtérbe. Ezt mi is fontosnak 
tartottuk, de az Európai Uniós pá-
lyázatok is előírták, ezért az in-

tézményi felújítások, építkezések 
során erre nagy hangsúlyt fektet-
tünk – mondta a polgármester. 
Példaként említette az alapellá-
tási központot, amely abszolút az 
energiatudatosság jegyében épült. 
Ide sorolhatók például az iskolai 
és óvodai korszerűsítések, melyek 
során egyebek között hőszigete-
lést és nyílászárócserét hajtottak 
végre az épületeken.  
 A város több pontján is foly-
tatódtak a járdafelújítások. Ezzel 
kapcsolatban Szlahó Csaba ki-
emelte a Széchenyi utca szaka-
szait érintő munkálatokat, a Budai 
Nagy Antal utca egy szakaszá-
nak felújítását, valamint a Tele-
pi úton a posta előtti terület ren-
dezését. Elmondta továbbá, hogy 
elkészült a Báró Sina Simon utca 
szennyvízhálózatának kiépítése.  
 Augusztus 30-án a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. közgyűlésén vett részt a pol-
gármester. Az ülésen többek kö-
zött szó volt az önkormányza-
ti tulajdonú víziközmű vagyon 
önkéntes és ingyenes állami tu-
lajdonba adásának lehetőségéről. 
Amint arról korábban mi is be-
számoltunk, a közgyűlés ebben 
a kérdésben tartózkodott, így a 
közművagyon átadása gyakorla-
tilag nem történt meg. 
 – Meglátjuk, hogy a további-
akban mit tudunk elérni ebben a 
kérdésben, hogy milyen feltéte-
lekkel lehet az integrációt végre-

MEGDUPLÁZTÁK az 
élelmiszercsomagokra 
fordítható összeget 

hajtani vagy elkerülni. Az biztos, 
hogy a rezsi árak rettentő módon 
emelkednek és ezt a vállalat nem 
fogja tudni kitermelni. Az önkor-
mányzat eddig is azért ragaszko-
dott ehhez a céghez, mert tulajdo-
nosként van ráhatásunk, például 
egy üzemzavar esetén tudunk ten-
ni azért, hogy a hiba minél előbb 
elháruljon. A regionális vízmű-
vek esetében más tapasztalatok 
vannak. Lassabban mennek a dol-
gok és a lakosság ezzel általában 
elégedetlen. Attól tartunk, ha a 
DPMV-t is központosítják, akkor 
ez a lehetőségünk elvész, nem lát-
juk biztosítottnak az üzemzava-
rok gyors elhárítását, de egyál-
talán, a folyamatos üzemeltetést 
sem – mondta a polgármester.
     
Idén karácsonykor 
is kapnak csomagot 
a rászorulók
A rászoruló családok karácsonyi 
támogatásként alapvető élelmi-
szerekből álló csomagokat kap-
tak az önkormányzattól, melyek 
összeállítására kétmillió forin-
tot különített el a városvezetés. 
Az élelmiszerárak drasztikus 
emelkedése miatt ekkora összeg-
ből már nem lehet biztosítani a 
karácsonyi csomagokat, ezért a 
képviselő-testület duplájára, azaz 
négymillió forintra emelte a be-
szerzésre fordítható összeget.  

Szöveg és kép: varga
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Emlékezzünk együtt 
október 23-án! 

  Vecsés Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja önt és családját az 1956. október 

Boldog születésnapot 
KÍVÁNUNK! 
Szeptemberben és októ-
ber ben is több szépkorú 
vecsési lakost köszöntött 
fel Vecsés polgármestere.

S zlahó Csaba elmondta, ezt személye-
sen is fontosnak tartja, hiszen nagyon 
sokat köszönhetünk az időseknek, 

ezért tiszteletben kell tartani őket. Hozzá-
tette, hogy önkormányzati szinten is igye-
keznek mindent megtenni annak érdekében, 
hogy az időskorú lakosok érezzék a város 
megbecsülését. A gondozási központ nap-
pali ellátás keretében biztosít felügyeletet és 
változatos programokat az idő tartalmas el-
töltésére, de a nyugdíjasklubokkal is jó kap-
csolatot ápolnak, támogatják őket.  

 Szlahó Csaba személyesen köszöntötte 
fel a 90 éves Szabó Lászlót, aki szeptem-
ber 20-án töltötte be a 90. évét. Bölcskei 
Lászlónét – szeptember 28-én ünnepelte 
90. születésnapját – is személyesen keres-
te fel, csakúgy, mint a Kortye család leg-
idősebb Vilmosát, akit 90. születésnapján, 
szeptember 25-én tisztelt meg jelenlétével. 
Krizinger Katalin október 15-én töltötte be 
a 90. évét. A jeles napon Kati néni is örül-
hetett a látogatásnak, a város polgármeste-
re személyesen üdvözölte születésnapján. 
 Búzás Jánosnénak – szeptember 1-jén ün-
nepelte 90. születésnapját – és Lombos Nán-
dornénak, aki szeptember 9-én töltötte be a 
95. évét, levélben juttatta el születésnapi jó-
kívánságait Szlahó Csaba. 
 Az ünnepelteknek ezúton is boldog szü-
letésnapot és jó egészséget kívánunk! 

VT info  

Kortye Vilmos szeptember 25-én 
töltötte be 90. évét

Krizinger Katalin október 15-én ünne-
pelte 90. születésnapját

HÍREK

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK 
a gyermekorvosi 
praxis betöltésére kiírt 
pályázat határidejét

Augusztusi lapszámunkban adtunk hírt 
arról, hogy az önkormányzat pályázatot 
írt ki gyermek háziorvosi feladatok ellátá-
sára. A pályázat benyújtásának határideje 
eredetileg szeptember 10. volt, de a kép-
viselő-testület ezt egy hónappal, novem-
ber 10-éig meghosszabbította. 
 A pályázat benyújtásának módja: személye-
sen vagy postai úton, egy példányban Vecsés 
Város Önkormányzata részére címezve (2220 
Vecsés, Szent István tér 1.). A borítékon fel kell 
tüntetni: „Gyermek háziorvosi praxis pályá-
zat”. 
 A képviselő-testület által létrehozott ad hoc 
szakmai bizottság előzetes értékelése és javas-
lata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók 
Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-
testülete előtti meghallgatására. A képvise-
lő-testület fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 A munkakör betölthető: a feladat-ellátási 
szerződés megkötését, illetve az egészség-
ügyi tevékenység folytatására vonatkozó vég-
legessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 
fi nanszírozási szerződés hatályba lépését kö-
vetően azonnal. 
 A nyertes pályázóval az önkormányzat hatá-
rozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. 
 Ellátandó lakosságszám: 1762 fő.
 Háziorvosi rendelő címe: 
 2220 Vecsés, Dózsa György út 50. 
 A praxisjog megszerzésének ellenértéke: 
A meghirdetett gyermek háziorvosi körzet 
praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a 
nyertes pályázó részére. 
 
A pályázat további részletei elérhetők a városi 
honlapon (www.vecses.hu). További informá-
ció kérhető a titkarsag@vecsesiszakrendelo.
hu e-mail címen.  VT info

MEGEMLÉKEZÉS

Október 6-án a hagyomá nyokhoz 
hűen az Andrássy is kola előtt felállított 

kopjafánál rendeztek megemlékezést 
az aradi vértanúk tiszteletére.  

„Elődeink tettei 
NEMZETÜNK EREJÉT 

BIZONYÍTJÁK”

I dén 173 éve, hogy az 1848–
49-es szabadságharc leveré-
sét követően I. Ferenc József 

császár utasítására kivégezték 
az aradi vértanúkat. A tizenhá-
rom honvédtiszt, Aulich Lajos, 
Damjanich János, Knézich Ká-
roly, Lahner György, Leiningen–
Westerburg Károly (gróf), Nagy-
sándor József, Pöltenberg Ernő, 
Török Ignác, Vécsey Károly (gróf), 
Dessewff y Arisztid, Kiss Ernő, 
Schweidel József tábornokok és 
Lázár Vilmos ezredes, valamint 
a szintén aznap Pesten kivégzett 
gróf Batthyány Lajos, az ország 
első független felelős kormányá-
nak miniszterelnöke a hazáért, 
Magyarország szabadságáért és 
függetlenségéért adta életét 1849. 
október 6-án. A hősök emlékének 

tiszteletére október 6-át Magyar-
ország kormánya 2001-ben gyász-
nappá nyilvánította.
 A megemlékezés elején Falvai 
Anett köszöntötte a megjelenteket, 
akik a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület fúvószenekarának 
kíséretével közösen elénekelték a 
Himnuszt. Ezt követően a térség 
országgyűlési képviselője, Szűcs 
Lajos mondott beszédet. A politi-
kus kiemelte, hogy az 1848-49-es 
szabadságharc dicsőséges tavaszi 
hadjárata során hazánk sikereit 
az ellenséges Habsburg-csapa-
tok sem voltak képesek egyedül 
feltartóztatni.
 – A harcok lezárásához szük-
séges erőt csakis megalázkodások 
útján nyerték el. 1849. augusztus 
13-án tette le a fegyvert a Gör-

gey Artúr vezette magyar had-
test, Paszkevics orosz főherceg 
előtt Világosnál. A fegyverleté-
tel bár történelmünk egyik legfá-
jóbb pontja, mégis az ott harcoló 
katonák büszkeségének tanúhe-
lye is egyben. A magyar seregek 
az oroszok előtti fegyverletétel-
lel bizonyították, hogy küzdel-
mük egy olyan szabadságharc 
volt, amelyet csak két nagyhata-
lom együttes fellépése tudott el-
nyomni – mondta Szűcs Lajos. 
 Beszédében arra is kitért, hogy 
a szabadságharcban betöltött sze-
repük miatt kivégzett hősök ékes 
példái annak, milyen erőt képvisel 
az összefogás és a hazaszeretet. 
 – A kivégzettek közötti társa-
dalmi, nyelvi és vallási különbö-
zőségei sem szabtak gátat annak, 
hogy együttes erővel harcoljanak 
a szabad, független, polgári Ma-
gyarországért – fogalmazott.  
 Szűcs Lajos beszédében pár-
huzamot vont a nemzetet érin-
tő múltbéli és a mai kihívások, 
megpróbáltatások között. 
 – Minket, magyarokat min-
dig is nehéz feladatok elé állítot-
tak. Sokszor szövetségesek híján 
csak magunkra számíthattunk, 
harcaink pedig nem csak hazánk, 
hanem egész Európa biztonságát 
garantálták. Elődeink tettei nemze-
tünk erejét bizonyítják, azt az erőt, 
ami bennünk is megvan, és ami-
nek segítségével képesek vagyunk 
szembenézni a jelen kihívásaival. 

Napjainkban is tragédiák sorozata 
zajlik a világban. Szomorúan lát-
juk, hogy a 21. században a sza-
badság még mindig nem egy alap-
vető jog, hogy az erősebb államok 
hogyan igyekeznek elnyomni a ki-
sebb államok függetlenségét. Ha-
zánk nagyjai tetteikkel egy fontos 
örökséget hagytak ránk, mégpedig 
azt, hogy egy békés, szabad orszá-
gért időről időre közösen cseleked-
nünk kell. Határozottan kell fellép-
nünk azok ellen, akik a szuverén 
jogainkat próbálják csorbítani. 
A megpróbáltatások idején kü-
lönbözőségeinket félretéve kell 
együtt, egységként fellépnünk ah-
hoz, hogy szeretett nemzetünk jö-
vője biztosított legyen.
 Az országgyűlési képviselő be-
széde után az Andrássy iskola di-
ákjainak műsora következett. Az 
idei évforduló alkalmából a he-
tedik évfolyamos tanulók idéz-
ték fel színvonalas műsor kere-
tében a 173 évvel ezelőtt történt 
eseményeket. A gyerekeket Be-
rényi Mária, Kissné Fehér Judit 
és Kabai Gabriella osztályfőnö-
kök készítették fel. 
 Az iskolások műsora után 
Szlahó Csaba polgármester és 
Szűcs Lajos főhajtással és ko-
szorúval rótta le tiszteletét a sza-
badságharc áldozatai előtt, majd 
a vecsési intézmények, civil szer-
vezetek és pártok képviselői he-
lyezték el koszorúikat a kopjafá-
nál.   Szöveg és kép: Varga Norbert

A megemléke-
zésen beszédet 
mondott
 Szűcs Lajos 
országgyűlési 
képviselő

Az Andrássy iskola hetedikes tanulói idézték 
fel a 173 évvel ezelőtti eseményeket

Szlahó Csaba polgármester és Szűcs Lajos 
koszorút helyezett el a kopjafánál    

23-ai forradalom és szabadságharc kitöré-
sének 66. évfordulója alkalmából rende-

zendő megemlékezésre és ün-
nepi műsorra. Helyszín: Vecsés, 
Szent István tér. Időpont: októ-
ber 23. 17 óra. 
 Ünnepi műsor: Forradal-
mi rab balladája. Szereplők: 
Jambrik Boglárka (Miskolci 
Nemzeti Színház), Standi Szil-
via (operaénekes) és Lakatos 
Gergely (Csokonai Nemzeti 
Színház). 
 A megemlékezés koszorú-
zással zárul.  VT info
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A Jókai Utcai Szent Kereszt templomban Huszka Mihály atya mutatott be 
szent misét október 2-án az egykori hadifoglyok és a kényszermunkára 

elhurcolt vecsésiek emlékére. A megemlékezés a Hősök ligetében, a 
Málenkíj robot emlékműnél folytatódott, ahol a Szlahó Csaba polgármester 

mondott beszédet, és a Grassalkovich iskola diákjai adtak műsort. 

