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A megvalósítás érdekében az elmúlt hó-
napokban több lépést is tett a városve-
zetés, a tárgyalások már 

egy ideje zajlanak a Mobilissimus 
Kft.-vel, amely országszerte érde-
kelt a kerékpárút-hálózatok terve-
zésében, fejlesztésében. Emellett 
a régió kerékpárút-hálózat fejlesz-
tésével kapcsolatosan összehívott 
megbeszélésnek is Vecsés adott 
otthont. A nyár elején megtartott 
egyeztetésen a térség 18 telepü-
lése vett részt.
 – Mint minden nagyobb beru-
házás előtt, a kerékpárút-hálózat 
fejlesztését megelőzően is komp-
lett tervezésre van szükség. A ke-

KÉSZÜLNEK 
a vecsési kerékpárút-

hálózat tervei

HÍREKAZ UTCA HANGJA

A civil közösségek különféle területeken találkoznak, közös programok 
során működnek együtt, és kicserélik tapasztalataikat. 

Kíváncsiak voltunk, hogy az utcán megszólított járókelők 
mennyire tartják fontosnak a közösségi kapcsolatokat.  

Fontosnak tartja-e 
A KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOKAT? 

Nagyon fontosnak tartom a 
közösségi életet, hiszen az em-
ber társas lény, mindenkinek 

fontos, hogy része legyen va-
lamilyen közösségnek. A 

Bálint Ágnes Kulturális 
Központ remek közös-

ségi tér, és nagy len-
dületet adott a ve-
csési kulturális élet 
fejlődésének. Igyek-
szem ellátogatni 

a színházi  előadá-
saikra. Legutóbb ép-

pen szeptemberben 
az Adáshiba című dara-

bot láttam, mely nagyon tet-

szett. Az olyan városi nagyobb 
rendezvényeken is részt ve-
szek, mint legutóbb a Káposz-
tafeszt volt. A kulturális életen 
túl fontosnak tartom a moz-
gást, ezért kondira és jógá-
ra járok. Korábban volt a Ká-
rolyi utcában ezoterikus klub, 
és ilyen jellegű spirituális, vagy 
közösségi program most is ér-
dekelne. A közösségi kapcso-
latok fejlődését eredményezné 
itt Vecsésen, ha lennének uta-
zást kedvelő, társkereső és ter-
mészetjáró klubok, melyek az 
egyedülállók számára is ked-
vezőek lennének. 

Fontosnak tartom a közössé-
gi kapcsolatokat, sőt tagja va-
gyok a 69-ben alakult vecsé-
si Honismereti Körnek, melyet 
2020 óta vezetek is. Tíz fős a je-
lenlegi taglétszám, és hozzáte-
szem, nagyon szeretek ebben 
a közösségben lenni. A Vecsési 
Tájékoztatóba is írok cikkeket, 
ezért jól ismerem a helyi közös-
ségi és kulturális lehetőségeket. 

 A további közösségi prog-
ram, melyen részt veszek, 
mondhatjuk úgy, hogy fakul-
tatív program, és elsősorban 
a családot érinti. A fi ammal 
foci meccsre járunk, de kiláto-
gatunk a Forma 1-re is, igaz 
ez utóbbi nem vecsési prog-
ram. Mint említettem, a város 
színes kulturális eseményeket 
szervez a lakosság számára, 
és aki keres, az talál magának 
megfelelő közösségi lehető-

séget. Van egy bringás kör 
is, ahol együtt kerékpá-
rozunk. A kerékpáro-
zással kapcsolatban 
azért megjegyez-
ném, hogy jó lenne, 
ha Üllő vagy Pest-
szentlőrinc irányá-
ba is építenének ke-
rékpárutat, mert 
szerintem erre közös-
ségi igény is lenne.    
 Práczki Péter

Legutóbb a Káposztafesz-
tiválon voltam kint, ez az 
esemény is mutatja, hogy 
a közösségi kapcsolatok 

mennyire fontosak a 
lakosság számára. 

Hozzáteszem, 
nem csupán 

a vecsésiek 
számára, 
hiszen ha-
talmas tö-
megek lá-

togatták 
a Fesztet a 

környező tele-
pülésekről is.

 A műsor jól sike-
rült, de sajnos az árak 

az egekbe szöktek. A kul-
turális területen jól tel-
jesít Vecsés, színházunk 
is van, bár lehetne több 
koncert, és akár disco is, 
de szívesen venném, ha 
nem kellene Budapestre 
mennem egy moziért. Tu-
dom, hogy volt mozi ko-
rábban, hát a közösség 
biztos nem tiltakozna, ha 
újra lenne mozi Vecsésen. 
Az internetes közösségi 
média hatalmasat fejlő-
dött, ezért fontos lenne a 
közösség szempontjából 
a nyelvtanulás fejleszté-
se is, igaz németül és an-
golul lehet Vecsésen ta-
nulni, de például az olasz 
nyelvről még nem hallot-
tam, és vannak ismerőse-
im, akiket éppen ez érde-
kelne. 

Kiss Gábor

Tóth 
Bernadett

A pandémia nem tett jót a 
közösségi kapcsolatok-
nak. A távolságtartás, 

a maszkviselés, és a karantén 
nem erősítette a közösségi ösz-
szetartozást. A járvány lecsil-
lapodott, az életünk visszatért 
a normálisnak mondható ke-
rékvágásba, szerencsére újabb 
bezárás sem fenyeget, ezért 
minden lehetőség adott a kö-
zösségi programokhoz. Vecsé-
sen is számos civil szerveződés 
működik, legyen szó kultúrá-

ról, helytörténetről, sportról, az 
idősebbeknek pedig a nyugdí-
jas klubok kínálnak tartalmas 
időtöltést. Városi programok-
ban sincs hiány, kulturális ese-
ményeket, hagyományőrző-, 
gyermek- és sportprogramo-
kat egyaránt kínál Vecsés az 
itt élőknek. Mi is egyetértünk 
egyik megszólítottunkkal: aki 
programot keres, az talál magá-
nak helyben is, bár azzal is tisz-
tában vagyunk, hogy mindig 
lehet a kínálatot bővíteni. Meg-

kérdez-
t ü n k 
néhány 
v e c s é -
si lakost, 
mennyire 
tar tják fon-
tosnak a közös-
ségi kapcsolatokat, 
és részt vesznek-e közössé-
gi rendezvényeken. Ezúton is 
köszönjük minden résztvevő-
nek, hogy a Vecsési Tájékoz-
tató partnerei voltak.  
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rékpárutak kérdésében az állam és az illetékes 
minisztérium is úgy gondolkodik, hogy ezek-
nek a fejlesztéseknek akkor van igazán értel-
me, ha az útvonalak összeérnek, azaz olyan 
kerékpárút-hálózat kialakítása a cél, amelyek 
a településeket is összekötik egymással. A 
Mobilissimusnak kellő tapasztalata van a ke-
rékpárutak kialakítása, tervezése terén, és vég-
re sikerült odáig eljutni, hogy felméréseket 

Aláírták a kivitelezési szerződést, 
jövőre megépül az elkerülő út

  A Vecsést körülvevő ipari területek miatt 
jelentős mértékben megnőtt a város teher-
forgalma. Az úthálózat – elsősorban a nagy 
forgalmat bonyolító Széchenyi utca – meg-
növekedett terhelésének csökkentése és a te-
herforgalommal járó egyéb kellemetlensé-
gek mérséklése, valamint a biztonságosabb 
közlekedés érdekében döntött arról a képvi-
selő-testület, hogy Vecsés északnyugati ré-
szén megépítteti a 0202-es elkerülő utat. Az 
új szakasz Vecsés és Gyál között vezeti el a 
tehergépjármű forgalmat, és a Vecsés-Gyál 
közötti összekötő úton lévő körforgalomhoz 
csatlakozik majd, ezáltal az M0 autópálya is 
könnyebben megközelíthető lesz. 
 – Mindannyian nagyon várjuk az új elke-
rülő szakasz elkészültét, ezzel a fejlesztés-
sel a lakosság és a teherforgalom számára is 
egyaránt kedvezőbb közlekedési feltételeket 
tudunk teremteni. Közel két kilométer hosz-
szúságú szakaszról van szó, amely Vecsés és 

Gyál között köti össze az Almás-
kert utat azzal a körforgalommal, 
amelyről közvetlenül fel lehet haj-
tani az M0-ásra – mondta a be-
ruházással kapcsolatban Szlahó 
Csaba polgármester. 
 A kivitelezést a közlekedésfej-
lesztésben több évtizedes jártas-
sággal bíró, francia érdekeltségű, 
de Magyarországon is vezető épí-
tőipari vállalatként jelenlévő Co-
las csoport végzi. A kivitelezési 
szerződést október 27-én írta alá 
a városházán Szlahó Csaba pol-
gármester és a Colas képviselője. 
 – Jelenleg a DPMV Zrt. mun-
katársai és alvállalkozói a víz- és 
csatornahálózat kiépítését végzik a terüle-
ten. Ez azért fontos, mert a jövőben várha-
tóak nagyobb beruházások, amelyeket ki 
kell szolgálni infrastruktúrával. A Colas 

még idén elvégzi a tereprendezési munká-
kat, az útépítési munkálatok pedig jövő ta-
vasszal kezdődhetnek el – tudtuk meg a pol-
gármestertől.  VN 

végeznek Vecsés belterületein, illetve a szom-
szédos települések irányába, amelyek alapján 
javaslatot tesznek arra, hogy hol érdemes ke-
rékpárutakat kialakítani. Természetesen ne-
künk is vannak erre vonatkozóan elképzelé-
seink, ezek alapján fogunk eljárni a későbbiek 
során – mondta Szlahó Csaba polgármester, 
hozzátéve, hogy a tervezéshez szükséges ösz-
szeget a képviselő-testület egy korábbi ülésén 
biztosította. 
 – Reméljük, hogy minél hamarabb lesz 
egy használható fejlesztési tervünk, utána pe-
dig a megvalósításba is belefoghatunk. Ilyen 
energiaárak mellett egyre többen döntenek 
úgy, hogy leteszik az autót, ezért vélhető-
en egyre nagyobb arányban venné igénybe 
a lakosság a kerékpáros közlekedést – zár-
ta gondolatait a polgármester. Ezt annyival 
egészítenénk ki, hogy nem csak az autók nö-
vekvő fenntartási költségei miatt érdemes ke-
rékpárra váltani, a kétkerekű közlekedéssel 

a mentális és a fi zikai egészsé-
günket is remekül karban tart-
hatjuk. A kerékpározás többek 
között javítja a keringést, segí-
ti az immunrendszer megfelelő 
működését és az ideális testsúly 
elérését, csökkenti a szív- és ér-
rendszeri betegségek kockáza-
tát és a rák kialakulását, továbbá 
rendkívül jó stresszoldó. Ezért ol-
vasóinkat is arra bíztatjuk, hogy 
tapasztalják meg a bringás köz-
lekedés előnyeit, és töltsenek mi-
nél több időt kerékpárjuk nyer-
gében!  varga

A jövőbeni városfejlesztési 
elképzelések között egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a 

kerékpárút-hálózat kiépítése. 

A 0202-es út kivitelezési szerződését Bartók 
Szabolcs, a Colas Út kelet-magyarországi 
igazgatója és Szlahó Csaba polgármester írta alá 
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ÖNKORMÁNYZAT ÜLÉSTEREMBŐL JELENTJÜK 

Az energiaárak radikális emelkedése 
Vecsést is új kihívások elé állítja

Országszerte küszködnek az önkormányzatok a nyakukba szakadt 
magas rezsiárakkal, amelyek a vecsési költségve tést is megviselik, 
és korábban nem tapasztalt nehézségek elé állítják a várost. 

Értesítjük Vecsés Város lakosságát, hogy 
Vecsés Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján 2022. 
november 24-én 17 órától közmeghall-
gatást tart a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont színháztermében (Telepi út 43.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szlahó Csaba polgármester

MEGHÍVÓ KÖZ-
MEGHALLGATÁSRA

A kár tízszeres áremelkedés is jelent-
kezhet az energiaszámlák végössze-
gében, ami nagyon fegyelmezett ta-

karékoskodás mellett is kigazdálkodhatatlan 
a legtöbb önkormányzat számára. Vecsésen 
egyelőre még kezelhető a probléma, de az 
már látható, hogy az előttünk álló időszak a 
spórolás jegyében telik majd. Szlahó Csaba 
polgármester a Williams Televízió Vecsési 
Magazin című műsorában mondta el, hogy 
milyen intézkedések várhatók az energia-
árak drasztikus emelkedése miatt. 

Új kihívásokkal kell szembenézni
 – Az elmúlt hetekben felméréseket végez-
tünk, ellenőriztük a fogyasztókat, és több 
értekezletet is tartottunk, egyeztetésre hív-
tuk az önkormányzatunk összes megma-
radt intézményének vezetőjét. Átbeszéltük, 
hogyan látjuk a kialakult helyzetet, hogy 
az intézmények mire számíthatnak a ré-
szünkről, illetve együttműködésre kértük 
a vezetőket, akiktől javaslatokat is várunk 
a takarékoskodásra vonatkozóan. De nem 
csak az intézményekről van szó, azok a he-
lyi egyesületek, civil szervezetek is érin-
tettek, amelyek az önkormányzat valamely 
ingatlanját használják. Ezeket az eseteket 
is felül kell vizsgálnunk, hogy a továbbiak-
ban tudjuk-e biztosítani számukra ezt a le-
hetőséget, vagy esetleg más megoldást kell 
találnunk, mert az eddig megszokott rend-
szer már nem fenntartható. Egy lehetséges 
megoldás, hogy az eddig sokfelé szétszórt, 
kisebb termeket használó egyesületeket pró-
báljuk majd egy helyre csoportosítani, fenn-
tartva a lehetőséget számukra, hogy össze 

tudjanak jönni a továbbiakban is – mond-
ta Szlahó Csaba.

