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  Az önkormányzat 
idén is segíti a vecsé-
si rászorulók kará-
csonyát. Az elmúlt 
évekhez hasonló-
an tartósélelmiszer-
csomaggal támogat-
ják a szerény anyagi 
körülmények között 
élőket. Idén 350 élel-
miszer csomagot 
osztanak ki az ün-
nepek előtt. 
 Skribekné Komár 
Ágnes, az önkor-
mányzat szociális bizottságának elnöke kér-
désünkre elmondta, az élelmiszerárak jelen-
tős emelkedése miatt idén duplájára, 4 millió 
forintra emelte az önkormányzat az élelmi-
szercsomagokra fordítható keretösszeget. 
 – A csomagok elsősorban alapvető tartós-
élelmiszereket tartalmaznak, emellett egy kis 
édesség, csokoládé, lekvár és szaloncukor is 

Élelmiszercsomaggal 
segítik a rászorulókat 

Kedves 
Vecsési 
Polgárok!

HÍREK

TÉLI IGAZGATÁSI
SZÜNET 
Vecsés Város jegyzője, Mohainé Ja-
kab Anikó arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a képviselő-testület önkormány-
zati határozata alapján a polgármeste-
ri hivatal igazgatási szünetet tart 2022. 
december 22. és 2023. január 6. kö-
zött. Az igazgatási szünet idején a hiva-
tal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz. 
A halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés 
az említett időtartam alatt a temetke-
zési cégeknél intézhető: SZIGÜ Temet-
kezés (Vecsés, Ecseri út 13.), Alphavik 95 
Temetkezési Kft. (Vecsés, Károly u. 2.).
 A polgármesteri hivatal első ügyfélfo-
gadási napja 2023. január 9-én lesz.

VT info

AZ UTCA HANGJA

A közelgő karácsony 
apropóján a készülődésről és 
a családok ünnepi szokásairól 

kérdeztük a járókelőket. 

Másfél évvel ezelőtt költöztünk Ve-
csésre. Korábban a karácsonyi csa-
ládi összejövetel úgy történt, hogy a 
párommal együtt elmentünk Gyön-
gyösre a bátyámékhoz. Idén vállal-

tuk be először a családi ka-
rácsony megszervezését. 

Izgatottan készülünk 
az ünnepi alkalom-

ra, várjuk a szü-
lőket és három 
testvéremet. Mi-
után testvére-
imnek már van-
nak gyerekei, 

így összesen ti-
zennégyen le-

szünk. Nálunk 
még nincs gye-

rek, de az a fontos, 
hogy a család együtt le-

gyen. Ilyenkor nem az ajándé-
kokra helyezzük a hangsúlyt. Édes-
anyám és a nővérem Nyíregyházáról 
jönnek, a bátyám Gyöngyösön lakik, 
és Vecsés lesz idén a karácsonyi köz-

pont. Azért az ajándékokat sem 
felejtjük el, különösen a gye-

rekeket szoktuk megaján-
dékozni, aszerint, hogy 

kinek éppen milyen kor-
szaka van. A felnőttek 
pedig jelképes ajándé-
kokkal kedveskednek 
egymásnak. Karácso-
nyi ajándékként a jövő 

évtől pedig remélhe-
tőleg csökkenő árakat, 

és gazdasági értelemben 
kevésbé szigorú évet szeret-

nék, mint az idei volt.

Én a munkahelyemen leszek, miután 
diszpécserként dolgozom, aznap 24 órá-
ban be leszek osztva. Másnap a párom-
mal megünnepeljük a karácsonyt. A 
gyerekek már felnőttek, és mindannyian 
kint élnek külföldön, ezért nagyobb csa-
ládi ünnepi rendezvényt idén nem terve-
zünk. A párom jelenleg éppen látogató-
ban van náluk, igyekszünk úgy tervezni, 
hogy egyszer egy évben a család láthas-
sa egymást. A jelenlegi romló hazai gaz-
dasági helyzetben sok magyar vállal kül-
földön munkát. A mi gyerekeink is így 

döntöttek a 
családjuk-
kal együtt. A 
helyzet az, 
hogy kint 
kedvezőbb 
feltételek 
mellett ma-
gasabb jöve-
delemre tesz-
nek szert, ezért 
megértem az el-
határozásukat. 

Magam szervezem a csa-
ládi karácsonyi ösz-
szejövetelt, azaz vá-
rom édesapámat 
és persze a gye-
rekeket. Fon-
tosnak tartom, 
hogy összejöj-
jön család, és 
persze az aján-
dékokról sem fe-
ledkezünk meg. 
Én kevésbé tárgyi 
ajándékot, hanem él-

ménykuponokat szoktam ajándékozni, 
ami azt jelenti, hogy a megaján-

dékozott személynek van 
egy éve, hogy bizonyos 

szolgáltatást igény-
be vegyen. Ez le-

het akár pihenés 
egy kastély szál-
lóban. A helyzet 
az, hogy amire 
valóban szükség 
van, például egy 

télikabát, azzal 
nem lehet karácso-

nyig várni, azt adott 
esetben azonnal meg 

kell vásárolni. A gyerekek húsz év felet-
tiek, és mindenki megy a maga útján, 
így az élménykuponoknál maguk dön-
tik el, hogy mikor szeretnék ezt a lehető-
séget kihasználni. Nálunk nem csupán a 
karácsonyi ünnepek alatt jövünk össze, 
én hétvégeken is találkozom édesapám-
mal. A gyerekekkel is szorosan tartjuk a 
kapcsolatot, de amikor két napra ösz-
szejövünk, az vagy karácsonykor, vagy 
szilveszterkor történik. Karácsonyra kí-
vánom, hogy gazdaságilag kiszámítha-
tóvá váljon az életünk, mert per pillanat 
tervezni semmit sem lehet. Ajándékként 
pedig a legjobbakat kívánom minden 
olvasó számára.   Práczki Péter

Szabó Csilla 

Bakró Attila 

D ecemberre általában besűrűsödnek 
a hétköznapjaink. Év vége közeled-
tével sok munkahelyen kapcsolnak 

magasabb fokozatra, a hajtás tetejébe pedig 
az ünnepi készülődésre is időt kell szakíta-
nunk. Az előrelátóbbak már év közben be-
szerzik az ajándékokat, a halogatósabbak 
pedig még az utolsó napokban is az üzlete-
ket járják. De nem csak a meglepetésekről 
kell gondoskodnunk, a takarítás és a kará-
csonyi menü elkészítése is feladja a leckét 

a családoknak. A bevásár-
lás és a főzés egyaránt 
sok időt rabolhat el, ha 
nem vagyunk kellő-
en tudatosak. De a 
feszített tempó kö-
zepette sem volna 
szabad megfeled-
kezni arról, hogy a 
karácsonynak első-
sorban a szeretetről, 
a meghitt együttlét-
ről kellene szólnia. Bí-
zunk benne, hogy a leg-
több vecsési családnál így 
zajlik majd az ünnep, még akkor 
is, ha az oda vezető út nem lesz mentes a 
zökkenőktől. 
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Fazekasné Judit

került az összeállításba – mondta Skribekné. 
Hozzátette, hogy az élelmiszercsomagokat 
szociális rászorultság alapján osztják ki, és 
még az ünnepek előtt eljuttatják az érintet-
teknek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ, a Gondozási Központ munka-
társai, illetve a képviselő-testület tagjai.  VN

Hogyan készül  

AZ ÜNNEPEKRE? 

Egyre hűvösebbek a reggelek, és egyre rövi-
debbek a nappalok. Beköszöntött a tél, ez a 
nyirkos szomorkás hideg évszak, ugyanak-
kor lassan itt a karácsony, a szeretet ünnepe!
 Az adventi várakozás, az ünnepi fények, 
ízek és illatok időszaka elérkezett. Az emberek 
szíve ezekben a szürke hideg napokban meg-
telik az ünnepi készülődés melegével, hiszen 
ilyenkor már szépen lassan mindenkit elér a 
karácsony szelleme.
 Minden vasárnap meggyújtunk egy gyer-
tyát az adventi koszorún, és csendesen, meg-
hitten várjuk az ünnepet miközben a hit, a re-
mény, és az öröm tölti be szívünket. Együtt 
vagyunk békében, családunk és barátaink 
társaságában. Úgy gondolom ez a legszebb 
ajándék, mely erőt és hitet ad az élet nehéz-
ségeivel szemben.
 Áldott békés karácsonyt, és sikerekben gaz-
dag boldog új évet kívánok Önöknek!

dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP
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 INTERJÚ  INTERJÚ 

„A nehéz időkben is 
előre kell tekintenünk”

Bár nem túl optimista a je lenlegi helyzetben, de a város 
első embere bízik benne, ahogy minden más, úgy ez a nehéz 

időszak is elmúlik egyszer, és akkor újra könnyebb lesz az 
életünk. Évzáró interjú Szlahó Csaba polgármesterrel. 

A z elmúlt évek, beleértve az ideit is, 
tele voltak kihívásokkal. Két éven át 
aggódtunk a koronavírus-járvány 

miatt, idén pedig az orosz-ukrán háború és 
az elszabadult infl áció állítja új helyzet elé 
hazánkat. Mennyire nehéz ilyen vészterhes 
időkben polgármesternek lenni? 
 – A nem kívánt és váratlan kihívások 
mindig alaposan megnehezítik a város irá-
nyítását. A Covid-járványt széleskörű vá-
rosi összefogással sikerült átvészelni. Igaz, 
hogy a védekezés komoly többletköltségek-
kel járt, illetve attól is tartottunk, hogy a be-
vételeink jelentősen csökkenni fognak, de 
szerencsére végül ez nem következett be. 
Ettől sokkal fájóbb veszteséget jelent, ha a 
járványban elhunyt honfi társainkra gondo-
lunk. Az idei év a háborúval már másfajta 
kihívás elé állítja az országot és Vecsést is. 
A jelenlegi helyzetben nem vagyok túl opti-
mista, az energiaárak emelkedése és az inf-
láció együttesen súlyos anyagi terhet ró az 
önkormányzatokra. Januártól megszűnnek 
a helyhatóságokra vonatkozó állami ked-
vezmények, ami azt jelenti, hogy piaci áron 
kell beszereznünk az energiát. A bizonyta-
lanság általában véve rossz, és ez ma átszö-
vi mindennapjainkat. Egyelőre csak előzetes 
kalkulációkkal rendelkezünk, ezek szerint 
az áram ára akár hétszeresére, a gázé pe-
dig tízszeresére is emelkedhet. Nem látom 
tisztán, hogy az önkormányzatok hogyan 
tudják kigazdálkodni az ilyen mértékű drá-
gulást. Városunk intézményeinek és épüle-
teinek energiafelhasználást átvilágítottuk, a 
régi épületeink egy részét be is zárjuk. Az 
érintett civil szervezetekkel egyeztetünk, 
próbálunk számukra olyan helyet biztosí-
tani, amely sokkal költséghatékonyabban 
üzemeltethető. Télre mindenkinek meg kell 
húznia a nadrágszíjat, hogy ki tudjuk gaz-
dálkodni a megnövekedett költségeket.  

– Az érintett szervezetek, egyesületek meg-
értik ezeket a döntéseket? 
 – Nyilván mindenkinek kellemetlen, 
amikor a meglevő szolgáltatások kondí-

cióiból vissza kell venni. Az egyesületek-
nek, a hivatalnak, a képviselő-testületnek 
és nekem is rossz ez, de felelős döntést kell 
hoznunk, és a jelenlegi helyzetben meg kell 
tennünk ezeket a lépéseket. A problémák 
ismertek, családi szinten is tapasztalha-
tók, az emberek tisztában vannak a körül-
ményekkel. Az energiaszámlák kifi zeté-
se a költségvetésünkhöz mérten korábban 
nem jelentett gondot, de ez most megvál-
tozott. Arra törekszünk, hogy ezek az át-
alakítások a lehető legkisebb fájdalommal 
járjanak, ezért mindenkivel egyeztetünk. A 
korszerűbb épületeinkben szeretnénk helyet 
biztosítani az érintett csoportoknak, példá-
ul a Bálint Ágnes Kulturális Központban, 
amely igen jó energiahatékonysági muta-
tókkal rendelkezik. 

– A városi intézményeket milyen mértékben 
érinti az energiaárak emelkedése? 
 – Az intézményvezetőket arra kértük, 
hogy hetente ellenőrizzék a mérőórák ál-
lását. Minden javaslatot támogatunk, ame-
lyek segítik a spórolást. Abból a szempont-
ból szerencsések vagyunk, hogy az elmúlt 
években az intézményeink jelentős részét 
korszerűsítettük. A polgármesteri hivatal-
ban a napelemeknek köszönhetően áram-
mal fűtünk, a szakrendelő épületében ön-
erős beruházás keretében korszerűsítettük 
a kazánokat, és napelemeket is telepítettek, 
a régi izzókat LED-es világítótestekre cse-
rélték. A világítás korszerűsítését a többi in-
tézményben is megkezdtük, csakúgy, mint a 
hőszabályozók beépítését a régi fűtésrend-
szerekbe. A családsegítőt egy felújított és 
minden szempontból korszerűbb épületbe 
költöztettük. A Grassalkovich iskolában 
tavaly korszerűsítettük a fűtést, a homlok-
zati nyílászárók cseréjének első üteme pe-
dig részben önerőből, másrészt támogatók 
hozzájárulásával valósul meg. A bölcsődé-
ink energiahatékonysági mutatói is megfe-
lelőek. Ha ezeket a korszerűsítéseket nem 
tesszük meg korábban, akkor most sokkal 
nehezebb helyzetben lennénk. 

– Arról is lehetett hallani, hogy a közvilá-
gítás csökkentése is szerepel a megtakarí-
tást célzó tervek között.  
 – A közvilágítás eddig 20 millió forint-
ba került, de január 1-jétől ennek többszö-
röse lesz a díja, amit már nehéz kigazdál-
kodni. Ezért mérlegelnünk kell, hogy ezen 
a téren hogyan tudunk takarékoskodni. Egy 
biztos, hogy ez nem mehet a közbiztonság 
rovására. A karácsonyi díszkivilágítás ára 
idén hétmillió forintba került volna, ezért 
ezt idén a városközpontra szűkítettük. 