„Emlékeznünk kell a múltra, és fejet kell 
hajtanunk az elhurcoltak emléke előtt”

A II. világháború hatal-
mas pusztítást okozott az 
egész világon, Magyaror-

szágon közel egymillió áldozatot 
követelt, további egymillió ember-
nek pedig évekig tartó kegyetlen 
fogságban kellett átélnie váloga-
tott borzalmakat. A háború küz-
delmeiben Vecsés jelentős épületei 
is elpusztultak, de ettől is fájóbb, 
hogy származásuk miatt 300 ár-
tatlan vecsési polgárt hurcoltak el 
Szovjetunióba málenkij robotra. 
A néhány hétig tartó „kicsi mun-
kából” valójában évekig tartó ke-
mény fi zikai munka és sanyarú 
rabsors lett – a foglyok munkaere-
jét jóvátételként az ország újjáépí-
tésére, a romok eltakarítására kí-
vánták felhasználni az oroszok –,
az elhurcoltak közül pedig többen 
soha nem tértek haza. 
 Huszka Mihály atya a szent 
mise elején elmondta, azért imád-
koznak, hogy hasonló esetek soha 
többet ne történhessenek meg, de 
a szomszédban dúló háború mi-
att is fontos a békéért imádkozni. 
 – Az imáinknak különleges 
háttere van, hiszen egyfelől imád-
kozunk ebben a szent misében, 
hogy ilyen szörnyűség ne történ-
hessen meg még egyszer a történe-
lemben. Ugyancsak imádkozunk a 

kitelepítést elszenvedettekért, illet-
ve azért is, mert a szomszédunk-
ban háború dúl. Európa szenved, 
vérzik, ezért nagyon fontos, hogy 
szívből tudjunk imádkozni a bé-
kéért – mondta Huszka Mihály. 
 Az atya később arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy a hit Isten ajándé-
ka, amit azért kaptunk, hogy „a 
hit fényével megvilágított embe-
ri értelemmel tudjuk értelmezni 
a mindennapok eseményeit”.
 – Van, amikor hit nélkül akar-
juk értelmezni a dolgokat, de ha 
engedjük, hogy a hit fénye meg-
világítsa értelmünket, akkor egy 
tágabb látásmóddal tudjuk ele-
mezni és értékelni a mindenható 
eseményeit. Ha visszagondolunk 
őseinkre, akik elszenvedték eze-

ket a nehézségeket, de végül ha-
zatértek, az átélt sok szörnyűsé-
get nem tudták volna elviselni hit 
nélkül. A hit erőt ad a mindenna-
pokhoz, erőt ad a szenvedések el-
viseléséhez, és erőt ad ahhoz, hogy 
újfajta módon értelmezzük a kö-
rülöttünk zajló eseményeket – fo-
galmazott. 
 A misét követően a Hősök li-
getében felállított Málenkíj robot 
emlékműnél Tófalvi Mónika, a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd Szlahó Csaba pol-
gármester mondott megemlékező 
beszédet.    
 – Nekünk, ma élőknek ma-
radt az a fontos feladatunk, hogy 
emlékezzünk és emlékeztes-

Huszka Mihály atya egyebek között 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a hit 
erőt ad a szenvedések elviseléséhez

sünk mindazokra a történések-
re, amelyek a múltban történtek 
Magyarországon. Különösen fon-
tos ez a fi atalok számára, mert 
ha a mi generációnk nem mond-
ja el nekik, akkor soha nem fog-
ják megérteni, mi történt egykor 
az országgal, mi történt a világgal
– hangsúlyozta Szlahó Csaba. 
 A polgármester felidézte a II. vi-
lágháborúval járó óriási pusztítást, 
kiemelve, hogy hazánkban több 
mint egymillió áldozatot követel-
tek a katonai összecsapások. Fel-
hívta a fi gyelmet a rengeteg civil-
re, akiket a háború végén málenkij 
robotra, kényszermunkára hurcol-
tak el az oroszok, mondhatni, vá-
logatás nélkül. 
 – Mai ésszel el sem tudjuk kép-
zelni, hogy ez milyen lehetett. Volt, 
akit gyalog hajtottak a Gödöllői 
állomásig, másokat teherautók-
kal szállítottak el. Ami a legbor-
zasztóbb, hogy megnyugtatásul 
azt mondták az embereknek, né-
hány nap, legfeljebb néhány hét és 
már itthon is lesznek. Már Orosz-
országban jártak a vonatok, ami-
kor elárulták, bizony több hónapig 
kell ott tartózkodniuk. A több hó-
napból aztán átlagosan két és fél 
esztendő lett, iszonyatos körülmé-
nyek és megpróbáltatások között. 
Szokták mondani, hogy a győzte-
sek azt csinálnak, amit akarnak. Ez 
így is lett, hiszen a fogságban két 
lábbal tiporták az emberi jogokat. 
Nem csoda, hogy az elhurcoltak 
25-30 százaléka nem élte túl eze-
ket a borzalmakat, és csak kéthar-
maduk tért haza – emlékeztetett. 
 Szlahó Csaba azzal zárta be-
szédét, hogy mindig emlékeznünk 
kell a múltra, és fejet kell hajta-
nunk az elhurcoltak emléke előtt. 
Hozzátette, bár a szomszédunk-
ban most háború zajlik, ennek 
ellenére is nagyon bízik abban, 
hogy soha többet nem kerülünk 
a múltbélihez hasonló helyzetbe. 
 A polgármester beszéde után a 
Gras sal kovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Is-
kola emlékműsora következett, ezt 
követően a megjelentek elhelyez-
ték koszorúikat, mécseseiket az 
emlékmű előtt.  Szöveg és kép: varga

Szlahó Csaba polgármester szerint a ma 
élők fontos feladata, hogy emlékeztessék 
a fi atalabb generációt a múlt történéseire

A Grassalkovich iskola diákjai adtak 
műsort a Málenkíj robot emlékműnél
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Idősek világnapja alkalmából a Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ba hívták ünnepelni Vecsés Város Önkormányzat Gondozási 
Központjának nyugdíjasait. A szépkorú vendégeket Szlahó 

Csaba polgármester, Skribekné Komár Ágnes önkormányzati 
képviselő és Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő köszöntötte. 

„Idősebb embertársaink tudása, bölcsessége 
HATALMAS TÁMASZT JELENTHET NEKÜNK”

T artalmas műsorral és fi nom ebéddel 
várták a vecsési szépkorúakat október 
3-án a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

színháztermében. A megjelenteket Pereginé 
Vodila Terézia, a Gondozási Központ vezető-
je köszöntötte, majd a programok ismertetése 
után átadta a szót Szlahó Csabának. A polgár-
mester az ünnepséggel kapcsolatban elmondta, 
azért igyekeznek ilyen alkalmakat szervezni, 
hogy a vecsési nyugdíjasoknak a hétköznapok 
gondjai mellett jusson idő a kikapcsolódásra, és 
jól érezhessék magukat egymás társaságában. 
 – Nagyon fontos, hogy ne érezzék magu-
kat egyedül, hogy társaságban legyenek, és a 
közösen eltöltött idő jó élménye-
ket és feltöltődést adjon önöknek. 
Ha bármiben tudunk segíteni az 
intézményeinken keresztül és akár 

közvetlenül is, azt megtesszük, igyekszünk ott 
lenni önök mellett – mondta Szlahó Csaba a 
megjelent szépkorúaknak.   
 A polgármester után Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz, akik-
kel rövid köszöntője elején egy szomorú hírt 
is megosztott.  
 – Az én életemben március 8. (nőnap) első-
sorban édesanyám születésnapját jelenti. Az el-
múlt hetekben sajnos elment édesanyám, ez a 
szomorú esemény pedig az idősek napjához 
kapcsolódik – mondta Szűcs Lajos. Az idősek 
világnapjával kapcsolatban elmondta, ekkor 
nem teszünk mást, mint kiemelünk egy napot 
a 365-ből, amikor nagyobb fi gyelmet fordítunk 
az idősekre. De akkor cselekszünk jól – hang-
súlyozta –, ha nem csak ezen az egy napon, ha-
nem az év többi napján is kellő fi gyelmet szen-
telünk a szépkorúaknak. Elmondta, hogy az 
elmúlt évben külső szemlélőként tapasztalhat-
ta meg, milyen munkát végeznek a Gondozá-
si Központban. „Ezt a munkát csak úgy lehet 
elvégezni, ha az ember szívében ott van a me-
legség, és próbálja megadni a másiknak, ami 
emberi méltóságból jár neki” – fogalmazott.  
 Az országgyűlési képviselő köszöntője után 
Skribekné Komár Ágnes mondott ünnepi be-
szédet, melyben kifejtette, hogy az idősek vi-
lágnapja elsősorban az idősek tiszteletére hívja 
fel a fi gyelmet. „Tiszteletünk magában fog-
lalja elfogadásukat, támogatásukat és az ér-
zést, hogy értékeljük, szeretjük őket” – hang-
súlyozta. 
 Elmondta, hogy munkájukat az elődök ered-
ményeire építik, de az elvégzett munka csak 
akkor tekinthető eredményesnek, ha az idő 

előrehaladtával értékesebb világot és jó pél-
dát adhatnak át az utódoknak. 
 – Idősebb embertársaink tudása, bölcsessé-
ge hatalmas támaszt jelenthet nekünk. Szük-
ségünk is van erre a támaszra, hiszen minden-
ki látja, érzi, mennyire nehéz időszakot élünk. 
Az előző két év a járványról szólt, ami külö-
nösen megterhelő volt az idősek számára, hi-
szen ők voltak leginkább kitéve a veszélynek, 
őket féltettük a legjobban. Mikor azt gondoltuk, 
hogy kicsit fellélegzünk, megjelent a háború, 
a válság és még sorolhatnánk a problémákat. 
Most a mi feladatunk, a következő generáci-
óé, hogy az önöktől kapott példát, erőt, hitet, 
értékeket megőrizzük, hogy majd évek múl-
va mi is tovább tudjuk adni a gyerekeinknek 
– mondta Skribekné Komár Ágnes. 
 Az ünnepi beszéd után a G. Ferenczy Han-
na Irodalmi Kör tagjai, Kelemen Bata Mária, 
Szénási Sándor és Hegedűs Sándor verseit hall-
hatta a közönség, majd zenés műsor követke-
zett. A Táncdalfesztivál című produkcióban a 
hazai könnyűzenei élet három ikonikus alakja, 
Zalatnay Sarolta, Poór Péter és Soltész Rezső 
lépett fel Molnár György harmonikaművész 

koncertzenekarával. Az ünnep-
ség végén ebéddel látták vendé-
gül a megjelent nyugdíjasokat.  

Szöveg és kép: varga

Pereginé Vodila Terézia intézményvezető

 Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és 
Szlahó Csaba polgármester köszöntöt-
te a szépkorúakat

Ünnepi beszédet mondott Skribekné 
Komár Ágnes, a szociális bizottság elnöke

Szénási Sándor, Hegedűs István és Kele-
men Bata Mária, az irodalmi kör tagjai sa-
ját verseiket adták elől a szépkorúaknak

Poór Péter volt az egyik fellépője a 
Táncdalfesztivál című produkciónak
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A z idei Káposztafesztivál több szem-
pontból is különlegesnek ígérkezett. 
Egyrészt, mert a koronavírus-járvány 

miatt egy hosszabb időszak, két év kimaradt 
a fesztivál életéből, ezért érthető módon a kö-
zönség már ki volt éhezve az újabb együtt-
létre. Másrészt, mert a „kényszerszünet” 
után a jubileumi huszadik alkalom-
mal tért vissza a térség legnagyobb 
gasztrokulturális rendezvénye, emi-
att számítani lehetett arra, hogy az 
idei rendezvényt a megszokottól 
is nagyobb érdeklődés övezi majd. 
Végül így is lett, szombaton és va-

sárnap is hömpölygött a tömeg az Epresben. 
A nappali programok iránt is rengetegen ér-
deklődtek, az esti koncerteken pedig egy gom-

bostűt is nehéz lett volna 
leejteni a nagyszín-

pad előtti tömeg-
ben. Természe-

tesen a helyiek 
vettek részt 
legnagyobb 
arányban a 
fesztiválon, 
de a kör-

nyező tele-
pülésekről és 

a fővárosból is 
szép számmal ér-

keztek. A forgatag-
ban olyanokkal is 
találkoztunk, akiket 
az ország távolabbi 
pontjairól sodort ide 
az érdeklődés. Vecsés 
két testvérvárosából 
is érkezett delegáció 
a fesztiválra. Gyer-
gyó szár heggyel 25 
éves múltra tekint 
vissza a testvérvá-
rosi kapcsolat, ezért 
Danguly Ervin pol-
gármester a jubileum 
apropóján is hivatalos 
volt a rendezvényre. 

Rheinstetten városával pedig lassan 30 éves lesz 
Vecsés testvérvárosi megállapodása, így Sebas-
tian Schrempp főpolgármester sem hiányozha-
tott a meghívott vendégek közül. 
 A programok sora szombaton kezdő-
dött, és ahogy azt megszoktuk, idén is több 
helyszínen zajlott a fesztivál. A rendezvény 
központja most is az Epresben volt, de vár-
ta az érdeklődőket a Vecsési Tájház és a Bá-
lint Ágnes Emlékház is. A helyszínek között 
lovaskocsival, a Mesefesztiválról ismert nosz-
talgiabusszal és kisvonattal lehetett közlekedni. 
Az Epresben a Bau-Styl nagyszínpad és a 
Heimatmelodie színpad volt a két fő helyszín, 
ahol a legtöbb esemény zajlott. A műsorkíná-
lat bőséges volt, napközben elsősorban a helyi 
művészeti csoportok, este pedig a hazai köny-
nyűzenei élet sztárfellépői hoztak színvonalas 
előadásokat a fesztiválra. Kimondottan jó volt 
a hangulat a Heimatmelodie sátorban, ahol idén 
is zene kapta a főszerepet. Remek produkciókat 

hallhatott a közönség, többek között a Lab-
darózsa Népdalkör, a Balla Péter Népdalkör, 
a Musikverein Wetschesch, a Blechkraft és a 
Wetschescher Nachtigallen előadásában, de 
szerkesztőségünk több tagjának nagyon tet-
szett a Jazz Bond zenekar előadása is. 
 A szervezők idén is nagy hangsúlyt helyez-
tek a hagyományőrző programokra. Szomba-
ton például betekintést nyerhettünk a szüreti 
hagyományokba, a díszes népviseletbe öltö-
zött fi atalok révén ízelítőt kaphattunk a szü-
reti bálok hangulatából. A Kulturverein sát-
ránál Frühwirth Mihály helytörténeti kutató 
értékes gyűjteményének köszönhetően idéz-
hettünk fel múltbéli történéseket – ugyanitt 
fi nom lángosok és kiváló töltött káposzta is 
készült –, további helytörténeti érdekessé-
gekkel, játékokkal és beszélgetésekkel szol-

gált az érdeklődőknek a Vecsési 
Honismereti Kör társasága. Gál 
István vecsési épületekről készí-
tett makettjei is sok érdeklődő 
szempárt vonzottak. A legifjab-
bakat népi játszótér és sváb kéz-
műves sátor, ugrálóvár, körhinta 
és még helikopter szimulátor is 
várta – utóbbi iránt olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy szom-
bat délután már csak vasárnap-
ra lehetett jegyet váltani.    

 A fesztivál programjai között idén is a fő-
zőverseny volt az egyik meghatározó elem. 
Az Epresben felállított díszes sátrakban a jel-
legzetes káposztás ételek mellett igazi külön-
legességekkel is találkozhattunk. A szom-
bati főzőversenyt a részben budapestiekből 
álló LVBK csapata nyerte, vasárnap pedig a 
Kulturverein főztjét minősítette 
a legjobbnak a zsűri. A fesztivál 
első napján Bede Róbert sztár-
séf, a TV Paprika arca, másnap 
pedig Szőke András fi lmrende-
ző vezette a zsűrit. Mindkette-
jük munkáját segítette szakmai 
tapasztalatával Jegenyei István, 
akit két évtizedes közreműködé-
se után talán már joggal nevez-
hetünk a vecsési főzőversenyek 
emblematikus alakjának. 
 Idén sem maradt el a savanyú-
ságverseny, melyre négy kategó-
riában lehetett nevezni. Savanyí-
tott káposzta kategóriában Heer 
Zita érdemelte ki az első helyet, 
a legjobb kovászos uborkát az e.S.j.é BT ké-
szítette, a vegyes vágott kategóriát Stiller Ro-
land nyerte, a káposztával töltött TV paprika 
kategóriában pedig Schneiderék savanyúsá-
gát találta a legjobbnak a zsűri. 
 A vasárnapi programok kiemelkedő esemé-
nye a díszes felvonulás, amelyen idén is kitettek 
magukért a résztvevők. Óvodások, iskolások 
és felnőttek ötletesebbnél ötletesebb jelmezek-
ben, feldíszített járművekkel vonultak végig 
a Szent Kereszt templomtól a Jókai utcán át 
az Epresbe. Minden csapatnak jár a dicséret, 
hiszen látszott, hogy a jó ötletek megvalósí-
tásába rengeteg energiát fektettek. Szerencsé-

re nem a mi felada-
tunk volt kiválasztani 
a legjobbakat, mert 
nehezen tudtunk vol-
na dönteni. A zsűri a 
gyermekek között a 
Bálint Ágnes Óvodát 
sorolta az első hely-
re. A további sorrend: 
II. Tündérkert Óvo-
da, III. Falusi Nem-
zetiségi Óvoda, IV. 
Czövek Olivér Re-
formátus Óvoda. If-
júsági kategóriában 

Két évet kellett várni 
a XX. Káposztafesztiválra,

DE MEGÉRTE 
Bár az időjárás nem volt végig kegyes a rendezvényhez, 
vasárnap délutánra az égi áldás is megérkezett, ez sem 

tudta elvenni a fesztiválozók kedvét a szórakozástól. 
Mindkét nap remek volt a hangulat az Epresben.  