A sportolási lehetőségeket 
is meghatározza a spórolás
Az interjúban a sportegyesületek helyzetére 
is kitért a polgármester. Elmondta, hogy a 
Vecsési FC és a Vecsési Sportegyesület szak-
osztályai is sok energiát fogyasztanak, ezért 
elkerülhetetlen, hogy takarékosabb üzem-
módra álljanak át. 
 – A sportegyesületeket is kértük, hogy 
figyeljenek oda a fogyasztásra. A Dózsa 
György úti sporttelepet a téli időszakra be 
fogjuk zárni, a Vecsési FC a Budai Nagy An-
tal utcai sportcentrumban tölti majd a fel-
készülési időszakot. Az eddig könnyedén 
kifi zethető számlák most jelentős fejtörést 
okoznak, azt sem tudni, hogyan alakulnak a 
sportágak esetében a bajnokságok. Van több 
teremsportunk is, nem tudjuk, hogy a többi 
nevező egyesület hogyan tud majd működni 
az elkövetkező időszakban. Ezekben a kér-
désekben is tájékozódni fogunk, ennek meg-
felelően hozzuk meg a döntéseinket, hogy 
a működést továbbra is biztosítani tudjuk. 
A korábban könnyen kiegyenlített számlá-
kat nem fogjuk bírni, ha tízszeres árat kell 
fi zetnünk az energiáért.  
 De nem csak az intézmények megnöveke-
dett rezsiszámláinak rendezése okoz nehéz-
séget az önkormányzatnak, a közvilágítás 
költségei is jelentős terhet rónak a város költ-
ségvetésére. Szlahó Csaba ezzel kapcsolatban 
leszögezte, az nem lehet megoldás, hogy sö-
tétbe borul a város, de racionális döntésekkel 

ezen a területen is elérhető némi megtakarí-
tás. Elmondta továbbá, hogy a jelenlegi bi-
zonytalan helyzetben nagyon nehéz akár csak 
néhány hónapra előre kalkulálni az energia-
árakkal. Hozzátette, hogy az önkormányzat 
pénzügyi helyzetét tovább nehezítik az ipar-
űzési adót érintő állami elvonások is. 

 Kifi zetődnek az 
energetikai korszerűsítések
A rossz hírek és bizonytalan helyzet kö-
zepette valamelyest megnyugtató, hogy a 
korábbi korszerűsítések eredményeként a 
vecsési intézmények jelentős része jól áll 
a megújuló energiák használatát illetően. 
A Bálint Ágnes Kulturális Központ energia-
ellátását hőszivattyú és napelemek biztosítják, 
a polgármesteri hivatal épülete is megújuló 
energiát hasznosít, az oktatási és nevelési in-
tézményekben pedig elsősorban nyílászáró-
cserékkel, fűtéskorszerűsítéssel, és volt, ahol 
napelemek felszerelésével is elősegítették az 
energia hatékony működést. Legutóbb a Te-
lepi úti szakrendelő kazáncseréje és egy új 
napelemes rendszer kialakítása történt meg, 
emellett a világítást is LED-es izzókra cse-
rélték az egészségházban. Mindezt önkor-
mányzati költségvetésből valósították meg. 
(Sajnálatos hír, hogy a kormány tervei között 
szerepel a még önkormányzati tulajdonban 
lévő szakrendelők államosítása. Ha a javas-
latot elfogadja a Parlament, akkor a vecsési 
szakrendelő is beolvad az állami rendszer-
be. Ezáltal fennáll annak a veszélye, hogy 
nem csak a város intézményrendszere és az 
önkormányzat jogköre szenved újabb csor-
bát, hanem a vecsési egészségügyi ellátás is.)
 – Nem jó periódusban vagyunk, de sze-
rencsére az elmúlt időszakban több olyan be-
ruházást is elvégeztünk a városban, amelyek 
az energia- megtakarítást célozták. Nyilván 
ezeket az összes intézményünkben nem le-
het egyszerre végrehajtani, a feladatokat üte-
mezni kell, ráadásul az áremelkedések és az 
iparűzési adót érintő elvonások tovább nehe-
zítik a helyzetünket. Hozzá kell tenni, hogy 
ebben a megszorított helyzetben is nyertünk 
pályázati támogatást, amelyet az új bölcső-
de megnövekedett kivitelezési költségeire 
tudunk fordítani – mondta Szlahó Csaba.
 A nehézségek ellenére úgy tűnik, Vecsés 
egyelőre megáll a saját lábán, de a szerényebb 
anyagi körülmények között lévő önkormány-
zatok nagy bajba kerülhetnek állami támoga-
tás híján. Ezért a településvezetők országszer-
te feszülten fi gyelik, milyen érdemi segítségre 
számíthatnak a kormánytól. Varga Norbert

Új napelemes rendszer a Telepi úti 
rendelő tetőszerkezetén. Vecsés 

viszonylag jól áll a megújuló energiák 
hasznosítása terén

Az októberi testületi ülés meghatározó napirendi 
pontja – nem meglepő módon – a rezsiárak emelkedése 

miatt szükséges takarékoskodási intézkedésekkel 
kapcsolatos döntés meghozatala volt. 

KÖZÉPPONTBAN 
A TAKARÉKOSKODÁS

A napirendi pontok tárgyalása előtt 
Szlahó Csaba polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket a szeptemberi 

ülés óta történt fontosabb eseményekről. Be-
számolójában egyebek között kitért a városi 
beruházásokra. Elmondta, hogy a terveknek 
megfelelően halad az új bölcsőde építése, a 
Damjanich utcai telken már állnak az épü-
let falai, a kivitelező még a tél beállta előtt 
szeretné tető alá hozni az épületet. A Telepi 
úti szakorvosi rendelő energetikai korszerű-
sítése elkészült, helyükre kerültek az új ka-
zánok, és a napelemek telepítése is megtör-
tént. A polgármester a 0202-es elkerülő úttal 
kapcsolatban elmondta, hogy aláírták a kivi-
telezési szerződést a Colas csoport képvise-
lőivel. A munkaterület átadására az aláírást 
követő 20 napon belül kerülhet sor. Idén el-
sősorban a földmunkákat és az útalap készí-
tését végzi el a cég, a további munkálatokat 
időjárástól függően jövő tavasszal folytatja a 
kivitelező. A polgármester elmondta továb-
bá, hogy kicserélték a temető előtti betonjár-
da elhasználódott elemeit, kiépítésre került 
az Előd utca–Küküllői utca közötti járda-
szakasz, és a Lőrinci úton folyamatban van 
a gyalogátkelő kialakítása.

  Változik a gyógyszertárak 
ügyeleti rendje
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet határozata alapján, hét-
köznapokon 22 óráig lesz gyógyszertári ügye-

let Vecsésen. Az ügyeleti idő megváltoztatását 
a vecsési gyógyszertárak képviselői kezde-
ményezték. A határozat meghozatala előtt 
a megyei tisztifőgyógyszerész személyesen 
egyeztetett az ügyeleti renddel kapcsolatos 
kérdésekben a gyógyszertárak képviselőivel 
és az önkormányzattal. Véleménye szerint 
továbbra is indokolt a gyógyszertári ügyelet 
fenntartása Vecsésen. A változás csak a mun-
kanapokat érinti, hétvégén és egyéb munka-
szüneti napokon továbbra is a régi rend szerint 
tartanak ügyeletet a gyógyszertárak. A hatá-
rozat egyelőre három hónapra szól, az ügye-
leti rend változása miatt jelentkező lakossági 
panaszokat ez idő alatt lehet jelezni.  
 

Az idei árak tízszeresére emelkedhet
a város jövő évi rezsiköltsége
Az energiaárak drasztikus emelkedése 
az önkormányzat gazdálkodását is hát-

rányosan érinti. Az előzetes kalkulációk 
alapján tízszeresére nőhet az önkormány-
zat fenntartásában működő intézmények 
rezsiköltsége (az idei 100 millió forintról 
jövőre 1,1 milliárd forintra emelkedhet). 
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét to-
vább gyengíti, hogy az iparűzési adóból 
befolyó bevételeket jelentős elvonások 
terhelik. Az állam által elvont szolida-
ritási adó összege évről évre emelkedik. 
Az önkormányzatnak ezzel együtt úgy 
kell kigazdálkodnia a brutálisan meg-
emelkedett rezsiköltségeket, hogy köz-
ben továbbra is el kell látnia a kötelező 
feladatait. Az energiaárak lefaragása ér-
dekében hozott intézkedések érintik az 
önkormányzati intézmények és ingatla-
nok jelentős részét, továbbá észszerű ke-
retek között a közvilágítást, de a rezsiárak 
emelkedése miatt kell lemondani idén a 
Mindenki karácsonya rendezvényről és 
a jégpálya működéséről is. 
 

Meghosszabbították 
a szerződést a Vöröskereszttel 
Az önkormányzat egy évvel meghosszab-
bította az utcai szociális munka végzésé-
re vonatkozó feladatellátási szerződését a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zetével, amely már 2009. szeptember 15-e 
óta működteti ezt a szakfeladatot a város 
közigazgatási területén. A szolgáltatás cél-
ja a hajléktalanok megsegítése. Vecsésen öt 
fő veszi igénybe a szolgáltatást heti, kétheti 
rendszerességgel. 

Elfogadták az önkormányzati 
fenntartású óvodák beszámolóit
A napirendi pontok között szerepelt az ön-
kormányzat fenntartásában működő óvodák 
2021/2022-es nevelési évről szóló beszá-
molója. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
a pedagógusok, az intézményvezetők és az 
intézmények ellenőrzésére is kiterjedtek. 
Az ellenőrzés keretében megállapították, 
hogy az éves szakmai beszámolók min-
den kötelező előírásnak megfeleltek.  

Szöveg és kép: VN

A Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. 
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 
2022. évi lomtalanítási időpontok el-
fogytak, ezért lomtalanítási igényt erre 
az évre már tud felvenni a cég. A jövő 
évi lomtalanításra január 3-ától lehet 
regisztrálni. 

IDÉN MÁR NEM
RENDELHETŐ 
LOMTALANÍTÁS
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HÍREK

A Magyar Posta a rezsiárak emelkedése miatt november 12-étől 
210 településen, 366 postahelyen ideiglenesen szünetelteti 

szolgáltatásait. Az intézkedés Vecsést is érinti, az Arany János 
utcai 2-es postán is felfüggesztik a szolgáltatást.  

A Magyar Postának jelentősen csökken-
tenie kell az energiafelhasználást, a 
napvilágot látott információk szerint 

legalább 15 milliárd forint többletterhet ró a 
vállalatra a rezsiáremelkedés, amit egyebek 
között a 366 postahely ideiglenes bezárásá-
val szeretnének mérsékelni. A vecsési „kis-
posta” is a spórolás áldozata lett, ez pedig 
– érthető módon – sokakból váltott ki felhá-
borodást, hiszen napjainkban is jelentős ki-
használtsággal működik. Lapunk november 
10-én délelőtt látogatta meg az Arany János 
utcai kirendeltséget, ahol nagyjából fél órát 
töltöttünk el, ez idő alatt egymásnak adták a 
bejárati ajtó kilincsét az ügyeiket intéző ve-
csé siek. November 12-étől az egész várost 
a Telepi úti kirendeltségnek kell ellátnia, de 
az 1-es posta eddig is túlterhelt volt, sokan 
panaszkodtak a hosszú várakozási időre. 
A vasúton túli lakosoknak további kényel-
metlenséget okoz, hogy eztán messzebbre 
kell menniük, ha a postán akad elintézniva-
lójuk, ráadásul a vasúti átjárón történő ne-
hézkes átjutás még tovább növelheti az ügy-
intézésre fordított időt.   
 A 2-es posta bezárása ellen sokan tilta-
koznak, a városvezetők sem értenek egyet 
az intézkedéssel, amely ellen lakossági alá-
írásgyűjtés is indult. A hír a polgármestert is 
megdöbbentette, amint lapunknak elmondta, 
az önkormányzat véleményét nem kérdez-
ték meg, a városvezetést csak a döntést kö-
vetően értesítették a posta bezárásáról. Az 
Arany János utcai kirendeltség megtartása 
érdekében Szlahó Csaba levelet írt Simon 

Csillának, a Magyar Posta Zrt. megbízott 
vezérigazgatójának, melyet változtatás nél-
kül közlünk. 

„Tisztelt Mb. Vezérigazgató Asszony! 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az egész Euró-
pát sújtó energiaválság jelentősen sújtja ha-
zánkat. Az egyes intézmények veszélyhelyzeti 
működéséről és az egyes intézmények föld-
gázfelhasználásának szabályozásáról szóló 
kormányrendelet Vecsés Város Önkormány-
zatát is érinti. Ebből fakadóan mi is bőrün-
kön érezzük az energiaválság hatásait, és 
termeszétesen azon dolgozunk, hogy az Ön-
kormányzat fennhatósága alá tartozó szol-
gáltatásainkat a jövőben is megfelelő szín-
vonalon tudjuk biztosítani. Az alapműködés 
biztonságos fenntartása érdekében számos 
megszorító intézkedést vagyunk kénytele-
nek végrehajtani. 
 Tapasztalatból tudjuk, hogy az ilyen rendkí-
vüli időszak rendkívüli intézkedéseket követel, 
de úgy gondoljuk, hogy a döntéselőkészítés 
folyamatába szerencsés lett volna bevon-
ni a helyi önkormányzatokat (még akkor is, 
ha ez meglehetősen komoly adminisztráci-
ós terhet jelentett volna). 
 Hosszú évtizedek óta együttműködünk a 
Magyar Posta Zrt.-vel, ennek megfelelően 
a 2-es posta (Vecsés, Arany János utca 43.) 
épületének használatáért bérleti díjat soha 
nem állapítottunk meg. Ezért is gondolom, 
amennyiben időben értesítenek bennünket 
a tervezett intézkedésekről, biztos megegye-
zésre juthattunk volna, például a rezsikölt-

séges bizonyos mér-
tékű átvállalásáról. 
Önök a levelükben 
arról tájékoztattak, 
hogy a jellemzően 
alacsony forgalmú 
posták működésének 
ideiglenes szünetel-
tetéséről döntöttek. 
Egyrészt nincsenek 
információink ar-
ról, hogy jellemzően 
mennyire alacsony a 
vecsési kisporta for-
galma, mint ahogy 
arról sincs, hogy mit 
jelent a működés ide-
iglenes szünetelteté-
se. Az ideiglenes jel-

ző Magyarországon amúgy is meglehetősen 
rossz emlékeket ébreszt az emberekben. 
 Mindezzel azt kívánom jelezni, hogy eb-
ben a nehéz helyzetben is Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete nyitott az egyeztetések-
re annak érdekében, hogy a 2-es posta szá-
munkra nem kívánatos ideiglenes bezárását 
elkerüljük. Nyilván minden érintett számos 
indokot tud felhozni a kijelölt posták bezá-
rása ellen, hiszen minden településnek meg-
vannak a speciális adottságai. Vecsés elhe-
lyezkedéséből, illetve fejlődéséből fakadó 
speciális hátrány, hogy a vasút szinte ket-
tészeli településünket, nagyjából elfelezve 
annak lakosságát. Éppen ezért a kispostá-
ra nagyjából annyi ellátott jut, mint a nagy-
postára. Vecsés lélekszáma legutóbbi nép-
számlálás alapján 21.600 fő, és ezen felül 
több ezer személy tartózkodási engedéllyel 
él városunkban. Tehát postánként minimá-
lisan is 11 ezer ellátottról beszélhetünk. To-
vább bonyolítja helyzetünket az az objektív 
tény – ez nyilván nem a Posta Zrt. illetékes-
ségi körébe tartozik, de az itt élők számá-
ra rendkívül megterhelő körülmény – hogy 
különszintű csomópont hiányában a már 
amúgy is túlzsúfolt vasúti átjárókon kell köz-
lekednünk, esetenként 20 perc várakozással, 
évente 100 ezer szerelvény halad át város-
unkon. 
 Nemcsak a társaság, hanem önkormány-
zatunk számára is elsődleges szempont az 
üzletmenet folytonosság fenntartása és a 
postai szolgáltatások térbeli és időbeli elér-
hetősége. A mai tendenciákból kiindulva a 
jövőt az elektronikus ügyintézés fejlesztése 
jelenti, ezért is kérjük Önöket, abban az eset-
ben, amennyiben a tárgyalások során a 2-es 
posta bezárása mégis elkerülhetetlenné vá-
lik, vizsgálják meg a kisposta vonzáskörze-
tében egy csekkbefi zető, ill. egy csomagau-
tomata kihelyezésének lehetőségét. 
 Fenti érveink és a település adottságai-
nak fi gyelembevételével tisztelettel kérem a 
Posta Zrt. mb. Vezérigazgatóját, hogy biz-
tosítson számunkra lehetőséget személyes 
egyeztetésre. 
 Vecsés, 2022. november 8. 
 Tisztelettel: Szlahó Csaba”
 