– Egy hónappal ezelőtt a kisposta bezárá-
sa borzolta a közvéleményt. Azóta tárgya-
lások is voltak az ügyben. Milyen ered-
ménnyel jártak?  
 – Országgyűlési képviselőnkkel, Szűcs 
Lajos úrral kerestük fel Fónagy János gaz-
daságfejlesztési ügyekért felelős államtitkárt. 
Azt a választ kaptuk, hogy az újranyitáshoz 
a posta működési költségeinek felét kellene 
átvállalnia az önkormányzatnak. Ebben a 
pénzszállító autó költségeitől kezdve a mun-
kabérekig minden benne van. Hogy ez mek-
kora terhet róna az önkormányzatra, azt nem 
tudjuk, a számokat egyelőre nem ismerjük, 
a számításokat most végzik el a posta ille-
tékesei. Azt látjuk, hogy a trend az elektro-
nikus ügyintézés irányába halad, de az idő-
sek nagy részét nem segíti ki a csekkbefi zető 
automata és a csomagautomata. Ezekhez 
nincsenek hozzászokva, a személyes ügy-
intézést részesítik előnyben. Nekünk az is 
jó volna, ha egy héten háromszor idejönne 
egy postakocsi, ahol elintézhetjük az ügye-
inket. Érdemben akkor tudunk ebben a kér-
désben továbblépni, ha megismerjük, ponto-
san mekkora összeggel kellene támogatnia 
a városnak a posta működését. (Lapzárta-
kor értesültünk róla, hogy szolgáltatási dí-
jat határozott meg a posta, melynek csak a 
végösszegét közölték. Ez másfél évre – eny-
nyi a minimális szerződési idő – durván 54 
millió forint plusz kiadást jelentene a város-
nak. Szerk.)

– Országos szenzáció volt, hogy Vecsésen 
kőolajat talált a MOL. Mit jelent ez a vá-
ros szempontjából?  
 – Bár a média valamiért minket kapott 
fel, tudni kell, hogy Gomba és Tóalmás mel-
lett is vannak olajkutak, amelyek tudomá-
som szerint nem is szerepeltek az országos 

médiában. A hírek sok embert félrevezet-
tek, ezért leszögezném, hogy Vecsés nem 
lesz Dallas vagy Katar, de alapvetően in-
kább jó irányba befolyásolja az életünket 
ez a felfedezés. Kimutatható környezeti ár-
talom nincs, a tankerautók pedig a külterü-
leti útjainkat használják. Minden forintnak 
örülünk, ami plusz forrást jelent az önkor-
mányzatnak, így az ebből várható 15-20 mil-
lió forint bevételnek is. Persze, ez az összeg 
alapjában véve nem fogja megváltoztatni a 
város pénzügyi lehetőségeit. 

– Ebben a nehéz helyzetben is elmond-
hatjuk, hogy négy kiemelt beruházás zaj-
lik a városban. Hogy haladnak ezek a fej-
lesztések? 
 – Kérdés volt számunkra, ha ilyen nehéz 
helyzetben van a gazdaság, akkor a folya-
matban lévő beruházásokat hogyan fejezi 
be az állam? Megnyugtató választ kaptunk 
a kormánytól, miszerint nem kívánnak tor-
zókat látni az országban, ezért a folyamat-
ban lévő beruházások elkészülnek. A kézi-
labda munkacsarnok és a tanuszoda építése 
is jól halad, az állam plusz forrásokat is 
hozzárendelt az építkezésekhez. A létesít-
ményeket jövőre átadják. Az épületek kör-
nyezetével az önkormányzatnak is lesznek 
még feladatai, parkolókat kell építenünk, a 
Halmy teret pedig szeretnénk parkosítani, 
és egy játszótér építését is tervezzük. Az új 
bölcsődénk a terveknek megfelelően épül, 
a pályázaton elnyert támogatáshoz az ön-
kormányzat 240 millió forinttal járult hoz-
zá. Ennek a kiváltására pár héttel ezelőtt az 
országgyűlési képviselőnk közbenjárására 
210 millió forintot kaptunk a kormánytól. 
Ezt a beruházást különösen fontosnak tart-
juk, mert sok kisgyermekes család él a vá-
rosban. A bölcsődei férőhelyek növelésével 
azokat a szülőket tudjuk segíteni, akik sze-
retnének visszatérni a munka világába. A 
0202-es út megépítésére vonatkozó kivite-

lezési szerződést aláírtuk, az érdemi mun-
kákat jövő tavasszal kezdik el. Az út meg-
építése a teherforgalom rendezése miatt 
kiemelten fontos, ezáltal teljes egészében 
elkészül a várost elkerülő úthálózat.    

– Milyen beruházásokat terveznek jövőre? 
 – Vannak terveink, hiszen nekünk a ne-
héz időkben is előre kell tekintenünk. Ener-
getikai szempontból szeretnénk tovább fej-
leszteni az intézményeinket, ez a jelenlegi 
helyzetben a fontossági sorrend elején szere-
pel. A Halmy téri parkosítást és játszótér épí-
tését már említettem, örülnék, ha ezt jövőre 
meg tudnánk valósítani. Emellett tervezzük 
a következő Európai Uniós ciklus forrásai-
nak felhasználását is. A Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program keretében 
4,5 milliárd forint támogatást kapott Vecsés, 
melyből a fenntartható fejlődés irányába tett 
lépéseinket szeretnénk fi nanszírozni. Többek 
között óvodafejlesztésre, energetikai fejlesz-
tésekre, parkosításra, kerékpárutak építésé-
re fordíthatjuk ezeket a forrásokat. De ebből 
az összegből tervezzük egy minden korosz-
tály igényét kielégítő szabadidőpark építését 
a nagy Göci területén.  

– Rövidesen itt a karácsony. Hogyan ké-
szül az ünnepre? 
 – Fontosnak tartom, hogy az ünnep pilla-
natait együtt éljük át. Karácsonykor nálunk 
gyűlik össze a szűk család, erre az alkalom-
ra ünnepi vacsorával és természetesen aján-
dékokkal is készülünk. 

– Üzen valamit az olvasóknak az új évre? 
 – Maradjon meg az egészségük, ez min-
dennél fontosabb. Emellett azt kívánom, 
hogy legyen erejük és türelmük átvészel-
ni ezt a nehéz időszakot. Abban bízhatunk, 
hogy minden vihar elül egyszer, és akkor 
újra könnyebb lesz az életünk.   

Varga Norbert

HÍREK
Kórházi eszköz beszerzését 
segíti az önkormányzat
A vecsési önkormányzat évek óta nyújt 
anyagi támogatást a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és Rendelőintézet alapít-
ványának. A novemberi testületi ülésen 
erre a célra 500 ezer forintot szavazott 
meg a képviselő-testület. Ezzel az ösz-
szeggel egy neurológiai vizsgálógép 
megvásárlásához járult hozzá a város-
vezetés. Szlahó Csaba polgármester el-
mondta, a város érdekelt abban, hogy 
minél jobb eszközök álljanak az orvosok 
rendelkezésére, hiszen sok vecsési bete-
get látnak el a Jahn Ferenc kórházban.
   

Rezsitámogatást 
kapnak a munkavállalók 
Bruttó 50 ezer forint rezsihozzájárulást 
fi zet dolgozóinak az önkormányzat. 
A támogatást az önkormányzati intéz-
mények és cégek összes munkaválla-
lója megkapja decemberben.   

Elnevezték 
a sportlétesítményeket 
A képviselő-testület november 29-ei
ülésén döntött az épülő kézilabda 
munkacsarnok és a tanuszoda nevéről.
 A képviselő-testület és a bizottságok 
egyhangú ajánlása alapján a tanuszo-
dát Lanyi Tanuszodának, a kézilabda 
munkacsarnokot Halmy József Kézi-
labdacsarnoknak fogják nevezni.

Eddig ismeretlen 
kőolajmezőt talált 
a MOL Vecsés határában
Futótűzként terjedt a hazai médiá-
ban, hogy nyári kutatásai eredménye-
ként kőolajat talált a MOL Vecsés ha-
tárában. Bár a településen ettől még 
nem várható az arab országokhoz 
mérhető meggazdagodás, a város-
ra inkább pozitív hatással lehet a fel-
fedezés Szlahó Csaba polgármester 
szerint. Például emelkedhet a város 
iparűzési adóból származó bevétele, 
mert a Vecsés-2 olajkút a MOL telep-
helye lett. A hírek szerint a vecsési lett 
a MOL harmadik legnagyobb hozamú 
magyarországi kútja, amely egyedül 
képes lehet kiváltani az elöregedő al-
győi mező teljes éves természetes ho-
zamcsökkenését.
 Az új kút napi 600 hordó kitermelés-
sel indul, később pedig mintegy 700-
1000 hordónyi olaj napi kitermelését 
tervezi a vállalat. A Vecsés-2 olajkút kö-
rülbelül öt százalékkal növeli az ország 
kőolajkitermelését.
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Különleges karácsonyfát készítettek advent kezdetére a Róder 
Imre Városi Könyvtár horgoló körének tagjai. A 360 színes 

kockából álló, kézimunkával készült ünnepi alkotást a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ előtt állították fel. 

Horgolt karácsonyfa hirdeti 
AZ ÜNNEP KÖZELEDTÉT 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉG

Megköszönték a munkájukat 

A közel öt méter magas horgolt kará-
csonyfa nagy hírverést kapott, de 
azt talán kevesen tudják, hogy egy 

évvel ezelőtt már készült egy hasonló alko-
tás Vecsésen, igaz, az csak két méter magas 
lett, és nem került közszemlére a város fő te-
rén, hanem a városi könyvtárban állították 
ki. (Az alkotás idén is látható a könyvtár-
ban.) A karácsonyfát a helyi horgoló klubot 
vezető Fazekasné Anna készítette, aki már 
akkor elhatározta, hogy a következő ünnep-
re egy újabb dekorációval lepi meg a várost. 
 – Az egész azzal kezdődött, hogy a mező-
kovácsháziak tavaly készítettek egy öt méter 
magas horgolt karácsonyfát. Elnézve a kü-
lönleges alkotást, beindult a fantáziám, azt 
gondoltam, ilyet mi is tudunk csinálni. Szét-
bontottam egy régi ágytakarót, és abból az 
anyagból készítettem el egy hét alatt a két 
méteres fát. Ez után döntöttem el, hogy az 
idei karácsonyra készítünk egy ötméterest
– mondta el az ötletgazda. 
 Fazekasné Anna júniusban kezdte el a 
horgolást, a klub tagjai augusztusban csat-

lakoztak a munkához, a segítségnek kö-
szönhetően szeptemberre el is készült az 
ötméteres alkotás. A karácsonyfa 360 da-
rab úgynevezett nagyikockából állt össze. 
Aki nem hallotta még ezt a kifejezést, an-
nak annyit érdemes tudni, hogy a kezdők 
a nagyikockákon tanulnak meg horgolni, 
ugyanis elkészítésük közben szinte a hor-
golás összes technikája elsajátítható. A ka-
rácsonyfán tizenegyen dolgoztak. Az alko-
tók név szerint: Nagy Eta, Legli Klára, Bakó 
Anna, Bakó Nóra, Pekkerek Éva, Pappné Be-
áta, Papp Tamás, Massza Regina, Vadásziné 
Krisztina, Vadászi Zsófi a és Fazekasné Anna. 
A fa váza fémből van, ezt Brunner Ferenc ké-
szítette el, az összeállításban pedig Brindzik 
László vállalkozó csapata segített.
 

A közösségért is járnak a 
klubba, nem csak a horgolás miatt
A horgoló klub tagjai 2018 februárja óta gyűl-
nek össze hétről-hétre a Róder Imre Városi 
Könyvtárban. Fazekasnét a könyvtár igazga-
tója, Vadászi Mária kérte fel a klub vezetésé-
re. A foglalkozások iránt már a kezdetekkor 
nagy volt az érdeklődés, de a koronavírus-
járvány megtörte a lendületet, mert a sze-
mélyes találkozások elmaradtak. Azóta sze-
rencsére visszaállt a rend, de a létszám még 
alacsonyabb, mint a járvány előtti időkben. A 
résztvevők zöme a 30-as, 40-es korosztály-
ból kerül ki, de idősebbek is szívesen láto-
gatják az alkalmakat, olykor pedig gyerekek 
is jönnek, hogy elsajátítsák a kézimunka for-
télyait a könyvtár horgoló klubjában. Azok 
is szívesen csatlakoznak, akik már gyakor-
lott horgolók, ők a hobbijuk szeretetén túl a 
jó közösség miatt is szeretnek eljárni a fog-
lalkozásokra. 
 – A kezdők itt megtanulhatják az alapokat, 
akik pedig már tudnak horgolni, azok legin-
kább azért jönnek, hogy megvalósítsák az új 

elképzeléseiket. Például jár hozzánk egy kis-
lány, aki az amigurumit, azaz a fi gura horgo-
lást szerette volna megtanulni. Ő teljesen az 
alapoktól kezdte, és ma már önállóan horgol. 
Emellett többeket is a társas együttlét vonz 
ide, szerencsére nagyon jó közösség alakult 
ki – mondta el a klubvezető. 
 Fazekasné elárulta, gyermekkora óta űzi 
ezt a hobbit, mégsem tudja megunni. Pénzt 
ugyan nem hoz a konyhára, de nem is ezért 
csinálja. Az elkészült kézimunkákat a leg-
többször elajándékozza – most éppen a gon-
dozási központ klubtagjainak készít ajándé-
kot karácsonyra, sálakat és sapkákat horgol 
–, ha eladásra kellene készítenie, akkor sze-
rinte a tevékenység el is vesztené hobbi jel-
legét – teszi hozzá. Ettől sokkal többet ér, 
hogy horgolás közben teljesen ki tud kap-
csolódni, olyan ez a számára, mint másnak 
a meditáció. 
 Arra a kérdésünkre, hogy a karácsony-
fa sikerén felbuzdulva tervezik-e újabb vá-

rosi dekoráció elké-
szítését, sejtelmesen 
csak annyit árult el, 
elképzeléseik vannak, 
remélik, hogy ezeket 
húsvétkor viszont lát-
hatjuk a Vecsés köz-
területein.  

Szöveg és kép: varga

 A kulturális központ bejárata 
előtt állították fel az öt méter 
magas horgolt karácsonyfát

360 darab nagyikockából 
állt össze az alkotás

 Fazekasné Anna gyermekkora 
óta horgol, és közel öt éve vezeti

 a könyvtári horgoló klubot  

A z ünnepségen Skribekné Komár Ágnes, 
az önkormányzat szociális bizottságá-
nak elnöke és Halápiné Borbás Ág-

nes, a város aljegyzője is méltatta a gondozási 
központ, a családsegítő, a bölcsődék és a köz-
ponti konyha dolgozóinak áldozatos munkáját. 
 – Ez az a nap, amikor a figyelem azok-
ra a szakemberekre irányul, akik az év min-
den napján a segítségre szoruló honfi társa-
inkért dolgoznak. Tudom, ha bármilyen 

problémával fordulunk önökhöz, a legmaga-
sabb színvonalon, a lehetőségekhez mérten 
maximálisan segítenek annak megoldásában. 
A mostani, kihívásokkal teli időszakban még 
inkább érezzük a szociális szféra fontosságát, 
az elmúlt évek történései és a jelenlegi időszak 
még nagyobb terhet ró az ágazatban dolgozók-
ra.  Nagyon köszönjük áldozatos, embert pró-
báló munkájukat, és jó egészséget kívánok az 
elkövetkező időszakra – mondta Skribekné 
Komár Ágnes. 
 Halápiné Borbás Ágnes aljegyző arról be-
szélt, hogy a jelenlegi válságos időszakban 
egyre többen keresik fel az önkormányzatot 
és kérnek segítséget a mindennapi életükhöz. 
Amint elmondta, nőtt a száma azoknak a je-
lentkezőknek, akik korábban nem voltak ismer-
tek a hivatalban. Ebből arra lehet következtet-
ni, hogy nyílik az olló, egyre többen vannak, 
akik szorult élethelyzetbe kerülnek, a legtöb-
ben a munkahelyük elvesztése miatt. A leg-
nehezebb helyzetben lévők szinte láthatatla-
nok a társadalom számára, a legtöbben nem 
verik nagydobra a problémájukat, ezért sok-
szor megdöbbentő a felismerés, amikor kide-
rül valakiről, mekkora bajban van.
 Az ünnepség keretében Elismerő Oklevéllel 
köszönték meg Ogrin Józsefné eddigi munká-
ját. A Petőfi  Sándor Római Katolikus Általá-

Ogrin Józsefné 34 éve dolgozik 
a Petőfi  iskola konyháján. Munkája 
elismeréseként kitüntetést kapott

A szociális munka napja al-
kalmából köszöntöt ték az ága-
zatban dolgozókat november 
14-én a városháza dísztermében. 