Az idei fesztiválon a szüreti 
felvonulásból is ízelítőt kaphattunk 

Kipróbálhattuk, hogyan kell 
szakszerűen megtölteni savanyú 
káposztával az almapaprikát

első lett a Grassalkovich iskola 4.b osztá-
lya, a további sorrend: II. Petőfi  2.a oszt., III. 
Grassalkovich 8.b, IV. Andrássy Gyula Ált. Isk. 
A felnőttek között a Gondozási Központ tet-
szett leginkább a zsűrinek, majd a Katarzis 
senior örömtánc csoportja és a Kulturverein 
következett. 
 Az Epres területén felállított sátrakat külön 
bírálták, a Legszebb sátor címet a Gondozási 
Központ nyerte le, második lett a KócbaBÁKK, 
harmadik a Honismereti kör sátra. 
 A programok közül fontosnak tartjuk ki-
emelni az esti koncerteket, melyek – helyi 
mércével mérve –  most is óriási tömeget 
vonzottak. Szombaton az Irie Maffi  a fellépé-
se volt a legnagyobb durranás, de Szűcs Judi-
tot, DJ Dominique-ot, Bárány Attilát, Lotters 
Krisztiánt is sokan meghallgatták. Vasárnap 
a Bagossy Brothers Company koncertjén az 
eső ellenére is rengetegen buliztak. 
 Hely szűke miatt ennyi fért bele e havi 
lapszámunkba, de a no vemberi Vecsési Tá-
jékoztatóban a fesztivál további érdekes-
ségeiről is beszámolunk olvasóinknak. Az 
eseményen készült fotókat megnézhetik a 
www.vecsesi kaposzta  esztival.hu honlapon 
és a www.vecsesitajekoztato.hu oldalon. 

Vén, fotók: Csomor Ádám, 
Varga Norbert, Kolonics Csaba

Testvérvárosok vezető: Danguly Ervin Gyergyószárhegy, Szlahó 
Csaba Vecsés és Sebastian Schrempp Rheinstetten polgármestere 

Bőséges volt a kínálat káposztás ételekből

Tömeg lepte el az Eprest a XX. Káposztafesztiválon 

A fesztivál egyik látványossága volt a 
csúcsos káposzta, melyet a formáján 
kívül magasabb cukortartalma is 
megkülönböztet a fejes káposztától

Így csinálták elődeink – Petz Márton 
a káposztaszeletelés folyamatát 
mutatta be az érdeklődőknek

Huszka Mihály atya terményáldása 
a Szent Kereszt templom előtt
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Szombaton Bede Róbert, 
a TV Paprika arca vezette 

a főzőverseny 
zsűrijét

Estére fantasztikus koncert-
hangulat töltötte meg az Eprest

Nem volt könnyű a sok remek ételek 
közül kiválasztani a legjobbat
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Vecsési tanárok 
is sztrájkoltak az 
oktatás világnapján 

Amire méltán 
BÜSZKÉK VAGYUNK!

Az országos demonstrációval 
a közoktatás problémáira 
hívták fel a fi gyelmet. 

60 év után ismét együtt a megfogyatkozott csapat. A Vecsési 
Állami Általános Iskola 1962-ben végzett 47 fős leány és 40 fős 
fi ú osztály tanulói a felújított és átépített Eprespark Panzió (volt 

Gazdakőr) patinás dísztermében tartottuk a 60 éves találkozónkat.

  A Vecsési Andrássy Gyula Általános Is-
kolában szeptember első esős napján a tor-
nateremben tartottuk a tanévnyitót. A leen-
dő első osztályosok egy részét a Bálint 
Ágnes Óvodából az óvó nénik kí-
sérték át.  A csaknem ötszáz 
gyermek oktatását, nevelé-
sét ellátó intézményben 
az idén nyolcvanegy el-

A találkozó első meglepetése volt, hogy 
Szlahó Csaba polgármester úr meg-
tisztelte és köszöntötte csapatunkat. 

Nagyon szép gesztus volt, amit valamennyi-
en örömmel fogadtunk.
 Ezt követően Abonyi Feri osztálytár-
sunk tartott rövid visszaemlékezést 1954-
től iskolai körülményekről, a tantermi 
felszerelésekről és természetesen az is-

kolatáskánk tartal-
máról is. Beszélt az 
akkori iskola épüle-
teinek változásáról 
is. Bár a változáso-
kat ismertük, még-
is érdekes volt visz-
szaemlékezni a 60 
évvel korábbi időre.
 De nem feledkez-

tünk meg azokról sem, akik sajnos már nem 
lehetnek köztünk. Tanáraink sajnos már nem 
élnek, osztálytársaink közül is többen eltá-
voztak. A rövid köszöntő után egyperces 
csenddel és két mécses meggyújtásával em-
lékeztünk hozzátartozóinkkal együtt elhunyt 
tanárainkra és osztálytársainkra. 
 Ezt követően elkezdődött az emlékek fel-
idézése. A sok szép emlék mellett felszínre 

kerültek kevésbé kellemesek is. Boldogan 
rácsodálkoztunk, hogy a kevésbé kellemes 
emlékeket is mennyire megszépíti az idő. És 
éppen ez a természetes és csodálatos az ilyen 
találkozások alkalmával. De sorra kerültek 
a gyermekkori, a fi atalkori és a nagyszülei 
emlékek sora is. Helyüket elhagyva próbált 
mindenki néhány szót váltani régi barátnő-
jével, barátjával. Az elmúlt 60 év alatt meg-
tartott találkozók közül többen nem tudtak 
mindegyiken – családi, vagy egyéb okból – 
részt venni, így érthető volt a jövés-menés. 
Öröm volt nézni a mosolygós, boldog arco-
kat, hisz ez volt a bizonyítéka annak, hogy 
még mindig szívesen töltünk együtt egy meg-
hitt délutánt. Talán ennek eredményeképpen 
merült fel az ötlet, hogy a jövőben sűrűbben 
kellene találkozni. A szervezők megígérték, 
hogy igény esetén 2 és félévente megszerve-
zik a találkozót, ha a körülmények lehetővé 
teszik.
 Ennek reményében úgy vettünk búcsút 
egymástól, hogy minél hamarabb, minél 
többen újra itt.
 A találkozón részt vett: Abonyi Mária, 
Böckl Róza, Csomor Eszter, Darázsi Mária, 
Eiler Anna, Elek Mária, Gáspár Mária, Pető 
Éva, Szabó Éva, Szlahó Mária, Tornyai Má-
ria, Tóth Genovéva, Abonyi Ferenc, Csapó 
János, Fejes Gábor, Halász Tamás, Leimeter 
János, Már János, Pávai Sándor, Somogyi 
Imre, Urszinyi Pál és Valentin József.

Kép és szöveg: Somogyi Imre

sős kezdte meg a tanulmányait. 
Mindannyian a környékről járnak 
be. Ünnepségünkön megjelent dr. 

Hrutkáné Molnár Monika, a 
Monori Tankerületi 

Központ igazga-
tója és Kovács 

Márton kép-
viselő úr, va-
lamint Pé-
ter Andrea, 
iskolánk szülői mun-
kaközösségének elnöke. 

 A vendégek és a meg-
jelentek köszöntése után 

az ünnepség kezdetét jel-
ző Himnuszt a Vecsési Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola taná-
rainak hangszeres kíséretével iskolánk 

frissen alakult énekkara adta elő. Rónai-
Nemes László 4. b osztályos tanuló tanévkö-
szöntő verse után a leendő elsősök egy dal-
lal lepték meg az iskolát. Minden szem az 
legkisebbekre szegeződött, mikor egy gyö-
nyörűen díszített kapun beléptek az iskola 

Tanévnyitó ünnepség
az ANDRÁSSYBAN

y részét a Bálint 
ó nénik kí-
ötszáz
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en 
l-
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Veszprémi Klára intézmény-
vezető nyitotta meg 

a 2022-2023-as 
tanévet

világába. Hagyománnyá vált, hogy a leen-
dő 1. osztályosok a tanító néniktől megkap-
ják az iskola jelképes kulcsát, és ezen a na-
pon büszkén viselhetik. Az 1. a osztályosok 
Szabó Zita és Petrus Mariann, az 1. b osz-
tályosok Dudás Laura, az 1. c osztályosok 
Barna Lászlóné  és Szaniszló Petra tanító né-
niktől kapták meg a kulcsot. Piri-Cser Ta-
mara 4. c osztályos tanuló szavalata után az 
énekkar vidám, tanévet indító dala követke-
zett. Végül Veszprémi Klára intézményve-
zető asszony elmondta ünnepi beszédét és 
megnyitotta a 2022–2023-as tanévet. 

Benkes Andrea

Évnyitó ünnepséggel kezdődött az új tanév

Az első osztályosok megkapták 
az iskola jelképes kulcsát évnyitó

O rszágszerte sztrájkot hirdettek a pe-
dagógusok október 5-ére. A fővá-
rosban már a reggeli órákban több 

ezren vettek részt az élőláncos demonstrá-
ción, ahol a tiltakozók közel 5 kilométeres 
élőláncot alkottak a Keleti pályaudvartól Bu-
dáig. A tiltakozás és a sztrájkhoz kapcsoló-
dó szolidaritási akciók egész nap zajlottak 
Budapesten, a reggeli megmozdulást köve-
tően délután a tüntetők elfoglalták a Margit 
hidat, majd a Parlament előtt tiltakoztak. A 
kezdeményezéshez vidéki településeken is 
szép számmal csatlakoztak, egyes hírek sze-
rint országszerte húszezernél is több pedagó-
gus léphetett be a szerdai sztrájkba. 
 Vecsésen három iskola, a Halmi, az 
Andrássy és a Petőfi  csatlakozott. A Hal-
mi Telepi Általános Iskolában 27 dolgozó 
szüntette be a munkát, a Vecsési András-
sy Gyula Általános Iskolában pedig 29 fő 
csatlakozott a sztrájkhoz. A Petőfi  iskola 
munkatársai ugyan nem sztrájkolhattak, 
de szolidaritást vállaltak a tiltakozókkal, 
és közösen imádkoztak a magyar oktatá-

sért, az Andrássy és a Halmi iskola tilta-
kozó tanáraiért.  
 Az országos demonstráció célja, hogy fel-
hívják a fi gyelmet a közoktatást érintő prob-
lémákra. Egyebek között a tanárhiányra, az 
alacsony fi zetésekre, a szakmai és erkölcsi 
megbecsülés hiányára, a pedagógusokat és 
a gyerekeket egyaránt sújtó túlterheltségre, 
az elavult tananyagra és oktatási módsze-
rekre, az intézmények és a pedagógusok 

önállóságának fel-
számolására.
 Az országos pe-
dagógussztrájkot a 
Pedagógusok De-
mokratikus Szak-
szervezete és a 
Pedagógusok Szak-
szervezete hirdette 
meg. A demonstrá-
ciókhoz országszer-
te nagy létszámban 
csatlakoztak diákok 
és szülők is. VN 

ÚJABB HASZNOS 
FEJLESZTÉS 
VALÓSULT MEG 
VECSÉSEN 

Kerékpárjavító állomást tele pítettek a Pe-
tőfi  Sándor Római Katolikus Általános Isko-
la és Gimnázium bejárata elé.   
 A szervizpont a Petőfi  iskola tavalyi 4.a osztá-
lyának köszönhetően került a városba, a diákok 
a Cetelem Zöldsuli Program pályázatán nyertek 
200 ezer forintot a megvalósításra. A pályáza-
ti pénz nem fedezte az állomás kialakításának 
összes költségét, a hiányzó összeget az iskola 
pótolta ki. 
 Az önkiszolgáló szervizállomást közterületen 
alakították ki, így nemcsak az iskolások, hanem 
bárki használhatja, ha a szükség úgy kívánja. 
Tulajdonképpen egy fémből készült oszlop-
ról van szó, amely többféle szerszámot (pél-
dául imbuszkulcsokat, franciakulcsot, kétfajta 
csavarhúzót) és pumpát is rejt. Használat előtt 
egy 100 forintos érmét kell a készülékbe dobni, 
ezt követően lehet kinyitni a szerszámtárolót. 
A szerelés végén a bedobott érmét ugyan-
úgy visszakapjuk, mint a boltokban a bevásár-
lókocsiknál. 
 A szerszámokat tartalmazó fémoszlop szere-
lőállványként is használható. Kerékpárunkat fel-
emelve, a nyeregcsövet az oszlop tetején lévő 
tartórudak közé helyezve, a nyereg alatt rögzít-
hetjük a biciklit. Otthoni állvány híján akár ko-
molyabb javítást, beállításokat is elvégezhe-
tünk a kétkerekűn, feltéve, hogy értünk hozzá, 
és további szerszámaink is vannak, mert az ál-
lomásnál elérhetők csak kisebb javításhoz, kar-
bantartáshoz elegendők. 
 A szervizállomást kamerával megfi gyelt köz-
területen állították fel, így remélhetőleg mesz-
sze elkerülik majd a rongálók. 
 A szervizpontot a környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedést népszerűsítése Eu-
rópai Mobilitás Hét alkalmából adták át Vecsé-
sen. Az átadás napján bringás felvonulást is 
tartottak a petőfi sek, ezt a programot már tíz 
éve megrendezik, hogy felhívják a fi gyelmet a 
városi közlekedés legpraktikusabb és környe-
zetbarát módjára, a kerékpározásra. Idén mint-
egy hetven diák és nyolc pedagógus vett részt 
az eseményen – olvasható az iskola Facebook-
oldalán.  V. , fotó: Facebook/Petőfi  iskola

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola  Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

A Halmi suliban egy csontvázmodellel 
illusztrálták a közoktatás állapotát

A Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
munkatársai közös imával fejezték ki szolidaritásukat
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Mi, a Grassalkovich iskola nyolcadikos diákjai tavaly a 
járványügyi korlátozások miatt sajnos nem mehettünk el 
a tervezett időpontban erre a kirándulásra. Szerencsénkre 
engedélyt kaptunk az őszi időszakban, hogy évfolyamunk 

bepótolhassa az utazást. Utunk öt napig tartott.