A polgármesteri levél megfogalmazását köve-
tő napokban arról számolt be a Hatvani Hír-
lap, hogy a város polgármestere, Horváth Ri-
chárd a parlamentben tárgyalt az újhatvani 
posta megtartásáról. A lap azt írja, hogy pén-
teken (november 11.) bezárják az összes érin-
tett postahivatalt, és legkorábban január első 
hetében nyithatnak ki újra. Ennek az elsőd-
leges feltétele pedig, „hogy az üzemeltetés 
összes költségének 50 százalékát az önkor-
mányzatoknak kell átvállalnia, amiben ben-
ne van a rezsi és a bérköltségek is” – olvasha-
tó a cikkben. Ez alapján elképzelhető, hogy 
a vecsési 2-es posta is hasonló feltételekkel 
nyithat ki újra a jövő év elején.  VN

BEZÁR A KISPOSTA

November 11-én az Arany János utcai 2-es postát
is bezárják a megemelkedett rezsiköltségek miatt 

 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kitörésének év-
fordulóján a Szent István téri 
emlékműnél tisztelegtek a 66 
évvel ezelőtti események és a 

vecsési áldozatok emléke előtt. 

„A XX. század legnagyobb 
hazugsága volt 

A SZOCIALIZMUS”

A megjelentek Falvai Anett köszöntője 
után a Vecsési Hagyományőrző Ze-
neegyesület közreműködésével eléne-

kelték a Himnuszt, majd Gál István, Vecsés 

díszpolgára mondott megemlékező beszé-
det, melyben egyebek között felidézte az el-
nyomó igazságtalanságokat, amelyek végül 
a forradalom kitöréséhez vezettek. 
 – A XX. század legnagyobb hazugsá-
ga volt a szocializmus, amely szabadságot, 

egyenlőséget, bőséget ígért, amiből soha 
nem lett semmi. A padlásokat lesöpörték, a 
gazdákat tönkre tették, a kisbirtokot, a nagy-
birtokot kisajátították, és szinte mindenkit a 
maguk ellenségévé tettek. Üldözték az egy-
házat, a papokat, a híveket. Három- és ötéves 
tervekben határozták meg a nép felemelke-
désének útját, amiből aztán semmi nem lett, 
csak könny, jaj és gyász. Ellenség volt min-
denki. Aki gondolkodott azért, aki nem járt 
Szabad Nép-félórára (az 50-es években a 
munkahelyeken megtartott kötelező esemény, 
amikor a dolgozóknak a Szabad Nép című 
újság legfontosabb híreit kellett egyetértő-
en kommentálniuk – szerk.), azért. Ha vala-
ki viccet mesélt a pártvezetőről, akkor azért. 
A magyarság ez ellen felemelte fejét, amely 
1956. október 23-án csúcsosodott ki – mondta 
Gál István, hozzátéve, hogy a magyar nemzet 
kivívta a világ csodálatát azzal, hogy szem-
be mert szállni az akkori világ legnagyobb 

hatalmával, legerősebb hadsere-
gével. Bátor cselekedetével pedig 
„soha be nem gyógyuló rést ütött 
a kommunizmus bevehetetlennek 
hitt bástyáján”.
 A magyar szabadságharcoso-
kat Dávidhoz hasonlította, akik 
legyőzték Góliátot, azaz a szovjet 
hadsereget, de győzelmük időle-
ges volt, hiszen az óriási túlerő-
vel végül nem tudtak mit kezdeni. 
Féktelen megtorlás vette kezdetét, 
százakat akasztottak fel, tízez-
reket ítéltek súlyos börtönbün-
tetésre, és százezrek hagyták el 
az országot. A túlerő tehát győ-
zött – fogalmazott.  

 Kiemelte, hogy rengeteg emberáldozat árán 
emlékezhetünk ma szabadon az akkori ese-
ményekre, majd felidézte azoknak a vecsési 
áldozatoknak a nevét, akik az 56-os esemé-
nyek folytán az életükkel fi zettek.    
 – Csűrös Zoltán, aki a művészeti egye-
tem aulájában ellenállásra felszólító plakáto-
kat készített, és mint egy kutyát, sorozattal 
agyonlőtték. Havalda László, aki kőbányán 
az Éles saroknál fegyverrel a kezében szállt 
szembe a betolakodó szovjet hadsereggel, 
életével fi zetett érte. Simon Béláné egy civil 
áldozat volt, akinek munkából hazafelé jö-
vet 1956 decemberében a Nyugatinál felso-
rakozó pufajkások sortüze oltotta ki az éle-
tét – emlékeztetett.  
 Gál István ünnepi beszédét követően 
Jambrik Boglárka, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház énekese, Standi Szilvia operaénekes és 
Lakatos Gergely, a Csokonai Nemzeti Szín-
ház tagja adta elő a Forradalmi rab balladá-
ja című zenés, énekes produkciót. A meg-
emlékezés végén az önkormányzati vezetők, 
helyi pártok és civil szervezetek, továbbá a 
vecsési intézmények képviselői elhelyezték 
koszorúikat a Szent István téri 1956-os em-
lékműnél. Szöveg és kép: Varga Norbert

Gál István, Vecsés díszpolgára
idézte fel az 1956-os eseményeket

Lakatos Gergely, Standi Szilvia és Jambrik 
Boglárka énekes műsort adott elő

Az önkormányzati képviselők is lerótták 
tiszteletüket az 1956-os forradalom áldozatai előtt. 
A fotón Skribekné Komár Ágnes és Kovács Márton

A hagyományokhoz hűen az emlékmű 
megkoszorúzását követően Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő és Szlahó Csaba pol-
gármester a Vecsési Nemzetőrség egykori 
épületének falán (Telepi út-Tompa utca sa-
rok) is elhelyezte az emlékezés koszorúját
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JUBILEUMOT ÜNNEPELT 
A NACHTIGALLEN KÓRUS
Fennállásának jubileumi, 25. 
évfordulóját ünnepelte no-
vember 12-én a Wetschescher 
Nachtigallen Kórus. A cso-
port alakulása óta legfonto-
sabb céljának tekinti, hogy 
a Vecsésen fellelhető német 
népdalokat összegyűjtse és 
továbbadja a fiatalabb ge-
nerációnak. A kórus tagjai 
kiemelkedő eredményeket 
értek el hazai és nemzetkö-
zi fesztiválokon, többszörös 
Arany Rozmaring-díjasok. A 
német népzene ápolásáért 

végzett munkájukért Nem-
zetiségi kategóriában a Ma-
gyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Kóta-díj 
kitüntetésében is részesültek. 
 Az ünnepséget a Gras sal-
kovich Antal Általános Iskola 
aulájában tartották, vendég 
fellépő volt a Blumenstrauß 
Kórus (Dunaharaszti), a 
Liederschatz Kórus (Budapest 
XVIII. ker.), a Lumpen Klumpen 
Tanzgruppe (Vecsés), a Dino-
szaurusz Band és Ferry P Bedy 
zongoraművész.  VT info

Értékes kötettel gazdagodott a vecsési sváb hagyományokat 
bemuta tó könyvek sora: megjelent a „Sváb énekek és mondó-
kák Vecsésről” – „Schwäbische Lieder und Sprüche aus 
Wetsc hesch" című kiadvány, melynek bemutatóját 
november 7-én tartották a Grassalkovich Antal Né-
met Nem zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában.

Sváb énekek és mondókák VECSÉSRŐL
Fahrt nach Vecsès zum 20. Krautfest
Ein unvergessliches Wochenende erlebten 
Ende September 15 Personen einer Rhein-
stettener Delegation aus Gemeinderat und 
Freundeskreis, die der Einladung des Bür-
germeister Csaba Szlaho folgten und zum 
20. Krautfest nach Vecsés reisten.
 Die Delegation aus Rheinstetten wurde 
in Vecsés nach 2 Jahren Corona Pause sehr 
herzlich empfangen, es war – wie immer – 
eine Begegnung mit vielen Freunden und 
Bekannten.
 Am Vortag des Krautfestes lud die Part-
nerstadt Vecsés seine Gäste zu einem Spar-
ziergang ins Heimatmuseum mit Anita Pro-
kok – Jankovies ein. Im Anschluss führte uns 
Michael Frühwirth durch das Heimatmuseum.
 Bevor es zur Kostprobe der „ Saurigkeiteǹ ` 
(zb. Eingelegte Gurken, Paprika usw.) in die 
Grundschule ging, erwartete uns die Selbstver-
waltung zu einem gemeinsamen Mittagessen.
 Am Abend waren wir zu einem festlichen 
Empfang mit Festessen im Eprespark von 
Bürgermeister Csaba Szlaho eingeladen.
 Die heilige Messe am Sonntag war ganz 
auf Erntedank ausgerichtet. Am Ende des 
Festgottesdienstes gab es einen Festumzug 
zum Krautfest. Auch wir nahmen an dem 
Festumzug mit unserer Begleiterin Anna 
Frühwirth teil.
 Am Krautfest angekommen, erwartete uns 
schon der Kulturverein mit einem wunder-

vollen ungarischem 
Mittagessen.
 Am Montagmor-
gen ging es mit Mó-
nika Fazekas-Gom-
bár  au f  e i ne m 
Traktor mit Anhän-
ger zu einer tollen 
Fahrt durch Vecsés.
 Bevor wir dann 
am späten Nachmit-
tag unsere Heimreise 
antreten mussten, lud 
uns zum Abschluss 
der tollen Zeit und 
der wunderschönen 
Reise, der Bürger-
meister Csaba Szlaho zu einem Mittages-
sen im Restaurant „Halász“ein.
 Vielen Dank für die tolle Gastfreund-
schaft, allen Beteiligten, dem Kulturver-
ein und Freunde aus Vecsés die dieses Wo-
chenende für uns unvergesslich gemacht 
haben.
 

20. Vecsési Káposztafesztivál
Felejthetetlen hétvégét tölthetett együtt a 
rheinstetteni delegáció 15 tagja, akik Szlahó 
Csaba polgármester meghívásának eleget 
téve, részt vettek a vecsési 20. Káposzta-
fesztiválon. 

 Két évnyi koronavírus szünet után a de-
legációnkat nagyon nagy örömmel fogadta 
a sok kedves barát és ismerős. 
 A káposztafesztivál előtti napon Prorokné 
Jankovics Anita kíséretében ellátogattunk a 
vecsési Tájház múzeumba, ahol Frühwirth 
Mihály kalauzolt bennünket körbe. 
 A savanyúságok kóstolása előtt az önkor-
mányzat vendégül látott bennünket egy ebéd-
re, az este folyamán pedig Szlahó Csaba pol-
gármester úr szervezett a delegációk részére 
egy ünnepi fogadást az Epresparkban.
 A vasárnapi szentmise a terményáldásról szólt. 
Az istentisztelet után a felvonulási menet követ-
kezett a fesztivál helyszínére. Frühwirth Anna 
kísérőnkkel mi is részt vettünk a felvonuláson.
 A káposztafesztiválra érkezve a Vecsési 
Kulturverein már várt minket egy nagyon 
fi nom magyaros ebéddel.
 Fazekas-Gombár Mónika hétfőn délelőtt 
egy pótkocsis traktoron vitt el bennünket ve-
csési városnézésre.
 Mielőtt a késő délutáni órákban indultunk 
volna haza, Szlahó Csaba polgármester meg-
hívott bennünket ebédre a Halász étterem-
be, a csodálatosan telt néhány nap, és a ki-
rándulás lezárásaképpen.
 Köszönjük a nagyszerű vendéglátást, min-
denkinek, aki részt vett, a Kulturverein-nak 
és a vecsési barátoknak, akik felejthetetlen-
né tették számunkra ezt a hétvégét.

Bettina Weber (magyarra fordította: 
Fazekas Annamária) Sebastian Schrempp

KÖZÖSSÉG

VENDÉGEINK VOLTAK 
A NÉMET TESTVÉRVÁROS KÜLDÖTTEI

Egy újabb láncszemmel közelebb jutottunk a régi, megszokott életünkhöz. A 20. 
jubileumi Káposztafesztre Vecsésre látogatott a rheinstetteni és a gyergyószárhegyi 

testvértelepülés küldöttsége. Élményeikről most a német barátaink beszámolóját 
olvashatjuk. Szárhegyre később tőlünk is mentek az ottani káposztafesztiválra. 

A kölcsönös találkozókról decemberi számunkban olvashatnak.