Halápiné Borbás Ágnes 
és Skribekné Komár Ágnes 
köszöntötte a szociális dolgozókat

nos Iskola és Gimnázium munkatársa 34 éve 
dolgozik az intézmény konyháján. 
 – Segítőkész, gyermekszerető egyéniség, 
maga is nagy családot nevelt fel. Úgy érezzük, 
az iskolai közösséget is családjának tekinti. 
Megbízható, vállalt feladatait maradéktalanul 
teljesíti. Szerény, kedves, vidám személyével 
kivívta kollégái, a tanárok, a diákok és az isko-
lavezetés tiszteletét – többek között e szavak-
kal méltatták Ogrin Józsefné több mint három 
évtizede tartó munkásságát. 
 Az ünnepségen Füleki Lívia anyakönyv-
vezető énekekkel ajándékozta meg a közön-
séget, a beszédek után az önkormányzat ven-
dégül látta a megjelenteket.  Vén     

LAKOSSÁGI PIAAC TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételt hajt végre tele-
pülésünkön 2022. decem-
ber végéig (OECD Felnőttek 
Képesség- és Kompetencia-
mérése Program), melynek 
során a 16 és 65 év közötti 
felnőtt lakosság munkavég-
zés és hétköznapi tevékeny-
ségek során használt készsé-
geit és kompetenciáit, ezek 
oktatásban és foglalkozta-
tásban való hasznosulását 
vizsgálja.
 Az adatgyűjtés során a KSH 
megbízásából a Statek Kft. 
fényképes igazolvánnyal ren-
delkező kérdezői keresik fel a 
válaszadókat. Minden sikeres 
interjút követően a válaszadó 
ajándékutalványt kap.
 A mérés kizárólag statiszti-
kai célból történik, a hazai és 

az európai uniós adatvédelmi 
és statisztikai jogszabályok-
nak megfelelően. A válaszok-
ból kizárólag névtelen, össze-
sített statisztikák készülnek. Az 
adatkezelési tájékoztató elér-
hető a felmérés weboldalán: 
www.ksh.hu/piaac. 
 További felvilágosítást hétfő-
től csütörtökig 8 és16 óra 30, 
pénteken 8 és 14 óra között 
a 06-80/200-766 (3-as mel-
lék) telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail címen 
kaphatnak. Az adatgyűjtés-
sel és az eredményekkel kap-
csolatos információkról a KSH 
(www.ksh.hu/piaac), illetve az 
OECD (www.oecd.org/skills/
piaac) weboldalai nyújtanak 
tájékoztatást.
 Köszönjük együttműködé-
süket, támogatásukat, mely-
lyel hozzájárulnak a felmé-
rés sikeres végrehajtásához! 

Vecsési Polgármesteri Hivatal
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KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

Vecsés Város Önkormányzata és anyakönyvi hivatala két 
évnyi kihagyás után újra köszöntötte a jubiláló házaspárokat. 

Az ünnepségen közel háromszázan vettek részt.   

Évtizedek óta együtt 
JÓBAN-ROSSZBAN

Ú jra átélhették a házasság-
kötés meghitt pillanata-
it azok a párok, akik az 

önkormányzat felhívására jelent-
keztek a jubiláló házaspárok ün-
nepségére. A bensőséges hangu-
latú rendezvényt november 26-án 
tartották a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központban, az eseményen 
közel háromszázan vettek részt. A 
magas létszám annak is köszön-
hető, hogy a koronavírus-járvány 
miatt két ünnepség is elmaradt, 
ezért az idei rendezvényre olyan 
házaspárokat is várták, akik az 

elmúlt két évben tartották jubi-
leumi évfordulójukat. Azokat is 
hívták az ünnepségre, akik Ve-
csésen kötöttek házasságot, de 
időközben elköltöztek a városból. 
Az eseményen megjelentek kö-

zött 13 pár ünnepelte 25. házas-
sági évfordulóját, 32 pár 50 évvel 
ezelőtt kötötte össze az életét, 60. 
házassági évfordulóját pedig 11 
pár ünnepelte. Az esemény részt-
vevői között Prehanyik Mihály 
és Fehér Julianna kötötte ösz-
sze legrégebben az életét, a há-
zaspár 65 évvel ezelőtt fogadott 
egymásnak örök hűséget. 
 Az ünneplőket Szlahó Csaba 
polgármester, Mohainé Jakab 
Anikó jegyző, Füleki Lívia anya-
könyvvezető köszöntötte, majd 
az egyházak részéről Huszka Mi-
hály atya és Dömötör Norbert re-
formátus lelkész áldotta meg a 
családokat a kulturális központ 
aulájában. Az ünnepi szertartá-
son a párok évtizedekkel ezelőtt 
tett házassági esküjüket is meg-
erősítették.  
 Az ünnepség a ceremónia után 
a kulturális központ erre az alka-
lomra feldíszített színházteremé-

ben folytatódott. A mai esküvők 
hangulatát idéző teremben a ve-
csési Lumpen Klumpen tánccso-
port adott műsort a vendégeknek, 
akik ezt követően díszvacsorán 
vettek részt. 
 Az alábbi felsorolásban azok 
a házaspárok szerepelnek, akik 
idén tartották házasságkötésük 
kerek évfordulóját.  

25. házassági 
évfordulót ünnepelt: 
Kári Ferenc–Jagoschitz Gabriel-
la, Jurák Tibor Antal–Kolozs Be-
áta Ilona, Lázár Csaba–Vincze 
Ildikó, Erdélyi János–Maró Eri-
ka, Barta Tibor–Bagosi Kata-
lin, Duff er Péter–Szövérfi  Edith, 
Szieber János–Marosi Kriszti-
na, Godó István–Nagy Mónika, 
Pap János–Deák Henriett, Kál-
lai Zsolt–Gajda Erzsébet, Vára-
di János–Orosi Marianna, Pin-
tér László Attila–Fejér Dóra, 
Stoppen Miklós–Csető Erika, 
Bartus János–Noszlopy Szilvia 
Tünde, Bucskó Attila–Völgyesi 
Katalin, Tyukodi Antal–Win-
disch Renáta Anett, Bocz János–
Petróczy Mónika Mária, Danilla 
Tibor–Fekete Edit, Szabados Jó-
zsef–Kenszler Ilona, Schubert 
József Zoltán–Ligetfalvi Gabri-
ella, Benczik László–Tábori Már-
ta Éva, Fábián József Sándor–
Kovács Ildikó, Darvas Gábor 
Géza–Sturman Gyöngyi, Kép-
író István–Dömsödi Nikoletta, 
Malomsoki István–Erdei Irén 
Magdolna, Hartman Ferenc–Po-
pon–Danucz Eszter, Táll István–
Jenei Anna, Czeglédi Zsigmond–
Ésik Ilona, Lakos György–Holló 
Katalin, Füleki József–Herczig 
Krisztina. 

Füleki Lívia 
anyakönyv-

vezető köszönti 
a házaspárokat

Szlahó Csaba polgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző
virágot és emléklapot adott át a jubiláns házaspároknak

Huszka Mihály atya a házasság 
szentségéről beszélt az ünneplőknek

25 éve együtt

50. házassági évfordulójukat ünnepelték

Hat évtizede fogadtak örök hűséget egymásnak

 50 éve együtt jóban-rosszban

Dömötör Norbert 
református lelkész 
áldását adta 
a családokra

  

50. házassági 
évfordulót ünnepelt:
Abonyi János–Krizinger Anna, 
Bús István–Dein Ilona, Papp 
Ferenc–Gál Mária, Bősze 
István–Lakatos Viola, Se-
res József–Hudák Anna Ildi-
kó, Nagy János–Holota Ágnes, 
Ladoniczki Kálmán–Szűcs Irén, 
Magó László Károly–Leé Mag-
dolna, Gombos Sándor–Hol-
ló Anna Mária, Patkós Lajos–
Gönczi Anikó Veronika, Czinege 
István Pál–Szeremet Anna Éva, 
Hermann Miklós Győző–Var-
ga Éva, Kaári János–Barcsai 
Éva, Engler István–Recsnik Ilo-
na, Puskás László–Técsi Juli-
anna, Ináncsi Zsigmond–Dein 
Emma, Vincze Sándor–Szo-
morú Mária, Némedi Károly–
Strol Julianna, Gombár József–
Kárándi Julianna, Nagygyörgy 
Tibor–Kozlok Erzsébet, Mal-
mos Károly–Palaga Mária, 
Varga László Béla–Rinhoff er 
Erzsébet Mária, Hesz Ferenc 
Károly–Csesznok Irén, He-
gyi Károly–Stiller Márta Má-
ria, Figura György István–
Kassai Mária, Vincze László 
István–Tóth Magdolna, Házi 
Sándor–Szabó Piroska Zsu-
zsanna, Rigler József–Polgár 
Mária, Reubl László–Patkós 
Erzsébet, Török Lajos Ferenc–
Papp Erzsébet, Kelemen Mik-
lós–Essek Gabriella Ilona, Kal-
tenecker Sándor–Bors Erika, 
Cservák Csaba–Halász Kata-
lin, Tóth István–Mózer Róza, 
Hanek Ferenc–Végvári Ilona. 
  

60. házassági 
évfordulót ünnepelt:
Petrányi László–Reibach Mária, 
Sárdi János–Solti Anna, Juhász 
János–Pataki Katalin, Csendesi 
Márton–Révai Mária, Zubor 
Ferenc–Gilicze Mária, Lados 
András–Szabó Margit, Nagy Ti-
bor–Nagy Margit, Dunszt Béla–
Mózer Gizella. 
  

65. házassági 
évfordulót ünnepelt: 
Kauremszki Ferenc–Pohareczky 
Anna, Kovács Ferenc–Ramholcz 
Mária, Prehanyik Mihály–Fehér 
Julianna, Lakatos Sándor–Nagy 
Ilona 

VN, fotó: Kolonics Csaba
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MOBILITÁS 
NAP a Halmiban

Kötelező és jó? 
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 

AZ ANDRÁSSYBAN

OKTATÁS

A tiszta és fenntartható közlekedés népszerűsítése nagyon fontos 
feladatunk, hiszen Magyarországon a károsanyag-kibocsátás ötödéért a 
közlekedés felel. Ezért iskolánkban minden év szep temberé  ben kerékpáros 
akadályversenyt szervezünk diákjaink számára. Ezzel csatlakozunk Európa 
legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához: az 
Európai Mo bilitási Hét, illetve az Autómentes nap esemény-sorozatához. 

Pénteken este a regisztráció már azt jelezte, hogy telt ház 
lesz a VHZ Fúvószenekarának hagyományos karácsonyi 

koncertjén. Az egyesület vezetői még 40 széket is 
elhelyeztek, hogy mindenki számára legyen hely.

Van olyan, ami kötelező egy iskolában, 
mégis jó lehet? Talán a pályaorientációs 

nap ilyen. Tanítás nélküli munkanap 
ugyan, de be kell jönni az iskolába.

F ő célunk tudatosítani ta-
nulóinkban a környezet-
védelem fontosságát és a 

megvalósítás lehetséges módo-
zatait. Számos más programunk 
is ehhez a célkitűzéshez igazo-
dik. A mobilitás nap ezen felül 
a biztonságos közlekedés sza-
bályait is hivatott népszerűsíte-

ni, és nem utolsó sorban kerék-
páros ügyességüket is fejleszti. 
 Tanulóink évről évre lelkesen 
készülnek a versenyre, mely min-
den alkalommal az elméleti tudá-
sukat ellenőrző teszt kitöltésével 
kezdődik. Ezáltal is igyekszünk 
őket arra sarkallni, hogy foko-
zottan fi gyeljenek a kerékpáros 

közlekedés biztonságára. Ezt egy 
ügyességi kerékpáros verseny kö-
veti, melyen gyakorlati tudásukat 
is megmutathatják a résztvevők. 
 Általában a fi atalabb korosz-
tály körében nagyobb az érdeklő-
dés, az idősebb tanulóinkban már 
nem buzog úgy a versenyszellem. 
Idén is zömében alsós diákjaink 

vettek részt a versenyen. Minden 
résztvevőnek sikerült apróbb ke-
rékpáros ajándékot adnunk. A fő-
díj pedig minden évben egy nép-
szerű környezetbarát közlekedési 
eszköz, azaz egy roller, amit a 
résztvevők között sorsolunk ki. Ez 
mindig nagy motiváló erőnek bi-
zonyul, a gyermekek nagyon lel-
kesen versengenek érte, és a sze-
rencsés nyertes nagyon boldogan 
veszi birtokba. Ez a generáció már 
biztosan érteni fogja, miért fon-
tos a környezetbarát közlekedési 
eszközök választása, és remélhe-
tőleg használni is fogja azokat. 

Dobiné Oláh Éva és Kiss Sándor 
pedagógusok

A tanítási órák helyett azon-
ban játékos foglalkozá-
sok, csoportmunka, pla-

kátkészítés várja a gyerekeket. 
A 7. és 8. osztályosok pedig kü-
lön fi gyelmet kapnak ilyenkor. 
Ők nem délelőtt jönnek iskolá-
ba, hanem délutánra érkeznek, 
és különböző állomáso-
kon különféle foglal-
kozásokkal ismer-
kednek meg. Az 
idei tanévben 
szülők segít-

ségét kértük ennek megszervezé-
séhez. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy több jelentkező is érke-
zett, így meg tudtuk valósítani a 
programot. A szülők részvételé-
vel a diákok megismerkedtek a 
gyógyszerészet, az informatika, 
szoftverfejlesztés, a kozmetikus 
szakma rejtelmeivel. Karácso-
nyi díszt készítettek virágkötő-
ink segítségével, a pék és cukrász 

szakmával is megismer-
kedhettek egy szak-

mabemutató fi lm 
által. Betekin-
tést nyerhettek 
a műszaki tu-

dást igénylő garázskapu szere-
lés- és javítás világába, valamint 
megismerkedhettek a nyomozói, 
helyszínelői munkával egyik kol-
légánk közreműködésével, és be-
pillantást nyerhettek a pszicholó-
gusi munka kulisszatitkaiba is. 
 Nagyon köszönjük Boriné Csá-
bi Viktória, Rudolf Viktória, Toma 
Ildikó, Kovács Luca, Csendes Or-
solya, Kiss Éva, Benczédi Beat-
rix, Kiss-Gadó Csaba és Hor-
váth Zoltán segítségét, valamint 
köszönöm kollégáimnak a szer-
vezésben és lebonyolításban nyúj-
tott támogatást.