S zeptember 5-én, hétfőn indultunk el az 
Epresből. A magyar-szerb határon zök-
kenőmentesen és gyorsan sikerült át-

jutnunk. Az első megállónk a Palicsi-tó partja 
volt, amelyet Mátyás király is kedvelt, és a mi 
tetszésünket is elnyerte. Megcsodáltunk sok 
szecessziós épületet, köztük a női fürdőt és a 
bagolyvárat. Utána Szabadka belvárosába vitt 
az utunk, ahol a városháza dísztermébe nyer-
tünk bebocsátást. Itt sok magyar vonatkozá-
sú vitrázst csodálhattunk meg. Megnéztünk 
sok szökőkutat, szobrot, templomot és szép 
épületegyüttest is, mint például a Kaszinó, a 
Népszínház valamint Európa második legna-
gyobb zsinagógája. Végül a Zentai úti teme-
tőbe mentünk, ahol a főnixmadár szobránál 
megemlékeztünk az 1944-es délvidéki véreng-
zésről. A szállásunk Kishegyesen volt, ahon-
nan másnap reggel korán indultunk tovább. 

 A második napot Zomborban, Schweidel 
József szülővárosában kezdtük meg, ahol a 
szülőházához és a mellszobrához is elmen-
tünk. Megnéztük a Vármegyeházát, ahol a 
híres zentai csatát megörökítő festmény ta-
lálható. Ezt követően szemügyre vettünk egy, 
az 1848-49-es szabadságharcban falba csa-
pódott ágyúgolyót. Következőnek Bosnyák 
Ernő operatőr szobrához mentünk, aki, mint 
kiderült, Zomborból akár Hollywoodot is csi-
nálhatott volna. A második határátkelésünk 
is gördülékenyen lezajlott, így dél körül már 
Horvátországban, Kiskőszegen találtuk ma-
gunkat. Ott egy Julka nevű partizánnő szob-
ra volt látható. Erről a helyről gyönyörű kilá-
tás nyílt a Dunára. Következő állomásunk a 
várdaróci tájház volt, ahol megismerkedtünk 
a baranyai magyarság érdekes hagyománya-
ival. Utunk ezután a Kopácsi-Rét Nemzeti 

Parkba vezetett, ahol körülnéz-
tünk a természetben. A Dráván 
átkelve megérkeztünk Eszékre, 
felkerestük a várat, és a folyó 
mentén sétáltunk be az óváros-
ba a főtéren található templo-
mig. A nap legutolsó program-
ja a kultikus „A fi tyó elgázolja 
a tankot” nevezetű szobor volt, 
amit először nagyon humoros-
nak találtunk, de múltjára ráébredve mind-
annyian elkomolyodtunk.
 Harmadik napunkat Zágrábban városné-
zéssel töltöttük. Itt bőven volt szabadidőnk is, 
aminek kifejezetten örültünk, mert rengeteg 
hívogató kisbolt volt a belvárosban. Sikerült 
rengeteg kunát elköltenünk. A nap végén meg-
érkeztünk a szállásra, ahol a teraszról gyönyö-
rű kilátás nyílt az Adriai-tengerre. A vacsora 
előtt volt még egy kis időnk, ezért lementünk 
a tengerpartra fürdeni a naplementében. Bár a 
víz kicsit hideg volt, nagyon jól szórakoztunk. 
Ez csodálatos zárása volt a napnak. Valószínű-
leg mindenkinek ez volt a kedvenc programja.
 Negyedik nap a Fiuméhez tartozó Ter sa t to ba 
látogattunk. Ott a híres zarándokhelyet jártuk 
körbe, ahonnan pazar városra néző panoráma 
fogadott bennünket. A történelmi belváros felé 
haladva sok művészi graffi  tit láttunk. A he-
lyi piacnál ismét kaptunk szabadidőt, amely 
alatt körbenéztünk a téren és galambokat 

V ajon mi visz 
rá egy három 
gyermekes 

édesanyát, hogy egy 
ilyen nagy formátu-
mú könyvnek neki-
álljon? – tettük fel a 
kérdést a szerzőnek. 
 – A német nemze-
tiségi önkormányzat-
tól érkezett a felkérés, 
amit tavaly augusz-
tusban véglegesítet-
tünk, akkor beszéltük 
meg, hogy elvállalom. 
Már korábban is volt róla szó, de a Covid köz-
beszólt. A gyerekeim már felnőttek, így ta-
lán egy kicsit több idő marad egy kisebb ku-

tató munkához, és igen, érdekelt 
a téma, a kihívás, és szeretem az 
ilyen jellegű kutatómunkákat – 
mondta Hanti Mirtill, történe-
lem szakos tanárnő. 
 Elárulta, a kiindulás volt a 
legnehezebb, miként építse fel 
a könyvet, de az adatgyűjtés fo-
lyamata sem volt egyszerű, hi-
szen mégiscsak 225 évet kell fel-
dolgoznia. 
 – Hatalmas segítséget jelen-
tett Frühwirth Mihály, Misi bácsi, 
aki rengeteg archív fotóval, infor-
mációval, dokumentumokkal lá-

tott el. Több mindenre is felhívta a fi gyelme-
met, jelezte, mi az, ami még érdekes lehet, mi 
az, aminek még érdemes lenne utána nézni. 

Természetesen a kollégák is sokat segítettek. 
Külön megemlíteném Koncsik Sándor, Sanyi 
bácsi képanyagát, mely a 70-es évek végétől 
napjainkig lényegében az iskola életét teljes 
mértékben lefedte, dokumentálta.
 A tanárnő a felkérésnél kihívást érzett, de 
az ilyen jellegű dolgokat egyébként is szere-
ti, kicsit felkutatni, utána járni, megnézni. 
– Töri szakos vagyok, nekem ez alap – mond-
ta nevetve. 
 De vajon mi volt számára a legmeglepőbb 
az adatgyűjtés folyamán?
 – Leginkább, hogy vannak dolgok, amik 
nem változtak. Ez persze lehet jó és rossz is. 
A 19. század végi tanmenetek, naplók, bizo-
nyítványok szinte ugyanúgy néznek ki, mint 
most. Ugyanazok a tantárgyak, hasonlóak a 
tanmenetek, hasonlóak az elvárások, csak hát 
azóta eltelt több mint száz év. Ennyivel bő-
vült a tudás, és mi mind elvárjuk a gyerek-
től, hogy ezt tudják.
 A könyv a 18-19. század fordulójától in-
dul, pontosan 1797-től a Római Katolikus 
Iskola megállapításától, ami nagyjából egy-
beesik Mária Terézia iskolaügyi rendele-

EGY NAGYSZERŰ EMBER FANTASZTIKUS MŰVE
– könyv a 225 éves falusi iskoláról

A Grassalkovich iskola fennállásának 225. évfordulója 
alkalmából készült egy az iskola történetét bemutató könyv, 

szerzője Hanti Mirtill tanárnő. A könyv felöleli a „falusi iskola” 
elmúlt 225 éves történetének minden fontos mozzanatát.

etettünk. Felkerestük a magyar Vasminisz-
ter (Baross Gábor) emléktábláját is. Ezután 
a kikötő felé vettük az irányt. A korzón sétál-
va mindenki vágyakozva tekintett a kikötött 
hajókra. Számos halat és – meglepetésünkre 
– tengeri csillagot láttunk.  Abbáziába átérve 
felidéztük néhány magyar nemesi család tör-
ténetét, majd a tengerparton gyalogoltunk. Itt 
fürdőzni sajnos nem tudtunk, mert az erős szél 
miatt embernagyságú hullámok csaptak fel. 
A parton azonban megvigasztalódtunk, mert 
meseszép kastélyokat láthattunk, melyek-
ben híres emberek arcképeit és szobrait cso-
dálhattuk meg. Szabadprogramot már csak 
Lovranban, egy nagyon hangulatos kisvá-
rosban kaptunk. Valószínű, hogy azon a dél-
utánon sokunk gondolt irigykedve a helyiek-
re, mert ilyen szép helyen, a tenger hangjára 
hajtják minden nap álomra a fejüket.
 Utolsó reggel mindannyian enyhe csa-
lódottságot éreztünk. Korai indulásunkat 

egy hosszú buszo-
zás követte, mialatt 
még szinte mindenki 
félálomban volt. Va-
rasdra érve a város-
házát, a székesegy-
házat, a Draskovics 
és Megyei palotát 
néztük meg. A he-
lyi templom falánál 

kis angyalok csüngtek, amik bár kicsit ijesz-
tőek voltak, mégis szinte mindenki lefotóz-
ta őket. A vármúzeumnál már mindannyi-
an tűkön ültünk a szabadprogramot várva. 
A buszhoz visszafelé a Mesterségek utcáján 
mentünk keresztül, ami mindenkit elkápráz-
tatott: a házak előtti padok különböző szer-
számokból voltak összehegesztve. Itt is fotók 
sokasága készült el. Csáktornya – az utolsó 
állomásunk – sok érdekességet, illetve szob-
rot rejtett a Zrínyi családról. Az utolsó ha-
tárátkelés is problémamentes volt. A hosz-
szú út után estefelé érkeztünk meg Vecsésre. 
 Való igaz, hogy az öt nap alatt rengeteget 
gyalogoltunk, és nagyon sűrű volt a program, 
mégis olyan gyorsan elrepült ez a hét, hogy 
szinte észre sem vettük. Arról nem is beszél-
ve, hogy mennyi vicces pillanat és szép em-
lék fűződik ehhez a kiránduláshoz.

Gombos Kata és Suszter Csenge (8.b)
Fotó: Molnár Melinda projektvezető

ALKOTÓI PÁLYÁ-
ZATON NYERT 
KÜLÖNDÍJAT A 
PETŐFI ISKOLA
Hogy érzi magát a Föld? címmel hir-
detett nyílt kreatív alkotói pályáza-
tot a Föld napjához kapcsolódóan 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. 
A pályázatra több kategóriában kis-
fi lmmel, verssel és különféle installá-
ciókkal lehetett nevezni. A felhívás-
ra összesen 253 pályamű érkezett, 
a hazai alkotásokon kívül az ország-
határokon túlról, Szerbiából és Szlo-
vákiából is érkeztek pályamunkák. 
A vecsési Petőfi  iskola pályázata kü-
löndíjat nyert. 
 Napjainkban egyre markánsabban 
tapasztalhatjuk meg közvetlen kör-
nyezetünkben is a korábban még 
távolinak tűnő környezeti problé-
mákat. A globális klímaváltozás Ma-
gyarországot is új kihívások elé állít-
ja. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
kiemelten fontos témaként kezeli a 
fenntarthatóság kérdését, valamint 
a környezet- és teremtésvédelmet a 
pedagógusképzés területén is.  
 A Hogy érzi magát a Föld? elneve-
zésű pályázatot több kategóriában 
hirdették meg, pályaműveket óvo-
dás korosztálytól a felsőoktatásban 
tanuló diákok is küldhettek be a kö-
vetkező témákban: „Lakóhelyünk a 
Föld”, „A Föld – élet” és „Milyennek 
szeretnéd látni a Földet 50 év múl-
va?”.
 A pályamunkákat korcsportonként 
díjazták, de egyéni és intézményi kü-
löndíjak átadására is sor került. A he-
lyezést elért pályázók alkotásaiból 
a főiskola kiállítást szervez, a meg-
nyitót október 11-én tartották a VII. 
Kisgyermeknevelési Konferencia ke-
retén belül. 
 A vecsési Petőfi  Sándor Római Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um 3.b osztálya Lakóhelyünk a Föld 
című pályamunkáját intézményi kü-
löndíjban és dicsérő oklevélben ré-
szesítette a zsűri.   VT info

teinek megjelenésével. Szó van benne az 
éppen aktuális iskolaügyet érintő törvé-
nyekről, rendeletekről, illetve arról is, hogy 
az éppen aktuális törvények hogyan befo-
lyásolták, alakították, változtatták az isko-
lák életét.
 – Az idők során több iskolát is alapítottak 
Vecsésen. A Faluban a Római Katolikus volt 
az első, a kiindulópont. Később alapították az 
állami, majd a polgári fi úiskolát. A második 
világháború után ezen iskolák összevoná-
sából jött létre a Központi Általános Iskola, 
amely napjainkig több néven, több fenntar-
tó irányítása alatt is állt.
 – Ha már ennyi mindent tud az iskoláról, 
felmerülhet a kérdés, vajon mikor tanított 
volna a legszívesebben?
 – Talán Eötvös korában, az olyan igazi ki-
hívás volt, de diákként, nem is tudom mikor 
lett volna jó. Talán diákként mindig nehezebb, 
szerintem. Minden időszaknak megvoltak és 
meg is vannak a maga kihívásai, problémái, 
nehézségei és természetesen a szépségei is – 
felelte. 
 A tanárnő elmondta, viszonylag kevés volt 
az idő a könyv megírására, így még most is 
mindig jönnek az újabb ötletek. 
 – Szívesen beszélgettem volna a régi, már 
nyugdíjas kollégákkal, akiket személyesen 
nem is volt alkalmam megismerni. De ér-
demes lett volna beszélgetni régi diákokkal, 
akik ma már talán nagymamák. Az ő törté-

neteik biztos hitelesebb képet adtak volna az 
iskola múltjáról.
 Elárulta, a könyv a gyerekeknek is nagyon 
tetszik, hiszen rengeteg kép van benne, olyan 
számukra, mint egy mesekönyv. Keresik a 
nagypapákat, nagymamákat, szülőket, test-
véreket. 
 – A jelen időszakról is vannak képek, azok-
ban a mostani diákjaink is benne vannak, ami-
nek örülnek, mert nem rossz egy könyvben 
szerepelni a nagymamával, nagypapával.
 De vajon mi volt a legnehezebb az utánjá-
rásban? 
 – A 70-80-as évekről reális képet adni és 
a közelmúlt iratai, dokumentumai is elég hi-
ányosak. Annyi fenntartóváltás volt az idők 
során, a tanács, város, az önkormányzat, a 
KLIK, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, aminek következtében nem minden ira-
tot, dokumentumot sikerült fellelni. Sok egy-
kori tanárról még most is hiányoznak adatok. 
 A kiadványban az összes igazgató benne 
van, az összes tanár is, hogy mettől meddig 
tanított az iskolában. De szerepelnek benne 
régi bizonyítványok, osztályképek is. Így talál-
hatunk olyan bizonyítványt is, amelyik nyolc 
éven át volt egy tanulóé, ugyanakkor szinte 
minden év osztályozási rendszere más volt.
 Egyszóval mindenki számára érdekes ol-
vasmány, ami remélhetőleg nem az utolsó 
könyve egy fantasztikus pedagógusnak.

Sz. Gy. 

Apróhirdetés
ÉRTESÍTEM kedves vevőimet: a garázsvásár december 
15-ig nyitva tart. H-Sze-P-Szo: 10-16 óráig. Sok szép 
meleg holmim érkezett. Szeretettel várok mindenkit! 
Kérem, csengessen! Attila u. 28. Tel.: 06-20/205-1184
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    Idén is várjuk a gyermekeket és 
kísérőiket a Halloween partira a 
Mazsola Játszóház szervezésében!