A rheinstetteni delegáció Szlahó Csaba polgármesterrel

Sebastian Schrempp, Rheinstetten polgármestere 
a XX. Vecsési Káposztafesztiválon
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m A z eredeti archív hangfelvételeket tar-
talmazó CD-ROM melléklettel köz-
readott, több tekintetben is egyedül-

álló kötet megvalósítása Frühwirth Mihály, 
Fazekasné Gombár Mónika és Osikoviczné 
Csendesi Mária nevéhez fűződik. A projekt 
részese volt Terék József, Pest Megye Ön-
kormányzatának kulturális szakreferense is.

 A könyvbemutatón a 
számos vendég mellett részt 
vett többek között Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő, 
Szlahó Csaba polgármester, 
Frühwirthné Halász Melinda al-
polgármester és Tófalvi Mónika, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
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 A megjelent kötetet Kovácsné Fódi 
Krisztina, a Landesrat ének-szekciójának 

elnöke méltatta, majd a szerzők 
beszéltek a könyv születésé-

nek hátteréről. 
 A sváb dalokkal és 

mondókákkal színesí-
tett eseményen fellé-
pett a Grassalkovich 
iskola Singende Her-
zen Kórusa és a 

Wetschescher Nacht i-
gallen kórus is.

 Amennyiben szeretné-
nek a könyvhöz hozzájut-

ni, keressék Zemmel Katalint 
a 06-30/668-7043-as telefonszámon.

Forrás: www.vecses.hu

a-
lő,
ster,
inda al-

elnöke mélt
beszélte

nek 
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Szlahó Csaba polgár-
mester nyitotta meg a 

könyvbemutatót

Akik részt vettek a kötet megszületésében: 
Terjék József, Frühwirth Mihály, Kovácsné 
Fódi Krisztina, Fazekasné Gombár Mónika, 
Osikoviczné Csendesi Mária, Frühwirthné 
Halász Melinda alpolgármester

A közönség megtöltötte a Grassalkovich iskola auláját  Fo
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A z 1956-os szabadságharcnak állítot-
tunk emléket október 20-án. A kez-
dőképek az őszt idézték hulló fale-

velekkel, őszi tájképekkel és Wass Albert 
versével. A műsor első felében az 1956. ok-
tóber 23-át megelőző viszonyokat elevení-
tettük fel. A színpadon játék közben a szü-
leiket fi gyelő gyerekek jelentek meg, akik 
nem értették, hogy szüleik miért beszélnek 
halkan, hogy miért van félelem a szemük-
ben, és megdöbbenve nézték, hogy édesap-
jukat egyszerűen elviszik otthonról idegen 
emberek. Ezután férjüket elvesztett anyák 
meséltek párjaik ártatlanságáról. Később 
előkerültek a röplapok, az egyetemisták ál-
tal megfogalmazott 16 pont, végül a fegyve-
rek, melyeket gyerekek tartottak a kezükben. 

OKTATÁSHÍREK

A szabadságharcra emlékeztünk 
A GRASSALKOVICH ISKOLÁBAN

Szombati munkanap 
A GRASSIBAN

  Október 15-én, szombaton sok osztály ki-
rándulni ment, de aki az iskolában maradt, 
annak sem kellett a padban ülve töltenie ezt 
a munkanapot.

Egy tank is behatolt a tömegbe, és a veszte-
séget is bemutatták a diákok. 
 Az előadás végén egy ima hangzott el, 
melyben arra kérték az angyalokat, hogy 
szórják a béke ezüstporait a magyarokra, 
ami meg is történt.
 A műsorban 43 diák vett részt. A teljes 5.b 
osztály a 6.b és a 8.b osztály néhány tanuló-
jával kiegészülve.

„A rendszert az egész magyar 
nép söpörte el. (…) A világon 

páratlan szabadságharc volt ez, 
a fi atal nemzedékkel a népünk 

élén.” (Mindszenty József) A két évvel ezelőtt történt belső felújítást követően 
most külsőleg is teljes egészében megújult a Szűz 

Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom. Az 
épület falaira szigetelés is került, így nem csak 

esztétikai megújulásról beszélhetünk, a templom 
energiafogyasztási mutatói is javultak. 

Október 2-án 28 gyermek 
vette magához az Oltári szent-
séget ünnepélyes szentmise 
és elsőáldozás keretében a 
Ve csési Petőfi  téri Jézus Szíve 
plébániatemplomban.

 A hősök addig élnek, amíg emlékeznek 
rájuk! Mi tisztelettel és csodálattal em-
lékszünk vissza elődeink tetteire. Szel-
lemük ma is él. Példát mutat mind annyi-
unknak.
 (A műsort Gáspárné Hatvani Gabriella, 
az 5.b osztályfőnöke állította össze és taní-
totta be a gyerekeknek. Szerk.)

Gáspárné Hatvani Gabriella

 Az üllői önkéntes 
tűzoltók látogattak el 
hozzánk. Először egy 
rövid bemutatót tar-
tottak. Megmutatták a 
felszerelésüket, a gye-
rekek kezükbe foghat-
ták a kesztyűt, sisakot. 
Majd beszéltek a mun-
kájukról, egy-két iz-
galmas esetet is elme-
séltek. Ezt követően a 
tanulók csoportokra 
bontva beülhettek a 
tűzoltóautóba, kézbe 
vehették a tömlőt, víz-
sugárral ledönthettek 
tekebábukat, és azt is 
kipróbálhatták, hogy 

milyen az igazi 7 bar nyomás. Akinek kedve 
volt, beöltözhetett kis tűzoltónak. 
 Élményekkel, új információkkal gazda-
godva telt nálunk ez a nap.  Anderle-Sós Csilla

N agyon ritkán látható ilyen zsúfol-
tan a templom. A gyere-
kek fegyelmezetten vi-

selkedtek, és felkészülten, tiszta 
lélekkel várták, hogy az Úr Jé-
zus betérjen a szívükbe.
 Dr. Huszka Mihály plébános 
atya úgy szólt a gyerekekhez, 
mintha egy nagyapa mesélne el 
egy kétezer évvel ezelőtt meg-

történt igaz történetet. Hangsúlyozta, hogy 
a gyerekek hitre való nevelésében a szülők, 
a hitoktatók és a papok egymás munkatár-
sai kell, hogy legyenek.
 Felhívta a fi gyelmet a szentmise-látogatás 
fontosságára az elsőáldozás után is, valamint 
az esti ima és a Szentírás olvasásának jelentő-
ségére. Úgy fogalmazott, illetve idézett, hogy 

„a szentáldozás sztráda a Mennyország felé”.
 A 28 elsőáldozó a Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

Elsőáldozás a Jézus Szíve 
Plébániatemplomban

FELÚJÍTOTTÁK 
AZ ERZSÉBET TÉRI 

TEMPLOMOT

4. évfolyamának, valamint a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskolának alábbi tanulói voltak: 
Antal Kata, Bagi Máté, Boga Szilárd, Bo-
ros Benett, Böjte Nimród, Dénesi Attila, 
Fazekas Noémi, Ghassemi-Nejad Jázmin, 
Hajbel Ádám, Huber Dorottya, Hursán 
Lena Anna, Kállai Gergő, Kohr József Hu-
nor, Koplányi Ádám, Lehoczki Linett, Lip-
csei Dávid, Matheisz Annamária, Mayer 
Dorottya, Moldovai Károly, Papp Sára, 
Sándor Dóra, Scheiling Alina, Selmeczi 
Ádám, Tábi Brigitta, Tóth-Berényi Áron, 
Vass Bence, Vennes-Lázár Dániel, Zsiga 
Ramóna. 
 Köszönetet szeretnénk mondani Huszka 
Mihály atyának és a hitoktatóknak, Koncsikné 
Szilvay Anna – Panni néninek, Vrankó Gé-

záné – Kati néninek és Peresáné 
Kállay Georginának, akik segít-
ségével a gyerekek felkészültek a 
szép és emlékezetes eseményre.
Örömteli ünnep volt a gyerekek, 
a családok, s az egyházközség 
számára is.

Papp Andrásné 
Vég Bernadett
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A Vecsési Nemzetiségi Óvoda hagyományaihoz 
hűen idén is megrendezte Szent Márton-napi 
lámpás felvonulását. Ezt a szép szokást immár 
több mint két évtizede ápolja az intézmény, a 
felvonulást rheinstetteni (Vecsés testvérvárosa) 
mintára rendezik meg évről évre. Az esemény 
előkészületeiben az óvodás gyerekek szülei is 
aktívan részt vesznek. 
 A felvonulást november 11-én tartották, a 
menet – melyet idén is lovas katona vezetett – 
az Epresből indult és a Jókai utcai Szent Kereszt 
templomig tartott, ahol az óvodások eljátszot-
ták Szent Márton legendáját.  V. 

SZENT MÁRTONRA 
EMLÉKEZTEK 
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M egvolt az az előnyünk, hogy az 
épület nem áll védettség alatt, így 
nagyobb szabadságunk volt a fel-

újítást illetően. Gyakorlatilag a legnagyobb 
munka a templom külső burkolása volt. A 
fal elég rossz állapotba került az évek alatt, 
ezért az a döntés született, hogy jobb lesz szi-
getelést rakni az épületre. Ezáltal a templom 
hőmegtartó képessége is javult, amit már most 
érzékelhetünk. A nyílászárókban is szigetelt 
üvegek vannak, így összességében jelentős 
javulást tapasztalhatunk a belső hőmérsék-
let tekintetében – mondta el a plébániát ve-
zető Frics Zoltán diakónus. 

 A templom külsejének egységes 
megjelenése miatt néhány ablakot 
is kicseréltek, továbbá a homlok-
zaton lévő körablak felújítása is 
megtörtént. Megújult a templom bejárati aj-
taja, a fölötte lévő előtető és a bejárt világí-
tása is – tudtuk meg. A munkákat ugyanaz a 
vállalkozó végezte, aki korábban a templom 
belsejét is felújította. Az együttműködés most 
is nagyon jó volt, a vállalkozó még arra is te-
kintettel volt, hogy a templomi alkalmakat ne 
zavarják a zajjal járó munkálatok. 
 A felújításra 15 millió forint állami tá-
mogatást kapott a plébánia, ami fedezte a 

munkálatok nagy részét, de az építőiparban 
tapasztalt jelentős áremelkedések miatt ado-
mányokból kellett kiegészíteni a pályázaton 
elnyert összeget. 
 Frics Zoltán elmondta, a templom tete-
jét 2011-ben lecserélték, így a korábbi bel-
ső és a mostani külső felújítás végeztével 
elmondható, hogy az Erzsébet téri temp-
lom bő tíz év leforgása alatt teljes egészé-
ben megújult.  VN

A templombelső két évvel ezelőtt szépült meg  
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ÁLMODJ álmot álmodót

„Egy nap az iskolánkért”

 – AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE 
AZ ANDRÁSSY SULIBAN

Halmisok szakmaválasztási napon 

OKTATÁSOKTATÁS

1956 ősze ezt jelentette az ifjú-
ságnak: „álmodni szépet, fényt, 
csillagot, reggelt éj után, új 
tervet, új csodát; az elnyomás-
ból, a félelemből szabadságot.”

Az idei évben már többször bizonyították a szülők, hogy tá-
mogatnak bennünket, hisz közös a célunk. Ebben a hónapban 

az „Egy nap az iskolánkért” programban megint kitettek 
magukért. A célunk most az volt, hogy az udvart tegyük még 

szebbé, barátságosabbá, használhatóbbá a gyerekek örömére. 

Iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói október 4-én, 
kedden részt vettek a „SzakMÁzz 2022” pályaválasztási 
kiállításon a Budapesti Olimpiai Központban, ezzel is 
segítve tanulóink eredményes továbbtanulását.

H agyományainkhoz híven idén is 
ünnepi műsorral elevenítettük fel 
az Andrássy iskolánkban az ’56-

os forradalom dicső napjait. A magyar tör-
ténelemnek azt a pillanatát, amikor a világ-
nak példát mutatva a magyar nemzet békés 
megoldás híján fegyverrel lépett fel jogaiért 
és a nemzeti függetlenség kivívásáért.  Ren-
geteg ember veszítette életét a szabadságért 
vívott harcban. 
 Amióta 1989-ben kikiáltották a Magyar 
Köztársaságot, a forradalom kitörésének 
napja, október 23-a nemzeti ünneppé vált. 
 Hatvanhárom nyolcadikos tanulónk öltöz-
tette ünneplőbe a szívét az alkalomra, ame-
lyen a 66 éve történt eseményeket idézték 
fel képekben, versekben, prózában és zené-

A program során átfogó képet kaphattak 
a Budapesten működő szakképzési 
centrumokról és az általuk oktatott 

szakmákról. Ismert emberek révén mutat-

ben. Példaértékű odaadással és tisztelettel 
készültek a megemlékezésre mindannyian. 
A felsős évfolyam diákjai csöndben és meg-
rendülten nézték végig a dramaturgiailag ki-
válóan felépített műsort. A felkészülésben 

ták be diákjainknak az egyes 
foglalkozások szépségeit. Kü-
lönböző állomáshelyeken pró-
bálhatták ki magukat virágkötő-
ként, asztalosként, vegyészként, 
építészként. Süthettek palacsin-
tát, építhettek kisházakat, beül-
hettek a mentő- és tűzoltóautók-
ba. Szépségipari munkaköröket 
is megtapasztalhattak, akár sa-
ját magukon is. Megnézhették a 
közlekedési eszközök irányítási 
rendszerét, elektronikai és kémi-
ai kísérleteket végezhettek, rend-
őrségi ujjlenyomatokat vehettek. 
A művészeti iskolákban különbö-
ző hangszereket szólaltattak meg, 
míg a mezőgazdasági intézmé-
nyek érdekesebb eszközeiket is 

bemutatták, illetve dísznövényeket is nyer-
hettek a leleményesebbek.
 A tanulók teszteket töltöttek ki annak érde-
kében, hogy kiderüljön, kihez melyik szak-

segítségükre voltak osztályfőnökeik: Csor-
ba Lászlóné és Bird-Németh Éva. A műsor 
szerkesztésében közreműködött Majzik Fe-
renc és Kenyó Andrea, a dekorációt készí-
tette Horváth Zoltán. Bird-Németh Éva

mát ajánlják leginkább. A kiállítások mellett 
koncertek tették színesebbé a rendezvényt. 
Szórólapokkal és ajándéktárgyakkal térhettek 
vissza iskolánkba diákjaink, remélve, hogy 
sokan megtalálták a nekik tetsző hivatást.

