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VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

Kedves Olvasó
Tavaly a hagyományos üdvözlő soraimat így kezdtem:
„Ismét hátunk mögött hagytunk egy nehéz, küzdelmes esz-
tendőt. Egyrészt nekünk, városvezetőknek sok erőfeszítést
kellett tennünk, hogy településünkön az eddig megszokott
ellátási színvonalat biztosítani tudjuk, másrészt a családok
egy részének csupán a mindennapi létfenntartáshoz is eddig
nem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenéznie.”

Ma mindannyian érezzük, hogy önkormányzatoknak és családoknak most
anyagilag sokkal súlyosabb lett a helyzete. A szomszédunkban dúló háború
hatását az energiaárak elszabadulásában és az infláció felgyorsulásában érez-
hetjük. Minden évben különleges gonddal tervezzük az éves költségvetést.
Soha annyi bizonytalanság nem nehezítette a tervezést, mint jövőre és ezek
súlyát, mindenapjainkra gyakorolt hatásait ma még nem is sejthetjük. Ma a
városvezetésnek úgy figyelnie mindenre, ami a város biztonságos, életviteléhez
szükséges, mint Önöknek otthon a családi életükben. De, amíg a családokat
védi a rezsiár egy határig, addig az önkormányzatnál ez akár tízszeres, egy mil-
liárdos áremelkedést is jelenthet. 

A város évkönyvében soron követhetik az év történéseit, hétköznapjain-
kat, eredményeinket, örömeinket, jövőbeni kételyeinket. A visszatekintésnél
örülünk a beruházások – kézilabdacsarnok, tanúszóda, bölcsőde, 0202 számú
út – elkezdésének. Büszkék vagyunk a Hősök Ligete felújítására, a Szak ren de -
lő fűtéskorszerűsítésére, az út- és járdaépítésekre. Bosszúsak vagyunk a már
megnyert, nagysorompó forgalmát érintő, de elhalasztott beruházás miatt.
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a víz- és csatornahálózat, valamint a
Szakrendelő önkormányzati tulajdonban maradjon. Nagyon szeretnénk, ha a
TOP keretében elnyert 4,5 milliárd forint támogatáshoz minél hamarabb hoz-
zájuthatnánk, amiből – intézmények energetikai fejlesztései és sok egyéb mel-
lett – a Mosolyország Óvoda teljes épületét, valamint a Bálint Ágnes Óvoda
régi épületszárnyát szeretnénk újjáépíteni. A hozzáférés összefügg az uniós
pénzek visszatartásával is.

Lassan 20 éve programjaink vezető mottója: „Vecsés, az élhető város”. A vá-
ros működése, az intézményhálózat és az infrastruktúra kifogástalan lakosság
szolgálata mellett az élhetőség másik pillére a hitélet, a kultúra, a sport szereplő-
inek, civil szervezeteinek támogatása, fennmaradása. Nekünk ők is fontosak!

Ezúttal is, de még nagyobb hangsúllyal szeretném megköszönni a város polgá-
rainak egész éves munkáját, amellyel maguk és a közösség javát szolgálták. Most
különösen aktuális a béke reményébe vetett hittel kívánni mindannyiunknak bé-
kességben és egészségben eltöltött karácsonyt és újesztendőt! 

Isteni gondviselés kísérje életünket!
Szlahó Csaba
VECSÉS VÁROS POLGÁRMESTERE



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Újév
Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva
Benjámin

4
Títusz
Leona

5
Simon
Eduárd

6
Gáspár
Vízkereszt

7
Attila
Ramóna

8
Gyöngyvér
Keve

9
Marc ell
Juliánusz

10
Melánia
Vilmos

11
Ágota
Honoráta

12
Ernő
Tatjána

13
Veronika
Csongor

14
Bódog
Félix

15
Lóránt
Lóránd

16
Gusztáv
Marcell

17
Antal
Antónia

18
Piroska
Margit

19
Sára
Márió

20
Fábián
Sebestyén

21
Ágnes
Agnéta

22
Vince
Artúr

23
Zelma
Rajmund

24
Timót
Xénia

25
Pál
Henrik

26
Vanda
Paula

27
Angelika
Angéla

28
Károly
Karola

29
Adél
Valér

30
Martina
Gerda

31
Marcella
János

JANUÁR / 2023

Kárpát-medencei magyar várak – Magyarország – Füzér

Első említése 1264-ből származik, állítólag az Aba nemzetség építtette a 11. században. Később királyi
birtok, majd több főnemesi (Drugeth, Perényi, Báthori, Nádasdy) családé lett. A Wesselényi-felkelés
(1664) után a várat elkobozták, majd a császári katonaság felégette és hátrahagyta. 2014–16 között fel-
gyorsult a felújítása, ma Magyarország egyik legjobb állapotú középkori vára.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Ignác
Virginia

2
Aida
Gyertyasz.BA

3
Balázs
Oszkár

4
Ráhel
Csenge

5
Ágota
Ingrid

6
Dorottya
Dóra

7
Tódor
Rómeó

8
Aranka
Jutocsa

9
Abigél
Alex

10
Elvira

11
Bertold
Marietta

12
Lívia
Lidia

13
Ella
Linda

14
Bálint
Valentin

15
Kolos
Georgina

16
Julianna
Lilla

17
Donát
Lukács

18
Bernadett
Konrád

19
Zsuzsanna
Eliza

20
Aladár
Álmos

21
Eleonóra
Norina

22
Gerzson
Hamvazó sz.

23
Alfréd
Mirtill

24
Mátyás
Jázmin

25
Géza
Cézár

26
Edina

27
Ákos
Bátor

28
Elemér
Hédi

FEBRUÁR / 2023

Magyarország – Sümeg

A Sümegi vár az ország egyik legszebb középkori erődje. Dacolva a történelem viszontagságaival impo-
záns látványt nyújt. IV. Béla építette a veszprémi püspökség védelmére. 1552-ben a török elfoglalta és
megerősítette. A Rákóczi szabadságharcban fontos szerepet játszott, de leverése után elvesztette jelentő-
ségét. 2016-tól a Nemzeti Várprogram keretében újították fel. Híres fesztiválok sok érdeklődőt vonzó
várjátékok színhelye.



Felvidék – Krasznahorka

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Albin
Lea.

2
Lujza
Henriett

3
Kornélia
Frigyes

4
Kázmér
Zorán

5
Adorján
Adrián

6
Leonóra
Inez

7
Tamás
Tomaj

8
Zoltán
Julián

9
Franciska
Fanni

10
Ildikó
Melissz

11
Szilárd
Borsika

12
Gergely
Maximilián

13
Krisztián
Ajtony

14
Matild
Tilda

15
Nemzeti Ü
Kristóf

16
Henrietta
Vido

17
Gertrúd
Patrik

18
Sándor
Ede

19
József
Bánk

20
Klaudia
Alexa

21
Benedek
Bence

22
Beáta
Izolda

23
Emőke
Botond.

24
Gábor
Karina

25
Irén
Gyümölcso

26
Emánuel
Larissza

27
Hajnalka
Lídia

28
Gedeon
Johanna

29
Auguszta

30
Zalán
Izidor

31
Árpád
Benő

MÁRCIUS / 2023

A település nevét egy 1322-es oklevél Karaznahurka formában említi, a várat 1341-ben írják le, feltéte-
lezhetően husziták építhették. 1575-től Andrássy-birtok lett. 1578 és 1585 között reneszánsz erődít-
ménnyé építették ki, majd 1676-ban pompás palotává alakították. 1812-ig lakták, 1817-ben a felsővárba
villám csapott, és legrégebbi részei leégtek, de a többi a 2012-es tűzvészig teljes épségben állt. Jelenleg
felújítás alatt áll.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Hugó

2
Áron
Virág vas.

3
Buda
Richárd

4
Izidor
Kerény

5
Vince, 

6
Vilmos
Nagycsüt.

7
Nagypéntek
Armand

8
Dénes
Nagyszombat

9
Húsvét
Dusan

10
Húsvét
Zsolt

11
Glória
Leó

12
Gyula
Oxána

13
Ida
Martin

14
Tibor
Maxim.

15
Anasztázia
Tas

16
Csongor
Irgalmasság.ü.

17
Rudolf

18
Andrea

19
Emma,
Malvin

20
Tivadar
Odett

21
Anzelma
Konrád

22
Csilla
Noémi

23
Béla
Hella

24
György
Debora

25
Márk
Ányos

26
Ervin
Aida

27
Zita
Mariann

28
Valéria
Nimród

29
Péter
Katerina

30
Katalin
Kitti

ÁPRILIS / 2023

Felvidék – Trencsén

Az erődítmény az egész Vág mentének legnagyszerűbb látnivalója. A vár neve szinte egybeforr a vaskéz-
zel uralkodó nagyhatalmú kiskirály Csák Máté (1260-1321) nevével. Utána olyan történelmi nagyjaink
birtoka volt, mint Cillei Borbala, Hunyadi János, Szapolyai János, a Thurzó-család. 1594-től Illésházy
István nádor családjáé lett 1905-ig. A vár 1790-ben javarészt leégett, bútorai, értékei Illésházyék
máriatölgyesi birtokára kerültek. 1905-től a városé, majd a Csehszlovák államé lett, 1954-től folyamatos
felújítás alatt áll.