PROGRAMOK: 
17-19 óra: sikolyszoba, lufi parádé, 
cél badobás, kvízkérdések, kéz mű-
veskedés, kakukktojás keresés, il-

  „Harmincvalahány éve, A 
padlás bemutatásának idején, 
éppen a Vígszínházban és kör-

PROGRAMAJÁNLÓ

A VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
A PRESSER GÁBOR – SZTEVANOVITY DUSÁN
– HORVÁTH PÉTER: A PADLÁS 
Időpont: 2022.  december 21. 19 óra • Jegyár: 6 500 Ft

HALLOWEEN PARTY, 
Buborék Együttes Koncert 
Időpont: 2022.  október 29. 17 óra
Jegyár: belépőjegyek elővételben a BÁKK-ban kaphatók! 
OKTÓBER 28-IG: gyerek 2 800 Ft, felnőtt 800 Ft. 
HELYSZÍNI DÍJAK: gyerek 3 200 Ft, felnőtt 1 000 Ft. 

latfelismerés, jelmezverseny, dí-
jak, nyeremények!
19 óra: Buborék együttes kon-
certje
 Vegyél részt az ügyességi játé-
kokon! Gyűjtsd a pontokat, ami-
ket beválthatsz a Rémségek ki-
csiny boltjában!

nyékén sertepertéltem. Talán 
másodállású dramaturg vol-
tam? Meg nem mondom! Csak 

Időpont: 2022.  november 5-6. 10 -18 óráig
Jegyár: felnőtt: 1 900 Ft, gyermek: 1 300 Ft, családi (3 fő): 4 300 Ft. 

REGAMEX 
Retro videojáték és kvarcjáték KIÁLLÍTÁS

    2022 őszén Vecsésen, a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ-
ban vendégeskedik a ReGamEX 
– Retro videojáték és kvarcjáték 
kiállítás. A rendezvényen bemu-
tatják a 70-es, 80-as, 90-es és 
2000-es évek ismertebb és rit-
kaságszámba menő, mára már 
legendássá vált hobbiszámító-
gépeit és videojáték konzoljait. 
Az idősebbeknek időutazás, a 
fi atalabbaknak történelem a vi-
deojátékok evolúcióján keresz-
tül áttekinteni elmúlt negyven 
év bődületes technikai fejlődé-
sét. Természetesen nem cél a lá-
togatók „mindent a szemnek, 

semmit a kéznek” típusú kínzá-
sa, így a nosztalgia – vagy ép-
pen a történelem megismerése – 
a több tucat működő, kipróbál-
ható, játszható gép által válik 
teljessé. Ha ezek közül bárme-
lyik megdobogtatja a szíved – 
pong, Commodore, Sinclair, 
Atari, Nintendo, Sega, Playsta-
tion, Apple, IBM, Colecovision, 
Intellivision, Vectrex, 3DO, 
CDi, PC Engine, MSX, Pri-
mo, Videoton, Enterprise… 
– ott a helyed!
 
Jegyek a helyszínen válthatók 
a program ideje alatt.

arra emlékezem, hogy ott vol-
tam „A padláson”, mindig bent 
voltam a darab próbáján, pedig 
álmomban sem hittem volna el, 
ha valaki azt mondja, hogy va-
laha többször is rendezni fogom. 
Most a Veres 1 Színházban is 
megelevenednek a csodák, a 
varázslatok és a fantasztikus 
mese szellemekről és földi ha-
landókról. Az is a csodadol-
gokhoz tartozik, hogy remek 
színészek játsszák a darabot. 
A siker titka elsősorban a mű 
és játszói, valamint természe-
tesen a velünk együtt „játszó” 
közönség! 
 Nem tudom, hogy ma, ami-
korra már A padlás klasszikus-
sá lett, lehet-e többet mondani 
róla, vagy szabad-e többet idéz-
ni a darabból, mint annak mára 
szállóigévé lett sorát: »mert kell 

egy hely!« (Böhm György – 
rendező)
 SZEREPLŐK: RÁDIÓS 
– Dósa Mátyás/Fekete Gá-
bor, SÜNI – Csáki Edina, 
MAMÓKA – Zorgel Enikő, 
BARRABÁS/RÉVÉSZ – Zöld 
Csaba/Borbély Richárd, HER-
CEG – Krajnik-Balogh Gábor, 
KÖLYÖK – Molnár Gyön-
gyi, LÁMPÁS – Janik László, 
MEGLÖKŐ – Bakó Gábor/Pa-
lotai Zoltán, TÉMÜLLER – Pál 
Tamás, DETEKTÍV – Csonka 
András/Venyige Sándor, ÜTEG 
– Vincze Márton, ROBINSON 
– Monori Dominik.
Díszlet – jelmez: Michac Gá-
bor, zenei vezető: Nyitrai Lász-
ló, koreográfus: Bakó Gábor. 
Rendező: Böhm György. 
 Az előadás időtartama 125 
perc szünettel.

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.

Ismét beköszöntött az ősz, ezért nálunk is elkezdőd-

nek a diavetítések. Első alkalommal a „Sün Balázs”
című mesét tekinthetitek meg, illetve lesz egy meg-

lepetés is! A programon való részvétel ingye-

nes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

rodim@vecsesikonyvtar.hu e-mail címen lehet. 

A gyermekek mellé a szülői felügyelet kötelező.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

„ARANY JÁNOS REGGELIJE”
VECSÉS A MAGYAR IRODALOMBAN

ELŐADÓ: KISS GÁBOR

A kiállítás megtekinthető: 

2022. november 03-30. között.
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ARATÓ BÁL

A megszokott nagy lelke-
sedéssel, töretlen len-
dülettel indultunk neki 

a próbáknak és a szervezésnek, 
melyből – lévén összeszokott csa-
patról, mondhatni egy szoros ba-
ráti társaságról van szó –, min-

Szeptember 10-én megtartottuk – újraélesztett 
hagyományként – az immár hetedik Arató 

bálunkat. Nagy izgalommal vártuk ezt 
az eseményt, főleg annak fényében, hogy 
az elmúlt két évben az akkor érvényben 

lévő óvintézkedések és rendeletek nagyon 
megnehezítették mind a felkészülésünket, mind 

magának a báloknak a megrendezését, de 
idén emiatt végre nem kellett aggódnunk. 

denki kivette a részét. Az évek 
során már kialakult, hogy kinek 
mi a feladata, és szinte szavak nél-
kül vette ki mindenki a felada-
tokból a rá eső részt. Magához a 
bálhoz a helyszínt az Eprespark 
Rendezvényház és Panzió bizto-

sította, melynek díszí-
tése bár egyszerű volt, 
mégis kihívást jelen-
tett. Már a pénteki na-
pon elkezdtük mind a 
Tájház, mind pedig 
a bálterem berende-
zését, és az asztalok 
feldíszítését, majd a 
helyszínen megtar-
tottuk a főpróbánkat 
is. Szombaton reggel 

még az utolsó simításokat is elvé-
geztük a Tájházban is, ahol maga 
az Arató mulatság minden évben 
kezdődik, illetve a bál helyszínén 
is kívül-belül, hogy minden a leg-
nagyobb rendben legyen. 
 Az Arató mulatság a Tájház-
ban a kikéréssel kezdődött, majd 
ezt követte az Aratósok tánca, 
melyet Fazekasa Rita és Fazekas 
József tanított be nekünk idén 
is. A tánc után közösen imád-
koztunk az új búzából frissen 
sütött, nemzeti színű szalaggal 
átkötözött kenyerek felett, és há-
lát adtunk az egész évi termésért. 
Ezt követte a kenyér felvágása, 
melyet az ecseri Pék és segédei 
pékségnek köszönhetünk. Az új 
kenyérrel a szép számmal meg-
jelent vendégeket is megkínáltuk, 
illetve süteményt és frissítőket 
szolgáltunk fel, majd elindultunk 
menettánccal a bál helyszínéig. 
Egy kis szusszanást követően 
este 8 órakor elkezdtek érkezni 

a vendégeink. A vendégek ismét 
megtekinthették a már a Tájház-
ban is előadott táncunkat, majd 
következett a vacsora, ami után a 
bált – szokásunkhoz híven – ke-
ringővel nyitottuk meg. Éjfélkor 
ismét eltáncoltuk a táncot, de itt 
már készültünk a vendégeknek 
egy extra kis vicces meglepetés-
sel is, amivel magát a táncunkat 
vezettük fel a vendégek látható-
an nagy örömére. Éjjel a tombo-
lasorsolást is megtartottuk, me-
lyet a felajánlások nélkül nem 
tehettünk volna meg, ezt utólag 
is köszönjük mindenkinek!
 A jó hangulatú mulatság, ami-
hez a zenét a korábbi évekhez ha-
sonlóan ismét a Brunner Zenekar 
szolgáltatta, másnap hajnalban fe-
jeződött be. A szervezésben segít-
ségünkre volt támogatásával Ve-
csés Város Önkormányzata és a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat is.

Képek és szöveg: Arató táncosok

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT
Frühwirth Mihály-Fazekasné Gombár  
Mónika-Osikoviczné Csendesi Mária

2022. november 7. 18 óra  
Vecsés, Grassalkovich Antal Ált. Iskola aulája

 

A KÖTET KIADÁSÁT TÁMOGATTA:

A Kispatak Természetvé-
dő Egyesület és az önkor-
mányzat erőfeszítéseinek 
köszönhetően ma már nem 
botlunk úton útfélen sze-
méthalmokba, amikor a ve-
csési határt járjuk. Sok év ki-
tartó munkája kellett ahhoz, 
hogy ne okozzon akkora 
problémát a szemét a város 
körül, de úgy tűnik, meg-
érte. Az önkéntesek kétke-
zi munkával, az önkormány-
zat pedig elsősorban anyagi 
támogatással és az appará-
tus bővítésével járult hozzá 
az áldatlan állapotok felszá-
molásához. A szántóföldek-
re, erdőkbe vezető utak so-
rompóval való lezárásán túl 
ma már erdész és mezőőrök 
is segítik a nehezen elért ál-
lapot fenntartását. 

Megtisztult 
a határ az 
illegális 
hulladéktól

Szemetet szednek és fákat ültetnek 
A VECSÉSI KÖRNYEZETVÉDŐK

Negyedszer csatlakozott a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes 
akcióhoz a Vecsési Kispatak Természetvédő Egyesület. A korábbi 
éveket lényegesen túlszárnyalva ezúttal mintegy 1600 iskolás 

közreműködésével gyűjtik majd a szemetet a város közterületein. 

I dén tíz éves a 72 óra komp-
romisszum nélkül elnevezé-
sű önkéntes ifjúsági akció. A 

történelmi egyházak által szerve-
zett Több vagy, ha adsz! orszá-
gos kezdeményezés keretei között 
megvalósuló szociális önkéntes 
program egy olyan három napos 
jótékonysági akció, amely első-
sorban a fi atal generációt hívja 
összefogásra, hogy együtt tegye-
nek másokért, a környezetükért. 
A Kispatak Természetvédő Egye-
sület negyedik alkalommal csat-
lakozott a kezdeményezéshez, 
idén országosan is rekordnak szá-
mító létszámmal, mintegy 1600 
fővel – tudtuk meg az egyesület 
elnökétől, Krojher Gabriellától.  
 – Immár 10 éves múltja van 
ennek a kezdeményezésnek, 
amelyhez négy évvel ezelőtt csat-
lakoztunk először itt Vecsésen. 
Akkoriban is sokat tettünk a kör-
nyezetvédelemért, ezért úgy gon-
doltuk, hogy összekötjük a mun-
kát ezzel az eseménnyel, ami az 
esemény szervezőinek is jó, hi-
szen így Vecsésen is híre megy a 
kezdeményezésnek, illetve a vá-
rosnak is jó, hiszen viszik a hírün-
ket szerte az országban. Idén elő-
ször 1000 fővel regisztráltunk, a 
Halmi és az Andrássy iskola 450-
450 fővel, a Grassalkovich iskola 
50 fővel, majd a Petőfi  iskola is 
csatlakozott, így összesen 1600 
vecsési gyermek vehet részt vala-
milyen módon az akción, amely-
re összesen 8600 főt regisztrál-
tak – mondta Krojher Gabriella. 
Az egyesület elnöke hozzátette, 
hogy a gyerekek az iskolájuk kör-
nyékén gyűjthetik össze a szeme-
tet, a kisebbek a kevésbé forgal-
mas utcákban, míg a nagyobbak 
a forgalmasabb területeken, ter-
mészetesen tanári és szülői fel-
ügyelettel. A résztvevőknek aján-
dékokkal, pólókkal, sapkákkal, 
tollakkal és egyéb apróságokkal 
is kedveskednek a szervezők. 

 A jótékonysági akció so-
rán nem csak szemetet gyűjt-
hetnek a résztvevők, a Gras-
sal kovich iskolában például 
madárodúkat helyeztek ki a 
gyerekek. A programhoz fel-
nőttek is csatlakoztak, például 
a neves PricewaterhouseCoopers  
(PwC) munkatársai is a vecsési 
akciót segítették munkájukkal. 
A gazdasági tanácsadó cég mun-
katársai a Kispatak mentén elhe-
lyezett madárodúkat takarították 
ki és festették le. 
 – A PwC munkatársai koráb-
ban is végeztek önkéntes mun-
kát a városban, akkor a tanösvény 
menti információs táblákat fes-
tették le. Ez nekik aff éle csapat-
építő program is amellett, hogy 
önkéntes feladatot vállalnak
– mondta Gabriella.  

 Hogy pontosan mennyi szemét 
gyűlt össze, arról nincs informá-
ciónk, mert a 72 óra kompromisz-
szumok nélkül jótékonysági ak-
ció lapzártánk után ért véget. 

Indul az őszi fásítási akció 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
önkormányzat jóvoltából idén 
ősszel is több tucat fát ültetnek el 
a város közterületein. A faültetés 
szervezésében és lebonyolításá-
ban aktívan részt vesz a Kispa-
tak Természetvédő Egyesület is, 
de az önkéntesek általában soha 
nincsenek elegen, ezért az egye-
sület vezetője most is arra kéri a 
környezetért felelősséget érző ve-
csési lakosokat, hogy jöjjenek és 
segítsenek, ha megtehetik. 
 – A faültetést november első 
hétvégéjére, 4-ére és 5-ére (pén-

tek, szombat) hirdetjük meg. 
A város több pontján ültetünk fa-
csemetéket, a lakótelepen, a prés-
háznál, a Budai Nagy Antal ut-
cánál és a Széchenyi utcánál is, 
segítségre elsősorban a lakótele-
pi ültetésnél lesz szükség – árulta 
el az egyesület elnöke, hozzáté-
ve, hogy az ültetőgödrök kiásásá-
val szerencsére nem kell bajlód-
ni, a telepítésre kijelölt helyen ezt 
megoldják gépi erővel – Brindzik 
László vállalkozónak köszönhe-
tően –, ugyanakkor minden más-
ban elkél a segítség, hiszen egy 
facsemete elültetése ideális eset-
ben legalább kétemberes feladat.    
 A faültetés időpontjának és 
egyéb részleteinek kidolgozása 
beszélgetésünk idején még fo-
lyamatban volt, a pontos infor-
mációk a Kispatak Természetvé-
dő Egyesület Facebook-oldalán 
lesznek elérhetők lapzártánk után. 
 Vén

A Grassalkovich iskola diákjai madárodúkat 
helyeztek el a 72 órás akció keretében

A Halmi sulisok egyik szemétszedő csoportja 

KÖRNYEZETVÉDELEM
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla
Ars poetica

Sallay Gyula
Búcsú Virág Miklóstól

Kelemen Bata Mária 
Őszi képek

Szénási Sándor István
 Háborús látomás

Benke Mária
Október

Hegedűs Károly
Szürkület

Baranyai 
Zsolt 
grafi kája: 
Háború

E világban éltem eddig
szórakoztam, tanultam.
Ezt csináltam én, de meddig,
de ezt most már meguntam.
E világban nem tettem mást:
vágyakoztam, kívántam,
és ezzel én minduntalan
a csábítót szolgáltam.
Ha valamit megpróbáltam
bánat ért és csalódás.
Sátán művelte ezt velem,
csak Ő tette senki más.
A sok régi kívánságot
mint akadályt elhárítom,
és verseim az Igazság
szolgálatába állítom.
Amikkel az igaz embert
egytől-egyig megnyerem.
Meghívom a Királyságba
örvendezni énvelem.
Versemet, ha zenged Te is,
betölti a palotát.
Így együtt dicsőíthetjük
Nagy Istenünk; Jehovát!