Vas Sándor, pedagógus

A tanulói létszámhoz képest meglehe-
tősen kicsi az iskolánk udvara, amit 
még tetéz, hogy a mindennapos test-

nevelés és a tornaterem szűkössége miatt az 
osztályok egy része az udvarra szorul ki tor-
naórán. A sportudvarunk végében van egy pici 
telek, amely évek óta arra vár, hogy használ-
ható állapotba kerüljön, és a gyerekek birtok-
ba vehessék. Sok-sok ígéretet kaptunk a tan-
kerülettől, az önkormányzattól, ami – fedezet 
hiányában – nem valósult meg. Most pedagó-
gusok, szülők, gyerekek összefogva próbáltuk 
élhetőbbé, biztonságosabbá, gyermekbaráttá 
tenni az udvart. Van, aki anyagi-
lag, van, aki a jelenlétével, munká-
jával, van, aki eszközökkel tudott a 
közös cél eléréséhez hozzájárulni.
 Nagyon megható volt látni, 
hogy ennyi szülő időt és energi-
át nem sajnálva jött el két alka-
lommal is, és ásott, festett, virágot 

ültetett, talicskázott, csiszolt, gumikerekeket 
cipelt, szörpöt készített, zsíros kenyeret kent. 
Az összefogásnak tényleg nagy ereje van, és 
sok olyan cél is megvalósulhat, ami máskép-
pen nem jönne létre.
 A használaton kívüli kisudvart egy 2. osz-
tályos tanulónk apukája, Mucska János saját 
költségén munkagépekkel megtisztított, leta-
karított, és a Mester Center által nagy meny-
nyiségű festéket biztosított a kerítés- és a gu-
mijátszótér lefestéséhez. 
 Van, aki kerti padokkal ajándékozott meg 
bennünket, mások virágokat, virágföldet 

 Időt és energiát 
nem sajnálva segítettek a szülők

 az iskolaudvar szépítésében

A diákok is kivették a részüket a munkából 

Teljes hosszában lefestették a betonkerítést

hoztak, hogy még színesebbé, hangulato-
sabbá tegyük a környezetünket.
 Lefestettük a sportudvart körülölelő ko-
pott, viseltes betonkerítést, kicseréltük a gu-
mikat a gumijátszótéren, virágágyásokat hoz-
tunk létre, padokat csiszoltunk és festettünk. 
A lelkesedés és összefogás erejét mutatja az is, 
hogy még meg sem száradt a festék a beton-
kerítésen, már megvolt a következő ötlethez 
szükséges festék és a „művészek” is. Graffi  -
tis felirat és vidám minták kerültek a kerítésre 
Kalasovszky Bernadett és Sági Bálint jóvoltából.
 Lelkesen és fáradtságot nem ismerve vettek 
részt a gyerekek is a munkálatokban, és bol-
dogan vették birtokba másnap az udvart.
 A következő rövidtávú kitűzött célunk, hogy 
a kitakarított kisudvart szép zöld gyeppel és kül-
téri játékokkal tegyük még élhetőbbé és gyer-

mekbaráttá, másrészt 
a gumijátszóterünket 
műfűvel vegyük kör-
be. De hogy ezt mikor 
és kinek a segítségével 
tudjuk megvalósítani, 
az a jövő zenéje!

Fábiánné Balajti Anikó

Vagány graffi  ti díszíti a kerítést Sági Bálint jóvoltából

Közös célért fogtak össze a diákok, a szülők és a tanárok az Andrássyban

Vidám színek hirdetik: 
megújult a gumijátszótér
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    Az új és izgalmas táncos fel-
dolgozás hagyományosan tele 
van humoros jelenetekkel. A 
szuronyos puskát tartó fess és 
bátor ólomkatona a fi úknak, a 
valódi tüllruhás és spicc cipős 
balerina pedig a kisleány né-
zőknek okoz majd nagy örömöt. 

    Tudjátok-e, milyen járművel ér-
kezik a Mikulás Vecsésre?  Van, 
ahová szánon megy, van, ahová 
hintón, van, ahová repülőn, s van, 
ahova sítalpon, ha kell, hajón uta-
zik, s bizony az sem ritka, hogy 
gyalogol ide-oda. 
 Hozzánk ismét kamionon ér-
kezik, december 5-én este Ve-
csésre is eljön, hogy minden 
gyermek találkozhasson vele. 
A Mikulás hivatalos szállítója 
idén is Szép Attila.
 Mikuláskamion útvonal: (A ka-
mion 16:30 órakor a Market Centrál 
parkolójából indul, és az útvona-

  Szereplők: Rádiós – Dósa 
Mátyás/Fekete Gábor, Süni – 
Csáki Edina, Mamóka – Zorgel 
Enikő, Barabás/Révész – Zöld 
Csaba/Borbély Richárd, Herceg 
– Krajnik-Balogh Gábor, Kölyök 
– Molnár Gyöngyi, Lámpás – Ja-
nik László, Meglökő – Bakó Gá-
bor/Palotai Zoltán, Témüller – 
Pál Tamás, detektív – Csonka 

PROGRAMAJÁNLÓ

RÁADÁS ELŐADÁS – A VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
A PRESSER GÁBOR – SZTEVANOVITY DUSÁN
– HORVÁTH PÉTER: A PADLÁS
– félig mese, félig musical két részben 
Időpont: 2022.  december 20. 19 óra • Jegyár: 6 500 Ft

A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA
a VSG Táncszínház zenés mesejátéka 

BÁKK MIKULÁS – MIKULÁSKAMION

Időpont: 2022.  november 27. 16 óra
Jegyár: 1 500 Ft

Időpont: 2022.  december 5. 16 óra 30

A mű különlegessége, hogy az 
előadás egyfajta összművészeti 
bemutató is, hiszen a klasszi-
kus zenei aláfestéssel futó lát-
ványos táncjelenetek mellett 
néhány esetben bábjáték segít-
ségével meséljük el főhősünk 
kalandos utazását!

András/Venyige Sándor, Üteg – 
Vincze Márton, Robinson – Mo-
nori Dominik. 
 Díszlet, jelmez: Michac Gá-
bor, zenei vezető: Nyitrai Lász-
ló, koreográfus: Bakó Gábor.
 Rendező: Böhm György (Já-
szai-díjas). 
 Az előadás időtartama 125 
perc szünettel.

A BÁKK-ban megrendezésre kerülő
programok korlátozások nélkül látogathatók!
 
További információkért kövessenek minket a Facebookon, 
vagy weboldalunkon. 
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes prog-
ramokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a 
Facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek 
leggyorsabban. 
 Őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu ol-
dalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban 
válthatók.

lon megállás nélkül megy végig, 
a feltüntetett időpontok tájékoz-
tató jellegűek.) Lincoln út - Mar-
ket Centrál parkoló (16:30) - Fő út 
- lakótelepi üzletsor (16:50) – Atti-
la u. 22. (17:15) – Károly u. – Bar-
tók Béla u. – Fő út – Epres (17:45) 
– Iskola u. – Szép u. – Zrínyi Mik-
lós u. – Arany János u. – Aulich u. 
sarok (18:15) – Lázár Vilmos u. – 
Budai Nagy Antal u. – Kinizsi u. – 
Erzsébet tér (18:35) – Deák Ferenc 
u. – Budai N. A. u. – CBA parkoló 
(19:00) – Dózsa György u. – Dam-
janich u. – Besztercei u. – Halmi 
tér (19:20) – Lőrinci u.

 Habár az eredeti változat vég-
kifejlete szomorúnak tűnhet, ám 
ebben a feldolgozásban főhőse-
ink, a Balerina és hős társa a ka-
tona szép duettjével ér véget az 
előadás!
 Az előadás örök érvényű üze-
nete pedig nem más, minthogy 
a hősiesség és az egymás iránti 
bátor kiállás tűzön-vízen keresz-
tül is győzhet a gonosz felett!

 Szereplők: Ólomkatona: Ke-
rekes Patrik, Balerina és házve-
zetőnő: Vicze Renáta, Mesélő és 
“ördögfi ók”: Vass Sándor Ger-
gely, Kisfi ú és patkány: Annus 
Beáta, mesélő hangja: Miskovics 
Róbert (Madách Színház). 
 Rendező-Koreográfus: Vass 
Sándor Gergely, hang-fény: Kiss 
Imre. Látvány, kellék, jelmez: 
Szabó Csaba és Kovács Tímea. 
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KÖZÖSSÉG

Szüreti mulatság 
egy esős szombat délután

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör sze-
retettel vár minden érdeklődőt hagyo-
mányos adventi irodalmi műsorára 
december 16-án 17 órakor a Róder 
Imre Városi Könyvtárba. Verseiket el-
mondják az irodalmi kör tagjai, zenei 
közreműködő a Concerto Harmónia ének-
együttes és Lenkefi  István (gitár, ének). 

MEGHÍVÓ

O któber 1-jén esőre éb-
redtünk, ez mindjárt 
az első, talán leglátvá-

nyosabb részét módosította a 
napi programnak. Merthogy ez 
a bál nemcsak arról szól, hogy 
este ünneplőbe vágjuk magun-
kat, elmegyünk a bálba, eszünk-
iszunk, dinom-dánom regge-

lig. Ennek bizony koreográfi ája 
van, ami sok szervezést, gon-
dos előkészületet és egész na-
pos szorgos és pontos tevékeny-
séget igényel.
 Ugyanis: szép időben lovas-
kocsi megy a lányos házakhoz, a 
fi úk lovakon vágtatnak a vecsé-
si utcákon, mindenhol módos 

vendéglátás dukál 
a hajadonok kiké-
réséhez, aztán a lá-
nyok fel a kocsira, 
és mennek tovább 
begyűjteni a me-
nyecskéket. Persze, 
több lovaskocsi is 
menne szép idő-
ben, egyiken a ze-
nészek, másikon a 
bírók, akik felügye-
lik a napi menetrend 
pontos betartását. 
Belegondolhatunk, 
mire a hagyomá-
nyos 17 lányos há-
zat végigjárják, hát 
addig a fáradtság je-
lei mellett más is je-

lentkezhet tünetként.
 Most az eső szerényebbre 
szabta a lehetőségeket. Platós 
autókkal szedték össze a lányo-
kat a csikós fi úk, amiből bizony 
az eddig megszokott romantika 
hiányzott. Az éveken át meg-
szokott program egy pici csor-
bát később is elszenvedett. A 

Két esztendővel ezelőtt a Covid-járvány törölte el a szüreti 
mulatságot. Tavaly is volt gondjuk az újrakezdéssel, és kisebb 

létszámmal ápolták a hagyományt. Idén az eső nehezítette 
a fi atalok dolgát, de az akaratuk mindent legyőzött.

hagyományos rend ugyanis az, 
hogy délután három óra körül 
ér az immár teljes csapat a ko-
szorús házhoz. Ez azt jelenti, 
hogy az utolsó lányka házánál 
a család állít egy díszes szüreti 
koszorút, ami nevével ellentét-
ben egy csodás, szőlőt megidé-
ző kertészeti mestermű inkább, 
ahol az egész kompániát a család 
bőséges és ízletes vendéglátás-
ban részesíti. Hálából eltáncolják 
az erre az alkalomra betanított 
szüreti táncot, amelyet ezúttal is 
Hunya-Zehetmayer Adrienn ta-
nított be. Ez hiánytalanul meg 
is történt Frühwirth Anna és 
családja jóvoltából, akik a ko-
szorús ház vendéglátói voltak. 
Itt egy adósságot is törleszteni 
kell a krónikásnak, mert táncol-
ni csak zenére lehet. És ki más 
zenélhet, mint minden más al-
kalommal, mint a Brunner ze-
nekar. Ők azok, akik a fi atalok 
mellett az egész napot és aztán 
az éjszakát is átzenélik. Örök 
hála nekik!
 A pici hiányosság, vagy inkább 
módosítás ezután történt. Koráb-
ban 17 órakor a menet az Epres-
be érkezett (vagy a Grassalkovich 
iskola udvarára), ahová a szülők s 
barátok meg vannak invitálva, és 
a fi atal táncosok bemutatják szá-
mukra is a szüreti táncot. Most 
az ismét megeredő eső a Tájház-
ba vitte át a teljes kompániát. Ez-
után már csak átöltözni kellett, 
és jött a bál a Grassalkovich is-
kola tornatermében, a Brunner 
zenekar fáradhatatlan muzsiká-
lása mellett. Persze itt is volt még 
szüreti tánc, és sok csínytevés, 
amit az egész nap árgus szemek-
kel fi gyelő bírók – Endler Sándor 
és Bittner Olivér – tréfás „bün-
tetésekkel” toroltak meg, így is 
tovább srófolva a kiváló hangu-
latot. 
 Hogy az egész napos fárado-
zás miatt maradjon erő a szóra-
kozásra, azon a Platz Bisztro, 
Cegi és csapata segített a fi nom 
ételekkel és italokkal.
 A szervezők hálásan köszö-
nik a csapat hozzáállását, a 
szülők és a barátok segítését, a 
tombolához a támogatásokat.  
Nagyon szeretnék, ha jövőre 
minden klappolna, és egy iga-
zi, hamisítatlan, békebeli szü-
reti bulit tarthatnának.
 Így legyen!

Szalontai János, fotók: Pálfy Miklós

Vendéglátás a koszorús háznál

Szüreti tánc a Grassalkovich iskola tornatermében

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Simon András grafi kus
Novemberi gondolatok 

Hegedűs Károly
Őszkergető

Kelemen Bata Mária
Amikor véget ér   

Varjasi Béla
Nem színjáték

Szénási Sándor István
Őszi gondolatok

Benke Mária
Ősz van

Simon András grafi kája: 
Csendes hálaadás

Ahogy fogy az életidőnk, – jó esetben – egy-
re bölcsebbek leszünk.
Már nem gyűjtünk, hanem adakozunk,
már nem haragszunk, hanem megbocsátunk,
már nem ragaszkodunk, hanem elengedünk,
már nem pereskedünk, hanem békülünk és 
békítünk.
Csak jót akarunk hagyni magunk után,

Csendesen jött az úton, araszolt,
belefeledkezett a szórt fények langyos
ölelésébe, leveleket szórt a földre.
Enyhe szellőben kergetőztek a felhők,
a csend olyan más lett, hallgatag
és részvétlen. Csak járt mellettünk
az idő a kitaposott sarut vonszolva,
nyomaiban ősz könnyeit gyűjtötte.
Divatváltós rozsdaszín futotta be
a határt, álmai súrolták a nyár
kifakult hangulatát. Itt-ott füst szállt
a magasba, az égett avar illata
bódította a tar fák veszteségét,
a földönfutó levélszőnyegbe
rejtettük a eltört idők zamatát.