Kárpátalja – Nevicke

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1

Munk. ünnepe
Anyák napja

2
Zsigmond
Zoé

3
Tímea,
Irma

4
Mónika
Flórián

5
Györgyi
Gotthárd

6
Ivett
Frida

7
Gizella
Gusztáv

8
Mihály
Győző

9
Gergely
Alberta

10
Ármin
Pálma

11
Ferenc
Fabríciusz

12
Pongrác
Gyöngy

13
Szervác
Imola

14
Bonifác
Gyöngyi

15
Zsófia
Szonja

16
Mózes
Mózes

17
Paszkál
Ditmár

18
Erik
Alexandra

19
Ivo
Milán

20
Bernát
Felícia

21
Konstantin
Hanna

22
Júlia
Rita.

23
Dezső
Renáta

24
Eszter
Eliza

25
Orbán
Bársonyka

26
Fülöp
Evelin

27
Hella
Agrippa

28
Pünkösd
Csanád

29
Pünkösd
Ervin

30
Janka
Zsanett

31
Angéla
Petronella

MÁJUS / 2023

A vár Kárpátalja egyik legrégibb erődítménye az Ung-folyó festői szépségű völgyében, egy vulkanikus
sziklahegy csúcsán. Első írásos említése 1274-ből való. IV. László király 1279-ben az Aba-családnak adta
Ung vármegyét. Károly Róbert 1332-ben Drugeth János nádornak adományozta, és tulajdonuk volt
1644-ig. A család jelentősen megerősítette a várat, de 1644-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem el-
foglalta és leromboltatta az erődítményt. 1879-től kisebb felújításokat végeztek rajta, de 1920-tól az
enyészeté.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Tünde
Kund

2
Anita
Kármen

3
Klotild
Kevin

4
Bulcsú
Szenthároms

5
Fatime
Ferdinánd

6
Cintia
Norbert

7
Róbert
Robertina

8
Medárd
Helga

9
Félix
Jézus teste

10
Margi
Gréta

11
Barnabás
Jézus Szíve

12
Villő
Cinella

13
Antal
Anett

14
Vazul,
Herta

15
Jolán
Vida

16
Jusztin
Arany

17
Laura
Alida

18
Arnold
Levente.

19
Gyárfás
Zora, Zorka

20
Rafael
Dina

21
Alajos
Leila

22
Paulina
Albin

23
Zoltán
Szultána

24
Iván
Bajnok

25
Vilmos
Viola

26
János
Pál

27
László
Sámson

28
Irén
Levente

29
Péter
Pál

30
Pál
Bese

JÚNIUS / 2023

Kárpátalja – Munkács

A honfoglaláskor cölöpökből emelt erődítmény állt a mai várhegy csúcsán. Szent István és Szent
László különleges jelentőséget tulajdonított a várnak, megerősítette falait. Stratégiai jelentősége miatt
minden tulajdonosa tovább erősítette a vár védelmi rendszerét, mely bevehetetlennek bizonyult.
Rákócziak birtokába házasság révén 1575 körül került. I. Rákóczi Ferenc felesége, Zrínyi Ilona férje
halála után két éven keresztül meg védte meg a várat a császáriaktól (1685-87). Rákóczi szabadság-
harcban a fejedelem főhadiszállása volt. Később börtönné alakították, de szovjet időben volt kaszár-
nya és iskola is.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Annamária
Tihamér.

2
Ottó, Ottokár
Sarlós B. A

3
Kornél
Soma

4
Ulrik
Babett

5
Emese
Sarolta

6
Dominika
Csaba

7
Apollónia
Cirill

8
Ellák
Eperka

9
Lukrécia
Veronika

10
Nóra
Lili

11
Nóra
Lili

12
Izabella
Dalma

13
Jenő
Indira

14
Stella
Örs

15
Henrik
Roland. 

16
Valter
Karmel. B. A

17
Endre
Elekl

18
Frigyes
Kami

19
Emília
Varsány

20
Margaréta
Illés

21
Daniella
Dániel

22
Magdolna
Magda

23
Lenke
Borisz

24
Kinga
Kincső

25
Zsaklin
Kristóf

26
Anna
Anikó

27
Olga
Liliána

28
Alina
Szeréna

29
Márta
Flóra

30
Judit
Xénia

31
Oszkár
Ignác

JÚLIUS / 2023

Délvidék – Nándorfehérvár

Az ezeréves magyar királyság egyik legfontosabb vára Nándorfehérvár volt. A török terjeszkedésnek
egyik fő akadályát jelentette. 1456. július 4–21. között magyarok és szerbek Szilágyi Mihály vezetésével
hősiesen védték II. Mehmed török szultán ellen. Hunyadi János csatát nyerve csatlakozott a védőkhöz,
majd Kapisztrán János kereszteseivel július 22-én legyőzték a törököket. A vár 1521-ben 66 napos ost-
rom után a török elfoglalta, majd 1697-től Habsburg uralom alá került. 



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Boglárka
Alfonz

2
Lehel
Alfonz

3
Hermina
Linda

4
Dominika
Domokos

5
Krisztina
Havas B. A

6
Berta
Bettina.

7
Ibolya
Afrodité

8
László
Domokos

9
Emőd
Román

10
Blanka
Lőrinc

11
Tiborc
Zsuzsanna

12
Klára
Diana

13
Ipoly
Ince

14
Marcell
Maximilián

15
Mária
Nagyb. A.

16
Ábrahám
Rókus.

17
Jácint
Réka

18
Ilona
Elena

19
Huba
Emília,

20
Állami Ü.
István, Vajk

21
Hajnalka
Sámuel.

22
Menyhért
Mirjam

23
Bence
Szidónia

24
Bertalan
Jonatám

25
Lajos
Patrícia

26
Izsó
Natália

27
Gáspár
Gazsó

28
Ágoston
Mózes

29
Beatrix
Erna

30
Félix
Rózsa

31
Bella
Erika

AUGUSZTUS / 2023

Délvidék – Pétervárad

1237-ben említik először, tulajdonosa Petur bán volt, majd ciszterci szerzetesek kolostort építettek az
egykori római erőd helyen. 1526. július 27-én a török elfoglalta és birtokolta 1688-ig. Ezután kezdték
építeni a ma is látható erődítményt, amely a XVIII. században Magyarország legmodernebb és legna-
gyobb vára volt. Az építkezés egészen 1780-ig elhúzódott. 1849. szeptember 7-én kapitulált a vár a csá-
száriak előtt, utána már csak Komárom tartotta magát. Ma Újvidék (Novi Sad) szomszédtelepülése.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Egyed
Egon

2
Rebeka
Dorina

3
Hilda
Csobán

4
Rozália
Rózsa

5
Lőrinc
Viktor

6
Zakariás
Csanád

7
Regina
Dusán

8
Kisboldog A.
Adrien

9
Ádám
Pető

10
Hunor
Nikolett

11
Igor
Teodóra

12
Irma
Mária

13
Kornél
Ludovika

14
Szeréna
Szt. Kereszt.

15
Enikő
Melitta

16
Ciprián
Edit

17
Hildegárd
Zsófia

18
Diána
Metód

19
Dorián
Vilhelmina

20
Friderika
Frida

21
Máté
Mirella

22
Irisz
Móric

23
Líviusz
Tekla

24
Gellért
Mercédesz

25
Eufrozina
Kende

26
Jusztina
Pál

27
Adalbert
Döme

28
Bernát
Vencel

29
Mihály
Mikes

30
Jeromos
Médea

SZEPTEMBER / 2023

Magyarország – Eger

Szent István király itt alapította meg az első püspökségek egyikét, az Egri egyházmegyét. A vár első em-
lítése 1330 körüli. Az 1552. szeptemberi török ostromot Dobó István hős népével visszaverte. Később
megerősítették fegyverzetét és katonaságát, mégis 1596-ban a török elfoglalta. A Habsburgok 1687-ben
foglalták vissza. Később katonai jelentősége nagyot csökkent. Málladozó falait a lakosok széthordták. 
A régészeti kutatómunka és helyreállítás csak 1862-ben kezdődött el. A várat 2016-tól kezdődően a
Nemzeti Várprogram keretében felújítják.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Malvin
Teréz

2
Örs
Petra

3
Helga
Ilián

4
Ferenc
Edvin

5
Aurél
Renáta

6
Brúnó
Renáta.

7
Amália

8
Bettina
Koppány

9
Ábris
Dénes

10
Gedeon
Hajna

11
Brigitta
Gitta

12
Miksa
Rezső

13
Ede
Kálmán

14
Domokos
Helén

15
Tekla
Terézia

16
Aurélia
Gál

17
Hedvig
Hédi

18
Ambrus
Lukács

19
Lora
Nádor

20
Iringó
Vendel

21
Orsika
Orsolya

22
Előd
Korina

23
Nemzeti Ün.
Gyöngyi

24
Gilberta
Salamon

25
Blanka
Biank

26
Armand
Dömötör

27
Szabina
Szabrina

28
Simon
Szimone

29
Nárcisz
Zénó

30
Alfonz
Kolos

31
Cseke
Farkas

OKTÓBER / 2023

Erdély – Vajdahunyad

A birtokot 1409. október 18-án kapta a Hunyadi-család. Hunyadi János épített várat, amit az 1600-as
évek elején Bethlen Gábor alakított tovább, ma ezen a szárnyon van a bejárat. Katonai jelentősége cse-
kély volt, így elkerülte a nagy pusztítás. Mai formáját 1870-74 között a Steindl Imre vezette felújítás
után nyerte el.