Horváthné Gyurcsán Erika

állomáso
foglal-

mer-
z 

szakmával 
kedhet

mab
ál
t

KARÁCSONYI KONCERT

A szignál után a zenekar „örökifjai” 
meggyújtották a gyertyákat az ad-
venti koszorún, és közben ismét el-

bűvölhette a hallgatóságot Szabó Gyula elő-
adásában Ady Endre: Karácsonyi rege – című 
remeke. Ifj. Fazekas József, a VHZ elnöke kö-
szöntőjében felidézte, hogy húsz éve volt elő-
ször ajándékkoncert. „A hosszan sorolható 
szakmai eredmények mellett a legbüszkébb 
azonban arra vagyok, hogy sikerült keresz-
tény alapokon nyugvó, összetartó közössé-
get építeni, mely az egész világot megrenge-
tő Pandémiát is át tudta vészelni.” – mondotta.
 Később így folytatta: „Zeneegyesületünk fő 
célkitűzése városunk, hazánk, a magyarorszá-
gi németség zenei kincseinek, népzenéjének 
népszerűsítése, oktatása, szokásaink, hagyo-
mányaink megélése! Amit nem tanítunk meg 
az ifjúságnak, és nem törekszünk rá, hogy ér-
tékként magukénak érezzék, az idővel el fog 
tűnni, és a múlt szerencsés esetben elemzendő 
részévé válik. Bízom benne, hogy fi ataljaink 
tovább építik majd mindazt, amit mi megala-
poztunk, és az ő segítségükkel tovább gyara-
píthatjuk városunk fúvószenei hírnevét.”  
 Befejezésül kifejezte abbéli reményét, hogy 
mindenki talál magának olyan zeneszámot, 
amit sajátjának érezhet. Az est háziasszonya, 
műsorvezetője Hadamcsik Enikő volt.
 A VHZ Ifjúsági Zenekara idén áprilisban a 
Landesrat Országos Ifjúsági Zenekarok Ver-
senyén, itt, Vecsésen ért el második helyezést. 
Ünnepi műsoruk most is nagy sikert aratott 
Szabó Imre karnagy felkészítése és vezény-
lése mellett.

 Jó volt látni, hogy egyre több tehetséges fi -
atal bontogatja szárnyait a Vecsési Zeneisko-
la fúvósszekciójának áldásos tevékenysége 
jóvoltából. Ezt később a felnőtt zenekarnál is 
láthattuk, ahol a tapasztalt, nagytudású zené-
szek mellett a koncert-fúvószenekarban mu-
tatták meg, hogy képesek nagyobb feladatok 
végrehajtására.
 A koncert előtt a zenekar közfelkiáltás-
sal felvette soraiba Várady Katie-t (klarinét). 
A program repertoárja ezúttal is igen széles 
volt, és mi mással kezdődhetett volna, mint 
egy világhírű opera, Verdi Aidájának bevo-
nulási indulójával.
 A programban Csajkovszkij Diótörő egy-
veleg feldolgozása jól megfért a polkákkal, a 

Walzerral és az indulóval. Kedves fi gyelmesség 
volt a Heidrun Polka. A polkát testvérvárosunk 
Reinstetten Neuburgweieri Musikverenjének 
ajándékaként kapták, melyet betanított és ve-
zényelt ifj. Fazekas József. A többi zeneszám 
karmestere Szabó Imre volt.
 A korábbi évekhez hasonlóan a tánczene, a 
világzene is tért kapott és ezúttal is hódított a 
közönség körében.
 A My Way-t Frank Sinatra tette világslá-
gerré, a hazai publikum Bánfi  Csaba ének-
művész előadásában élvezhette. A foci vébé 
latin-amerikai hangulatát idézte fel Láng Ru-
dolf szárnykürtön előadott szambája.
 Volt egyszer egy vadnyugat és volt egy 
Ennio Morricone nevű zenészzseni, aki fi lmek 
tömegének írt maradandó, felkavaró fi lmze-
nét. Már évekkel ezelőtt is játszott Morricone 
egyveleget a VHZ, és a siker akkor is, most 
is, garantált volt.
 Különben dühbe jövünk… Szó sem volt 
erről, de volt zene, humor és nevetés. Ehhez 
Guido és Maurizio de Angelist, a szintén zse-
ni zeneszerzőket és a mindenki által imádott 
Bud Spencert, illetve fi lmjeinek néhány betét-
dalát kellett felidézni. A humorról a színészt 
helyettesítő Újvári Zoltán gondoskodott.
 Már hagyományos, hogy a koncert nem ér-
het véget Máté Péter: Zene nélkül mit érek én 
– száma nélkül. Most Bánfi  Csaba színesítet-
te a produkciót.
 Az ünnepi ajándékkoncert koreográfi ája min-
dig adott lehetőséget köszöntésre. A legelső kö-
szönet a családtagoknak, a szülőknek, a fele-
ségeknek és a férjeknek szólt, mert ők adják a 
biztos hátteret az alkotó munkához. Nem ma-
radt el a támogatók felé sem a köszönet, hiszen 
sok költséggel jár egy ilyen nagy zenekar fenn-
tartása. A zenészek ezúttal Szabó Imre koncert-
mesternek, karnagynak és ifj. Fazekas József 
elnöknek – és ahogyan a méltatásban elhang-
zott – mindenesnek köszönték meg az éves fá-
radozásukat, amellyel megteremtették a magas 
színvonalú tevékenység lehetőségét.
 Karácsonyi ajándékkoncertek záró aktusa, 
már hosszú évek óta a Mennyből az angyal és 
a Csendes éj eléneklése a zenekar és a közön-
ség együttes produkciójában. A szűnni nem 
akaró vastaps azt sugallta, hogy mindenki az 
élmény varázsával mehetett haza.
 A VHZ Facebook-oldalán élőközvetítésben 
láthatták a műsort azok is, akik nem tudtak el-
jutni a hangversenyre, de akár Németország-
ból is élvezhették az előadást, ugyanis onnan 
is küldtek gratulációkat.
 Tegyük ezt mi is, csodálatos volt, köszön-
jük hölgyek és urak!

Szalontai János, fotók: Varga Norbert

„A zene ott kezdődik, ahol a szó 
hatalma véget ér” (Claude Debussy) 

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület koncert-fúvószenekara

 Ifj . Fazekas József, a VHZ elnöke 
köszöntötte a közönséget
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MÁRTON NAP a Falusi óvodában
HAGYOMÁNYŐRZÉS  PORTRÉ

Idén novemberben az 
óvodánkban ismét nagy 
örömmel tartottuk meg 
hagyományainkhoz híven 
a Márton-napi hetünket. 

Köszönjük Vecsés Város megjelent veze-
tőinek, képviselőinek, a Vecsési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, 
az intézmények vezetőinek és dolgozó-
inak, a volt óvodásainknak és szüleik-
nek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvodá-
sainknak és szüleiknek és mindenkinek, 
akik velünk voltak november 11-én, és 
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvé-
nyünket. 
 Külön köszönet dr. Huszka Mihály 
atyának, hogy jelenlétével és a gyer-
mekekhez szóló kedves szavaival emel-
te a jeles napunk hangulatát. Köszönjük 
Frühwirth Gábornak, egykori óvodá-
sunknak, hogy elvállalta Márton szere-

pét, és lovával vezette a lampionos fel-
vonulásunkat. 
 Köszönjük a Vecsési Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolának, hogy fúvószené-
vel kísérték a menetet (Rainer-Micsinyei 
László intézményvezető, rézfúvós-furu-
lyatanár, Láng Zsolt trombita-furulyata-
nár, Brunner Bence rézfúvós-furulyata-
nár, Katona Veronika, Mauks Lilla, Antal 
Kata és Vintura Valentina). Koncsikné 
Szilvay Panni néninek, hitoktatónknak, 
hogy a hittanra járó gyermekekkel egy 
kis műsorral készült a jeles napra.
 Köszönet a rendőrségnek és a polgár-
őrségnek, hogy biztosították a felvo-
nulásunkat. A Tradicipó Kft.-nek, hogy 

megsütötte a fi nom, sajtos pereceket, a 
Vecsési Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, hogy fi nanszírozta a perecek 
költségét. Petz Márton Úrnak és a Vecsé-
si Borbarátok Egyesület tagjainak, hogy 
a templom előtt újborral kínálták a meg-
jelent vendégeinket, továbbá, hogy ha-
gyományaikhoz híven az idén is sült li-
bacombokat ajánlottak fel.
 Köszönet Takács Gábornak a felaján-
lott és elkészített ízletes teáért és a forralt 
borért, illetve a Szülői Munkaközösség 
tagjainak és a szülőknek a segítő mun-
káért. 
 Külön köszönjük a Kupi családnak és 
a Hubi családnak, hogy óvodánkban a 
Márton napi projektünk kivitelezését na-
gyobb értékű felajánlásukkal támogat-
ták. 

Vargyasné Bakonyi Ildikó óvodavezető

Köszönjük, hogy segítettek 
a rendezvény megvalósításában 

A gyermekek a projekthét keretein be-
lül különböző játékokon és érdekes 
feladatokon keresztül ismerkedhet-

tek meg Szent Márton legendájával, illetve 
magyar és német nyelvű libás, „mártonos” 
énekeket, verseket tanultak. A folyosókat az 
általuk készített aranyos és igényes gyermek-
munkák és a hangulatos lampionok is díszí-
tették, ezzel emelve a Márton-napi meghitt-
séget, az ünnepre való ráhangolódást.

 Óvodánkban már tradícióvá vált a Márton 
napi tombolázás, mely még pluszban gazdagí-
totta a projektünket. A november 11-ei héten 
napi váltásban reggelente a gyermekek nem-
zetiségi ruhát öltöttek, és szüleik közreműkö-
désével tombolát kínáltak az óvodába érke-
ző szülőknek, gyermekeknek. A tombolázók 
szebbnél szebb mézeskalácsokat, kisebb, na-

gyobb libás ajándékokat, sült libacombokat és 
a Márton napi ünnepi tortát nyerhették meg 
e izgalmas időszak alatt. 

 A varázslatos hangulatú hetet a pén-
tek délután megtartott lampionos felvo-
nulás zárta. Szent 
Márton lovon érke-
zett hozzánk és kí-
sért el bennünket a 
Szent Kereszt temp-
lomig vezető úton. 
A gyermekek ámul-
va nézték a legen-
da szereplőjét, ami-
kor a templomnál 
megállt és elhalad-
tak előtte. Velünk 
ünnepelt a Vecsé-
si Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola is, 
akik zenével kísér-
ték a menetet. Nagy 
örömünkre sokan eljöttek a felvonulás-
ra, korábbi óvodásaink, iskolások, szü-
lők, nagyszülők, rokonok és barátok. 
A templomban a német nyelvű műsort Már-

ton legendájáról ez alkalommal a Maci és a 
Pillangó csoport gyermekei adták elő, me-
lyet bensőséges énekekkel gazdagítottak. 
A meghitt pillanatot óvodánk hittanosai 
emelték Panni néni (Koncsikné Szilvay Pan-
ni) közreműködésével a hangosan csendülő 

énekeikkel. A templomi rendez-
vényt Mihály atya szép gondo-
latai zárták, mely teljes szív-
ből a gyermekek felé irányult. 
A műsor után a gyermekeket és a 
felnőtteket hagyományainkhoz 
híven a templom előtt friss saj-
tos perec, ízletes meleg tea és 
forraltbor várta. Ezen kívül le-
hetőségük volt a vendégeinknek 
a Márton napi újbor megkósto-
lására Petz Márton és a Vecsé-
si Borbarátok Egyesület tagja-
inak a jóvoltából.
 E színvonalas rendezvényünk-
től reméljük, hogy vendégeink jó 
hangulatban tértek haza, és ma-

gukkal vittek egy morzsácskát Márton nap 
mondanivalójából „Ein bisschen so wie Mar-
tin”.  Jövőre találkozunk!

Tauz Anna , Német nemzetiségi óvodapedagógus H a azt mondjuk Gomb-
ár Mónika, a vecsésiek 
nagy része biztosan 

tudja, hogy kiről van szó. Ha 
azt mondjuk, hogy a Káposz-
tafeszt mára állandóvá vált mű-
sorvezetője, a Wetschescher 
Nachtigallen Kórus énekes-ve-
zetője, a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola német és ének-
tanára, karnagya, a Sváb éne-
kek és mondókák Vecsésről című 
daloskönyv egyik szerzője, aki 
emellett zenét szerez, rockoperá-
ban szerepelt és lelkiismeretesen 
ápolja a német nemzetiségi öntu-
datot, akkor valamelyik alapján 
biztosan mindenki be tudja azo-
nosítani, kiről van szó. De vajon 
ő hogyan mutatja be önmagát?
 – Végzetségemet tekintve né-
met bölcsész, középiskolai né-
met nyelvtanár és ének-zene ta-

nár, karnagy vagyok. 
Immáron 11 éve ta-
nítok németet, éne-
ket és táncot egyko-
ri alma materemben, 
a Grassalkovich An-
tal Német Nemzeti-
ségi és Kéttannyelvű 
Általános Iskolában. 
Az iskola és a ve-
csési hagyományok 
ápolása mindig is a 
szívügyem volt, de 
emellett mindenem a 
zene, nagyon szere-
tem az éneklést. En-
nek köszönhetően 
zeneszerzői munkám 
mellett énekesként is 
szerepeltem mindkét 
vecsési rockopera, 
A fal nem épül em-
ber nélkül és a 700 
év egy szívdobbanás 

című darabokban is.
 A mára kétgyermekes édes-
anya elmondta, korábban kétszer 
jelentkezett színésznőnek, és bár 
nem sikerült, így is teljesnek érzi 
az életét. De vajon honnan ered 
a zene ekkora szeretete?
 – 5-6 éves lehettem, amikor 
egy ismerősnél láttam egy ver-
senyzongorát és, hallás után el-
kezdtem játszani, ami a rádióban 
szólt. A szüleim annyira elámul-
tak ezen, hogy vettek egy zongo-
rát, és zeneiskolába írattak. Ta-
náraim szerint kimagasló zenei 
tudásom volt, jó voltam szolfézs-
ból, 7-8 évesen már keringőt ír-
tam, aminek Katalin keringő lett 
a címe – emlékezett vissza nevet-
ve Mónika.
 A Katalin keringőt meghallgat-
ta a Monori Zeneiskola egyik ve-
zetője is, és ezután már nem volt 
visszaút: a vecsési képzésből ki-

emelték és elvitték Monorra B ta-
gozatra, ott pedig magas fokú ze-
nei képzést kapott. Jól kottázott, 
szép volt a hangja, sokat tanult 
zeneelméletet, kitűnő zenei hal-
lása miatt könnyen tanulta meg 
a zongoradarabokat. Egyre töb-
bet tudott a zenéről.
 – Zenei pályára szántak, arra 
készültem én is, ovis korom óta 
énekesnő akartam lenni. Az ha-
mar eldőlt, hogy kicsi a kezem, 
a nagy műveket nem tudom le-
játszani zongorán, ezért az ének-
szolfézs szak maradt volna vá-
lasztásként. Ám én inkább a 
magasfokú német nyelvtanulást 
választottam, és a Budapesti Né-
met Nemzetiségi Gimnázium-
ba kerültem, ahol a német nyelv 
mellett rengeteg magyarországi 
német népdalt is megtanultam 
és elsajátítottam a dialektusban 
való lejegyzés fortélyait is. Emel-
lett jártam színészképzőbe és a 
rádió gyermekkórusába is.
Elárulta, számos saját könnyű-
zenei szerzeménye van, koráb-
ban szerepelt a Ki mit tud?-hoz 
hasonló, Kifutó című műsorban, 
ami után egy éven át bejárta Ma-
gyarországot.
 – Voltak megkereséseim, de 
nem egy felkérésre mondtam 
nemet, mert nem tudtam velük 
azonosulni sem szakmailag, sem 
emberileg. Nevet nem mondanék, 
de volt köztük olyan is, amelyik 
mára befutott együttes lett. De 
amilyen kiegyensúlyozott családi 
életem lett itt Vecsésen, és ami-
lyen sikereket elértem a városi 
kulturális életében a rockoperák-
kal, a Wat-Társulattal, az iskolai 
kórusommal és a Wetschescher 
Nachtigallen Kórussal országos 
szinten is, úgy érzem, jól dön-
töttem.
 Vecsésen elfoglalt pozíciói 
mellett a Land esrat (Magyar-
országi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsának) 
énekszekciójának az alelnöke, 
meghívott előadóként továbbkép-