Ha végéhez ér egy élet,
elszáll, távozik a lélek.
Itt bezárul földi léte,
de velünk él szép emléke!

Magasban a felhőkön túl,
hol szenvedés, bánat, nem dúl,
angyalként repdes az égen,
számára Menny lett az Éden.

Néha kószál Föld és Menny közt,
megpihen a sírhant fölött.
Sírok között keres, kutat,
nem talál már földi utat.

Majd megbékél tiszta szívvel,
mint egykor élt földi léttel.
Megnyugszik, mert nem fáj semmi,
útja véges: nincs mit tenni!

Az élet nagy színpadán
mindenkinek jut szerep.
Van ki maga választ talán,
más csak úgy kapja meg.

Mire rájövünk: az élet
nem színjáték, vérre megy.
Sok remény, csalódás érhet,
mindenki másképp éli meg.

Bekerülve ördögi körbe,
miből szabadulni oly nehéz,
ne menjen életed tönkre!
Menekülj, előre nézz!

Csak néhány évtized az egész,
ami oly gyorsan elrepül.
Tévúton jársz, vagy célba érsz,
mikor a függöny legördül?

Mint színes halacskák az űr akváriumában,
novemberi szélben őszi falevelek úsznak,
néma táncukkal mondani akarnak valamit,
mielőtt a napfényes világtól elbúcsúznak.

Magamtól kérdezem hát, ennyi csupán egy élet?
Álljuk a vihart, esőben hullajtunk könnyeket,
szépülünk és épülünk termékeny virágzásban,
dolgozunk, míg elménk belső utakon tévelyeg…

Mindig örömmel köszöntöm a fölkelő Napot.
Hajnali fényét, ha isszák a kerti növények
érzem, ahogy kitárom sejtjeim ablakát,
hogy tündöklő anyagi világba lép a lélek.

Micsoda ajándék, hogy itt e Földön élhetek:
hol vízesésben, levél-erekben zubog a fény,
pillantásból, érintésből árad a szeretet,
és vagyok létemért hálát dadogó teremtmény.

Görgeti a szél a falevelet,
mit a fügefa ma levetett.
Tegnap még szépen pompázott,
mára már szélben tornázott.

A diófa is csendben bólogat,
lerázza magáról a diókat.
Hullajtja leveleit vadul,
a szél tombol, majd csitul…

Mézelődöm kinn a kertben,
eltűnődöm a nagy csendben.
Az örökzöldek bólogatnak,
együtt érzően hívogatnak.

Itt az ősz, ez nem kétséges.
Hamar hideg lett, ez veszélyes,
megfagynak a virágok is,
betakarjuk, hátha fagy is…

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István
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Mindenszentek, 
november 1.
Miután IV. Bonifác pápa 609-ben 
megkapta az összes pogány isten 
tiszteletére épült római Pantheont, 
hamarosan föl is szentelte Mária 
és az összes vértanú tiszteletére. 
III. Gergely pápa (731–741) ezt a 
napot engesztelésül a Szent Szűz-
nek, minden apostolnak, vértanú-
nak, hitvallónak és a földkerek-
ségen elhunyt minden tökéletes, 
igaz embernek emléknapjává tette.  
 Szent Bernát apát tanítja: „A 
szentek nem szorulnak rá tiszte-
letünkre, semmit sem ad nekik 
magasztalásunk. Csupán a mi ja-
vunkra válik, ha róluk megemlé-
kezve, tiszteljük őket.” (Kérhetjük 
segítségüket, hiszen ők az Istennél 
vannak, s készek arra, hogy segít-
ségünkre legyenek.)
 Az egyház nem akar az Is-
ten látására jutott lelkek közül 
egyet se fi gyelmen kívül hagyni, 
ezért szentel egy ünnepet min-
denszentek tiszteletének. Azok-
nak is, akiknek nevét egyedül Is-
ten ismeri. Nagy és számunkra 
igen fontos tanítása az egyház-
nak a szentek közösségéről szó-
ló tanítás. Ez az egyházon belül 

a közösségnek, az egyetemesség-
nek igazi tudata. Mindenszentek 
ünnepén a diadalmas egyházról 
emlékezünk meg, vagyis a szen-
tekről, akik Isten látására már el-
jutottak. Ide tartoznak azok, aki-
ket az egyház – hosszú és alapos 
vizsgálat után – boldoggá, szent-
té avatott. Úgy is mondjuk, hogy 
oltárra emelt. Mert hősi fokban 
gyakorolták az isteni erényeket. 
A szentté avatással példaként állít-

ja az egyház elénk őket. Minden 
kornak megvoltak – és megvan-
nak – a szentjei, akikre különös 
tisztelettel gondolunk, és kérjük 
segítségüket. Csak pár szentet em-
lítenék: Kolbe atyát, aki a náci ha-
láltáborban egy családos édesapa 
helyett vállalta a szinte azonnali 
halált, meglepetésében engedé-
lyezte a „cserét”, s az Úr azzal is 
„jutalmazta” Kolbe atya hősiessé-
gét, hogy az édesapa hazakerült 
a koncentrációs táborból, és meg-
érhette az atya boldoggá avatását. 
Sokan ismertük a hírekből, TV-
ből Teréz anyát, aki hősi, ember-
feletti munkát vállalt, és végzett 
is társaival Indiában, a haldok-
lók és leprások között, s az álta-
la alapított „rendet” elterjesztet-
te az egész világon. Hazánkban is 
járt Teréz Anya, s az Úr különös 
ajándékának tartom, hogy sze-
mélyesen is találkozhattam vele 
a Városmajorban, Rómában pedig 
jelen lehettem boldoggá avatásán.  
Meg kell említeni még Báró Apor 
Vilmos győri püspök atyát, akit 
az asszonyok védelmezése köz-
ben, 1945 Nagypéntekén géppisz-
tollyal terített le a részeg szovjet 
katona. De az egyház diadalmas 

HITÉLET KÖZÖSSÉG

Elsőre talán furcsának tűnik együtt 
ünnepelni e két fontos ünnepet. De mit 

is ünnepelünk ezen a két napon?

Január 14-én egy különleges 
hangulatú éjszakán ünnepelhet -
jük meg az új évet – és minden 

mást, amit csak szeretnénk. 

Mindenszentek napján a ha-
gyományokhoz hűen a vecsé-
si temető ravatalozójánál idén 
is volt ökumenikus istentiszte-
let, amelyen minden elhuny-
tért imádkoztak az egyházak 
képviselői. 

 Szintén hagyomány, hogy 
ezen a napon a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület fúvós-
zenekara gyászindulókkal, egy-
házi énekekkel emlékezik meg 
elhunyt zenésztársairól, karmes-
tereiről a vecsési temetőben.  V.  

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
ÉS ZENÉS MEGEMLÉKEZÉS

mindenszentek és 
halottak napja alkalmából

Gondolatok… seregébe tartoznak azok a „név-
telen” édesanyák, szerzetesek és 
világiak, munkások és fi atalok, 
betegek s mindazok, akikben az 
Isten munkálkodott. Nagyon so-
kan vannak köztünk ma is „az Is-
ten-emberei”, számukat és nevü-
ket csak az Úr ismeri.

Halottak napja, 
november 2.
Már november 1-jén, mindenszen-
tek délutánján kezdjük a megem-
lékezést a halottakról. A temetők, 
vagyis a sírok már szebbnél-szebb 
virágoktól, csokroktól pompáznak, 
és a számtalan égő gyertya más-
kor nem tapasztalható fényárba 
borítja az egyébként komoly te-
metőt. Szemet és lelket gyönyör-
ködtető látványban van részük a 
temetőbe látogatóknak. Az öku-
menikus egyházi megemlékezést 
is ilyenkor tartják a lelkipásztorok. 
A mai nap Sequentiája, ősi halotti 
himnusza fi gyelmeztet már ben-
nünket: Dies irae (A harag napja)  
„Ama végső harag napja, A vilá-
got tűznek adja, Reszket akkor 
holt meg élő, Ha megjön a nagy 
Ítélő, Kegyes Jézus, kérlek Téged, 
Értem álltál emberséget, Ne adj 
érnem gonosz véget.” E csodá-
latos himnuszban a bűnbánó lé-
lek könyörögve kéri az Úr irgal-
mát az ítéletkor. 
 Az egyház tisztában van e napok 
fontosságával, ezért siet hívei segít-
ségére a teljes búcsú elnyerésének 
lehetőségével! Gondoljunk a bib-
liai jelenetre: Jézus a Genezáreti-
tónál átadja a teljes hatalmat Péter-
nek: „Amit Te megkötsz a földön, 
meg lesz kötve a Mennyekben 
is, és amit Te feloldasz a földön, 
fel lesz oldva a Mennyekben is!”  
S ezt a hatalmat a pápák alkal-
mazták is minden időben. Mi is 
hallhatjuk évről-évre, különösen 
mindenszentekkor: „Aki minden-
szentektől halottak napjáig áhíta-
tos lélekkel templomot, kápolnát, 
temetőt látogat meg a nyolc nap 
bármelyikén, és elmond egy mi-
atyánkot, egy üdvözlégyet és egy 
hiszekegyet a pápa szándékéra, 
akkor az elhunyt teljes búcsúban 
részesülhet. Feltétel még a szent-
gyónás és szentáldozás!  Vegyük 
komolyan Jézus ígéretét. Így egy-
egy halottunk – imádságunkra – 
kiszabadulhat a tisztító tűzből, és 
azonnal Isten országába kerülhet. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek  
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K ét nagysikerű bál szervezésén van 
túl ifj. Kortye Vilmos és Komár Ág-
nes, így magától értetődő volt, hogy 

2023 januárjában is megszervezik Vecsés 
Város Bálját. A szervezők célja most is az, 

E ldöntöttétek, hogy összekötitek az éle-
teteket, de a nagy nap megszervezé-
sével még hadilábon áll-

tok? Rengeteg kérdésetek van a 
szertartással és a lakodalommal 
kapcsolatban? Ebben az esetben 
ne habozzatok, vegyetek igénybe 
profi  segítséget! Jó hír, hogy ezért 
már nem kell a fővárosig utazni, 
ugyanis az Eprespark Rendez-
vényház esküvői nyílt napot tart, 

hogy egy különleges hangulatú estével ör-
vendeztessék meg azokat, akik jegyet válta-
nak a rendezvényre. 
 Ifj. Kortye Vilmos lapunknak elmondta, 
az elmúlt évek tapasztalatiból indultak ki, 
amikor belevágtak a következő bál szerve-
zésébe. Korábban is ahhoz tartották magu-
kat, hogy a bevált dolgokon nem érdemes 
változtatni, ezért a jövő évi rendezvénybe 
is igyekeznek beépíteni azokat az elemeket, 
amelyek az elmúlt rendezvényeken kiváltot-
ták a közönség elismerését. 

melyen saját szolgáltatásain túl számos pro-
fesszionális esküvői szolgáltatót is bemutat. 
 November 27-én délelőtt 10 órától egyebek 
között lehetőségetek lesz arra, hogy megismer-
kedjetek azokkal az esküvői szolgáltatókkal, 
akik a rendezvényház csapatának bizalmát él-
vezik. Előzetes regisztráció alapján esküvői 
próbaebéden is részt vehettek (menüsor: hideg 
vendégváró falatok, sváb tyúkhúsleves, vele 

Számos esküvői szolgáltató 
várja a házasságkötés előtt álló 
fi atal párokat november 27-én az 
Eprespark Rendezvényházban. 

Esküvői nyílt nap az EPRESPARKBAN

Ismét megrendezik 
VECSÉS VÁROS BÁLJÁT

főtt zöldségek, sült májgombóc, lúdgége tész-
ta, sültek és rántott húsok köretekkel, marha-
pörkölt, galuska, vecsési savanyúság, vecsési/
falusi töltött káposzta). A rendezvény kereté-
ben lesz esküvői ruha-, smink- és hajbemuta-
tó, és természetesen bemutatja szolgáltatásait 
az Eprespark komplexum, amely különleges 
helyszíneivel nemcsak esküvők teljes körű le-
bonyolítására alkalmas, hanem családi esemé-

nyek és céges rendezvények meg-
tartására is kiváló helyszín.  
 Az esemény időpontja: novem-
ber 27. (vasárnap) 10 órától 16 
óráig. Helyszín: Eprespark Ren-
dezvényház (Fő út 72.). A rész-
vétel ingyenes. További részle-
tek olvashatók a facebook.com/
eprespark oldalon. 

 – Egy bál sikerének több összetevője 
van, de az eddigi tapasztalatok alapján 
elmondhatjuk, talán az a legfontosabb, 
hogy a felszolgált ételek minősége és a 
zene rendben legyen. Általában ez el-
engedhetetlen feltétele annak, hogy az 
emberek jól érezzék magukat. Emellett 
persze még kellenek olyan fontos „ki-
egészítők”, mint például a sztárvendég, 
a tombola, vagy például egy szelfi  auto-
mata, hiszen ezek mind-mind hozzájá-
rulnak a hangulat fokozásához. Az idei 
bálhoz például nagyon sokat hozzátett 
Krisz Rudi fellépése. Azt egyelőre nem 
árulom el, hogy ki lesz a következő bál 
sztárfellépője, de a bál résztvevői remé-
nyeim szerint most sem fognak csalód-
ni ezen a téren. A zenekar viszont nem 
titok, a jó hangulatról most is a Black 
Velvet együttes gondoskodik – mondta 
ifj. Kortye Vilmos. 
 Ami a helyszínt illeti, az idei bálhoz 
hasonlóan a jövő évi is a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban lesz, ahol minden 
adott a rendezvény színvonalas lebonyo-
lításához. 
 A belépők értékesítése november 20-án 
indul, jegyvásárlás és további információ 
miatt keressék Komár Ágnest a 06-30/698-
3976 telefonszámon, vagy ifj. Kortye Vil-
most a 06-20/589-7167-es számon. Az ese-
ménnyel kapcsolatos információk elérhetők 
a Facebookon is.  
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HELYTÖRTÉNET

„Aki elveszíti a múltját, az 
arcát veszíti el, nincs mire 

alapoznia emberi méltóságát.” 
(Alpha Diallo)

A lpha „Africanus” Diallo (1952–
1984) március 15-én született. Ezt 
mindig számontartotta. 