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Mindensztk
Marianna

2
Halottak Nap.
Achiles

3
Győző
Márton

4
Károly
Karola

5
Imre
Tétény

6
Lénárd
Leonárd

7
Rezső
Csenger

8
Gotfrid
Kolos

9
Tivadar
Szibilia

10
Leo
Réka

11
Martin
Márton

12
Jónás
Renátó

13
Szaniszló
Szilvia.

14
Aliz
Szidónia

15
Albert
Lipót

16
Edmund
Margit

17
Gergő
Hortenzia

18
Jenő
Pető

19
Erzsébet
Liza

20
Bodog
Jolán

21
Iliász
Olivér

22
Cecilília
Filemon

23
Kelemen
Klementina

24
Emma
Flóra

25
Katalin
Katinka

26
Konrád
Virág

27
Amina.
Virginia

28
Janka
Stefánia..

29
Brenda
Taksony

30
András
Andor

NOVEMBER / 2023

Erdély – Déva

A korabeli oklevelek 1264-től említik, 1302-től az erdélyi alvajdák székhelye. Jelentősége az 1800-as
évektől jelentősen csökkent. Bem lőszerraktára felrobbant 1849-ben. Restaurálása 2008-tól 2016-ig tar-
tott. Dávid Ferenc, az unitárius egyház alapítója és első püspöke (1568) itt raboskodott 1579 elejétől és
halt meg 1579. november 15-én. 



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1
Eliza
Natália

2
Melinda
Vivien

3
Ferenc
Advent 1

4
Borbála
Barbara

5
Vilma
Sebő

6
Miklós
Csinszka

7
Ambrus
Ambrózia.

8
Emőke
Szep. F. Ün

9
Natália
Valéria

10
Lívia
Advent 2

11
Árpád
Dániel

12
Franciska
.Gabriella

13
Luca
Otília

14
Konrád
Szilárda

15
Valér
Detre

16
Aletta
Etelka

17
Lázár
Advent 3

18
Aguszta
Töhötöm

19
Violetta
Viola

20
Teofil

21
Izidor
Tamás

22
Zénó
Anikó

23
Viktória
Zétény

24
Ádám, Éva
Advent 4

25
Karácsony
Eugénia

26
Karácsony
István,

27
János
Teodor

28
Kamilla
Aprószentek

29
Tamara
Tamás

30
Dávid
Hunor

31
Szilveszter
Donáta

DECEMBER / 2023

Magyarország – Siklós

Erődjének első falait 1250 körül rakták le, első írásos emléke 1294-ből való. Nevét a Siklósi családtól
kapta. 1387 után a Garaiaké, majd Corvin Jánosé, később a Perényi családé lett. A törökök rövid ost-
rommal 1543-ban elfoglalták és 1686-ig birtokolták a várat. A Rákóczi szabadságharc után elvesztette je-
lentőségét. 1828-tól a Batthyány, majd a Benyovszky családé. A vár egymást követő tulajdonosai pom-
pás várkastéllyá építették át. Az 1955-ben elkezdődő régészeti feltárás és helyreállítás után kapta meg je-
lenlegi szerepét.
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Év végi
beszélgetés

a polgármesterrel
A VT decemberi számában Varga

Norbert főszerkesztő kérdéseire
Szlahó Csaba polgármester értékelte

a 2021-es évet. A riportban hosszasan
elemezte a járvány miatt előállott

helyzetet, amelyben az életek védelme és
a város biztonságos üzemeltetése lett

a főcél. Az írásból idézünk:

…„Számos erő  fe szí -
tést kellett te nünk,
mindközül a legfon-
tosabb az em beri éle-
tek védelme volt. Be   -
szereztük a szükséges

védőfelszereléseket, és ezeket biztosí-
tottuk az intézményeink számára,
emellett kiemelt figyelmet fordítot-
tunk az idősek és a rászoruló gyerme-
kes csa     ládok ellátására. (…)

Az sem javított a helyzetünkön,
hogy az előző évet nagyon jó gazdasági
eredményekkel zártuk, ezért az adóerő-
képességünk is növekedett, ezért csak-
nem egymilliárd forint szolidaritási
adót kellett befizetnünk az államkasz-
szába. Vecsésen mindig úgy alakítottuk
ki a költségvetést, hogy maradjanak

benne tartalékok, ennek kö szön he -
tően át tudtuk hidalni a legnehezebb
hónapokat is. Minden évben májustól
indítjuk az építkezéseket, ez 2020-ban
és 2021-ben is így történt. (…)

A két sportberuházásra sokat kel-
lett várni, de abban biztos vagyok,
hogy mindkettő hasznára válik a vá-
ros közösségének. A tanuszodát a
gyerekek és a felnőttek egyaránt hasz-
nálhatják, a tornacsarnok pedig nem
csak Halmi Telepi Általános Iskola
testnevelésóráinak biztosít helyet, ha-
nem a kézilabdázók igényeit is ki-
szolgálja majd. Az új tagbölcsőde
építésére megyei pályázaton nyer-
tünk 600 millió forintot. Az épület
a Dam janich utcában, az egykori
VETÜSZ Kft. telephelyen épül fel.
Nagy szükség van az új bölcsődére,
hiszen sok fiatal család költözik a vá-
rosba, és ezzel párhuzamosan nő a
gyermekek száma. Az új épületet úgy
szeretnénk megterveztetni, hogy
adott esetben átalakítható legyen óvo -
dává. Ilyen a korábbi időkben is volt,
akkor a Halmi iskola régi épületszár-
nyában alakítottunk ki ideiglenesen
óvodai csoportszobákat. A generáci-
ók hullámokban jönnek, így köny-
nyen elképzelhető, hogy most böl-
csődére van nagyobb szükség, de ha
ezek a gyerekek nagyobbak lesznek,

Mi történt

2021
decemberében?
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akkor az óvodai férőhelyeket kell
majd bővíteni.

Pár héttel ezelőtt jelentette be, hogy az
uniós Területi és Te le pü lés fejlesztési
Ope ratív Program Plusz keretében 4,5
milliárd forint támogatásban részesült
Vecsés. Pon tosan mire használhatja fel
a város ezt az összeget?

– Kizárólag meghatározott célok ra,
amiket nem mi fogalmaztunk meg.
Az Európai Unió ebből a keretből a
fenntartható fejlesztési célokat támo-
gatja, a va súti aluljáró kialakítására és
a vízhálózat- vagy az ivóvízminőség ja-
vítására nem csoportosíthatjuk át ezt a
pénzt. Ezekre a beruházásokra remé-
nyeink szerint a Zöld In fra struk tú ra
és Klímavédelmi Operatív Prog ram
keretében lehet majd pályázni.
Fordíthatjuk viszont humáninfra-
struktúra fej  lesztésre, ezért két óvo-
da teljes felújítását is tervezzük meg-
valósítani. A Kisfaludy utcában a
Mo soly ország Óvoda teljes épületét,
valamint a Bálint Ágnes Óvoda ré-
gi épületszárnyát szeretnénk újjáé-
píteni.

A fenntartható városfejlesztés ke-
retében szándékozunk megoldást ta-
lálni a csapadékvíz-elvezetési problé-
mákra, ami már önmagában is egy je-
lentős tétel, illetve kerékpárutakat is

szeretnénk építeni, ami szintén sok
pénzbe kerül. Fontos az intézménye-
ink energetikai korszerűsítése, ezért a
jövőben több épületet felszerelnénk
napelemmel, illetve több városi tulaj-
donú épületben is időszerű a fűtés-
rendszer modernizálása. A humán
erőforrás fejlesztés keretében dolgo-
zóink továbbképzésére is van lehető-
ség, ezáltal a szolgáltatások színvona-
lát tudjuk javítani. Elsőre soknak
tűnhet ez a 4,5 milliárd forint, de a
felsorolt elképzelések mentén – fő-
leg a mai árak ismeretében – egy ek-
kora összeg is pillanatok alatt elkölt-
hető.

– Az imént felsorolt célokon túl mi-
lyen további elképzeléseik vannak a vá-
ros fejlesztését illetően?