(Gyáli Irodalmi Szalon)
 
Ő is elment, teste az anyagba szállt,
ám szava a lelkekbe itta magát.
Tulipános betűi magukra maradtak,
megkopott fénye a hajnali Napnak,
bár úgy világít, mint egykor veled,
ám lelked fénye veled veszett.
Most mi úgy ébredünk minden reggel,
hogy az álmatlan éj nélküled kel fel.
Ím előttünk áll az évezredes helyzet:
az ember ismét újra vesztett.
Lásd a sors most se látja át
tettével miként okoz galibát!
A némaság most átgurul a csenden,
vajon lesz-e, ki helyetted szót emeljen?
Mentél az úton, hol egykor a nagyok,
Attila, Váci, Arany és a többi csillagok.
Igen, e csillagok hosszú sora jelzi
hol lesz lelked új otthona.
Megemelt ujjad ma is látom, jelezted:
a rím ne lakatként üljön a zárszón.
Az anyagba szálltál, de mennybe vitted lelked.
Dicsérni jöttem, nem temetni,
mert temetni csak azt lehet,
kinek tetteit e földön fel nem lelheted.
Búcsúzom s kívánom az angyalok
oly szeretettel fogadják lelked,
mint amilyennel e közösség  elenged.

Négy ősz ember cammogva halad,
lábuk nyomán színes táj marad.
Percekkel kurtábbak a napok,
hegyormán pillednek a fagyok.

Őrjöngve száguld a konok szél, 
hátán táncol sok rőt falevél.
Kavarog, minden zugba betér,
fák ágain süvítve zenél. 

Lógnak az égen morcos felhők,
benne ülnek az őszi esők. 
Elhervadt virágok a réten 
enyészetté válnak a télen. 

Pislákolnak a fák fényei, 
levetkőztek, pőrék ágai.
Szemeik lecsukódnak lassan, 
téli álmot alszanak hosszan. 

Sok költöző madár elvonul. 
A tájra szürke lepel borul, 
betakarja a hegyet, völgyet:   
aludj, csak aludj, szép természet! 

A hajnali fény lepkéi 
tarka házfalakra ülnek – 
vén diófa lombja rezdül,
és riadtan felrepülnek. 

Reményeink házfalára 
színes szárnyú vágyak szállnak: 
a külvilág árnyjátéka 
ez a gyönyörű vasárnap. 

Több kell már az embereknek,
nem elég a belső béke,
hiába világít a múlt,
a halálba mennek érte. 

És az öregek ülhetnek
ifjakért reszkető padon: 
világunkat fölzabálja 
a nyomorító hatalom. 

Október „emberes hónap”,
korán sötétedik, későn virrad.
Őszapó elővette ecsetjét,
színesre festi Ő a táj peremét.
Az őszi szél a főszereplő,
faleveleket szóró, szemetelő.
Végigsöpör az avaron,
befütyül az ablakomon.

A ladikok fekszenek a vízben,
oldalukon mértéket szab a víz,
szabadság borzolja az evezők
mozdulatlan játékát, ahogy a
locsogó ár körbe öleli a magányt.

A csillagok leszállnak a vízre,
tükröt tartanak az éjszakai égnek,
a fények pókhálót szőnek az
elfolyó pillanat sodrásában
feszülő éjfélre. Meséket ring

a folyó, a parti szegély agyag-
tábláiba törvényeket vés, múlt
és jelen öleli egymást, a fűzfák
ágaira tanulságot fest a Hold,
bölcs lényeget suttog a szellő.

Varázsigék ezüst köde úszik már
a mező felett, harangkondulás
töri a csendet, megöli az
illúziót, álomra hajol az est,
a párkányon áldoz a lélek.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

KULTÚRA

Az idei Káposztafesztből sem maradhatott 
ki a Bálint Ágnes Emlékház! Az előző évekkel 

ellentétben néha kimondott napsütésben, 
és végre csak egyszer-egyszer szemerkélő 

esőben fogadhattuk a látogatókat. 

A 20. Vecsési Káposztafeszt 
A BÁLINT ÁGNES EMLÉKHÁZBAN

N os, jöttek is! Szombaton 
az Ametist bábszínház 
Mazsola és Tádé című 

előadása fennállásunk legmaga-
sabb nézőszámát érte el! A fel-
nőttek éppúgy élvezték a kis zöld 
disznó és a tengerimalac törté-
neteit, mint a gyerekek. Az apró, 
kedves megoldásokra folyton fel-
hangzott hálás kacagásuk.
 Délután, épphogy megelőzve 
az esőt, Fabók Mancsi előadásá-
ban láthattuk a Vitéz László és 
Vas Juliska című előadást, amely 
egyedi hangulatával felidézte 
bennünk a régi vásári bábjáté-
kokat. 
 Vasárnap is megtelt a füves 
nézőtér a teraszszínpad előtt. 
Délelőtt a Bodza titkos meséi 
sorozatból a Bodza és a tenger 
érzékenyítő előadást láthattuk 
Borbély Krisztina, a Batyu Szín-
ház Társulatának tagja előadásá-
ban. A színművésznő elvarázsol-
ta a gyerekeket, egyszemélyes 
játékával folyamatosan tartotta 
a kontaktust közönségével. Az 
előadás egy közös játékkal zá-
rult, melyben az előadás összes 
bábszereplője részt vett a gyere-
kekkel.  
 A Káposztafeszt az Emlékház-
ban a Nefelejcs Bábszínház Szu-
rokbaba című előadásával zárult. 

A ravaszdi róka és a nyúl pillana-
tok alatt életre kelt a színpadon 
Erdélyi Erika hangja és bábjáté-

ka révén. A Rémusz bácsi meséi-
ből jól ismert történeten gyerekek 
és felnőttek egyaránt jól mulat-

tak, az ismétlődő betétdalokat 
a közönség egyhangúlag fújta. 
Az előadás végén lehetőség volt 
közelről is megismerkedni a me-
sehősökkel, aminek még mi, fel-
nőttek is nagyon örültünk, hiszen 
annyira szerethetőek a Nefelejcs 
Bábszínház fi gurái.
 A vasárnapi Káposztafeszt 
felvonulásra kölcsönadtuk Ká-
roly bácsi és Irma néni jelmezét 
a „mi” óvodánknak (Bálint Ág-
nes óvoda), akik nagyon odatet-
ték magukat: Bálint Ágnes 100. 
születésnapja tiszteletére min-
den csoportjuk az írónő egy-egy 
meseregényét keltette életre igen 
kreatív módon.  
 (A zsűri is így látta, abszolút 
elsők lettek a felvonulás gyer-
mek kategóriában, sokadszor! – 
szerk.)
 A rengeteg nagyszerűen ki-
állított felvonuló csapat között 
megemlítjük a „mi” iskolánkat 
is (Andrássy iskola, ahová an-
nak idején Bálint Ágnes lányai 
és unokái jártak). Szintén na-
gyon leleményes megoldások-
kal érkeztek a gyerekek. Öröm-
mel néztük őket!
 Az előző évek esős, hideg Ká-
posztafesztjei után az idei végre 
élvezetes rendezvény lett! 

Németh Ágnes, fotók: emlékház
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Országos hírű szőlős
Halmy József édesapja, a kas-
télyépítő Halmi Deutsch Sándor 
vecsési szőlőtelepét feleségéről, 
Schossberger Annáról Anna-te-
lepnek nevezte el. A szőlős 1884-
től a második világháborús pusz-
tításig állt fenn.
 Közepes méretű volt, kb. 23 
hektáron feküdt. Északi határa 
a mai Damjanich utca vonalá-
ban, keleti határa a mai Dózsa 
György út és a régi Andrássy-te-
lepi temető helyére épült társas-
házaknál húzódott. Délen a nap-
jainkban a vízmű által használt 
szolgálati út határolta. Utána a 
mai Görgey, Széchenyi és And-
rássy utcákat követve rajzolód-
na ki a hajdani terület.  A tele-
pen folyó munka megerősítette 
Vecsés helyét az ország bortér-
képén. Az 1896-os millenniumi 
ünnepségsorozaton több fajta le-
vágott szőlőt mutattak be innen, 
és a terület térképét. A szőlőbir-
tok kiállítási érmet nyert, Vecsést 
pedig újra Pest megye egyik je-
lentős borvidékeként emlegették.

  Szőlőfajták
1899-ben 23 fajta szőlőt ter-
mesztettek. Fehér borszőlőkből 
a következők voltak a telepen: 
Chasselas croqúant, Chasselas 
d'Fontainebleau, Madelaine 
angevine, Mézes fehér, Muscat 
croqúant, Muscat lunel (Sárga 
muskotály), Olaszrizling, Sárga 

„Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, 
bárhogyan süvít!” (Juhász Ferenc: Rezi bordal)

Anna-telep
A VECSÉSI

HELYTÖRTÉNET

dinka, Slankamen-
ka és Zöldszilváni. 
Kékből és vörös-
ből: Cabernet franc, 
Carbenet sauvig-
non ,  Chassela s 
rouge (Piros sasz-
la), Fekete kadarka, 
Hosszúnyelű, Kövi-
dinka, Merlot, Nagy-
burgundi, Opor tó, 
Pirosdin ka, Piros 
velteli ni és Szent 
Lőrinc. Vegyesből: 
Chasse las vegyes. 
A szőlészet vezetőjéről is illik 
megemlékezni, hiszen nélküle 
mindez nem jöhetett volna létre. 
Molnár Jánosnak hívták. Idéz-
zük fel emlékét egy beszámoló-
ja részletével: „Múlt termésünk, 
miután a legidősebb ültetésünk 
csak a negyedik évben volt átlag, 
öt hektoliter szűrt mustot adott, 
melyből jó fehér és vörös bora-
ink vannak. Sima vesszőt az ősz-
szel a szomszéd birtokosoknak 
adtunk el 30000 darabot, kü-
lönféle bor- és csemegefajokból. 
A szőlővessző ára 3-4 Ft volt ez-
renként. Boraink egészségesek 
és ez ideig kétszer vannak fejt-
ve. Most végeztük be 11 hold uj 
szőlőnek beültetését, kezdjük a 
karóverést és kapálást…”

Schossberger Anna
Halmy József édesanyja, a No-
bel-díjas Hevesy György nagy-
nénje. Férje halála után 1909 
és 1914 között ő irányította a 
vecsési birtokot. Egy 1911-es 
egyetemi kirándulás szemléle-
tesen szól a szőlőtelepről. „E 

Szüret az Anna-telepen. Baloldalt fehérben Schossberger Anna

Halmi Deutsch Sándor arcképes tiszteletjegye 
az Anna-telepet bemutató kiállításra

telep bő anyagot nyújtott az el-
méleti ismereteknek a gyakor-
latban való helyes alkalmazá-
sára. Ez alkalommal a folyó 
munkálatokat is megszemlélte 
a hallgatóság, így a permetezés, 
kénporozás, kötözés, fogatos ka-
pálás kivitelét. Az egész telep 
üde, buja vegetációjával, gaz-
dagnak ígérkező termésével, faj-
ta tiszta ültetvényeivel általános 
elismerést keltett a kirándulók 
között, s az ismertebb homoki 
fajták ampelográfi ai összeha-
sonlító ismereteinek megszer-
zésére alkalmasnak bizonyult. 
Molnár János gazdasági intéző 
fáradságot nem ismerő kalauzo-
lásán kívül magyaros vendég-
szeretetében részesült a kirán-
duló társaság.” 
 Schossberger Anna országos 
akciókban is részt vett. Az Iz-
raelita Szünidei Gyermektelep 
fővédnökeként sok-sok szegény 
gyermeken segített. Támogat-
ta az Országos Magyar Iskola 
Egyesületet, a magyar nyelv és 
kultúra terjesztését a nemzeti-
ségi vidékeken. Az első világ-
háború kitörését még megérte, a 
Magyar Vöröskereszten keresz-
tül a háború sebesültjeit segítet-
te.  1914 őszén, 62 éves korában 
elhunyt. Egy „…fi nom érzésű 
úrhölgy …, ki oly nemes szí-
vű, mint amily szerény, olyan 
jó, mint amilyen igénytelen, és 
világító példa volt élete során… 
Nagy emberi erényei révén fe-
lette szerették őt a fővárosban” 
– írta róla a korabeli újság. 
 Halálakor fiára, Halmy Jó-
zsefre egy gondosan rendezett 
vecsési birtokot hagyott szőlő-
teleppel, kastéllyal, arborétum-
mal, juhászattal, tehenészettel, 
tejgazdasággal, erdővel és szán-
tóföldekkel.