Musical énekes akart lenni, ám 
tanár és karnagy lett Vecsésen, 

DE ÍGY TÖKÉLETES AZ ÉLETE
Korábban is előfordult, hogy bemutattunk 
egy-egy vecsési embert, aki akár szakmájá-

val, munkájával, jelenlétével sokat tett 
hozzá a Vecsésről kialakult képhez.

zést tart a magyarországi néme-
tek énekeiről, hagyományairól a 
Landesrat köreiben és hazai főis-
kolákon is. A vecsési lányokból-
asszonyokból álló Wetschescher 
Nachtigallen Kórust – melynek 
vezetője – 2021-ben a KÓTA a 
legjobb nemzetiségi kórusnak vá-
lasztotta Magyarországon. Nem 
csak a zene miatt szereti a kórust, 
hanem a nagyszerű emberek és 
a közösség miatt is.
 Természetesen a sikerek mel-
lett neki is vannak vágyai, cél-
jai. Ilyen többek között, hogy 
saját szerzeményeit, dalait meg-
ismerhesse a vecsési közönség 
és a nagyközönség is. Szeret-
ne olyan megmérettetésen részt 
venni, ami túlmutat a határokon. 
Nagy álma, hogy a kórussal fel-
léphessen a Salzburgi Ünnepi Já-
tékokon, vagy éppen Bécsben a 
palota előtt adventkor énekelhes-
sen, de minden olyan lehetőség 
érdekli, ahol más nemzetekkel 
összemérhetik magukat. Tisz-
tában van vele, ehhez kellenek 
támogatók, és keresni kell úja-
kat is a jelenlegiekhez.
 – Nagyon kevés időm van 
a manapság sokat használt 

„énidőre”, pedig szeretnék ki-
rándulni, relaxálni és feltöltődni 
az újabb kihívásokra. Legutóbb 
úgy szerveztük a családi kirán-
dulást, hogy elmentünk Gánt-
ra, kirándultunk a csodás bau-
xitföldtani parkban, majd este 
a művelődési házban léptünk 
fel a kórussal. Most pedig Tak-
sonyba megyünk énekelni, és 
egyben megcsodáljuk családos-
tul az adventi forgatagot. Sok 
munkám, kulturális feladatom 
van és lesz még a jövőben is itt 
Vecsésen, amelyet szívesen vég-
zek, és megtisztelő számomra, 
hogy bíznak a szaktudásomban, 
és a fontos dolgokban kikérik 
a véleményemet helyi és orszá-
gos szinten is. De ezt a sok min-
dent nem tudnám megcsinálni 
a támogató, szerető családom 
nélkül – mondta Mónika, aki 
a közoktatás vezetői diplomá-
jának augusztusi megszerzése 
óta a sváb daloskönyv befeje-
zésén és a 25 éves kórusjubileu-
mi ünnepségen dolgozott, most 
pedig már egy újabb kulturá-
lis projekt megvalósításán fá-
radozik, ám már nagyon várja 
a pihenéssel teli téli szünetet. 

Sz. Gy. 
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PROGRAMAJÁNLÓ

    A programokon a részvétel in-
gyenes, az Eperjes Károly ver-
ses estre regisztráció szükséges, 
melyre a BÁKK jegypénztárá-
ban vagy www.kulturba.hu ol-
dalon van lehetőség.
 Január 20. 17 óra: Arany 
Gusztáv „Fény” című kiállítá-

    Szeretettel várjuk a családo-
kat, gyermekeket december 17-
én délután egy kis közös, kará-
csonyi hangulatú készülődésre, 
ahol kézműves ajándéktárgya-
kat, díszeket készíthetünk együtt, 
valamint diafi lmvetítéssel és egy 
aranyos meglepetés programmal 
is készülünk. A Platz Bistro jó-
voltából közönségünknek egy-

  Sok-sok bonyodalom és – re-
ményeink szerint – kétórányi szó-
rakozás a nézőknek. Ezt kíván-
ja a hat szereplő pizsamában és 
a rendező – felöltözve… Az es-
télyi ruhák Léber Barbara divat-
tervező munkái.
 Szereplők: Bernard: Hajdu 
Steve, Jacqueline: Szőlőskei Tí-

  Hajnóczy Soma, kétszeres bű-
vész világbajnok több mint 40 
ország közönségét bűvölte el. 
Számtalan TV showban jelent 
meg Amerikától kezdve, Fran-
ciaországon és Anglián keresz-
tül, egészen Koreáig és Japánig. 
A magyar közönség a Showder 
Klubból is ismerheti.
 Hajnóczy Soma kétszeres bű-
vész világbajnokot a Showder 
Klubból is ismerheti a magyar 
közönség. Egész estés műsorá-
ban a humort és az illúziót egész 

JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA
HATAN PIZSAMÁBAN
– félig mese, félig musical két részben 
Szerző: Marc Camoletti; fordította: Szántó Judit

LEHETETLEN – Hajnóczy Soma 
kétszeres bűvészvilágbajnok estje

Időpont: 2023.  január 25. 19 óra • Jegyár: 6 500 Ft

DUPLA ELŐADÁS: 2023.  január 7. 15 óra és 19 óra • Jegyár: 4 900 Ft

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A BÁKK-BAN!
Időpont: 2022.  december 17. 16 óra

A BÁKK-ban megrendezésre kerülő 
programok korlátozások nélkül látogathatók!

További információkért kövessenek minket 
a Facebookon vagy weboldalunkon. 

 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programok-
ról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a Facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. 
 Őszi-téli évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu olda-
lon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.

mea, Robert: Csonka András, 
Brigitte 1.: Fábián Anita, Brigitte 
2.: Bálizs Anett/Lévay Viktória, 
Bertrand: Barabás Kiss Zoltán. 
Rendező: Gálvölgyi János
 A BÁKK jegypénztárában sze-
mélyesen megvásárolt jegyekhez 
karácsonyi jegytartót adunk aján-
dékba.

egyedi módon ötvözi. Elképesz-
tő kézügyességi számok és döb-
benetes gondolatolvasó mutatvá-
nyok mellett interaktív trükkök és 
szórakoztató történetek is színe-
sítik az előadást. A bűvészet tör-
ténetének egyik legfi atalabb vi-
lágbajnoka Las Vegas, New York, 
Peking, Dubai, Párizs és Monte 
Carlo színpadai után Vecsésen is 
bebizonyítja, hogy semmi sem 
LEHETETLEN.
 JEGYEK KIZÁRÓLAG 
ONLINE KAPHATÓK!

egy pohár forró teával kedveske-
dünk. Az esemény ingyenesen 
látogatható!
 Programok 16 órától 19 órá-
ig: Mátyás-M. Szilvia meglepe-
tés karácsonyi foglalkozása 4-7 
éves gyerekeknek, mézeskalács 
díszítés, fotófal, karácsonyfadísz- 
és ajándékkészítés, képkeret ké-
szítés, diafi lmvetítés. 

sának megnyitója (a kiállítás ja-
nuár 27-éig látogatható)
 Január 20. 19 óra: Eperjes Ká-
roly: Az igazat mondd, ne csak a  
valódit című verses estje
 Január 21. 10 óra: BÁLINT 
ÁGNES 100 // A MESE ÖRÖK 
– ORSZÁGOS VETÉLKEDŐ

MAGYAR KULTÚRA HETE 2023 // VECSÉS
Időpont: 2023. január 20-21.
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 GASZTRONÓMIA

Idén nyáron nyitotta meg kapuit az Eprespark Rendezvényház, 
amely esküvők, családi és céges rendezvények, zenés vacsoraestek 

lebonyolítása mellett már állandó konyhával és Á la carte 
étlappal is várja vendégeit a hét minden napján, déltől este 
tíz óráig. A ház új konyhafőnöke Ligeti Katalin, akit sokan 

ismerhetnek Vecsésen, de az ételkészítés iránti elkötelezettségé-
vel leginkább csak azok lehetnek tisztában, akiknek volt 
szerencséjük megkóstolni a keze alól kikerülő fogásokat. 

Kiss Mona gasztrobloggerről korábban már írtunk, hiszen számos 
könyvet kiadott, külön YouTube-csatornája van, melyeken 

speciális, többnyire mentes ételekkel, étrendekkel foglalkozik. Erre 
saját egészsége kapcsán kényszerült, amikor évekkel korábban 
gyomorproblémája mellett számos allergiájára is fény derült.

A vecsési szervezetet 110 évvel 
ezelőtt, 1912-ben alapították. 

 Elkötelezett 
a fi nom ételek iránt 

AZ EPRESPARK KONYHAFŐNÖKE

E zúttal egy új, talán min-
den eddiginél ragyogóbb 
könyvvel, „Az ünnepek 

mentes ételei” című kiadvány-
nyal rukkolt ki. Elárulta, ez egy 
korábbi műve, a mentes sütikről 
szóló könyv folytatása.
 – Hatvan recept található a 
szeptember végén megjelent 
könyvben, érdekessége, hogy va-
lamennyi recept glutén-, tej, tojás-, 
cukor-, szója-, mogyoró- és élesz-
tőmentes, vegán, továbbá kész 
lisztkeverékmentes. Úgy gondo-
lom, ez egy hiánypótló könyv – 
mondta a Vecsésen élő írónő.
 Elárulta, a sütis könyve jól fo-
gyott, toplistás volt. Az egy soro-
zatindítónak számító könyv volt, 
melynek most kijött a folytatása, 
és a további könyvek mellett is még számta-
lan ötlete van.

 – Úgy gondolom, érdemes folytatni a soro-
zatot, de már újabb ötletek is jöttek és jönnek 

folyamatosan. Miután elmúlt a Covid-járvány, 
újra tudok tanfolyamokat tartani, november 
végén például gyermekeknek tartok főzőtan-
folyamot – mondta arról, miként segíti a men-
tes táplálkozás megismerését mindenkinek.

 – A bátyám séf, étterem-
tulajdonos, és egyben ő a 

legnagyobb kritikusom. 
De nagyon sokan 

vannak olyanok 
is, akik elkészí-
tenek egy-egy 
ételt a köny-
vemből, és el-
küldik a fotót 
nekem – mond-
ta az írónő és 

gasztroblogger.
 Úgy látja, akik 

mentes étrendet 
folytatnak, azok 90 

százaléka azért tesz így, 
mert érintett, de egyre több 

olyan ember van, aki igyekszik elhagyni az 
állati eredetű élelmiszereket és áttér a vegán 
életmódra. Vannak, akik egészségügyi okok 
miatt, de akadnak köztük környezetvédők, ál-
latvédők is.
 Egy biztos, karácsonyra valamennyien ta-
lálnak az ízlésüknek megfelelő ünnepi étele-
ket Kiss Mona könyvében.  Sz. Gy. 

ny derült.
  A bátyám

tulajdonos, é
legnagyo
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Kiss Mona gasztroblogger

Egy könyv, ami mentes ételekkel
is széppé varázsolja a karácsonyt

F ennállásának 110. évfordulóját ünne-
pelte idén a Vecsési Ipartestület. A je-
les évforduló alkalmából egy könyvet 

is kiadtak, amely a testület elmúlt tíz évének 
eseményeit dolgozza fel. Skribek Pálné la-
punknak elmondta, az új kötet megjelenése 
év végére várható. Hozzátette, a 110 éves év-
forduló alkalmából férje, Skribek Pál több 
évtizedes munkásságáról is érdemes meg-
emlékezni, hiszen a Vecsési Ipartestület el-
nöke immár 50 éve tölt be vezető tisztséget 
a szervezetnél. 
 Skribek Pál, a Vecsési Ipartestület elnöke 
1972-ben váltotta ki iparengedélyét, és még 

ebben az évben a jogelőd KIOSZ Helyi Cso-
port titkárának választották. Néhány év múl-
va a megyei, majd az országos vezetőségbe is 
beválasztották. 
 – Bár az öt évtized alatt két alkalommal 
is átadta a helyi szervezet közvetlen irányítá-
sát, de a vezetőségnek akkor is tagja maradt. 
Hosszabb megszakítása 1987 és 1991 között 
volt, ezt követően az Ipartestület újbóli talp-
ra állítása miatt állt ismét a szervezet élére. 
Akkoriban jelentős tartozást halmozott fel a 
testület, de ennek ellenére is sikerült kijutni 
a gödörből, és az Ipartestület napjainkban is 
működik – mondta Skribek Pálné.
 A vecsési szervezet elnöke a helyi testü-
let vezetése mellett számos egyéb, országos 
vállalkozásokkal foglalkozó szervezet ve-
zetőségében is részt vesz. Az Ipartestületek 