– A statisztikák szerint két év alatt
400 ezer gépjárművel lett több az agg-
lomerációban, ami Vecsésen is érez-
teti a hatását, ezért további forgalom-
technikai beruházásokat tervezünk,
melyekkel szabályozottabbá tehetjük
a közlekedést. Egyik fontos célkitű-
zés, hogy gyorsítsuk a nagysorompón
való áthaladást, ezért létesítünk a
Dózsa György útról a Kinizsi utca irá-
nyába tartó kanyarodósávot. Ennek
tervei elkészültek, amelyet a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. jóváhagyott.
Reméljük, hogy jövő év elején kiírják
a közbeszerzést, és tavasszal elkezdik
a munkát. Sikerült elérni, hogy a
Szent István téri kormányablakban
in tézhető ügyköröket bővítsék,
ugyan is a jövőben gépjármű ügyinté-
zési ponttá (GÜPI) fejlesztik, ami a
lakosság számára megkönnyíti az ügy-
intézést. Jövő év egyik első feladata a

LÁTVÁNY TERV
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falu egykori főtereként szolgáló Hő -
sök ligetének teljes körű felújítása
lesz. Erre megvan a pénz, és a komp-
lett tervek is rendelkezésünkre áll-
nak. Annak idején megvásároltuk a
nagy Göci területét, ott egy futópá-
lya, pihenőpark, játszótér és kutya-
futtató megvalósítását tervezzük.
Ingatlanokat is szeretnénk vásárolni
a jövőbeli fejlesztések miatt, elsősor-
ban az intézmények környékén, vagy
olyan jó elhelyezkedésű forgalmas he-
lyeken, amelyek előnyösek lehetnek
a városfejlesztési célok megvalósítása
szempontjából.”

KAL INFO FOTÓ: VARGA

Vízhálózat
korszerűsítés

A települések polgármesterei a nov-
ember 2-ai keltezésű levelüket dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő-
nek címezték, melyben azt kérték,
járjon közbe a térség vízhálózati prob-
lémáinak mielőbbi megoldásában.
November 8-án az országgyűlési kép-
viselő a levelet átadta az Innovációs
és Technológiai Minisztérium straté-
giai államtitkárának, Schanda Ta más -
nak. A szakminisztérium részéről
Steiner Attila államtitkár válaszolt,
melyből idézünk:

„Polgármesterek által is jelzett fel-
újítási igényekre megoldás lehet többek
között a KEHOP-2.1.11. azonosító jelű,
“Felhívás víziközmű hálózatok átalakí-
tására, hatékonyságnövelő fejlesztésére,
víziközmű rendszerek műszaki állapo-
tának felmérésére, problémák feltárá-

sára” megnevezésű felhívás 2. célterüle-
te. A rendelkezésre álló forrás 35 Mrd
Ft. A vissza nem térítendő támogatás
összege minimum 50 millió Ft, maxi-
mum 5 Mrd Ft.

Továbbá javaslom a víziközművek
rekonstrukciójára 2022. évben megjele-
nő pályázatok, egyéb források nyomon
követését.”

A DPMV Zrt. a válaszlevél kap-
csán arról adott tájékoztatást, hogy a
pályázaton való indulás feltételeit a
DPMV Zrt. szakemberei tanulmá-
nyozzák, a rendelkezésre álló műsza-
ki terveket aktualizálják.

VT INFO

Ajándékcsomag
rászorulóknak

Vecsésen már hagyomány, hogy az év
végi ünnepek közeledtével tartós élel-
miszer-csomaggal segíti az önkor-
mányzat az arra rászorulókat. Az el-
múlt évekhez hasonlóan karácsony
előtt több mint háromszáz élelmi-
szercsomagot juttatnak el a rászoru-
lókhoz a szociális intézmények mun-
katársai és a képviselők

– Az élelmiszercsomagok összeállí-
tására minden évben elkülönít az ön-
kormányzat kétmillió forintot. Az
összeállítás elsősorban alapvető élel-
miszereket tartalmaz, például cukrot,
étolajat, tésztát és konzervet, emellett
csokoládé, lekvár és befőtt is kerül a
csomagokba, amelyeket a legjobb ár-
ajánlatot tevő Coop Szolnok Zrt.-től
rendelt meg az önkormányzat. A cég-
től további árkedvezményt is kap-
tunk, így összességében idén több
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mint kétmillió forint értékben tud-
tuk összeállítani a karácsonyi csoma-
gokat – mondta Skribekné Komár Ág-
nes, az önkormányzat szociális bizott-
ságának elnöke.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT

Faültetés
Idén 5,4 millió

forintot költött
fá sítási prog  -
ram ra a város-

vezetés. A 273 facsemetéből 200 da-
rabot igényelt a lakosság, 73 fát pedig
az önkormányzat ültetett el a város
különböző pontjain. In gat la non ként
6 fát lehetett igényelni, az egyenként
15-20 ezer forintot érő facsemeték da-
rabjáért pedig csak jelképes összeget,
2500 forintot kellett fizetni. A cse-
metéket csak közterületen szabad el-
ültetni, az ültetésről és az utógondo-
zásról az igénylő lakóknak kell gon-
doskodniuk, amit a polgármesteri
hivatal illetékes munkatársai év végé-
ig ellenőriznek. Emellett egy új ha-
gyományt is próbál teremteni az ön-
kormányzat azáltal, hogy ingyenesen

biztosít egy-egy facsemetét azoknak a
családoknak, ahol a faültetési akciót
megelőző éven belül született gyer-
mek. Ezzel a lehetőséggel idén 9 csa-
lád élt. – ismertette az eredményt
Várszegi Csaba, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.

– Favizsgálatot végeztek a lakóte-
lep déli oldalán, a Petőfi téri sétáló-
részen – itt várhatóan négy hársfát
kell kivágni, melyeket tavasszal pótol
majd az önkormányzat az iskolával
közösen –, a Fő út mentén, a sport-
telepen és a temetőben is. Az ápolás
során a száraz ágakat eltávolítják, a
belógó ágakat pedig ritkítani fogják.
Ősszel folytatódtak a Fő úti japán-
akácfasor rehabilitációjához tartozó
ápolási munkálatok is. A tavalyi első
ütemben 60 egyed volt érintett, a
maradék 69 fát idén látták el. A jö-
vőben pedig hársfák elültetésével sze-
retnének egy új fasort is kialakítani a
Fő út mentén, az Anna utcától a fő-
város irányába. – fejezte be a tájékoz-
tatást Várszegi Csaba.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT

Mindenki
karácsonya

Közös ünneplésre hívták és várták
a lakosságot december 12-én a Piac térre.
A Mindenki Karácsonya rendezvény má-
ra az ünnepi készülődés egyik fontos moz-

zanata lett a városban.

A karácsonyi vásár délelőtt 10 órától
várta az érdeklődőket. Az elmúlt
évekhez hasonlóan most is igényes,
jó minőségű portékákat kínáltak az
árusok, ruhák, szőttesek, fából ké-
szült használati tárgyak, ékszerek és

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023



különleges játékok is voltak a kíná-
latban, így az ajándékra vadászóknak
is volt miből válogatni. Több helyen
árultak forralt bort, volt puncs és me-
leg tea is, és ételekből sem volt hiány.
A Platz Bisztrónál, a jégpályánál és a
piaci pavilonoknál is ínycsiklandó il-
latok terjedtek a levegőben. Idén is
volt állatsimogató és kisvasút, a ren-
dezvény ideje alatt ingyen lehetett
korcsolyázni, ráadásul még a Mikulás
is feltűnt a téren, hogy megörvendez-
tesse a gyerekeket. 

A szabadtéri programok mellett a
Bálint Ágnes Kulturális Központban
a Kulturált Közlekedésért Alapítvány
Tudj többet – Élj jobban játékos okta-
tóprogramja KRESZ pályával, közleke-
dési játékokkal, baleset- és bűnmegelő-
zési, illetve egészségüggyel kapcsolatos
feladatokkal várta a gye  rekeket.

A programok sorát Szűcs Lajos or -
szággyűlési képviselő rövid köszöntő-
vel nyitotta meg, majd a Vecsési Ze -
nei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
léptek fel a színpadon. Ezt kö ve tően
Huszka Mihály atya osztotta meg ün-
nepi gondolatait a megjelentekkel.

A Bálint Ágnes Kulturális Köz -
pont bejárata előtt felállított szabad-

téri színpadon többségében helyi cso-
portok adtak műsort. Fellépett a
Gras sal kovich iskola Flinke Beine
tánc csoportja, a Vathy Salsa Tánc -
iskola, a Balla Péter Népdalkör, a
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és
a Labdarózsa Népdalkör.

A kisebbek arcára a Jégvarázs in-
teraktív zenés táncos show csalt mo-
solyt, az idősebbek pedig előbb a
Blechkraft, majd a rendezvény zárá-
saként a New Level Empire élő kon-
certjére rophatták a táncot.

Ekkorra már a teret is megtöltötte
a közönség, így végül igazi elő ka -
rácsonyi hangulatban érhetett véget
a 2021-es Mindenki Karácsonya.

VT INFO FOTÓK: VARGA
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Kitüntetés
vecsésieknek

362 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött
létre a mai Pest megye jogelődje,

Pest-Pilis-Solt vármegye. A megyei köz-
gyűlés Megyenappá nyilvánította a napot,

évek óta ekkor adják át a legrangosabb
megyei kitüntetéseket is.

Frühwirth Mihály részére Nem ze ti sé -
gekért Díjat adományozott Pest Me -
gye Közgyűlése.

Frühwirth úrnak a német nemze-
tiségi kultúra közvetítésében elért
eredményei elismeréseként ítélték
oda a díjat.