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör
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Halmi Deutsch Sándor arcképes tiszteletjegye 
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Hirdetés az 1920-as évekből   A katolikus egyházban a bérmálás (latinul 
con fi rmatio, jelentése megerősítés) olyan szer-
tartás, melynek során kézrátétel vagy felke-
nés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a 
bérmálkozó számára. A Szentlélekben meg-
erősítés keresztény felekezetek által használt 
általános elnevezés. A római katolikus egy-
ház bérmálkozásnak nevezi, a keresztyén 
egyházak konfi rmációnak hívják.
 A római szertartásban a keresztség után 
évekig tartó hitoktatást követően kapják a 
bérmálást és az eucharisztiát, mely keresz-
tény beavatásuk csúcspontja.
 A bérmálás szentségét felveheti minden 
megkeresztelt, de még meg nem bérmált sze-
mély.
 A búcsúi szentmisén három gyermek ve-
hette fel a bérmálás szentségét Varga Lajos 
váci segédpüspök atya által. Balogh Zsófi a, 
Gábos Csenge és Pfeiff er Balázs élhette át 
hitük Szentlélek általi megerősítését.

szajan, fotó: Nagy István Elek

Bérmálás a 
szentmisén

A Vecsés-Ófalusi plébánia az idén, 
szeptember 18-án tartotta búcsúját 
a Szent Kereszt Felmagasztalása ün-

nepén. Ünnepélyesebbé, gazdagabbá tették az-
zal, hogy az ünnepi szentmise bemutatására 
Varga Lajos váci segédpüspök atyát kérték fel. 
 Azt tudjuk, hogy a kereszt az ókorban a 
gyalázat fája volt, és kereszthalálra a legel-
vetemültebb bűnözőket és a rabszolgákat 
ítéltek. E kivégzési mód a legfájdalmasabb 
mellett a legmegalázóbb is volt Jézus idejé-
ben.   
 A történelmi leírásokból ismerjük, hogy 
Nagy Konstantin császár édesanyja 326 körül 
elhatározta: megkeresi Jézus keresztjét. Ke-
reste és megtalálta. Nem messze a kivégzés 
helyétől, a Koponyák hegyén, vagyis a Gol-
gotán, a város hatalmas szemétgödrében. Há-
rom keresztet talált, s úgy döntötték el me-
lyiken szenvedett Jézus, hogy egy beteghez 
hozzáérintették mindhármat, és meggyó-
gyult azonnal, akit Jézus keresztjével érin-
tettek.   Konstantin császár egy templomot 
emeltetett azon a helyen, melyet 335. szept-
ember 14-én szenteltek fel, és itt helyezték 
el ünnepélyesen a megtalált Szent Kereszt 
ereklyét.
 Varga Lajos püspök atya szentbeszédében 
vázolta azt az utat, melyet a kereszt, mint a 
gyalázat és megalázás eszköze „megjárt” a 
szégyen és gyalázat fájától a felmagaszta-
lásáig, napjainkig. Az első századokban a 
keresztet a corpus, vagyis Jézus teste nél-
kül ábrázolták, a szent test helyet drágakö-

vekkel díszítették. A későbbi századokban 
ábrázolták együtt Jézus szent testét a ke-
reszten. Ezt feszületnek is szoktuk nevezni. 
A nemzetek, népek versengtek azért, hogy hoz-
zájussanak a szent kereszt egy-egy szilánkjá-
hoz, s katedrálisokat, templomokat emeltek 
tiszteletére. Gazdagodott az egyházi szer-
tartások, imák szövege is. Sokak számára a 
nagypénteki szertartások legszebb része, ami-
kor a szertartást végző pap ünnepélyesen be-
vonul kíséretével a templomba, és a keresztet 
feltartva egyre magasabb hangon énekli há-
romszor: „Íme a Szent Kereszt fája,   melyen 
a világ Üdvözítője függött! Jöjjetek, imádjuk! 
Majd az oltár elé helyezett kereszt elé vonulnak 
egyenként a hívek, és megérintik vagy meg-
csókolják tiszteletük és hálájuk jeléül. Meg-
döbbentően szép és gazdag pillanatok ezek”. 
 Ha most visszagondolunk a búcsúi napokra, 
a búcsúnkra, mi jut először eszünkbe? Ugye, 
nem is foglakoztunk vele? Azt mondja a köz-
mondás: jobb későn, mint soha! Ha véletlen 
a Jókai utcában járunk gyalog, kerékpárral 
vagy autóval, csak egy pillanatra álljunk meg 
fejet hajtva vagy keresztet vetve a templom-
nál: köszönöm Uram, hogy itt található szent 
keresztedből egy szilánknyi, melyen értem 
is szenvedtél és meghaltál.  Köszönöm! De 
ha nem véletlenül járunk arra, hanem aka-
rattal, akkor sem dől össze a világ, és meg-
tapasztaljuk, hogy megéri egy fél percet erre 
is szentelni. 
 Kívánom, hogy gazdagodjunk egy kicsit 
lelkiekben is!    Szöveg és kép: Nagy István Elek

Búcsúi 
SZENTMISE

Manapság egy-egy templom, egyházközség búcsúját 
csak a külsőségek megszervezésével, vendégek fogadásá-

val ünneplik, az ünnep, a búcsú lényegére nem is 
gondolva. Pedig – mivel testből és lélekből vagyunk – 
a lelkünknek is szüksége van pihenésre, ünneplésre.

Beszélgetős program-
sorozatot indít az 
evangélikus gyülekezet

Köztünk élnek címmel új, beszélgetős program-
sorozat indul az evangélikus templomban. Az 
első alkalom vendége Tóthné Almássy Mónika, a 
KórházSuli megálmodója lesz november 15-én, 
pénteken. A beszélgetés 18 órakor kezdődik. 
 „Gondoltunk már arra, hogy hogyan tanul-
nak a beteg és kórházba került gyermekek?
 Hogyan veszik fel a versenyt a hosszú időn át 
kórházi ellátásra szoruló gyerekek az egészsé-
ges társaikkal, vagy hogyan illeszkednek be a 
gyógyultak újból az osztályközösségbe?
 A KórházSuli azért jött létre, hogy kortársak, 
egyetemisták, középiskolások segítsék a beteg 
gyerekek folyamatos tanulását.
 Ennek a kezdeményezésnek, mozgalomnak az 
élén áll Tóthné Almássy Mónika, aki 2013-ban el-
nyerte a Richter Aranyanyu-díjat, és számos új-
ság, illetve rádió készített vele riportot.
 Köztünk él: Vecsésen lakik, és gyülekezetünk 
tagja.
 Sorozatunk első vendége ő. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!”

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
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Hirdetés

I dén szeptember 6-áig kellett leadni a 
IV. Vecsési Pálinka (Párlat) versenyre 
a benevezett mintákat. Mintegy 40 ne-

vező 170 tétel pálinkát adott le a határidőig. 
Szeptember 10-én a Czifra Csárdában volt 
a minták bírálata. Az idei évben már 10 bí-
ráló végezte a zsűri nehéz feladatát. Hogy 
kinek, milyen volt a nedűje, az a XX. Ká-
posztafesztivál szombati napján a színpa-
don derült ki.
 A bírálat menete továbbra is az Orszá-
gos Pálinkaversenyen történő lebonyolítás 
szerint történt, kategóriák szerint, 20 pon-
tos minősítési rendszerben. A kategóriák: 
almatermésűek, csonthéjasok, szőlők, tör-
köly és egyéb szőlőeredetű termékek, bo-
gyósok, erdei és vadon termő gyümölcsök, 
vegyes párlatok, egyéb párlatok. 
 A bírálók a minősítés során vizsgálták 
a pálinka illat tisztaságát (max. 3 pont), 

illatkarakterét (max. 5 pont), íztisztaságát 
(max. 3 pont), ízkarakterét (max. 5pont), 
valamint a pálinka harmóniáját, tartós-
ságát (max. 4 pont). A vizsgálat során 
minden minősített pálinka 0 pontról in-
dult, és a megszerzett pontok alapján ér-
hették el a maximális 20 pontot. Az idei 
évben a minősítendő pálinkát minimum 
három bírálónak kellett minősíteni, mely-
nek minősítési eltérésekor egy újabb bí-
ráló hármas visszakóstolással döntötte el 
a minősítést. 
 A minősítések során négy eredmény volt 
elérhető. Arany minősítést 18-20 pontig, 
ezüst 16-17 pont esetén, bronz 14-15 pont 
esetén, valamint nem érmes minősítés 0-13 
pont esetén. Az arany minősítést elérők kö-
zül a bírák konszenzus alapján kiválasztot-
ták a kategóriájában legjobb champion győz-
tes pálinkát, valamint a champion győztesek 

közül a verseny leg-
jobb pálinkáját. Az 
eredmények alapján 
pedig külön díjazás-
ra került a legered-
ményesebb magán- 
és bérfőző is.
 Az idei évben is 
számos kiváló pálin-
ka került a pálinka-
bírálók elé, és a ver-
senyszervezők nagy 
örömére az ország 
minden szegletéből 
nevezőkön kívül is-
mét két vecsési is in-

dult a versenyen Fazekas Mátyás és Boros 
Zsolt személyében. Mindketten nagyon szép 
eredményt értek el. Bízunk benne, hogy jö-
vőre a jubileumi ötödik versenyen még több 
vecsési nevezőt köszönthetünk. 
 A 170 nevezett tételből 34 arany, 71 ezüst, 
53 bronz minősítés született, és mindössze-
sen 12 pálinka esetében nem tudtak minő-
sítést adni a bírák. A társadalmi zsűri is 
megküzdött a kiváló pálinkákkal, és idén 
először a város pálinkája mellett egy külön 
díjat is odaítéltek.
 Az eredményhirdetés visszatérhetett az 
újra megrendezett Káposztafesztivál szín-
padjára, ahol a fesztiválozók előtt átadásra 
került az arany, ezüst és bronzérmek mel-
lett a kategória győztesek elismerései, a 
Verseny Legjobb Pálinka díja, valamint a 
legeredményesebb magánfőző és bérfőző 
is díjazásban részesült. 
 2022-ben a Verseny Legjobb Párlata 
címet György Anikó feketeribizlije nyerte.
 A Legeredményesebb Bérfőző Zsiga 
Mihály, a Legeredményesebb Magánfő-
ző Dézsi László lett.
 A társadalmi zsűri által legjobbnak 
választott párlat címet Dézsi László sárga 
vilmoskörtéje érte el. A társadalmi zsűri 
különdíját Baráczki Csaba csipkebogyó-
ja érdemelte ki.
 Champion díjas pálinkák/párlatok ka-
tegóriánként: Boros Zsolt: meggy-málna 
vegyes (vegyes gyümölcs), Dankó Géza: 
mandarin  (egyéb gyümölcs), Dézsi László: 
sajmeggy (erdei és vadon termő gyümölcs) 
és starking alma (almatermésű gyümölcs), 
György Anikó: feketeribizli  (bogyós gyü-
mölcs), Oldal Gábor: Anna Spath szilva 
(csonthéjas gyümölcs), Zsiga Mihály: ca-
bernet sauvignon törköly (törköly) és Irsai 
Olivér szőlő (szőlő gyümölcs).  Buza Sándor

Rekordnevezés és ismételten magas színvonal 
A IV. VECSÉSI PÁLINKA VERSENYEN

A Magyar Pálinka Lovagrend Közép-magyarországi Kapitánysága 
és a Süti nem süti Vecsés Cukrászda már negyedik alkalommal 
rendezte meg városunkban a Vecsési Párlat (Pálinka) Versenyt. 

A Magyar Pálinka Lovagrend Közép-magyarországi Kapitány-
sága a Káposztafeszten adta át a díjakat. A kép bal szélén mik-
rofonnal Buza Sándor  
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A jóga minden életkorban 
segít karbantartani az 

egészségünket; javítja a 
csontok erősségét, az izmok 
rugalmasságát, az ízületek 

mozgékonyságát, segít a 
hát-, váll- és derékfájósaknak. 

Kezdőknek is ajánlott.  
TÉGY A JÓ KÖZÉRZETEDÉRT!TTTTÉTÉTÉTÉTÉTTÉTTTÉTÉTÉTÉTÉÉTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTÉTÉÉÉGYGYGYGYGYGYGYGYGYGYGYYYYYGYGYYGYGYYYGGYGYYGGGGYGYYYYGGGY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYY JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ Ó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÖZÖZÖZÖZÖZÖZÖZÖZÖZZÖZÖZZÖZZÖZÖZÖZÖZÖZÉRÉRRÉRÉRÉRÉRÉRÉRRÉÉRÉRÉRÉRÉRÉRRÉÉRZEZEZZEZZEEZEZEZZEZEZEZEEZEZZEZEZZEEZZEEEKKKKKKKKKKKKKKK TTTTTTTTTTTTTTEDEDEDEDEDEDEDEDEDDEDEDEDDEDDDEDEDE ÉRÉRÉRÉRÉRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRÉRÉRÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 Bajkó Erika – 06-30/280-9625

GERINCTERÁPIÁS JÓGA
60+ JÓGA

JÓGA a Bálint Ágnes Kulturális Központban 

SPORT

Szeptember végén rendezték meg a 36 órás, 247 km hosszú, Athéntól 
Spártáig tartó "Spartathlon" ultrafutást, amelyet első, és eddig egyet-
len vecsésiként dr. Földi Zsuzsanna is sikeresen teljesített. Az 1983 óta 
évente rendezett verseny szeptember utolsó péntekén rajtol, és a futók az 
Akropolisz lábától Leonidász király Spárta főterén álló szobráig futnak.

Athéntól Spártáig futott 
FÖLDI ZSUZSANNA

Z suzsa teljesítményéről min-
dent elmond, hogy az idei 
versenyt a szintidőn belül 

csak az indulók 51 százaléka tudta 
teljesíteni, a 24 magyar indulóból 
13 ért célba. De vajon honnan jön 
az ötlet egy négygyermekes édes-
anyának, hogy egy ilyen embert 
próbáló kihívásnak nekivágjon?
 – Ez a Spartathlon egy olyan 
futás, ami nagyon sok ultrafutó-
nak egy álom, mert az egyik leg-
nehezebb, legkeményebb verseny. 
Nem lehet csak úgy indulni rajta, 
mint mondjuk egy Ultrabalatonon, 
hogy benevezek, befi zetem és me-
gyek. Ehhez vannak kvalifi kációs 
versenyek, adott versenyeken egy 
eredményt, egy szintet meg kell 
futni. Aki nagyon jó, az automa-
tikusan bekerül, aki nem annyira 
jó, azt sorsolják – mondta Zsuzsa. 
 36 óra mindenből sok, hát még 
futásból. Vajon hogyan lehet, ho-
gyan kell egy ilyen versenyre fel-
készülni?
 – Futni kell sokat. Munka és 
négy gyerek mellett készültem fel, 
de fontos, hogy jó edzője legyen az 
embernek. Én öt éve dolgozom az 
enyémmel, és a nagy átlaghoz ké-
pest kevesebb futással indultam a 
versenyen. Idén futottam 3000 ki-
lométert, más akár ennek a duplá-
ját is. Én nem futok heti 200 kilo-
métereket, nem futok olyan sokat 
és így is sikerült – mondta Zsuzsa, 
hozzátéve, ilyen értelemben edzés-
nek fogható fel az Ultrabalaton, hi-
szen ott futott 220 km-t. 
 Még az sem tudta őt megtörni, 
hogy márciusban a 24 órás ma-
gyar bajnokságra készült, jó for-
mában volt, dobogóra akart kerül-
ni, de a verseny előtt három nappal 
Covidos lett, így ezen a megmé-
rettetésen nem tudott részt venni.
 A Spartathlonon szigorú sza-
bályok vannak, és nem engedé-

lyezett a folyamatos kísérés sem. 
Zsuzsát az edzője és párja segí-
tette, velük is csak a kijelölt pon-
tokon találkozhatott pár óránként, 
ezeken kívül nem szólhattak hoz-
zá, segítséget nem kaphatott tőlük. 
Maga a verseny reggel 7-kor in-
dul helyi idő szerint, és másnap 
este hétre kell Spártába érni, és a 
főtéren a Leonidasz-szobor lábát 
megérinteni. 
 – A legkegyetlenebb az időjá-
rás volt. Szombaton 37 fok és tűző 
nap volt. Erre valamennyire fel-
készültem, nyáron minden nap a 
legnagyobb melegben fél 2 és fél 
3 között futottam, de ez egészen 
más volt. Pénteken 32-33 fok volt, 
az is tűző napon, de a másnap az 
igazán embert próbáló volt. Olyan 
volt az aszfalt, mintha melegítet-
ték volna, olyan érzés volt sokszor, 
mint amikor az ember túl közel ül 
a tábortűzhöz, és szinte megsü-
ti a lábát, annyira forrónak érez-
tem. Itthon ilyet nem tapasztal-
tam. Nehézség az első 80 km-en 
a szűk szintidő, később a 150 km-
től kezdődő komoly emelkedők, 
éjszaka egy szűk ösvényen hegy-
mászás is volt a csúcsra. A hőség 
miatt a szombati napon dőltek ki 
mellőlem az emberek – mondta a 
nehézségekről.
 A verseny alatt csak egyfaj-
ta sportitalt ivott és koff eintab-
lettát vett be éjszaka. De már 
előtte egy héttel fi gyelt minden 
energiabevitelre. Sőt, már egész 
nyáron fi gyelte a táplálkozását, 
mert nem mindegy, hogy az em-
ber mennyi pluszt visz magán.
 – Nem az volt tavaly a tervem, 
hogy idén lefutom, de úgy vol-
tam vele, ha kihúzzák a nevem, az 
felülír mindent. Az út több pontján 
úgy éreztem, mintha egy álomvi-
lágban lettem volna, nem hittem 
el, hogy ott vagyok. Mikor meg-
fogtam Leonidasz lábát, örültem, 
hogy 36 óra után végre meg lehet 