Országos 
S z e r v e z e -
tének elnöksé-
gi tagja, emellett a 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Ke-
reskedelmi és Iparkamara Kézműves Tago-
zatának elnökségi tagja is. A helyi önkor-
mányzat munkáját külsős bizottsági tagként 
segíti – tudtuk meg. 
 Skribek Pál neve mára összeforrt a Ve-
csési Ipartestülettel. Munkáját társadalmi 
megbízatásnak tartotta, nem fi zetésért vé-
gezte. Amint felesége fogalmaz: „neki ez 
az élete”.  
A Vecsési Ipartestület elmúlt tíz évének vál-
tozásairól és fontosabb mérföldköveiről szó-
ló könyvet ünnepi taggyűlés keretében mu-
tatják be. VN   

Jubeliumi évfordulót 
ünnepelt idén az ipartestület 

KÖZÖSSÉG

N em voltak még divatos 
főzőműsorok, és szen-
vedélyesen főző sza-

kácsokat sem láthattunk a mo-
zivásznon akkoriban, amikor 
Ligeti Katalin pályát választott. 
Az Eprespark Rendezvényház 
konyhafőnöke mégis e szakma 
mellett tette le a voksát. Adta 
magát, hogy így legyen, hiszen 
gyerekkora óta élénken érdeklő-
dött a főzés iránt.  
 – Mindig érdekeltek azok a dol-
gok, amik a konyhában zajlottak, 
otthon is szívesen segítettem édes-
anyámnak. Mégis nagyon meg-
döbbentem, amikor tanulóként 
először léptem be a gyakorlati he-
lyem konyhájára a budai várban 
lévő Fortuna étterembe. Az ottho-
ni környezet és egy étterem konyhája között 
ég és föld a különbség. Végül nagyon meg-
kedveltem azt a légkört, és az iskola után ott 
maradtam dolgozni – mesélte pályája kezde-
téről Ligeti Katalin, aki a Fortuna étteremben 
egy évet húzott le, majd az ötcsillagos Helia 
szálloda konyhája felé vette az irányt. 
 – Éles váltás volt ez az étteremhez képest, 
egy hotel konyhája teljesen másképp műkö-
dik, külön szekciók vannak, több vezetővel 
és séfhelyettesekkel. Időbe telt, amíg felzár-
kóztam, mert a való élet azért más, mint az 
iskolai gyakorlat, de belejöttem és végül öt 
évig dolgoztam a szállodában.   
 A Hélia konyháján eltöltött 
évek alatt sokat tanult a szak-
máról, de ezt követően fordula-
tot vett az élete, a pörgős belvá-
rosi helyszínről a vecsési Petőfi  
iskola büféjébe vezetett az útja. 
 – Az iskolai büfé is vendég-
látás, de azért az egy más világ. 
Mégis ideális döntés volt, mert 

akkoriban születtek a gyerekeim, és a ki-
csik mellett nem tudtam volna szakács-
ként dolgozni. Ahogy nagyobbak lettek, 
úgy kerestem újra a lehetőséget, hogy főz-
hessek valahol, mert arra vágytam, hogy 
újra a szakmában dolgozhassak. Így kerül-
tem például a Soós Tésztához is. A cég az 
unokatestvéreméké, kóstoltatásokra, kiállí-
tásokra jártam, ahol különböző tésztafélé-
ket készítettem. Aztán három évig dolgoz-
tam a Katlan Tóniban. Nagyon szerettem, 
de idén nyáron sajnos el kellett jönnöm, 
mert bezárt a hely. Kipróbáltam magam a 

reptéri cateringben is, sokat tanultam be-
lőle, de összességében nem volt az én vi-
lágom.  
 A Katlan Tóni bezárásával nagyjából egy 
időben nyílt meg az Eprespark Rendezvény-
ház, ahol éppen akkor állították össze az új 
csapatot. Katalin beugrósnak jelentkezett, 
de a hely vezetője ettől többet látott benne, 
ezért néhány munkanappal később megkér-
dezte, vállalná-e a konyha vezetését? 
 – Megfordult a fejemben, hogy egyszer 
talán elhangzik ez a kérdés, de arra nem 
számítottam, hogy ilyen hamar bekövetke-
zik. Kicsit tartottam a feladat súlyától, mert 
nem éreztem úgy, hogy erre már felkészül-
tem. De végül meggyőztek, és azzal nyug-
tattak meg, hogy a vezetés mindenben se-
gíteni fogja a munkámat – mesélte Katalin 
a vecsési kezdetekről. Hozzátette, benne is 
nosztalgikus érzést keltett a felújított épület, 
sváb származásából adódóan mindig a falu-
si részen lakott, és mint oly sokan Vecsésen, 
az esküvőjét ő is itt a Gazdakör egykori épü-
letében tartotta.
 Elárulta, a rendezvényház konyhája még 
keresi a végleges „hangját”, de ez egy olyan 
folyamat, amit nem lehet kikerülni. Ki kell 
próbálni, hogy mit szeretnek a vendégek, és 
tudomásul kell venni, ha valaminek nincs 
akkora sikere. 
 – Egyelőre a kísérletezés fázisában va-
gyunk, bár már vannak külföldi és magyar 
visszajáró vendégek is. A Forma1 futamra 
érkező holland szállóvendégek közül pél-
dául voltak, akik kifejezetten az ételeink 
miatt jöttek vissza ősszel. A külföldi ven-
dégek miatt szükség van a magyaros kony-
hára, a helyiek az autentikus sváb konyha 
ételeit is keresik, de egészen más igényei 
vannak a fiatalabb korosztálynak, mint 
az idősebbeknek, ezért több irányvonalat 
is szeretnénk képviselni. Az esküvőkön 
és a vacsoraestjeinken folyamatosan kap-
juk a visszajelzéseket, melyekből kitűnik, 
hogy szükség van a modern ételekre, ame-
lyek arra sarkallják a vendéget, hogy vala-
mi újat is kipróbáljanak. Ugyanakkor nem 
hiányozhatnak az étlapról a hagyományos 
és egyszerűbb fogások sem. Utóbbiakat is 
úgy szeretnénk elkészíteni, hogy a mai el-
várásoknak megfeleljenek, modern díszí-
téssel, ízlésesen tálalva. 
 Ligeti Katalin azt is elmondta, nagyon sok 
tervük van a jövőre vonatkozóan. Olyan öt-
letekkel is szeretnének előállni, amihez ha-

sonló korábban nem volt Vecsé-
sen. Bár ettől többet egyelőre nem 
árult el, annyit még hozzátett, 
hogy szezonális ételekkel, ze-
nés vacsoraestekkel továbbra is 
várják majd vendégeiket. Addig 
is érdemes felkeresni a ház étter-
mét, és kipróbálni az étlapon ta-
lálható ételeket. Őszintén mond-
juk, nem fognak csalódni.  VN

Ligeti Katalin konyhafőnök csapatával 
az Eprespark Rendezvényházban 
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
A fenyő álma

Sallay Gyula
Fohász

Sallay Gyula
Tudsz-e?

Hegedűs Károly
Karácsony

Kelemen Bata Mária 
Ünnepi fények 

Varjasi Béla
Gondok

Benke Mária
December elején

Honff y Gábor: 
Karácsony a gyermek-

szobában (akril,vászon) 

Még csak nem is ezüstfenyő vagyok,
de feldíszítettél Istenem.
Gyönyörködni a nagy fényességben,
legalább ennyit adj még nekem.

Ha bennem élsz a szeretet által,
tudnod kell úgyis mire vágyom:
illattal tölteni be a szobát,
hol téged ünnepel az álmom.

Különös játéka az időnek,
hogy sehol sem láthatlak naphosszat,
a várakozás örömeiben
mégis minden percben velem vagy.

Hajnalfényben tündöklő napjaim
csillagszóró estét gyújtanak,
végtelen mélységből rám mosolygó
szemed  küldi ajándékomat.

Tudsz-e élni ott,
ahol a nagy kövek a kicsiket összezúzzák?
Tudsz-e élni ott,
ahol a nagy vizek a kicsiket magukba fojtják?
Ember maradsz-e ott,
ahol a megértésre senkiben sincs lélek?
Ember maradsz-e ott,
ahol a szép szavak csak könyvekben élnek?

Vissza kell jönnöd Uram,
újra áll a nagy párhuzam,
ismét tobzódik egy réteg,
hol aranyhegyek derékig érnek.
Ha visszajössz megtapasztalod,
tied a gyolcsing, a saru, a bot,
a szeretet alapját újra rakhatod.

Tengerkék ég, mintha
minden közelebb jönne,
leereszkedik a mélység,
csendet szitál az éjszaka.
 
Szegényes jászol, oltár a
pusztában, szurokfekete
falak, birkanyáj otthona.
Az újszülött szentség illata
 
belengi az opálos fáklyák
lusta tüzét, a szentség
szállt közétek, halljátok,
felsír, angyali üdvözlet
 
bont fényt, ragyog az
Istenség, egyszülöttjére
ruházta minden tettetek
felelősségét; a korhadó
 
kereszt Hold rajzolta
torzójában megfeszülnek
bűneink. A kisfenyő
örömáldozatra készül.

Fényárban úszik az utca, a tér
jelzi: az ünnep lassan ideér. 
Színes fények táncolnak a falon
kellemes a szemnek, szívnek nagyon. 

A felém áradó fény elámít, 
egyre csalogat, közelebb csábít. 
Elvarázsol látványa teljesen,
elbóklászom közöttük szívesen. 

Arany, ezüst, zöld, kék, sárga, piros,
megáll előtte ifjú és koros. 
Feltöltődik szépséggel a lélek,
bár, ott már nem látszanak a fények. 

Lelkem hömpölygő fényárban úszik,
bugyrában a szeretet megbújik. 
Egész életre maradjon nálam,
megosztom vele a lelki – házam. 

Elnézem a holdvilágot este,
fényes csillagtársait kereste. 
Álomfüggöny a szememre zuhan,
fénylő égen egy angyal átsuhan.  

Néhánynak gond, milyen ajándékot vegyen.
Másiknak az, hogy az asztalra ételt tegyen.
Van hol aggódnak; ne jöjjön újabb bomba
máshol a házukat sárözön dönti romba.

Rendkívül szétzilált lett az életünk.
Ilyen helyzetben jót is remélhetünk?
Nézőpontunkat a Biblia teszi helyre:
jövendölés az, fi gyelni kell a jelre!

Rengeteg rossz hatás éri az embereket.
A gyűlölet lesz úrrá, kihal a szeretet.
Hiába teszik le a fegyvert karácsonykor,
mert rossz az indíték. Istenre ki gondol?

Zúzmara minden ágon,
kismadár didereg a fákon,
télapó suhan a szánon,
nemsoká’itt a karácsony!

Sok-sok jószívű ember
meleget-szeretetet rendel.
Megérkezik a küldemény,
így december elején.

Kívánok szép ünnepeket,
ajándékot, szeretetet,
örömet, békességet,
derűt és jó egészséget.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

ÜNNEPI SZENTMISE- ÉS ISTENTISZTELETI REND
VECSÉS ÓVÁROSI PLÉBÁNIA
Dec. 18. Advent 4. vasárnapja:    11 óra Szent Kereszt temp-

lom, 18 óra Jézus Szíve temp-
lom: diákmise és karácsonyi 
koncert

Dec. 19. 6 óra 30: roráte szentmise (Jézus Szíve templom)
Dec. 20. 6 óra 30: roráte szentmise (Szent Kereszt templom)
Dec. 24. 22 óra: éjféli mise (Szent Kereszt templom)
Dec. 25.    Urunk születésének ünnepe: –9 óra: Jézus Szíve 

templom, 11 óra: Szent Kereszt templom, 
18 óra: Jézus Szíve templom.

Dec. 26.    Szent István első vértanú 
11 óra: ige liturgia (Szent Kereszt templom)

Dec. 27. 18 óra: János napi boráldás (Szent Kereszt templom)
Dec. 31. 16 óra:    Szent Kereszt templom, 

18 óra: Jézus Szíve templom
Jan. 1.    Szűz Mária Isten Anyja – Újév 11 óra: Szent Kereszt 

templom, 18 óra: Jézus Szíve templom. 
Jan. 6. péntek,    Urunk Megjelenése –Vízkereszt 

18 óra: Jézus Szíve templom

IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA
Dec. 18.    9 óra: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

plébániatemplom (Erzsébet tér) szentmise 
után Lelkinap és jótékonysági koncert. 

Dec. 24.    16 óra: egyházközségi karácsonyi ünnepség (Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, Erzsébet 
tér). 21 óra: szentmise, Hesz Attila atya (Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, Erzsébet tér).

Dec. 25.    Urunk születésének ünnepe: 9 óra: szentmise, 
Hesz Attila atya (Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
plébániatemplom, Erzsébet tér).

Dec. 26.    9 óra: szentmise (Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom Erzsébet tér).

Jan. 1.    9 óra:szentmise (Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom Erzsébet tér).

Jan. 6.    15 óra 20: szentmise (Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom Erzsébet tér)

VECSÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Dec. 24.    15 óra: szentesti istentisztelet 

a gyerekek színdarabjával. 
Dec. 25. 10 óra: istentisztelet templomban.
Dec. 26. 10 óra: istentisztelet templomban. 
Dec. 31. 17 óra: óév esti istentisztelet templomban.
Jan. 1. 10 óra: istentisztelet templomban.
Jan. 6. 18 óra: Vízkereszt, istentisztelet templomban.
Jan. 11. 10 óra: családi gitáros istentisztelet.

VECSÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Dec. 18.    10 óra: Advent 4. vasárnap: istentisztelet 

templomunkban (párhuzamosan karácsonyi 
próba a gyerekeknek). 

Dec. 22-23.    15 óra: karácsonyi főpróbák 
a szenteste szolgáló gyerekeknek.

Dec. 23. 18 óra: Bűnbánati, úrvacsorára előkészítő istentisztelet.
Dec. 24.    16 óra: Szentestei istentisztelet és gyermekek kará-

csonya. 
Dec. 25-26.    10 óra: Karácsonyi úrvacsorás 

ünnepi istentiszteletek. 
Dec. 30. 18 óra: Bűnbánati, úrvacsorára előkészítő istentisztelet. 
Dec. 31. 16 óra: Óévi úrvacsorás hálaadó istentisztelet. 
Jan. 1. 10 óra: Újévi istentisztelet. 
Jan. 8. 10 óra: Családi istentisztelet.