Pest Megyei Médiadíjban részesült
a Williams Televízió, a megyében
élők korrekt és kiegyensúlyozott tájé-
koztatásáért, továbbá Pest Megye Köz -
gyűlésének és Önkormányzatának te-
vékenységét, eredményeit hitelesen
bemutató munkájáért.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT

Szalagavató volt
a gimnáziumban
December 10-én egy év kihagyás után

a hagyományoknak megfelelően
megrendezte szalagavató ünnepségét

a Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

a Bálint Ágnes Kulturális Központban

A szigorú járványügyi intézkedések
ellenére sikerült szép és tartalmas es-
tével megajándékozni a végzős diá-
kokat és hozzátartozóikat, akiket
Osikoviczné Csendesi Mária igazgató-
asszony és dr. Huszka Mihály lelki-
pásztor köszöntött.

A két végzős osztályt és osz tály -
főnökeiket – Gyepesy Imola, Bekkerné
Fenyő Ágnes és Cserné Szabó Anita ta-
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nárnőket – az alsóbb évesek irodalmi
műsorral és a hagyományos palotással
köszöntötték. A tartalmas, szórakoz-
tató műsor mellett megtörtént a sza-
lagtűzés, ami örökre emlékezetes ma-
rad az érettségire készülő tanulóknak.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: PETŐFI ISKOLA

Gondozási
központ

Karácsonyi ünnepséget tartottak dec-
ember 14-én a Vecsési Gondozási
Központban. Az Idősek Klubja tagja-
it az intézmény vezetője, Pereginé
Vodila Terézia köszöntötte, majd
Skribekné Komár Ágnes, az önkor-
mányzat szociális bizottságának elnö-
ke kívánt boldog karácsonyt a klub-
tagoknak.

A köszöntők után Dömötör Nor -
bert református lelkész osztotta meg
az ünnephez kapcsolódó gondolatait
a nyugdíjasokkal, majd a Czövek
Olivér Református Óvoda gyermekei
énekkel és ajándékokkal kedvesked-
tek a szépkorúaknak, akik a kedves
gesztust saját készítésű ajándékokkal
viszonozták.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT

Andrássy
– Önerőből és támogatói felajánlá-
sokból kezdődött meg iskolánkban
az új közösségi tér kialakítása. Az el-
ső ütemben elbontották a régi, rossz
állapotú kerítést, helyette egy új be-
tonkerítés épült, illetve a tereprende-
zés is megtörtént. A Földfém Kft. az
alapítványán keresztül 150 ezer fo-
rinttal támogatta a kezdeményezé-
sünket. A munkálatok jelentős ré-
szét, a tereprendezést, a régi kerítés
elbontását és az új betonelemek szál-
lítását ifj. Brindzik László (GEOCOR
Kft.) végezte - tudtuk meg Veszprémi
Klára intézményvezetőtől.

VT INFO

Mikulások
Vecsésen

Kamionnal
December 5-én este ismét eljött
Vecsésre a BÁKK Mikulás, az elmúlt
évekhez hasonlóan most is kamio-
non érkezett Bálint Ágnes Kulturális
Központhoz. Műsor után, akinek
kedve támadt korcsolyázni, a jégpá-
lyán egész este megtehette, aki pedig
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fázott, a Platz Bisztrónál kapható fi-
nom forralt borral és alkoholmentes
punccsal melegíthette fel magát.

Motorokkal
Volt egy kis szorongás bennem, hogy
a kihagyás után milyen lesz az újra-
kezdés. A Stáció Hotelnél végül több
mint hetvenen összegyűltünk. Na -
gyon jó érzés volt újra felvonulni,
megdobogtatta a szívemet a város ut-
cáin a kígyózó motoros sor látványa.

Vecsés után átgurultunk Gyálra,
ott is végigmentünk a szokásos útvo-
nalunkon. Húsvétkor megismételjük
a motorozást. – összegzett Oláh László,
az esemény szervezője.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT

Karácsonyi
kívánságokat

váltottak valóra
a vecsési

„angyalok”

Gyerekzsivaj töltötte be a József Attila
Művelődési Ház nagytermét a december

19-én megtartott III. Vecsési Angyal
Napon, ahol 97 vecsési gyermek

karácsonyát tették szebbé
az önkéntes angyalkák.

Hatalmas szervezőmunkát végzett
Kortye Katalin, a Vecsési Angyal
Nap megálmodója és életre keltője. A
készülődés annak ellenére is hónapok-
kal a kitűzött dátum előtt kezdődött,
hogy a rendezvény megtartása a jár-
vány miatt szinte az utolsó pillanatig
kétséges volt. 

A gyerekek saját készítésű képes-
lapon írhatták meg karácsonyi kíván-
ságaikat az önkéntes angyaloknak –
angyalka bármelyik segítő szándékú
vecsési lakóból lehet –, akik így pon-
tosan tudták, hogy milyen ajándék
megvásárlásával szerezhetnek örö-
möt. Adott volt egy összeghatár, ame-
lyet illő volt tiszteletben tartani, de
egyetlen gyermek sem állt elő nagy-
ratörő kívánsággal, sőt, többen is in-
kább szerényebb kéréssel fordultak az
angyalokhoz. Sajnos akadtak olyan
gyerekek is, akinek nagyobb szüksé-
gük volt cipőre vagy ruhára, mint já-
tékra.

Könnyebbséget jelentett, hogy az
angyalok többségét hívni sem kellett,
sokan maguktól jelentkeztek, és vol-
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tak olyanok is, akik előre jelezték,
hogy 2022-ben is szeretnének részt
venni a kezdeményezésben.

A rendezvényt Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő és Szlahó Csaba pol-
gármester nyitott meg. A támogatók
sora most is igen hosszú volt. Szűcs
Lajos, a városi önkormányzat és a
képviselő-testület tagjain túl a Vecsési
Rendőrőrs, illetve több cég, vállalkozó
és számos magánszemély vált, ha csak
egy napra is, a vecsési gyerek karácso-
nyát megsegítő jótékony angyallá.

Az ajándékozottak között idén egy
feldíszített élő fenyőfát és két műfe-
nyőt is kisorsoltak, illetve 10 olyan
plüssállatot is, amelyek megvásárlásá-
val a Tűzoltó utcai gyermekklinikát
támogatták. A Gondozási Központ
klubtagjai saját készítésű karácsony-
fadíszekkel járultak hozzá a rendez-
vényhez, a Gábriel cukrászda pedig
valamennyi gyermeknek összekészí-
tett egy süteményes csomagot

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VT
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Ismét
hangverseny –

élőközvetítéssel
A Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye sület

szokásos karácsonyi koncertje tavaly
elmaradt, de idén – biztonsági feltételek

mellett – december 18-án ismét
felcsendültek a csodálatos dallamok

a VHZ művészei által. Sőt, a tech nika
jóvoltából élő közvetítésben láthatták
az előadást a honi települések mellett

Rheinstettenben és Gyer gyó szárhegyen is,
merthogy onnan is érkezett gratuláció.

Már a kezdés is adventi hangulatot
idézett. Miközben a zenekar nagy
öregjei meggyújtották a színpad szé-
lére elhelyezett adventi koszorú gyer-
tyáit, hallhattuk Ady Endre: Ka rá -
csonyi rege című versét Szabó Gyula
színművész tolmácsolásában.

Fazekas Boglárka köszöntötte a
kö zönséget, elmondta, hogy édesap-
ja, aki korábban éveken át végezte ezt
a feladatot, most karanténban van, és
emiatt nem lehet itt. Sajnos, akadnak
még más hiányzók is. Kifejezte örö-
mét, hogy újra zenélhetnek és talál-
kozhatnak a szeretett közönségükkel.

A hangversenyek során megszo-
kott volt, hogy köszöntik a jubiláns
zenészeket. Ezt most mindjárt az ele-
jén meg is tették. Ezúttal hosszabb
volt a lista, mert az idei mellett a ta-
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valy elmaradt évfordulósokat is kö-
szöntötték.

2020-ban 5 éves tagságot ünne-
pelt: Gőz Anett és Gőz Nóra. 10 éve
tag: Antal Péter, Tordai Dániel és
Brunner Bence. 40 éve muzsikál a ze-
nekarban Újvári Zoltán, és 45 éves a
tagsága Ifj. Fazekas Józsefnek, az egye-
sület elnökének.

2021-ben 5 éves tagságot ünnepelt
Prokop Gábor és Bálint Szilárd, 55
éve a zenekar tagja Béki Ferenc! 

A zenekar nagyon igyekezett meg-
hálálni közönség ragaszkodását és
szeretetét. A nehézségek dacára ezút-
tal is bravúros összeállítást mutattak
be Szabó Imre karnagy vezénylete
mellett. Ifj. Várszegi György konferál-
ta fel a zeneszámokhoz illő tudniva-
lókat, amely szép és hasznos hagyo-
mány. A programban volt induló,
walzer, polka és Bach mű adaptálása.
Monti csárdását Prokop Gábor klari-
nét játékával élvezhettük. Erkel Fe -
renc és Kacsóh Pongrác csodálatos
zeneműveit Pálinkás László énekmű-
vésztől hallhattuk. A zenekari szá-

mokban bőven volt lehetőség virtuóz -
szólókra, különösen nagy sikert ara-
tott – ahogyan korábban is – a Zirkus
Renz xilofon játéka Kiss Sándor elő-
adásában. Természetesen volt Bega
Mambója és ABBA egyveleg. A vas-
taps kikövetelte a már megszokott rá-
adásszámot, a Zene nélkül mit érek
én-t, melyet még nagyobb tapsvihar
követett.