 1974-ben, 22 éves korában Magyaror-
szágra vetette a sors Alpha Diallo, nyu-
gat-afrikai újságírót és írót. Vecsésen a La-
jos utca 19-ben telepedett le, ez a ház lett 
nagy munkáinak színhelye. És nagy mun-
kákból nem volt hiány. Mivel anyanyelvi 
szinten megtanult magyarul, műfordítá-
sokba kezdett. Pulár nyelvre fordított. Ezt 
a nyelvet Fekete-Afrika húsz országában 
kb. hatvanötmillió ember beszéli. 
 Lefordította Az ember tragédiáját Ma-
dáchtól, A Pál utcai fi úkat Molnár Ferenc-
től, illetve Petőfi  és József Attila szinte ösz-
szes versét. Fordított részleteket a magyar 
nyelvű Bibliából. Írt saját novellákat is. Af-
rikai népmeséket gyűjtött. Az afrikai hős-
eposz, a Szungyata magyarra fordításában 
segített barátjának, Szegő György kolozs-
vári műfordítónak. Ekkor fi gyelt fel a Ka-
levala magyar fordítására, amely szintén 

bámulatba ejtette. A Kalevalát először for-
dította le az afrikai nyelvek valamelyikére. 
 A történelemmel és a néprajzzal foglal-
kozva párhuzamot vont az Osztrák-Magyar 
Monarchia, a történelmi Magyarország és 
Nyugat-Afrika szétdarabolása között. Az 
erőszakkal húzott államhatárokat elutasí-
totta, mondván, hogy hátráltatják a békés 
kibontakozást, és csak gyűlöletet szítanak 
az ott élő népek között. 
 Hitte, hogy az irodalom segítségével ki-
csit helyre lehet billenteni a szétesett vilá-
got. Ezért is dolgozott, gondolkodott meg-
állás nélkül. Sűrűn hívták a magyar rádió 
kulturális műsoraiba, mint a magyar és az 
afrikai irodalom jó ismerőjét. Így a rádió-
hallgatók is megismerhették ízes, válasz-
tékos magyar beszédét. A magyar nyelvet 
„költői nomád pásztornyelvnek” tartotta, 
úgy érezte, hogy szemléletében rokon az ő 
afrikai anyanyelvével. Épp az észtek hős-
eposzát, a Kalevipoeget fordította magyar-
ról pulárra, mikor nagyon fi atalon utolérte 
a halál. Műveiben viszont ma is él.
 Gyermekei a Toldy oviba majd a Pető-
fi  iskolába jártak. Fia, Ismaila a Ferencvá-
ros korosztályos csapatainak tehetsége volt. 
Zavadszkyval, Lisztessel és Hrutkával ját-
szott együtt.
 
Petrányi Judit, a 
legendás riporter Alpha-ról
„Mauritániában született — ma Vecsésen 
él. Nem kimondottan romantikus történet 

A magyar irodalom
AFRIKAI NAGYKÖVETE 

az, ahogy idekerült. Kosárlabdázás közben 
csúnyán megsérült, és egy magyar speci-
alista gyógyította meg. Hogy megrövidít-
se az ágyhoz kötött gyógyulás hosszú hó-
napjait, magyarul kezdett tanulni. Olvasott, 
egyre többet és egyre többfélét. És ahogy 
fokozatosan feltárták előtte jelentésüket a 
szavak, a mondatok, a gondolatok, egyre 
mélyebben ásta bele magát a magyar iro-
dalomba. Úgy érezte, egy addig ismeret-
len, gazdag világ nyílik meg előtte. És hogy 
felfedezéseit honfi társaival is megossza, itt 
maradt. Kilenc éve fordítja a magyar és vi-
lágirodalmat pulárra… 
 Hogy mit értenek meg az emberek Nigé-
riában, Guineában, az Elefántcsontparton 
vagy Mauritániában József Attila vagy Ma-
dách jellegzetesen közép-európai gondo-
lataiból? Diallo szerint mindent. Mert egy 
világban élünk. Lehetőséget kell teremteni, 
hogy megismerjük egymás kulturális érté-
keit, mert csak akkor vesszük észre, hogy 
problémáinkban is milyen sok a közös. 
 Misszió hát, amit Afrikáért — és Ma-
gyarországért — Vecsésen tesz? Igen, az.”

Kiss Gábor – Vecsési Honismereti Kör

Alpha Diallo

Diallo meséi az író dedikálásával 
(Farkas Tímea „ereklyéje”)

„Kossuth eszméit, Petőfi  verseit 
viszem haza.” (Alpha Diallo)

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

TÉLI MADÁRETETÉS 
kisokos – 1. RÉSZ

Ahogy beköszönt a hideg 
idő és az első fagyok, egyre 

többen gondolnak arra, hogy 
megtöltik a madáretetőket 

fi nomságokkal. 

M adarakat az ember saját örömé-
re etet. Ők nem szorulnak rá, ter-
mészetes számukra a tél, találnak 

elég eleséget, ha pedig keveslik, egyszerűen 
tovább repülnek. Mégis szívet melengető az 
ablakból fi gyelni, ahogy a máskor távolság-
tartó, vagy a kertünkben egyébként nem lá-
tott madarak ilyenkor közelebb merészked-
nek. Mivel etessük őket és hogyan? Ebben 
a kérdésben kínál egy kis útmutatást kétré-
szes sorozatunk.

Olajos magvak
Az olajos magvak magas tápértékkel ren-
delkeznek, és télen még az amúgy rovar-

evő madarak egy része is (pl. fekete rigó 
vagy a cinegefélék) szívesen fogyasztják. 
Fontos, hogy a magokat mindig nyersen, 
tehát nem pirított, sózott formában adjuk. 
A madáretetők legkézenfekvőbb tartalma 
a fekete napraforgó, melyben jóval több az 
olaj, mint a csíkosban, és a héja sem túl ke-
mény. Ha tavasszal ültetünk párat, nyáron 
a virág igazi dísze lesz kertünknek, ősszel 
pedig az érett napraforgótányér terített asz-
tal a madaraknak. Ha ültetésre nincs mó-
dunk, sok helyen vásárolhatunk naprafor-
gómagot, hogy megtöltsük az etetőt. Míg 
egyes fajok ügyesen feltörik a magokat, a 
balkáni gerlék egészben nyelik le. Ők még 
a búzát és a kukoricaszemeket is felkapkod-
ják. Kisebb énekesmadarak számára érde-
mes a napraforgó közé apróbb magokat is 
keverni, mint amilyen a mák, vagy a köles. 
 Kereskedésekben sok helyen kapható na-
túr földimogyoró. Meglehetősen drága, vi-
szont rendkívül tápláló. A maradék dióbél, 
vagy törökmogyoró is nagy népszerűség-
nek fog örvendeni: ha vegyítjük a naprafor-
gómaggal, egészen biztosan elsőként fogy 
majd el. Az olyan parányi madarak, mint 
az ökörszem vagy a fenyvescinege a töb-
bi madár által meghagyott törmeléket csi-
pegeti fel, de az erősebb csőrű vendégek
– például a szajkó, varjú, fakopáncs – akár 
héjastul megbirkóznak vele. Amikor ma-
dáretetésre gondolunk, elsőként leginkább 
a lábon álló, ablakba kitett, vagy fára füg-
gesztett etetők jutnak eszünkbe. Ne feled-
jük viszont, hogy vannak olyan madarak, 
melyek jobban szeretnek a földről táplál-
kozni. A zöldike, a csíz, vagy az erdei pinty 
például inkább az etetőből kiesett szeme-
ket szedegetik, ezért nekik érdemes a föld-
re is szórni.

Állati 
eredetű 
fehérjék 
és zsírok
Fontos energiaforrás 
a madarak számára 
az állati zsiradék is. 
A legközismertebb 
ilyen eledeltípus a 
faggyú és mag keve-
rékből gyúrt cinke-
golyó. Akár házilag 
is készíthetjük: erről 

számos információt találhatunk az interne-
ten. Vannak azonban még egyéb olyan fehér-
je- és zsírforrások, amiket szívesen fogyasz-
tanak a madarak. Tehetünk ki nekik sótlan 
vagy kifőzött szalonnát, esetleg kacsa- vagy 
libahájat. A cinegék, vörösbegyek, de akár 
az ökörszem is előszeretettel látogatja a kitett 
sótlan vajkockát. Komoly előnye ezeknek az 
eleségeknek, hogy nagy hidegben sem fagy-
nak keményre, így a gyengébb csőrű, kistes-
tű rovarevők – mint az egyre nagyobb szám-
ban áttelelő házi rozsdafarkú, barátposzáta 
és csilpcsalpfüzike – is tudnak belőle csipe-
getni. Szintén próbálkozhatunk reszelt sajt-
tal, vagy natúr lágy sajtokkal, illetve túróval. 
Ha pedig marad egy kis keményre főtt tojás, 
a madarak annak is örülnek.
 

Egyéb főtt fi nomságok
Ha igazán változatosan szeretnénk etetni a 
madarakat, meglephetjük őket többféle főtt 
finomsággal. Nálunk a maradék főtt rizs 
nagyon fogy, szeretik a gerlék, és a rigók is 
ugyanilyen örömmel fogyasztják. Kísérle-
tezhetünk más dolgokkal is: a madarak szí-
vesen keresgélnek a konyhai maradékok-
ban, így a rizs mellett jöhet a főtt krumpli, 
és tészta is. Ha pedig akad főtt sárgarépa és 
egyéb zöldségek, azt szintén megcsipeget-
hetik. Arra érdemes fi gyelni, hogy a zöldsé-
gek hamar megpenészednek, így ne tároljuk 
sokáig a madáretetőn, és ha nagy hideg van, 
kővé fagynak, amit már nem tudnak megen-
ni a madarak.
 A decemberi Vecsési Tájékoztatóban olvas-
hatnak majd a madaraknak adható gyümöl-
csökről és a bogyóetetőről. Szintén kiderül, 
mivel ne etessünk semmiképpen, valamint 
szó lesz a madáretetők egyik nem várt, mél-
tóságteljes látogatójáról, a karvalyról.

Kiricsi Ágnes, Vecsési Madárles
Fotók: Lengyel HajnalkaTengelicek, zöldikék és házi verebek talajetetőn

Őszapók a cinkegolyón

Meggyvágó napraforgómagot tör
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Tízedik alkalommal rendezte meg a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pest Megyei Igazgatósága a Gólkirályok Gáláját. Az Megyeháza 

dísztermében megtartott eseményen vecsési korosztályos 
labdarúgók és az első csapat játékosa is kitüntetésben részesült. 

  Októberben rendezték a soft csapatbaj-
nokság utolsó fordulóját. A VSE I. csapata 
éllovasként kezdte meg a fordulót, és a nap 
végéig megőrizte előkelő helyezését, így tör-
ténelmi siker született. Magyar bajnok a Ve-
csés I. csapata!
 Az utolsó fordulót úgy kezdte a csapat
– mivel az eddigi fordulókon egy döntetlen 
kivételével minden meccsét megnyerte –, ha 
három pontot szerez, bajnoki címet ünnepel-
het. A fi úk a Smile DC csapatával kezdtek, ők 
a második helyen álltak, így mindjárt a papí-
ron legnehezebb ellenféllel kellett megküzde-
ni. A csapat semmit nem bízott a véletlenre, és 
9-3 arányban legyőzte ellenfelét. A következő 
meccs előtt már csak egy pont kellett, a Soul 
DC csapata ellen, a csapat szintén 9-3 arány-
ban nyert, és két meccsel a vége előtt meg-
szerezte a magyar bajnoki címet! Jól mutat-
ja a csapatfegyelmet, hogy a srácok az utolsó 
két meccsüket is megnyerték. A Hírös Huno-
kat 9-5, a Dö-Mik csapatát pedig örömjáték-
kal 9-1-re győzték le. A vecsési darts törté-
nelmének ez az első soft csapat bajnoki címe. 

T íz évvel ezelőtt hagyományteremtő 
szándékkal indították el a Gólkirá-
lyok Gáláját. Az eseményen az U13-

as korosztálytól díjazzák a legtöbb gólt szerző 
labdarúgókat, beleértve az öregfi ú-, a női- és 
a futsal-bajnokságok legeredményesebb játé-
kosait is. A díjátadó gálát minden évben a Me-
gyeháza dísztermében tartják, ezzel is emel-
ve az esemény rangját. Az idei gálát Szlahó 
Csaba polgármester, az MLSZ Pest megyei 
társadalmi elnöke nyitotta meg. 

 A bajnoki címet elhódító csapat tagjai: 
Börzsei János (CSK), Helfrich Patrik, Jakab 
Péter, Jehirszki György, Kozselka István, Papp 
János, Papp Rajmund, Pinczés Dániel. Szív-
ből gratulálunk a történelmi sikerhez.
 Szakosztályunk továbbra is egy minden 
igényt kielégítő edzőteremben várja az ér-
deklődőket. Minden, a játékkal kapcsolatos 
dologban rendelkezésére állunk. Facebookon 
elérhető a Vecsés SE Darts Szakosztály hiva-

SPORT

Történelmi darts siker: magyar bajnok a VSE I.

Vecsési labdarúgókat is díjaztak 
A GÓLKIRÁLYOK GÁLÁJÁN

talos oldala. Itt folyamatosan frissülnek híre-
ink, eredményeink.
 Amennyiben bárki kedvet kapna a darts 
sport kipróbálására, megismerésére, a követ-
kező elérhetőségeken érdeklődhet: Nagy Lász-
ló szakosztályvezető: 06-20/225-1037, Góczi 
Attila edzések: 06-20/351-9699. Címünk: Ve-
csés Fő út 112. (Táblabolt épülete)
 Várunk mindenkit szeretettel! 

Forgács László

A bajnoki címet elhódító VSE I. csapat tagjai: 
Papp J., Pinczés, Börzsei, Jehirszki, Helfrich, Papp R.