S ebestyén László több mint 15 évvel 
ezelőtt öltötte először magára a Mi-
kulás ruháját. A polgármesteri hiva-

talban ügyintézőként dolgozó László fi zi-
miskájára kollégái fi gyeltek fel, Béki Benő 
biztatására adta be végül a de-
rekát, és lett a hivatal Mikulása. 
A produkció jól sikerült, ezért a 
felkérés rendszeressé vált, Sebes-
tyén László pedig annyira bele-
rázódott a télapóskodásba, hogy 
rövidesen a vecsési óvodáknak 
és bölcsődéknek is a visszajáró 
decemberi vendége lett. Az évek 
alatt egyre szélesebb körben ment 

híre a vecsési Mikulásnak, napjainkban már 
a Gondozási Központ klubtagjait is ő kö-
szönti, de magánházakhoz is hívják, hogy 
örömöt – és persze némi ajándékot – csem-
pésszen a gyerekek életébe. Sebestyén Lász-

ló ma már elmondhatja, hogy több száz, de 
akár ezer is lehet a száma azoknak a vecsé-
si gyerekeknek, akiknek örömöt szerzett az 
elmúlt másfél évtized alatt. 
 – Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért 
is vállaltam ezt a szerepet. Három unokám 
van, igaz, ők már nagyobbak, de 5-én este 
mindig ellátogatok hozzájuk. Verssel, mon-
dókával várnak és csak akkor leszek nekik 
újra nagypapa, amikor a verset elmondták
 – mondta a vecsési Mikulás. Hozzátette, a 
gyerekek mindenhol csillogó szemmel fo-
gadják és általában nem is a nagy ajándékot 
várják. Egy pici szaloncukor is lehet csodás 
meglepetés, ha azt a saját kezükkel vehe-

tik ki a télapó zsákjából. Sebes-
tyén László, pontosabban mond-
va a vecsési Mikulás, idén is járt 
a gyerekeknél, a bölcsődéket, a 
Czövek Olivér református óvodát 
és a Tündérkert óvodát is felke-
reste december 6-án, de a Gon-
dozási Központ szépkorú klub-
tagjainak is vitt egy kis ajándékot. 
 VN

Itt él közöttünk az igazi Mikulás
Szervusz Mikulás bácsi – köszönt oda egy férfi  beszélgetőpartnerem-
nek a városháza aulájában. Bár elsőre ez akár furcsának is tűnhet, 
valójában nincs ebben semmi meglepő, mert aki személyesen 
ismeri Sebestyén Lászlót, tudhatja, hogy megtévesztésig hasonlít 
a Mikulásra. Hófehér szakállát, bajuszát és tiszta, barátságos 
tekintetét még Joulupukki (az igazi fi nn Mikulás) is megirigyelné. 
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Sissi 
VECSÉSI 

ADVENTJEI
„Vasárnap-gyermek vagyok, 

Nap szülötte… Szabadság 
többet ér nekem,/ 

Mint bármiféle presztízs…"  
(Erzsébet verseiből. 

A királyné 1837. december 
24-én, vasárnap 22.43-
kor, szenteste született.)

 HELYTÖRTÉNET

A magyarországi karácsonyok
Ezekben a decemberi napokban, 150 évvel 
ezelőtt, Erzsébet királyné többször volt a ve-
csési Andrássy-vadászház vendége. 1872 és 
1880 között Sissi minden karácsonyt 
Magyarországon, Gödöllőn töltött. 
Az előtte lévő napokban, hetek-
ben ellátogatott Vecsésre is, 
ahol az Andrássy vadász-
házban külön szoba, „a 
királyné szobája” várta. 
 Ha advent napjaiban 
Vecsésre jött, ez nem 
volt bejelentve elő-
re, az emberek mégis 
megpróbálták elkapni 
a pillanatot. Találkoz-
tam olyan történettel, 
hogy valaki a dédany-
ja bögréjét őrzi, mond-
ván, ebből ivott a királyné. 

Más arról mesélt, hogy az ősei, mikor jött a 
királyné, kiültek a főútra, hogy elcsípjék ér-
kezését. De miért is jött? Fő célja a lovag-
lás, a határban való vadászat volt, ám ekkor 
már készült a karácsonyra is, amelyet Gö-
döllőn mindig szűk családi környezetben 
töltött, és mindig adakozással kötött egybe. 
Akkoriban még nem volt Andrássy-telep. 
Helyén Halom-puszta feküdt a maga náda-
saival, szőlőivel, rétjeivel, szántóföldjeivel 
és erdeivel. Gyönyörű, érintetlen környe-
zet volt ez, alkalmas a gondolkodásra, ka-
rácsonyi tervezésre. A karácsonyt tervező 

királyné rendszerint különvonattal ér-
kezett Vecsésre. Vele utaztak a ba-

rátai és segítői, illetve ugyanez 
a vonat szállította a társaság 

lovait is. A vecsési Nagy-
állomás királyi váróter-
mében átöltözött, lóra 
szállt és így lovagolt az 
Andrássy vadászkas-
télyhoz. Olyan is volt, 
hogy lóháton tette meg 
a nagy utat Gödöllőről. 
Nem hiába, a kor leg-
intelligensebb lovas női 

között tisztelték. 

„A szeretet az élet”
December 24-én középü-

letekre, magánházakra, de 
még a hajókra is kitűzte az or-

szág a magyar lobogót, mert szent-
este napja a királyné születésnapja is volt 
egyben. Ő ilyenkor már Gödöllőn tartóz-
kodott szűk családi körben. A vecsési ki-

rándulásokat, a pest megyei nagy lovag-
lásokat, a karácsonyi adakozásokat a szűk 
körű családi ünnep követte. Ebbe a körbe 
a királyi pár, a gyermekeik és a személy-
zet tartoztak. Utóbbiak karácsonyára nagy 
tekintettel volt Sissi.
 Az 1870-es években a kolozsvári árvák, a 
budapesti koldusok, a gödöllői szegény gye-
rekek és a vasúti dolgozók gyermekei kap-
tak karácsonyra ruhát, tanszert, ajándékot 
a királynőtől, illetve kislányától, akit szin-
tén az adakozásra nevelt. Árvíz- és tűzká-
rosultak, a Magyar Vöröskereszt, az akko-
riban induló lányiskolák, és a kicsi falvak 
népe egyaránt Sissi szívébe voltak feljegyez-
ve karácsony környékén. Vallási türelmére 
jellemző, hogy katolikusként több kis falu-
si református templom felújítását támogatta. 
Szívén viselte a gödöllői katolikus, reformá-
tus, izraelita iskolák és gyermekeik sorsát. 
 Adakozó kedve Erzsébetet élete végéig 
elkísérte. Verseit például úgy rejtette el egy 
vaskazettába, hogy hatvan évvel halála után 
nyissák fel, és a belőle kapott pénzt az ár-
tatlanul fogva tartottak családtagjai kapják. 
Ez a kívánság napjainkban is be van tartva, 
még mindig szétosztják az örökösök a ver-
sek kiadásából befolyt pénzt. Talán nem cso-
da, hogy Sissiből Magyarország egyik leg-
népszerűbb királynéja vált. Az uralkodó nő 
sose felejtette el a karácsony üzenetét: „Az 
igazi ajándék, a szeretet!”
 A vecsési kirándulásokat már mindig 
áthatotta a karácsonyra készülés, a vára-
kozás is. A királyné nyomán az Erzsébet 
téren vagy a hajdani Andrássy-vadászház-

nál járva mi is felidézhetjük a 
régi decembereket, mi is gon-
dolkodhatunk azon, mint Sissi. 
Milyen volt az idei év? Milyen 
lesz az idei karácsony? És mi a 
legfontosabb a világon? Utóbbi-
ra talán mind érezzük a választ, 
hiszen ezért is a karácsony az 
egyik legmeghittebb ünnepünk.
 Kiss Gábor

Erzsébet királyné és Andrássy Gyula 
a legendás „Sissi” című fi lmben

A hajdani királynéi lakosztály a vecsé-
si vadászház nyugati részén. (Sajnos, a II. 
világháborúban ez a rész súlyosan meg-
sérült, így ma már nem látható…)

den karácsonyt 
llőn töltött. 
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portréja egy 
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díszen

Mária Valéria,
 a „magyar 
hercegnő”

A z előző részből megtudhattuk, mi-
lyen magvakkal érdemes télen meg-
tölteni a madáretetőket, hogy minél 

több fajt vonzzunk, illetve, hogy a cinkego-
lyón kívül vannak más állati eredetű fehér-
jék és zsírok, melyeket szívesen fogyaszta-
nak a madarak. Léteznek azonban egyéb 
lehetőségek is.

Bogyóetető
Sok kertben van a madarak számára télen is 
táplálékot nyújtó bogyós növény, mint pél-
dául a csipkebogyó, a fekete bodza, a boros-
tyán vagy a vadszőlő. Utóbbi termése még az 
apró ökörszem számára is megfelelő. Egyéb, 
madarak számára vonzó termések a galago-
nya, fagyal, nyugati ostorfa, madárberkenye, 
madárbirs, kökény és a tűztövis. Ezek híján 
egyszerűen készíthetünk saját magunk is bo-
gyóetetőt. Főleg a fekete rigók és a vörösbe-
gyek látogatják, de ha szerencsések vagyunk, 
más, ritkább fajok is megjelenhetnek. A ha-
tárban sok helyen lehet csipkebogyót gyűjte-
ni, ezt csokorba kötve vagy felfűzve, stabil 
helyre rögzítve kitehetjük a madaraknak. A 
rigók és a vörösbegyek is szeretnek a talaj-
hoz közel táplálkozni, ezért alacsonyan ta-
lán a legpraktikusabb, de mivel mindkét faj 
jár a magasabban kitett etetőkre is, akár on-
nan is szívesen csipegetnek. Ha nincs lehető-
ség bogyógyűjtésre, a drótra felfűzött és jól 
rögzített mazsola is nagyon fi nom csemege. 

Alma, de hogyan?
Az alma nagyon jó táplálékforrás madarak 
számára. Azok a fajok is előszeretettel esze-

getnek belőle, melyek amúgy rovarokon élnek, 
mint például az etetők gyakori vendégei a ci-
negék. Van azonban néhány dolog, amire ér-
demes odafi gyelni. A rigóknak a földre szórt 
alma is megfelel. Míg nem fagy nagyon ke-
ményre a gyümölcs, akár egészben is képe-
sek elcsipegetni, de azért jobb felvágni. Más 
fajok jobban szeretik, ha bokrok, fák ágaira 
tűzzük az almát, ám érdemes arra gondolni, 
hogy gyengébb csőrükkel a cinegék, vagy az 
áttelelő barátposzáták nehezebben küzdenek 
meg az alma héjával, ezért célszerű negye-
delve, felezve kitenni. Ne lepődjünk meg vi-
szont, ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, 
és az ízletes almára nem jönnek mégsem 
madarak. Mikor ke-
ményre fagy a gyü-
mölcs, túl nagy ener-
giaráfordítás lenne 
számukra ebből enni 
(ilyenkor a rigók is 
inkább magokat fo-
gyasztanak). A fa-
gyok elmúltával a 
korábban kitett alma 
húsa kásássá válik, 
és visszatérnek rá 
a madarak. Vannak 
olyan fajok is, amik 
igen ritkán jelennek 
meg a kertekben, de 
ha elfogyott a váro-
son kívül a táplálék, bemerészkednek ők is. 
Ilyen a fenyőrigó, vagy a csonttollú. Ez utób-
bi a legtöbb télen szinte egyáltalán nem fi -
gyelhető meg az országban, inváziós évek-
ben viszont több tízezer példány lepi el a 
településeket. Ők csak akkor szállnak le az 
általunk kitett almákra, ha viszonylag nagy 
mennyiség van a talajra szórva.
 Ha kombináljuk a bogyókat, gyümölcsöt 
és a különféle olajos magvakat, terített asz-
talt kínálunk a madaraknak, így sokféle téli 
vendég megfordulhat nálunk. Ne lepődjünk 
meg azon sem, ha az etető körüli nyüzs-
gés felkelti egy kisebb madarakra „szako-
sodott” ragadozó, a karvaly érdeklődését is. 
Főleg telente látni, hogy a fák között ügye-
sen suhanva lecsap, majd a kertünkben el is 

fogyaszthatja zsákmányát. Az elegáns, csí-
kos ragadozó tojója jóval nagyobb a hímnél, 
ő akár egy balkáni gerlét is elkap. Bár sokak 
számára kellemetlen látvány, de hozzátarto-
zik ez is a természet egyensúlyához.
 

Mivel ne etessünk?
Megszokott látvány a városi galamboknak 
kenyérmorzsát szóró ember, egyesek furcsán 
szemlélik, mások csodálkozva nézik, ahogy 
az opportunista madarak szinte azonnal kö-
rülveszik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a kenyér, péksütemény – nem is beszél-
ve a chipsről – nem csupán alacsony tápér-
tékű, de sok szempontból veszélyes is lehet 
a madarak számára. Ha a kenyér hosszabb 
ideig kint marad, erjedésnek indul, ez pedig 
végzetes gyomor- és bélgyulladáshoz is ve-

zethet. Madáretetőbe téve kife-
jezetten káros, akár a madarak 
pusztulását is okozhatja. Itt ér-
demes megemlíteni a vízimada-
rak etetését. Bár Vecsésen nincs 
olyan hely, ahol ez igazán előfor-
dulhat, de kirándulásaink során 
mindnyájan találkozhatunk ka-
csaetető automatákkal, vagy jut-
hat eszünkbe, hogy a part mellett 
ólálkodó tőkésrécéknek dobjunk 
az uzsonnánkból. Bár az állatok 
örülnek neki, akaratlanul megbe-
tegíthetjük és veszélyeztethetjük 
őket. Ezek a madarak természe-
tes élőhelyükről a csökkenő éle-
lem miatt elvonulnának, ám a 

vízbe dobált elemózsia miatt maradnak, lát-
ványuk pedig még több madarat vonz oda, 
esetenként úgy összezsúfolódva, hogy az már 
önmagában növeli a fertőzésveszélyt. Sőt: a 
folyamatos etetés miatt a vonulás helyett itt 
maradó madarak a téli fagyok során akár a 
jég fogságába is eshetnek. 
 Ahogy közeledik a tavasz, a rovarokkal 
táplálkozó madarak már találnak maguk-
nak ennivalót, ilyenkor a magevők érkeznek 
nagyobb számban. A fagyok megszűntével, 
legkésőbb április elején az etetés idejének is 
vége. Ekkor már van elég természetes táp-
lálékforrás, ne töltsük újra az etetőt. Az ita-
tást azonban folytassuk egész évben, mivel 
a folyamatos vízellátás rendkívül fontos.

Kiricsi Ágnes, Vecsési Madárles

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

TÉLI MADÁRETETÉS 
kisokos – 2. RÉSZ

Milyen gyümölcsökkel, bogyókkal csalogathatjuk a kertünkbe, 
ablakpárkányunkra a madarakat? Mivel ne etessük őket 

semmiképpen? És vajon mi az az elegáns ragadozómadár, ami 
nem etetőnk tartalmát, hanem annak vendégeit fogyasztja?

Egyszerűen készíthetünk bogyóetetőt

Barátposzáta érkezett almát 
enni

Karvaly

E ű ké íth tü k b ó t tőt
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SPORT

Október végén a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség (MKKSZ) 18 

kategóriában díjazta az idei év 
legjobb sportolóit és trénereit. 

Az Év női parakajakosa a 
vecsési Varga Katalin lett. 

Újabb jelentős elismerést 
kapott a parakajakos 

Varga Katalin

SPORT

Eddig pazar őszt tudhatnak maguk mögött a vecsési bokszolók. 
Szűcs Szabina két sérüléssel tarkított felkészülés után negyed-
döntőig jutott az Európa-bajnokságon, míg a junior és serdülő 
versenyzők tíz éremmel tértek haza az országos bajnokságról. 