Az est végén a zenészek közfelkiál-
tással fogadták soraikba Hadamcsik
Emesét (klarinét) és Kapin Ma rian nát
(fuvola), valamint az egyesület köszö-
netét fejezte ki a nagylelkű adomá-
nyaikért. Támogatói elismerést ado-
mányoztak a Gőz családnak.

A felkonferálás szerint Cohen Al -
lelujája többeknek is hálás köszönetet
kívánt kifejezni. Elsőként az egészség-
ügyben dolgozóknak, akik lassan két
éve fáradhatatlanul küzdenek a világ-
járvány megfékezéséért, a gyógyulá-
sunkért. De hála azért is, hogy létrejö-
hetett ez az ajándékkoncert, és hála a
családtagoknak, akik lehetővé tették,

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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hogy a zenészek felkészülhessenek erre
az ünnepi hangversenyre.

Aranyvasárnapot megelőző nap lé-
vén a Mennyből az angyal és a Csen -
des éj eléneklésével, áldott karácsony
és boldog újesztendő kívánságával
emelkedett hangulatban fejeződött
be az emlékezetes este.

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK: VHZ

Feljegyzések
az egérlyukból
Dosztojevszkij

a Kisspista Színház
előadásában.

Nagy sikerű színházi előadásban volt része
a közönségnek december 12-én a Temető

utcai Rendezvényközpontban.

Dosztojevszkij: Feljegyzések az egér-
lyukból című, eredetileg vitairatnak
készült kisregényét Varsa Mátyás
adaptációjában a Vecsési Egye te mis ták
Kisspista Színháza adta elő. Dosz -
tojevszkijnek ez az 1864-ben meg jelent
műve már előfutára nagy regényeinek.
Közvetlenül a Bűn és bűn hődés előtt
született, s noha a korabeli kritika
nem tudott mit kezdeni vele, művé-
szeti szempontból ma már a legtöké-
letesebb művének tekintik.

Főszereplője egy gogoli kishivatal-
nok figura, aki bíráskodik a világ és
önmaga fölött egyaránt. Magányából
kilépve kíméletlenül visszaadja kör-
nyezetének mindazt a szellemi-lelki
gyötrődést, amit a külvilágtól kapott.
Megtestesítője az az ifjú Gallen Gá -

bor (ELTE), aki nemrég még az isko-
lai szavalóversenyek győzteseként volt
ismert előttünk, és Szlahó Margó ta-
nár néni szárnyai alatt nőtt fel, fősze-
replőként felejthetetlen alakítást pro-
dukált. Mélyen átélt szerepében a
gondolatiságnak és az érzelmek hőfo-
kának megfelelő intenzitással hangsú-
lyozott, hibátlan be  széd tech nikával.
Alakítása számomra hasonlóan nagy
élmény volt, mint 1970-ben a Hu -
szon ötödik Színházban H a u mann
Péter játéka a Szókratész védőbeszéd-
ében, de említhetném az Egy örült
naplóját is Darvas Iván előadásában.

Lisa szerepében Nagy Tamara
(SZTE) tehetsége által betekinthet-
tünk abba a heroikus orosz női lel-
kületbe, ahogy mélységesen megrázó
élethelyzetekhez hittel, és belső emel-
kedettséget sugárzó tartózkodással vi-
szonyul.

Frics Dániel (Óbudai Egyetem)
Apollón szerepében kellő visszafo-
gottsággal kezelte gazdája dühkitöré-
seit, esetenként megalázó viselkedé-
sét. Minden arckifejezéséből láthat-
tuk, mennyire éli és élvezi a korához,
alkatához nagyon illő szerepét.

BALRÓL: FRICS DÁNIEL, GALLEN GÁBOR, NAGY TAMARA
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A szűkös színpadi lehetőségekhez
mérten a szereplők mozgása Varsa
Mátyás rendezésében nagyszerű meg-
oldások humorával örvendeztette
meg és emelte ki a mélylélektan bugy-
rából a közönséget.

Díszletet és a jelmezeket illetően
Kék Maja nemes egyszerűséggel kor-
hű miliőt teremtett, zenei vezetőként
Kresznerics Ádám dolgozott, a világí-
tástechnikát Gyökeres Zsolt kezelte.

Lelkületünknek, figyelmességünk-
nek megfelelő tanulságokkal távoztunk
az előadásról, és közelebb kerülhet-
tünk Dosztojevszkij nagy hatásának
megértéséhez az európai iro dalomra,
morálfilozófiájának emberközeli része-
sei lehettünk a színészek művészete ál-
tal. Számomra fontos üzenete volt a
műnek: ha tudatunk nem tud úrrá
lenni egónk gőgjén, elszalasztjuk az éle-
tünk által felkínált lehetőségeket szen-
vedéseinktől való megmenekülésre.

Ha már a színpadi lehetőségeket
szóbahoztam: nem is értem, hogy a
nagy múltú Kisspista Színháznak mi-
ért is nincs még kamara színháza vá-
rosunkban, ahol folyamatosan dolgoz-
hatnának? Az elmúlt években szebb-
nél szebb előadásokkal ajándékozta
meg a városlakókat Varsa Mátyás ve-
zetésével ez a színház! Fiatal tehetsé-
gekben sincs hiány, láthattuk! Kellő
akarattal talán biztosítható lenne a tár-
sulat számára egy állandó hely!

SZÉNÁSI SÁNDOR ISTVÁN

FOTÓ: KONCSIK SÁNDOR

Ballások a Duna
TV-ben

A Balla Péter Népdalkör ősze igen
mozgalmasan alakult. Az októberi
Szomszédolás népzenei találkozó
után alig szusszantak egyet és jött egy
nagyon megtisztelő felkérés a Duna
Televíziótól, mi szerint a Parti-túra cí-
mű műsor vecsési adásába vennének
fel velük egy rövidebb népdalcsokrot!
Hatalmas lelkesedéssel vetették ma-
gukat a felkészülésbe, és hosszú pró-
bával elkészült egy Bukovinai dalcso-
kor. Novák Péter által vezetett felvétel
jól sikerült az Evangélikus temp -
lomban, és december 4-én került
adásba. 

Alig ocsúdtak egy újabb megkere-
sés jött, most a Jó ebédhez szól a nó-
ta című Duna Televíziós műsorban
való éneklésre, ahol elsősorban kará-
csonyi dalokat kértek tőlük. Ezzel az
összeállítással még a próbák elején
voltak, ezért fel kellett gyorsítani a
tempót, ami 2 extra próbával sikerült
is, így december 26-án délben a Balla
Péter Népdalkör dalaira karácso-

A

A nagy szellem nem azért nagy, hogy jutalmat várjon
vagy az életben, vagy a halálban, vagy a túlvilágon,
hanem azért nagy, mert nem tud kicsiny lenni. 
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nyozhatnak a televízió nézők! Ha már
lúd, legyen kövér! Felvettek velük egy
másik műsort, ahol Vasi szerelmes
összeállítást dalolnak. A felvétel vár-
hatóan januárban ment adásba

VT INFO FOTÓ: BALLA

Sport – ökölvívás
A serdülő és junior ob-t két arany,
egy ezüst és két bronzéremmel zárta
a vecsési küldöttség. A serdülőknél
Hajdú István nem bírt a sokkal ruti-
nosabb ellenfelével, így idő előtt vége
lett a mérkőzésének. Másik kezdő
serdülő versenyzőnk, Kruppai Nor -
bert a rutinos Eb bronzérmes Mai -
láth András ellen lépett ringbe, és
nagy csatában maradt alul.

U12-es korcsoportban Egri Zsom -
bor megosztott pontozással nyert a
döntőben, míg Drobilits Adrienn az
50 kg-osok versenyében egyhangú
pontozással lett magyar bajnok.
Nyögéri Sára ezúttal 3:2-es pontozás-
sal alulmaradt a döntőben, így ezüst-
éremmel zárta az ob-t.

A felnőtt női ob-n Szűcs Szabina
aranyérmes lett, miután a harmadik
menetben döntő fölénnyel győzött! A
legeredményesebb vecsési versenyző
nyolcadik alkalommal lett bajnok,
emellett a bajnokság legjobb ökölvívó-
ja különdíját is megkapta! Horog Tí -
mea nagy csatára kényszerítette a több-
szörös Eb és vb-résztvevő Nagy Bi an -
kát, végül bronzéremmel zárta az ob-t.

VT INFO

In memoriam
– veszteségeink

Elhunyt Fazekas Gábor
(1969-2021)

A Fazekas-család tősgyökeres vecsési,
történetük a helyi fúvószenei életben
négy generációt és közel egy évszáza-
dot ölel át. Nagyapja a vecsési fúvós-
zene nagy személyisége volt. Kovásza
és vezetője a helyi fúvósoknak. Édes-
apja gyerekkortól a mai napig zenél,
egy időben vezetője is volt a zené-
szeknek. Gábor és testvére, József szá-
mára természetes volt, hogy a napi

SZŰCS SZABINA
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penzumba beletartozott a tanulás és a
munka mellett a hangszeres gyakorlás.
Gábornak a trombita lett a kedvence.
Később Borst Rudolf, Kerényi György
és Kirsch János tanítványaként trom-
bitaművészi képesítést szerzett. 