 – A Gólkirályok Gálája koncepciója, hogy 
minden alkalommal volt NB I.-es gólkirályok 
adják át a díjakat. Idén ősszel Hahn János (Pak-
si FC), az OTP Bank Liga 2020/2021-es sze-
zonjának gólkirálya (22 találatot jegyzett) és 
Bajzát Péter, aki a Győri ETO FC színeiben 
2007-ben és 2009-ben is elhódította a gólki-
rályi címet, adta át az elismeréseket a megyei 

játékosoknak. A koronavírus-járvány miatt ta-
valy nem tudtuk megtartani az eseményt, ezért 
az elmúlt év díjazottjai is most vehették át a 
kitüntetéseket – tudtuk meg Benkő Tamástól, 
az MLSZ Pest megyei igazgatójától. 
 A vecsési labdarúgók közül idén hárman 
részesültek elismerésben az őszi gálán. Kitün-
tetést vehetett át a 15 éves Varga Máté, aki a 
Ferihegy-Vecsés Sportakadémia játékosaként 
termeli a gólokat. A 2020/2021-es idényben 
összesen 51 találatot szerzett, egy évvel ké-
sőbb pedig 23 találatig jutott. Tasnádi János 
Mihály az U17-es korosztály legeredménye-
sebb játékosa lett. A fi atal labdarúgó szintén 
a Ferihegy-Vecsés Sportakadémián palléro-
zódik, és a 2021/2022-es szezonban összesen 
42 találatig jutott. Az idei bajnokságban már 
16 találatnál jár, ebből 14-et az U17-es bajnok-
ság B csoportjában szerzett, és 2 gólt lőtt az 
U19-es bajnokság kiemelt B csoportjában. Ki-
tüntetésben részesült Horváth László Dávid 
is, igaz, ő még gyömrői színekben lett gólki-
rály, de nyár óta már a Vecsési FC első csa-
patát erősíti. Horváth két évvel ezelőtt a Pest 
megyei II. osztályú bajnokságban 42 gólt szer-
zett, tavaly pedig a Gyömrő játékosaként 22 
találatig jutott a megyei I. osztályban. Idén 
is termeli a gólokat, a Vecsési FC játékosa-
ként eddig 12 tétmérkőzésen lépett pályára 
és nyolcszor talált be az ellenfél kapujába.     
 A Ferihegy-Vecsés Sportakadémia edző-
jétől, Kiss Györgytől értesültünk róla, hogy 
tavasszal három vecsési játékos, Kiss Ádám, 
Juhász Dominik és Troznai Dávid (valameny-
nyien az akadémia utánpótlás játékosai) szin-
tén gólkirályi címért kapott elismerést a szö-
vetségtől.  varga   

Varga Máté (középen) a Ferihegy-
Vecsés Sportakadémia játékosa

Horváth László Dá-
vid még gyömrői 
színekben lett gól-
király, de nyár óta a 
Vecsési FC-t erősíti

Tasnádi János 
Mihály az U17 
korosztály leg-
jobb góllövője

Hirdetés

KÖRNYEZET

A Központi Statisztikai Hivatal „Egyéni gazdaságok decemberi össze-
írása 2022” elnevezésű adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a 
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 
pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az 
EU, valamint a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók rész-
vételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.

Mezőgazdasági összeírást 
hajt végre Vecsésen a KSH

A felvétel nem teljes körű, a minta ki-
választása matematikai-statisztikai 
módszerrel történt, a válaszadás azon-

ban az adatfelvételre kijelöltek számára köte-
lező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése 
érdekében a 2020. évi Agrárcenzust köve-
tően a hivatal nagymértékben csökkentette 
az adatszolgáltatók számát és a kérdőív ter-
jedelmét is, amit az adminisztratív adatfor-
rások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara) információinak át-
vétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva sze-
replő adminisztratív azonosítók ellenőrzése 
tesz lehetővé.
 Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítják 
az online önkitöltési lehetőséget november 

14. és 25. között, amely időszak alatt a szá-
mukra legalkalmasabb időpontban teljesít-
hetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Er-
ről e-mailben vagy postai úton kaptak névre 
szóló tájékoztatást. 
 A kérdőívet november 25-éig kitöltők kö-
zött egy 50 000 forint értékű ajándékutalványt 
sorsolnak ki. Az önkitöltés lehetőségével 
nem élőket összeírók keresik fel személye-
sen 2022. november 26. és december 15. kö-
zött.
 Az összeírási munkát a KSH megbízá-
sából a Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló ösz-
szeírók végzik, akik fényképes igazolványu-
kat az adatfelvétel megkezdése előtt kötele-

sek felmutatni. A felvétel elektronikusan, a 
KSH által biztosított tableteken történik. Az 
összeírók nem a teljes települést, kizárólag 
csak a konkrét, címlistán szereplő címeket 
keresik fel.
 A korábbi gyakorlatnak megfelelően ennél 
az összeírásnál is szorgalmazzák az interne-
tes kitöltés alkalmazását, ami az adatszolgál-
tatás gyors és kényelmes módja, továbbá a 
személyes kikérdezés mellett lehetővé tették 
a telefonos kikérdezést is az összeírók szá-
mára.
 A felvétel során nyert információkat ki-
zárólag statisztikai célokra használják fel, 
azokat más szervek, személyek részére nem 
adják ki, az eredmények közlése pedig ösz-
szesítve, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvénynek, valamint az Európai 
Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi 
rendeletének (GDPR) megfelelően történik.
 A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/
mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt to-
vábbi tájékoztatást. VT info
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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

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

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A Budapest Airport számára kiemelten fontos, hogy folyamatosan 
kapcsolatot tartson a helyi önkormányzatokkal, törődjön a helyi 
lakosokkal, közösségekkel, és segítse előmozdítani a szomszédos 

települések fejlesztéseit. A légikikötő iparűzési és helyi adók révén 
évente több milliárd forinttal járul hozzá az önkormányzatok 

bevételeihez és a közösségi beruházásokhoz. Vecsés Város 
Önkormányzatával is évek óta szoros és hatékony együttműködést 

folytat a vállalat, melynek keretén belül a repülőtér az idei 
évben közel 40 millió forinttal támogatta a térség fejlődését.  

Szomszédok vagyunk, 
EGYÜTT FEJLŐDÜNK!

A repülőteret üzemeltető vállalat hisz 
abban, hogy a fejlődés egyik kulcsa 
a közös gondolkodás, a kölcsönös 

párbeszéd és a szomszédságában lévő ön-
kormányzatokkal és lakosokkal való együtt-
működés. Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
a környező települések és kerületek, vala-
mint a repülőtér megismerje egymás igénye-
it, érdekeit, a lakosok pedig szélesebb rálá-
tást kapjanak a repülőtér működésére, és az 
azzal járó előnyökre. 

Helyi iskolák korszerűsítése 
A Budapest Airport az elmúlt években is folya-
matosan segítette több szomszédos intézmény, 
óvoda és iskola fejlődését, közterületek meg-
újulását, emellett iparűzési és helyi adók ré-

vén évente többmilliárd forinttal 
járul hozzá az önkormány-

zatok bevételeihez és 
a közösségi beru-

házásokhoz. 
A társa-

sági adóból adható támogatásokat felelősen, 
a helyi közösségek igényeit szem előtt tart-
va osztja el.
 A vállalat folyamatosan egyeztet a vecsési 
önkormányzat képviselőivel is, hogy felmér-
je a településen azon közintézmények körét – 
elsősorban iskolákat és óvodákat -, ahol ab-
lakszigetelés és ezzel összefüggésben egyéb 
felújítási munkák szükségesek. Ennek köszön-
hetően összesen 25 millió forintos támogatás-
sal a vecsési Grassalkovich Antal Általános 
Iskola épületének egy része új nyílászárókat 
kap a közeljövőben, a kivitelezés a tervek sze-
rint 2022 év végén fejeződik be. 

Megújult a Vecsési Sportpálya 
közkedvelt létesítménye 
Idén tavasszal felújításon esett át a sokak ál-
tal ismert és kedvelt Gól büfé, ami évtizedek 
óta látja vendégül a Vecsési Sportpálya játé-
kosait, szurkolóit és látogatóit. Az étkezdét 
szinte minden vecsési lakos jól ismeri, hiszen 
a focimeccsek élményéhez szorosan hozzá-
tartozik az épület. A bisztróban megújult a 

vendégtér, a konyha és a raktár is új külsőt 
kapott, valamint kicserélték a nyílászáró-

kat és a burkolatokat is, 
így már a felújított ét-
kezőhelyiségben lehet 
ünnepelni a gólokat. 

 Az ikonikus helyiség korszerűsítése a Bu-
dapest Airport 15 millió forintos támogatá-
sával valósult meg. 

Megbízható és stabil munkaadó
A környék egyik legnagyobb munkaadó-
jaként és adófi zetőjeként a Budapest Air-
port arra törekszik, hogy az itt élő lakókö-
zösségeknek felelős és megbízható partnere 
legyen, továbbá célja, hogy a szomszédsá-
gában lakó közösségek – köztük Vecsés is –
elsősorban jelentős munkaadóként, a tér-
ség fejlődésének motorjaként és megbíz-
ható partnerként tekintsen a repülőtér üze-
meltetőjére. 
 A Budapest Airport munkavállalóival 
együttműködve, egymást támogatva halad 
előre. A vállalatnál jelenleg közel 1 400 
fő dolgozik, emellett a BUD Cargo City 
további 2000 közvetlen munkahelyet je-
lent a repülőtéren, és még további tizen-
kétezret a hozzá kapcsolódó ökosziszté-
ma révén.
 A repülőtér folyamatosan bővíti munka-
vállalóinak körét, hiszen közös cél, hogy a 
lehető legjobb szolgáltatást biztosítsák az 
utasaik számára a repülőtéren. Az aktuális 
állásajánlatokat a https://karrier.bud.hu/ 
oldalon lehet megtekinteni.  
 A munkavállalók a nehezebb időszakok-
ban is számíthatnak a vállalatra. A Buda-
pest Airport a jelenlegi gazdasági helyze-
tet mérlegelve rendkívüli, 10 százalékos 
béremelés mellett döntött, amely már 2022 
októberétől érvénybe is lépett a BUD cso-
port munkavállalói számára. A repülőtér-
üzemeltető az idén márciusi, átlagosan 13 
százalékos béremelést követően tett javasla-
tot a további bérfejlesztés mértékére, ame-
lyet a szakszervezeti képviselők egyönte-
tűen elfogadtak. A vállalat számára fontos 
a dolgozói jólléte és biztonsága, hiszen a 
siker kulcsa az ő kezükben is van. 

Együttműködés a helyi médiával 
A Budapest Airport az elmúlt másfél évben 
a korábbiaknál sokkal szorosabb együttmű-
ködést kezdeményezett a helyi médiumok-
kal annak érdekében, hogy a szomszédos 
kerületek és városok minden, a lakosságot 
érintő és a repülőtérhez kapcsolódó hír-
ről időben és első kézből értesülhessenek.  
A Vecsési Tájékoztató lappal tavaly ősszel 
kezdődött meg a közös munka, a megjele-
nő cikkek mind olyan témákat dolgoznak 
fel, amelyek a helyi lakosokat érdekelhe-
tik és érintik: zajvédelemi programról, a 
kerületekben megvalósuló felújításokról, 
olyan repülőtéri tevékenységekről, szol-
gáltatásokról, melyek a helyi lakosok szá-
mára kevésbé láthatók.
 Idén ősszel a Williams TV-vel is elindult 
az együttműködés, melynek során színes és 
izgalmas riportok várhatóak a következő egy 
év során.  (x)
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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

REKLÁM
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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

www.balinezmasszazs.hu

 

 
200 m2  

TAPASZTALJA MEG EZT  
A KÜLÖNLEGES MASSZÁZS-
ÉLMÉNYT EREDETI BALINÉZ 

TERAPEUTÁINK ÁLTAL!

AJÁNDÉKKÁRTYA KARÁCSONYRA
8000 Ft/60 perc

Vásárlás személyesen vagy elektronikus  
utalvány a weboldalon keresztül

s 

JELENTKEZZ OPERÁTORNAK VECSÉSRE!

BRUTTÓ: 464.000-520.000 Ft/hó

BRUTTÓ: 50.000 Ft / REZSITÁMOGATÁS

BRUTTÓ: 20.000 Ft / MOZGÓBÉR
BRUTTÓ: 15.000 Ft / BÉRKIEGÉSZÍTÉS

1

3
4

2

Humilitas Group

JELENTKEZZ!

REKLÁMREKLÁM
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Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
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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 
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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. 

INFORMÁCIÓK

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) – november 21-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –   november 28-ával.
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 5-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – december 12-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 29-350-270) – december 19-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  december 26-ával
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

VÁLTOZÁS! November 14-étől hét közben az ügyeletes patika csak 22 óráig van nyitva! 
(Éjszaka is elérhető patika a közelben a Gyáli Non-Stop Gyógyszertár, amely minden nap 
0 órától 24 óráig tart nyitva. Címe: Gyál, Munkácsy Mihály u. 117. Tel.: 29/740-389.) 
Hétvégén folyamatos a nyitva tartás!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda 2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda 2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

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!

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

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

 
JAVÍTÁS

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t
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• 
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• 
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• 
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• 
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Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

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!



Lakossági élelmiszer-házhozszállítás Vecsésen

A TELJES ÜNNEPI KÍNÁLATUNKÉRT  
LÁTOGASSON EL WEBÁRUHÁZUNKBA! 

SHOP.JEGTRADE.HU

Konyhakész pontyszelet
gyorsfagyasztott, tasakban . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halászlé alap
gyorsfagyasztott, tasakban . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gyorsfagyasztott tej, ikra, vákuumtasakban . . . . .

gyorsfagyasztott, tégelyben . . . . . . . . . . . . . . . . .

gyorsfagyasztott, tégelyben . . . . . . . . . . . . . . . . .

gyorsfagyasztott vödrös halászlé,  
 . . . . . . . . . . . . . . .

Kész halászlé, halszelet nélkül
gyorsfagyasztott vödrös halászlé  . . . . . . . . . . . . . .

 . . .  

gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . . .
gyorsfagyasztott, tasakban . . .  

gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . . .

gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . .  

gyorsfagyasztott, vákuumtasakban  . . . . . . . . . . .
 

gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . . .

 
gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . . .  

gyorsfagyasztott, tasakban  . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

gyorsfagyasztott, vákuumtasakban  . . . . . . . . . . .
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Réteslap gyorsfagyasztott . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gyorsfagyasztott . . . . . . . . . . . .
 

szelet  . . . . . . . . . .
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