Szűcs Szabina a felnőtt Eb-n, a fi atalok 
az utánpótlás ob-n teljesítettek remekül

  Sikert sikerre halmoz Nyíri-Szabó Lázár, 
a Vecsési SE fi atal asztaliteniszezője. Láz-
ár legutóbb a Győrben megrendezett or-
szágos para asztalitenisz bajnokságon lé-
pett asztalhoz és ért el remek eredményt. 
A mindössze 13 éves vecsési sportoló a 
8-as és 10-es kategóriában versenyzett, és 
a bajnokság végén a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel.
 Az ifjú parasportoló eredményes szerep-
lése nem újdonság, az elmúlt hónapokban 
többen is felfi gyeltek a játékosra. Antal Zol-
tán, a Vecsési Sportegyesület elnöke nyá-
ron dicsérte lapunk hasábjain Lázárt, aki 
immár országos szinten is képes kimagas-
ló teljesítményt nyújtani.  V.

DOBOGÓS 
HELYEN 
végzett Lázár

Hirdetés

Hirdetés

+36 30 939 4966

JÁTÉKBOLT
ÉS TÁRSASJÁTÉK KLUB

FÉNY ÉS  
 

TERÁPIA 
BABÁKNAK ÉS  

KISGYERMEKEKNEK

S zűcs Szabina, a Vecsési Bokszklub 
első számú versenyzője az októbe-
ri Montenegróban megrendezett Eu-

rópa-bajnokságon az ötödik helyen végzett. 
Az 57 kilogrammosok súlycsoportjának ma-
gyar indulója a nyolcaddöntőben az örmény 
Taty jevik Hacsatrjannal meccselt és egyhan-
gú pontozással győzött. A negyeddöntőben a 
görög Papadatou azonban jobbnak bizonyult, 
így Szűcs érem nélkül zárta a kontinensve-

télkedőt. Ezek a száraz tények. Ha azonban 
hozzávesszük, hogy egy családi tragédia be-
árnyékolta a teljesítményét, emellett két sé-
rülést is összeszedett, akkor elmondható, di-
cséretes teljesítményt nyújtott. 
 – Augusztus végén elütötték a könyökét, 
ami két hét kihagyást eredményezett, majd az 
olaszországi edzőtáborba utaztunk, ahol sike-
rült felpörögni, de ott egy talpsérülés hátrál-
tatta a felkészülését. Összességében így egy 
hónap kihagyás után utaztunk ki az Eb-re
– mondta Seres Attila, Szabina edzője.
 Elmondása szerint versenyzőjének az ör-
mény rivális ellen sikerült felpörögnie, de az 
erősebb görög ellen már látszott a kihagyás. 
 – A görög elleni meccsen látszott a ki-
hagyás, nem volt száz százalékos formában. 
Szabina így ötödik lett, mindössze két ma-
gyar lány tudott meccset nyerni, ebből az 
egyik ő volt. Ha kicsit szerencsésebb a sor-
solása, éremmel jöhetett volna haza – mond-
ta Seres. Hozzátette, a szövetség is értékelte 
a teljesítményét, és elégedettek voltak vele.
 Már a jövőbe tekintve elmondta, Szűcs az 
olimpiai kvalifi kációs versenyeken is 57 kg-
ban fog indulni. Seres szerint versenyzője 
olyan korban van, hogy odaérhet az olimpi-
ára, nagyobb eséllyel vág neki a kvalifi káci-
ónak, mint 2020-ban. Ezt jól mutatja, hogy 
súlycsoportjában van olyan versenyző, aki-
től akkor simán kikapott, míg legutóbb meg-
osztott pontozással maradt alul. 

 De Szűcs mellett több másik vecsési ver-
senyző is érdekelt volt, igaz csak a hazai után-
pótlás ob-n. A 350 versenyzőből 13 volt a 
vecsési klub sportolója, közülük 10-en is érem-
mel térhettek haza, öten arannyal, öten pedig 
bronzzal. Ódor Eszter, Egri Zsombor, Drobilits 
Adrienn, Nyögéri Sára, Milider Petra a dobo-
gó tetején fogadhatta a gratulációkat. 
 Ezeknek a sikereknek köszönhetően a ju-
nior lányoknál az összetett második helyet 
szerezték meg a vecsésiek. 
 Volt vecsési versenyző a spanyolországi 
ifjúsági világbajnokságon is, ahol a hat ma-
gyar versenyző közül a 48 kg-osok között Pap 
Kata képviselte városunkat. A fi atal ökölvívó 
az Ázsia bajnok üzbég versenyzővel került 
össze, akit nem sikerült legyőznie, így nem 
jutott be a legjobb nyolc közé. Ennek ellené-
re is jár neki a dicséret, minden tőle telhetőt 
megtett, harcosan, bátran küzdött.  SzgY

ARANYÉRMESEK: 
U12 44 kg: Ódor Eszter
Serdülő 33 kg: Egri Zsombor 
Junior 52 kg: Drobilits Adrienn
Junior 54 kg: Nyögéri Kismacs Sára
Junior 80 kg: Milider Petra 

BRONZÉRMESEK:
Serdülő 48 kg: Hajdú István 
Serdülő 66 kg: Csíki Sándor 
Junior 52 kg: Hajdú Sándor 
Junior 54 kg: Madár Natasa
Junior 57 kg: Juhász Laura 

Az utánpótlás-ob 
vecsési éremszerzői

Szűcs Szabina ötödik lett 
a montenegrói Eb-n 

A hazai utánpótlás ob-n 13 vecsési versenyző szerepelt, közülük tízen éremmel tértek haza

Pap Kata és edzője, Seres Attila

E redményes évet tudhat maga mögött 
Varga Katalin, aki bronzérmet szer-
zett a paraversenyek KL2 200 mé-

teres számában a kanadai Halifaxben ren-
dezett kajak-kenu világbajnokságon, majd 

két héttel később a müncheni Eb-n is har-
madikként ért célba, az országos bajnoksá-
gon pedig első lett. 
 – Én lettem ugyan a legjobban teljesítő, 
de ez egy nagyon nehéz év volt. Úgy gon-
dolom, ezt a díjat az akaraterőmnek, a ki-
tartásomnak és a céltudatosságomnak kö-
szönhetem, de igazából az edzőm tartotta 
bennem a lelket, ő segített át az idei év ne-
hézségein – mondta a vecsési sportoló.
 A kiemelkedő eredményeit úgy érte el, 
hogy március közepén spirális törés kelet-
kezett a combjában, ami alapból nehezen 
gyógyul. A talpán volt egy seb, amit felvág-
tak, kötözgetni kellett, és amikor ráhajolt a 
lábára, csípőprotézisét túlfeszítette. Akkor 
azt mondták, lehet, hogy a teljes szezonja rá-
megy, ő azonban nem az a típus, aki ilyen 
könnyen beletörődik abba, hogy nem spor-
tolhat. Sőt, már a jövőt tervezi.
 – Jövőre már kezdődnek az olimpiai kva-
lifi kációs versenyek, és lesz egy tesztverseny 
a 2024-es olimpiai helyszínén is – mondta 
az olimpiai bronzérmes sportoló. 2024-ben 
szeretné legyőzni az Eb-n és a vb-n is előtte 
végző angolokat. Ehhez saját bevallása sze-
rint elsősorban erőben kell fejlődni. 
 – Ez az év nem volt túl reális a sérülé-
sem miatt, a jövő évben látjuk igazán, hogy 
miben kell fejlődni. Az azonban bizakodás-
ra adhat okot, hogy időben kicsit jobban tel-
jesítettem, mint eddig. Megváltozott felké-
szülés mellett tudtam így teljesíteni, jövőre 
egy normál felkészüléssel még jobb lehe-
tek – mondta az év egyik legfantasztiku-
sabb eredményét elérő sportoló. Sz. Gy. 

Varga Katalin a kanadai kajak-kenu 
vb-n és a müncheni Eb-n bronzérmet, 
az országos bajnokságon 
pedig aranyérmet szerzett 

Nyíri-Szabó Lázár (jobbról második) 
3. lett a győri bajnokságon
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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

Családi házak,  
társasházak tervezése

Iroda- és ipari  
épületek tervezése
Épületek bővítése,  

korszerűsítése
3D látványtervek

Műszaki ellenőrzés
Építési napló vezetés
Költségvetés készítés

Ingatlan vásárlás előtti 
tanácsadás

KIROTERV Bt. 
+36 30 414 2249
kiroterv@gmail.com

facebook.com/ 
KIROterv

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

www.vecsesivervetel.hui t l h

  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

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

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

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

K ihívásokkal teli, ám si-
keres évet zár a Buda-
pest Airport 2022-ben. 

A koronavírus-járvány hatása 
egyre kevésbé érezhető a buda-
pesti repülőtér forgalmán, an-
nak ellenére, hogy 2019-hez vi-
szonyítva utasszám tekintetében 
20 %-os a lemaradás. Ugyanakkor 
az idei évre már 12 milliós utas-
forgalmat vár a repülőtér üzemel-
tetője, jövőre pedig 14 millió utas-
sal kalkulál a vállalat. Nagyon sok 
munka van amögött, hogy a jár-
vány hatását nagyrészt már sike-
rült leküzdeni, hiszen szó szerint 
a padlóról kellett visszaépíteni a 
járatokat és az útvonalakat. De 
végül is bevált a Budapest Air-
port taktikája: visszahozni minél 
előbb minél több útvonalat, és ha 
szükséges, menet közben növel-
ni a frekvenciát. Összesen egész 
évben 140 célállomásra lehetett 
elrepülni Budapestről, ami gya-
korlatilag ugyanannyi, mint 2019-
ben volt: habár nem tért vissza 
minden desztináció, megjelen-
tek teljesen új légi összekötteté-
sek és úticélok. Idén 15 új célál-

lomással és 4 új légitársasággal 
gazdagodott a budapesti repülő-
tér menetrendje, és a vállalat to-
vább dolgozik azon, hogy a még 
hiányzó hosszú távú járatokat is 
visszaépítse, és újakat hozzon be 
a menetrendbe. 
 Légiáru mennyiség tekinte-
tében a Budapest Airport célja, 
hogy a régió elosztóközpontjaként 
működjön. A BUD Cargo City, 
amelyet 2019-ben adtak át a for-
galomnak, a jövő évben várha-
tóan el fogja érni a kapacitá-

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

Újabb óriáslépést tett a vállalat a Covidból való kilábalás terén, 
elindította minden idők legnagyobb zajvédelmi programját, sikerült a 
következő mérföldkövet elérni a légiáruszállítás terén, és nem utolsó 

sorban pedig a repülőtér folyamatosan készül az 1. Terminál tervezett 
újranyitására és a 3. Terminál építésére. Mindeközben a Budapest Airport 

még szorosabbra fűzte a Vecséssel fenntartott kapcsolatát, közösségi 
adományok és egyéb támogatások is érkeztek a városba a vállalattól.

Hogyan lehetne jellemezni 
A REPÜLŐTÉR 2022-ES ÉVÉT? 

sa határait, ezért több irodára 
és raktárépületre lesz szükség. 
Idén a kezelt volumen megkö-
zelíti a 200 ezer tonnát, ezért 
megkezdődött a cargo bázis fej-
lesztése, hogy az infrastruktú-
ra időben rendelkezésre álljon. 
A cargo üzletág jelenleg közel 
2000 embernek ad munkát, amely 
a fejlesztések hatására várható-
an tovább fog emelkedni. A Bu-
dapest Airport kiemelten fi gyel 
arra, hogy a légiáruszállítást el-
sősorban mennyiség tekinteté-

ben fejlessze, vagyis a volume-
nek növekedése ne járjon együtt 
a forgalom növekedésével. Ami 
a járatok számát illeti, tavalyhoz 
képest 10 %-kal kevesebb cargo 
járat közlekedik, mert jellemző-
en nagyobb gépekkel és jobb ki-
használtsággal üzemelnek a szál-
lítmányozók. 
 Mindeközben a repülőtér üze-
meltetője készen áll az 1. Termi-
nál újranyitására. A vállalat az 
építési engedélyre vár, az épít-
kezés megkezdését az engedély 
megérkezésének időpontja hatá-
rozza meg. Az biztosan látszik, 
hogy a 2024-es nyári céldátum 
már nem tartható, mert a kivitele-
zési munkálatok legalább másfél 
évet vesznek igénybe. Ha a Bu-
dapest Airport hamarosan meg-
kapja a szükséges engedélyeket, 
akkor 2023 első felében megkez-
dődhet az építkezés, a 2025-ös 
nyári szezonban pedig már fo-
gadhatja az utasokat a terminál. 
Ezzel párhuzamosan a 3. Ter-
minál építése is már a tervezési 
fázisban van; az új létesítmény 
nyitása legkorábban 2028-ban 
várható. A Budapest Airport fo-
lyamatosan készíti fel a repülőte-
ret az óriásberuházásra: nagyon 
komoly előkészítő munkára, ta-
nulmányokra, pontos fázisolásra 
van szükség ahhoz, hogy az utas-
forgalom és a szolgáltatások ma-
gas minősége az építkezés alatt 
is fennmaradjon.
 Mindezek mellett a Buda-
pest Airport komolyan veszi a 
jószomszédi szerepét, és külön-
böző programokon, támogatáso-
kon és adományokon keresztül 
segíti a szomszédos települések 
és kerületek, valamint az ott la-
kók életét. A vállalat szeptem-
berben indította el 1,2 milliárd 
forintos zajvédelmi programját, 
amelynek jelenleg az első fázisa 
zajlik. Három év alatt 4000 ház-
tartás számára biztosítja a repü-
lőtér üzemeltetője a programban 
való részvételt, és emellett folya-
matosan zajlik az intézmények 
(iskolák, óvodák, stb.) zajszige-
telése is. 
 A Budapest Airport a jövőben 
is szeretne felelős repülőtér üze-
meltetőként és munkaadóként 
működni, a lakosok továbbra is 
számíthatnak a vállalatra.
 Boldog, békés ünnepeket kíván 
Önöknek a Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér! (x)Fo
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Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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REKLÁMREKLÁM

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

 
JAVÍTÁS

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozógy
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

VECSÉSEN!

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

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

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halmy (Halmy tér 20/A.- 29-350-270) – december 19-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  december 26-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –   2023. január 2-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  2023. január  9-ével, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – 2023. január 16-ával, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 29-350-270) – 2023. január 23-ával, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  2023. január 30-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 ügyele-
tes gyógyszertárat kell keresni. November 14-étől hét közben az ügyeletes patika 
csak 22 óráig van nyitva! 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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REKLÁM

• 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

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, vákuumtasakban  . . . . . . . . . . .
 

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

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

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

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

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . .
Réteslap gyorsfagyasztott . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

szelet  . . . . . . . . . .
 

 . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 . . . . . . . . . . . . . . . .