Nagyapa és édesapa nyomán ma-
gától adódóan a fiúk útja is a fúvós-
zenekarba vezetett. 

Gábor éveken át trombitásként és
szárnykürtösként járult hozzá a sike-
rekhez. Katonai szolgálata alatt a
Központi Határőrzenekarban zenélt
és képezte magát. A Fazekas-család-
ból és a rokonságból kitelt egy kisebb
zenekar. A családi muzsikálásban is
nagy örömmel vett részt. Alapító tag-
ja volt a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesületnek, ahol a család há-
rom generációja – József leányai is -
muzsikálnak.

Szép hagyomány, hogy temetke-
zéskor sokan kérnek zenei szolgálta-
tást. Gábor hosszú időn át vezette a
temetői zenekart. Szépségesen tudta
játszani az Il Silenziót. A gyönyörű,
lélekbe hatoló dallamok könnyítet-
ték a gyász terhét elviselni.

Fiatalon érte egy baleset, amelyet
de jó lett volna elkerülni! A lábado-
zás hosszú útján egy szövődmény to-
vább rontotta állapotát és megpró-
báltatással sújtotta őt, élete párját és
a szerető nagy családját.

A zenekarokban már nem ját-
szott, de az Il Silenzio megmaradt.
Sokan kérték, hogy az ő muzsikája
mellett búcsúztassák el szeretteiket.
Akkor még nem tudta elutasítani a
kérést és szállt a dallam a sírok kö-
zött, ott fenn a magasban.

Félt a Covidtól, minden óvintéz-
kedést betartott még a családon belül

is. Nem akarta újabb betegségnek ki-
tenni szervezetét. Megtört lelke egy
darabja, amikor óvatosságból már
nem vállalt több Il Silenziot.
Megvoltak az oltások, kezdett vissza-
térni a bizakodás. Családi körben él-
te életét és találta meg a mindennap-
ok örömét. Az életet kioltó támadás
máshol érte a szervezetét és tragikus
gyorsasággal vitte át az örökkévaló-
ságba. A csend elérte a zenészt.

Nyugodj békében Gábor! A csa-
ládnak pedig megnyugvást a feltáma-
dás reményében.

SZALONTAI JÁNOS

Elhunyt Fodor András
(1952-2021)

Advent volt. Az Advent a várakozás-
ról szól. A Hitről, a Reményről, hogy
legyen Öröm és Szeretet. De most so-
kaknak másról szólt. Az elmúlásról.

Decemberben futótűzként terjedt
el a hír a vecsési focirajongók táborá-
ban. Elment a Bandika – adták tud-
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tul a tragikus hírt. Az idősebb, 60 év
feletti korosztálynak jelentett ez töb-
bet. Fodor András, Bandika elköltö-
zött az égi focipályára. 

A 70-es évektől erősítette a vecsési
focicsapatot. Alacsony termete ellené-
re mindent tudott a játékból. Mindkét
lábbal tökéletesen bánt a lasztival. A
középpályán értett a rövid passzoktól a
30-40 méteres keresztlabdákig, de a
gólszerzés sem állt tőle messze. 

Játszottam vele és ellene is. Sport -
ember és ember volt, minden pilla-
natban. Csak szeretni lehetett, segí-
tőkészsége is legendás volt.

Sosem volt beteg, nem hitt abban,
hogy beteg lehet. Pedig lehetett.
November vége felé jöttek az első tü-
netek, aztán a szűnni nem akaró kö-
högés. András napján elkerülhetetlen-
né vált a kórház. Helyébe lépett a Hit,
a Remény, hogy a szervezete győzni
fog. Azonban drámai gyorsasággal el-
maradt az Öröm. December 10-én ér-
kezett a tragikus hír: Ban dika elment. 

Maradt a fájdalom, de a Szeretet
megmaradt. Nemcsak a családodban,
hanem bennünk is.

Családodnak és nekünk marad a
fájdalom. Gyászolja őt felesége, gyer-
mekei, unokái és testvérei mellett a
helyi foci társadalom népes tábora,
akik emlékeznek szerény természeté-
re és kitűnő képességeire.

Bandika, ne hagyd abba, játsszál
ott fent is! Pötyivel, a korán elment
testvéreddel, a néhai szembe szom-
szédoddal, Varga Mikivel és a többi
kiváló cimborával, akikkel odafent
találkozol. 

Nyugodj békében! 

SZALONTAI JÁNOS

COVID járvány
Brutálisan berobbant a járvány újabb
hulláma 2021 novemberében. El kez -
dődött a versengés a gyorsuló járvány
terjedése és a gőzerővel folyó oltások
között, amely már sokak második ol-
tását jelentette. December ezt hűen
tükrözte, és biztató jövőt sugallt. 

A hónapban 142 155 főkapta el a
vírust, ami napi átlagban 4585 főt je-
lentett. Ami derűlátásra adott okot az
az volt, hogy ez a hónap elején napi
9000, a végén már 3300 főt jelentett.
Ugyanezt mutatta a kórházban ápol-
tak száma: 7546 főről 3492 főre csök-
kent a betegek száma. Lélegeztető-
gépre szorultaknál ugyanez a tenden-
cia látszott: 560-ról 334 főre esett
vissza a súlyos esetek száma. A leg-
szomorúbb statisztika adata is némi
vigaszt nyújtott: 190 elvesztett életről
a felére, 95-re csökkent a szám, de így
is soknak számított a hónap során el-
hunyt 4255 fő.

Első védőoltást napi átlagban
4307 fő vette fel, így 133 515 főt ol-
tottak be összesen, ezzel az első oltást
elérők száma elérte 6 266 064 főt. A
második vakcinát 5 981 569 fő ka-
pott.

A hónap végére mindenki re-
ménykedni kezdett…

KAL INFO

Aki emberhúst eszik, annak a neve kannibál!
Hát, aki az emberi szellemet eszi meg, aki reg-
gelire fiatal elmeszülötteket falatoz fel, délre
gondolatóriásokat darabol szét, s estére ki-
aszott lélekvért iszik, annak mi a neve? Cenzor. 
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Beruházások után
és előtt

Választás előtt a VT januári számában
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

értékelte a négyéves ciklust. A riportban
áttekintést adott a választókerületi

fejlesztésekről, amelyek a járvány ideje alatt
is szép számban megvalósultak. Kiemelte

azokat az intézkedéseket is, amelyeket
a kormány az állampolgárok jobb

megélhetése érdekében hozott.
Varga Norbert cikkéből a városunkat

érintő részt idézzük fel.

– Vecsésen jól ala-
kult az év vége, hi-
szen elkezdődött két
régóta várt állami
beruházás, a kézilab-
da munkacsarnok és

a tanuszoda építése, emellett egy új böl-
csőde építésére is nyert pályázati for-
rást a város. Közben Szlahó Csaba pol-
gármester úrral lépéseket tettek a
Telepi út– Dózsa György út közötti
vasúti átkelő és az ivóvízhálózatot érin-
tő problémák megoldására. Utóbbi két
üggyel kapcsolatban vannak új fejle-
mények? Várható, hogy idén közelebb
kerülünk ezeknek a problémáknak a
megoldásához?

– Az ivóvízhálózat problémáival
még tavaly év végén felkerestem az
Innovációs és Technológiai Mi nisz té -
riumot, ahol biztató választ kaptam a
térségünket érintő fontos problémát
illetően. Mivel komoly beruházásról
van szó, gondosan meg kell tervezni
a felújítás részleteit annak érdekében,
hogy a fejlesztés hosszú időre garan-
tálni tudja a meg felelő ivóvízellátást.
Az országos ví zi közmű állapotokat be-
mutató és értékelő Nemzeti Ví zi köz -
mű-közszolgáltatási Stratégia elfoga-
dásra került a Kormány által, kihir-
detése pedig a közeljövőben vár ható.
A Stratégia kihirdetését követően
megkezdődhet az elavult hálózatok
hosszú távú cseréjének tervezési fo-
lyamata. Ezen fe lül az idén kiírásra
kerülő pályázatok is támogatni tudják
majd a fejlesztési terveinket. Így biza-
kodó vagyok. Előreláthatóan idén
már komoly előrelépés történhet a
víz há lózat ügyében. 

A vasúti átkelő kérdésében igazi
örömhírrel szolgálhatok, hiszen a ter-
vek elkészültek, az engedélyek meg-
vannak, jelenleg a közbeszerzés fo-
lyik, így tavasszal elindulhat maga a
kivitelezés. Azt hiszem, óriási előrelé-
pés lesz a helyi közlekedést tekintve
ez térségünkben és főleg Vecsésen.
Egy régen várt fejlesztés készül el, va-
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lósul meg a közeljövőben. Kérem ter-
mészetesen az erre közlekedők türel-
mét és megértését.

– Az Európai Fejlesztési Alap for-
rásaiból a TOP Plusz Program kere-
tében jelentős összeget, 4,5 milliárd
forint támogatást kapott Vecsés. Ez a
forrás jelentősen növeli a város fej-
lesztési lehetőségeit. Pontosan milyen
célokra fordítható ez az összeg?