állni, le lehet ülni végre. Olyan-
kor érkeztem meg, amikor sokan 
mások is, fél órával a szintidő le-
járta előtt és sorba kellett állnom, 
hogy megérinthessem a lábát”.
 Azzal, hogy teljesítette a ver-
senyt, jövőre nem élvez semmi 
előnyt, hogy lefutotta. A verseny 
közben azt gondolta, hogy soha 
többet, de most már azt mondja, 
jövőre is le szeretné futni. 
 – Még mindig ott vagyok fé-
lig, és egyre jobban érzem, hogy 
vissza akarok menni oda. Ezt sze-
retném még egyszer teljesíteni, 
az biztos, csak nem úgy, hogy az 
utolsó 70 km-en az a legnagyobb 
bajom, hogy a talpamról lejött a 
bőr, és így nem volt túl kellemes 
a vége. Egy 200 km-es versenyen 
mindenképpen fáj valamid, olyan 
nincs, hogy nem. De szeretném ki-
kerülni, hogy ilyen megelőzhető 
fájdalom ne legyen. Nagyon sokat 
mentünk fel és le, ezt nem szokta 
az én lábam, és lehet, ezért csúsz-
kált a cipőben a talpam.
 Az egész 247 km-en át hatal-
mas szeretet és tisztelet vette kö-
rül a futókat. Az autókból és há-
zakból szurkoltak, tapsoltak nekik. 
Az egész verseny, a környezet még 
mindig feldolgozás alatt van benne.

 A célban egy sört kívánt a leg-
jobban, de nem tudta meginni. 
 – Leültem, és éreztem, hogy 
a lábaim nincsenek a legjobb ál-
lapotban. Kértem az egészség-
ügyi személyzetet, tegyék rend-
be, kettő kortyot tudtam inni, és 
éreztem, ha nem kerülök víz-
szintesbe, elájulok. A követke-
ző két óra nem volt kellemes, de 
ettem egy krémlevest, ittam vi-
zet és kávét, lassan magamhoz 
tértem, ezután már csak aludni 
akartam. 
 A fantasztikus sportember vé-
gül így összegzett: „Az egész egy 
nagyon szép út volt, és nem csak a 
futás miatt. Ez most annyira sokad-
rangú lett, nem azt éreztem, hogy 
egy futóversenyen vagyok. Ez az 
egész út olyan volt, mint maga az 
élet. 247 km-t nem lehet megter-
vezni előre. Mondjuk 100 km még 
belátható, de annyi minden közbe 
jöhet, és arra megoldást kell talál-
ni. Teljesen olyan, mint egy átla-
gos 36 óra itthon, mindig jöhet az 
újra tervezés. Tudtam, hogy elin-
dulok, és hogy meg is érkezem, de 
hogy mikor és hogyan, és milyen 
utak, kitérők lesznek közben, azt 
nem. Tudtam, ha probléma lesz, 
azt meg kell oldani.” Sz. Gy. 

Hirdetés

 Földi Zsuzsanna az első 
vecsési, aki teljesítette a 
Spartathlon ultrafutást 
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SPORT

Hirdetés

E lőször a Vácot verték idegenben 
7-0-ra, majd a Dunavarsány ellen 
diadalmaskodtak hazai környezet-

ben 4-0-ra, a harmadik fordulóban Nagy-
kátán arattak 6-2-es sikert. Jött egy hazai 

Remekül kezdte 
az idényt a VFC

Szeptemberben zárultak a soft 
egyéni bajnokságok, és a csa-
patok is letudtak egy fordu lót, 
így ott is a végjáték következik. 
Jó hírek mindenhonnan.

Repülőrajtot vett a Vecsés 
labda rúgócsapata a Pest me-
gyei első osztályú bajnokság-
ban. Vincze Gá bor együttese 
hét fordulót követően veretle-
nül, öt győzelemmel és két 
döntetlennel áll a tabella élén.

Szeptemberi DARTS HÍREK

A hónap közepén rendezték az egyéni 
bajnokságok utolsó fordulóit. A höl-
gyeknél Puskás Erzsébet súlyos sé-

rülése miatt ezt a fordulót is kihagyta, de 
még így is a tizedik helyen zárt az összetett-
ben. A férfi  mezőnyben Forgács Lászlónak 
sikerült a bennmaradás. A másodosztály-
ban Jakab Péter egy meccsre volt a bajnoki 
címtől, de végül meg kellett elégedjen a má-
sodik hellyel. Ez viszont biztos feljutást je-
lent, így jövőre a 16 fős első osztályban már 

két vecsési versenyző is lesz. A harmadosz-
tályból Németh Péternek sikerült a feljutás.
 Szeptember végén folytatódtak a soft csa-
patbajnokság küzdelmei. Az első osztályban 
a bajnokság fele után 100 százalékos teljesít-
ménnyel állt a VSE I., így bizakodva vártuk a 
folytatást. Az első meccset mindjárt a 2. helye-

zett ellen kezdtük, amit meg is nyertünk 9-6-ra. 
Ezután egy döntetlen, és egy újabb győzelem 
következett. A hibátlan mérleg így már nem 
áll fenn, de az utolsó forduló előtt jelentős a 
csapat előnye. Persze hátradőlni nem szabad, 
négy meccs vár még a csapatra október 22-én 
a záró fordulóban. 
 Szakosztályunk továbbra is egy minden 
igényt kielégítő edzőteremben várja az érdek-
lődőket. Minden, a játékkal kapcsolatos do-
logban rendelkezésére állunk. A Facebookon 
elérhető a Vecsés SE Darts Szakosztály hi-
vatalos oldala. Amennyiben bárki kedvet 
kapna a darts sport kipróbálására, megis-
merésére, a következő elérhetőségeken ér-
deklődhet: Nagy László szakosztályvezető 
tel.: 06-20/225-1037. Címünk: Vecsés Fő út 
112. (Táblabolt épülete)
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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• 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

döntetlen a Pereg ellen, amit egy hatgólos 
siker követett Gyömrőn.
 A bajnokság csúcsrangadóján 0-0-t ját-
szottak a második helyen álló Dunaharaszti-
val, majd október első napján a Budakalászt 
verték 3-2-re. Az eredményeknek köszön-
hetően plusz 22-es gólkülönbséget tudnak 
felmutatni hét fordulót követően. 
 Az már csak a hab a tortán, hogy a gól-
lövőlista élén is két vecsési játékos, Feke-
te Róbert (9 találattal) és Horváth László 
Dávid (7 gól) állnak.
 A csapatot irányító Vincze Gábor koráb-
ban elmondta, minden meccsen a győze-
lem a célja, ennek megfelelően bízik benne, 

hogy gárda a szezon végén az első három 
hely valamelyikén tud végezni. Valószínű-
leg arra ő sem számított, hogy rögtön a sze-
zon elején ilyen kellemes meglepetést sze-
rez a csapata. 
 Nyáron hét-nyolc új játékos érkezett a 
VFC-hez, de távozott is öt labdarúgó, így 
ismét új csapatot kellet építeni. Mivel a kez-
dő játékosok jelentős része egyben maradt, 
így ezúttal ez könnyebben ment, mint az 
elmúlt években. 
 Ha már az elmúlt éveket vesszük, akkor 
a Vecsés mindig ott volt az élmezőnyben, 
és az idei rajtot elnézve ez idén sem lesz 
másképp… Sz.Gy., fotó: VN
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(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

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

 
JAVÍTÁS

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!

A Budapest Airport kiemelt fi gyelmet 
fordít a repülőtér környezetében lakók 
életminőségének javítására, ezért in-

tézkedések egész sorozatát foganatosítja an-
nak érdekében, hogy a repülőtér működéséből 
természetesen fakadó zajterhelést csökkentse, 
illetve annak mértékére vonatkozó adatokat 
mindenki számára hozzáférhetővé és átlát-
hatóvá tegye. A repülőtér-üzemeltető számos 
zajvédelmi intézkedést vezetett be az utóbbi 
években, idén pedig elindította minden eddi-
ginél nagyobb zajvédelmi programját, amit 
több ütemben valósít meg. 

Zajvédelmi program 2022–2025
Szeptember 1-jén a Budapest Airport a Bu-
dapest Airport Szomszédjaiért Alapítványon 
keresztül elindította minden idők legkiterjed-
tebb és legtöbb zajcsökkentő megoldást nyújtó 
lakossági zajvédelmi programját. Az 1,2 mil-
liárd forint összegben megvalósuló kezdemé-
nyezés célja, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér közelében élők zajterhelése jelen-
tősen csökkenjen. 
 A lakosok érdekeit és igényeit fi gyelembe 
véve a Budapest Airport 2022 év elején kon-
zultációt kezdeményezett az érintett kerüle-
tek és települések polgármestereivel, amely-

nek eredményeképp az idén indult, kibővített 
programban a korábban érintett 1500 ingat-
lanon túl további 2500, tehát immár össze-
sen 4000 ingatlantulajdonos számára ajánlják 
fel a programban való részvétel lehetőségét 
több ütemben megvalósítva. További újdon-
ság, hogy a 17. és 18. kerület, illetve Üllő és 
Vecsés mellett először vehetnek részt a prog-
ramban kőbányai ingatlantulajdonosok is. 
 Az érintettek száma mellett a szolgáltatások 
köre is kibővült, így a most kijelölt területen élő 
ingatlantulajdonosok négyféle szolgáltatás kö-
zül választhatnak: pótlólagos ablakszigetelés, 
ablakcsere, redőnytok szigetelése, valamint 
szellőztető berendezés felhelyezése. A követ-
kező három esztendőben megvalósuló projekt 
több ütemben zajlik majd. A programról, az első 

ütemről és az érintettek köréről a zajvedelem.
bud.hu címen lehet bővebb információt szerez-
ni, ahol az érintett ingatlantulajdonosok jelent-
kezésüket is egyszerűen és gyorsan leadhatják. 
 Vecsésről a jelenlegi szakaszban a Vigyá-
zó Ferenc utca, a Rózsa utca (Mátyás u. és a 
Temető u. közötti szakasz), a Mátyás utca (az 
Ecseri utcáig), a Temető utca és az Ágoston 
utca által határolt területen élő ingatlantulaj-
donosok jelentkezhetnek. Az ingatlantulajdo-
nosok kétféle módon, postai úton és online is 
jelentkezhetnek. Az első ütemben szereplő te-
rületek ingatlantulajdonosainak érdemes fi -
gyelni postaládájukat, mert hamarosan meg-
érkeznek a tájékoztató brosúrák! 

Zajmonitor és járatkövető rendszer
A Budapest Airport a zajvédelmi intézkedések 
mellett korszerű és hitelesített műszerekkel fo-
lyamatosan monitorozza a repülőtér környéki 
hanghatásokat, az adatokat pedig az átlátható-
ság jegyében mindenki számára hozzáférhetővé 
teszi. A mérések eredményeit és a gépmozgá-
sokat bárki számára ingyenesen hozzáférhető 
internetes térképen ábrázolják, amely a https://
bud.fl ighttracking.casper.aero/ oldalon érhe-
tő el. A böngészőből megnyitható, mobiltele-
fonra is optimalizált felület felhasználóbarát 
és rendkívül könnyen kezelhető. 

Éjszakai repülési műveletek korlátozása
A Budapest Airport 2019 októberében vezette 
be az úgynevezett mélyalvási díjat, melynek 
célja, hogy ösztönözze a légitársaságokat az 
éjfél és hajnali 5 óra között történő repülés el-
kerülésére. A vállalat a lakóközösség érdekeit 
szem előtt tartva 2022. április 1-jén az alapdí-
jat 25 %-kal megemelte, az abból befolyt össze-
get pedig teljes egészében a zajvédelmi prog-
ramra fordítja, ezzel is kiegészítve a Budapest 
Airport által erre a célra elkülönített összeget. 
 A Budapest Airport az elvégzett munkáról 
az érintett lakóközösségek számára folyama-
tos, magas színvonalú tájékoztatást nyújt.   (x)

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A repülőteret üzemeltető Budapest Airport mindent megtesz annak érdekében, hogy a környező 
kerületekkel és településekkel együttműködésben tudjon fejlődni, és a lehető legnagyobb 

mértékben hozzájáruljon a lakosok életminőségének javulásához. A légikikötő lakossági zajvédelmi 
intézkedéseinek részeként korszerűsítette zajmérő műszereit, megemelte a légitársaságok által fi zetendő 

mélyalvási díj összegét, és 2022 szeptemberében a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítványon 
keresztül elindította minden idők legnagyobb zajvédelmi programját 1,2 milliárd összegben, mindezt 
annak érdekében, hogy csökkentse és átláthatóvá tegye a repülőtér működéséből adódó zajterhelést. 

MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB 
zajvédelmi programját indította 

el a Budapest Airport
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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: 
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 információs vonal: +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) –  október 24-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  október 31-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  november 7-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – november 14-ével, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  november  21-ével  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  november 28-ával
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REKLÁM

CSORBA  

CSALÁDI FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

www.vecsesivervetel.hui t l h

  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

  LELETEK AKÁR 24-48 ÓRÁN BELÜL
  COVID ANTITEST, ANTIGÉN TESZTELÉS

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 labor@vecsesivervetel.hu

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

SHOP.JEGTRADE.HU

532Ft/

GYORSFAGYASZTOTT  
GESZTENYEPÜRÉ

ARDO ERDEI  
GOMBAMIX VARGÁNYÁVAL

Ft/

DEBIC 
CUKROZOTT 

 
állati)

Ft/

PARAJPÜRÉ
Ft/

SÓSKA
Ft/

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/

MINI 
KAKAÓS CSIGA

MEGGYES  
PÁRNÁCSKA

1 Ft

1 Ft

Ft/

 
TEJFÖLÖS POGÁCSA

Dixi gyorsfagyasztott 

csirkeszárny
Ft/

Dixi gyors- 
fagyasztott Kentucky 

csirkemell falatok
Ft/

BÁGYI PALACSINTA
Ft/

 
REGGELI

Ft

RÁNTOTT 
GOMBAFEJ

Ft
/

FAGYASZTOTT 
SZTRAPACSKA

Ft/



Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

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

HÍVJON MOST!

É

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!