– Vecsés is azon kiemelt 60 város
egyike, ahol a város vezetése integrált
városfejlesztési stratégiát tud megvaló-
sítani. Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat mintegy 4,5 milliárd forint-
nyi keretösszegben, könnyített feltéte-
lekkel, szinte pályázat nélkül tud majd
a saját elképzeléseire támogatást kérni,
és a terveit megvalósítani. A tervek kö-
zött szerepelnek óvodafejlesztések, a
vecsési intézmények energetikai fej-
lesztései, kerékpárutak építése és ját-
szópark, szabadidőpark fejlesztés.

– Tartogat még egyéb lehetősége-
ket Vecsés és a környező települések
számára a 2021-2027-es uniós fejlesz-
tési ciklus?

– Ősz végén elkezdődött az uniós
költségvetés következő 7 éve. Végre
Budapest és Pest megye külön régiót
alkot, így Pest megye települései és
vállalkozásai mintegy 153 milliárd fo-
rintnyi összegre pályázhatnak. Pest
megye leválásával számos lehetőséget
tartogat az elkövetkező 7 év az itt
élők számára. Érdemes figyelni a pá-
lyázatokat, és élni a kínálkozó lehető-
ségekkel.

VT INFO

� � � � � �

Mit várunk
2022-től?

A VT februári számában olvashattuk
Varga Norbert főszerkesztő kérdését.
Az alpolgármester és a hat bizottsági
elnök válaszolt rá. A hosszú írásból

felidézünk néhány reményekkel teli gon-
dolatot. Elolvasva kiderül, hogy saját
területük várakozásai mellett, várják
a nagy közös beruházások sikerét is és
az is látható, hogy milyen szerteágazó

egy város kívánságlistája.

Frühwirthné
Halász Melinda
alpolgármester:

„(…) Úgy látom,
hogy a járvány kö-
vetkeztében a közös-

ségek egy része meggyengült, szétziláló-
dott, pedig nagyon nagy szükségünk
volna az együtt töltött pi llanatokra, hi-
szen a közösségben töltött időre, le-
gyen szó munkáról vagy kikapcsoló-
dásról, mindenkiben megvan az
igény. (…) A járvány hatására új prob-
lémák váltak a mindennapjaink ré-
szévé. Nem láthatjuk előre, hogy mi-
kor kerül karanténba a gyerekünk
vagy egy családtagunk, hogy bemehe-
tünk-e a munkahelyünkre dolgozni,
elérjük-e az orvost, amikor szüksé-
günk van rá, és még hosszasan foly-
tathatnánk a felsorolást, hogy meny-
nyi mindent kell cipelnünk a hátun-
kon a pandémia miatt.

(…) Új lendületet adhat Vecsés fej-
lődésének az a 4,5 milliárd forintos
fejlesztési támogatás, amelyet az eu-
rópai uniós TOP Plusz program ke-
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retében nyert el a város. A következő
hónapok feladata lesz, hogy olyan ter-
veket állítsunk össze, melyek megva-
lósításával ezt a pénzügyi keretet a vá-
ros hosszú távú fejlődésének szolgá-
latába állíthatjuk.

(…) Ha körülnézünk a világban,
mindannyian láthatjuk, hogy az ed-
digi életmódunk egyre kevésbé lesz
fenntartható a következő évtizedek-
ben. Alkalmazkodnunk kell a várha-
tó új helyzetekhez, ezért a környezet-
védelemre még nagyobb hangsúlyt
kell fektetnünk egyéni és önkor-
mányzati szinten is. Az a célunk,
hogy minél nagyobb mértékben át-
térjünk a megújuló energiák haszno-
sítására, a hatékony és fenntartható
működés érdekében modernizálni
kell az intézményeinket.

(…) Környezetünk tisztaságára, a
külterületeken fellelhető illegális hul-
ladék-lerakatok és a belterületeken el-
szórt szemét felszámolására egyaránt
nagy figyelmet fordítottunk az elmúlt
évben. Kevés helyen keletkeztek ki-
sebb lerakatok, de ezeket azonnal fel-
számoltuk, a közterület-felügyeletünk
a létszámbővítésnek köszönhetően
minden szennyezésnek utánajár,
több esetben sikerült bírságot is ki-
szabni és takarításra kötelezni az el-
követőket. A városi zöldfelületek ke-
zelésére szeretnénk kialakítani egy
jobban működő rendszert, aminek az
irányítását a Városgondnok Kft.-re
bízzuk. (…) A dolgozóknak plusz jut-
tatásokat és prémiumot biztosítot-
tunk, munkaruházatot vásároltunk,
és a munka szervezését is próbáljuk
hatékonyabbá tenni, hogy szakszerű-
en gondozottak és ápoltak legyenek
Vecsés közterületei. 

(…) A város két nagy problémája
az ivóvízhálózat és a vasúti átjáró
helyzete. Bízom benne, hogy az ivó-
vízhálózathoz kapcsolódó problémá-
ink megoldására igénybe vehetünk
pályázati forrásokat, mert a több mil-
liárd forintos fejlesztéshez nem ren-
delkezünk anyagi forrásokkal.

A vasúti átjárónál hamarosan el-
kezdődhet a kanyarodósáv és a lám-
pás kereszteződés kiépítése.

(..) Idén több nagy cég is letele-
pedhet vecsési ipari területeken, en-
nek következtében növekedhetnek a
város adóbevételei, ha a gazdaság a
továbbiakban is jól teljesít. A na-
gyobb bevételekből az önkormányzat
is többet fordíthat belterületi utak,
járdák fejlesztésére, illetve sok egyéb
beruházásra, amelyek komfortosabbá
tehetik a vecsési lakosok életét.

Alattyányi
István, Gazdasági

Bizottság:

(…) Az időjárás függ-
vényében először a
tavalyról áthúzódó

beruházásokkal fogunk kezdeni, ami
elsősorban útfelújítási, karbantartási és
járdaépítési, víz elvezetési feladatokat je-
lent, melyek az idei évben is folytatód-
nak több ütemben. 

(…) A tanuszoda és a kézilabda
munkacsarnok építésének látványos ré-
sze az idei évben elkezdődik, és remé-
nyeink szerint 2023-ban használatba ve-
hetik a sportolni vágyók. Az új bölcső-
de kivitelezése várhatóan a nyár
folyamán elkezdődik, az új épületet a
jövő évben vehetik birtokba a gyere-
kek. A 0202-es út a közbeszerzési eljárás

35



36

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

kiírás előtti szakaszban van. Bízom ab-
ban, hogy végre az idei évben ered-
ményt tudunk hirdetni, és a kivitelezé-
si munkálatok jövőre elkezdődhetnek.

A nyár folyamán indulhat a Dózsa
György út-Kinizsi utca csomópont
fejlesztése. A balra kanyarodó sáv ki-
alakításával, közlekedési lámpák el-
helyezésével reményeink szerint gyor-
sabb és biztonságosabb lesz a nagyso-
rompón való átjutás, illetve maga a
kereszteződés.

(…) Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása című
felhíváson az idén a szakorvosi ren-
delőintézet hőközpont modernizálá-
sa, illetve napelemmel való korszerű-
sítésére adunk be pályázatot. 

Nagy, ugyanakkor szép feladat a
TOP PLUS pályázaton elnyert 4,5
milliárd forint összegű támogatás fel-
tételeinek megfelelő dokumentáció
összeállítása, melynek legfontosabb
részét már februárban el is fogadhat-
ja a testület. Valamint számos feladat
vár még ránk tervezés, projekt-előké-
szítés terén is, hogy a beruházások
minél hamarabb elindulhassanak.

Skribekné Komár
Ágnes, Szociális

Bizottság:

(…) A szociális bi-
zottság a rendkívüli
segélyről és a temet-

kezési hozzájárulásról dönt saját ha-
táskörében. A rendkívüli segély, aho-
gyan a neve is mutatja, nem várt, rend-
kívüli élet helyzetekre vonatkozó
anyagi segítségnyújtást jelent. Ilyen
például, amikor valaki elveszti az ál-
lását, vagy tartósan beteg lesz.

(…) Múlt évben közel 45 millió fo-
rintot osztott szét az önkormányzat
nagyjából 1000 kérelem alapján.
Ennek 60 százalékát felnőttek vették
igénybe, 40 százalékát pedig a gyer-
mekesek.

(…) Szociális intézményrendsze-
rünk is bővült a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió által működtetett Új
esély központtal, amely pszichiátriai-
és szenvedélybetegek számára nyújt
segítséget.

(…) Az elmúlt év egyik jelentős
eredménye, hogy közel 600 millió fo-
rintot nyert a város új bölcsőde léte-
sítésére. Az új tagintézmény kialakí-
tásával tovább nő a bölcsődei férőhe-
lyek száma, amire nagy szüksége van
a városnak,

Oláh László,
Pénzügyi
Bizottság:

Elsősorban abban re  -
ménykedem, hogy

akár az oltások, akár a nyájimmunitás
révén a vírus egyszerű náthává szelídül.

(…) Ennek a speciális helyzetnek a
megszűnésével az önkormányzatok
hétköznapjai is újra a megszokott me-
derben folyhatnának, és visszakaphat-
nánk például az iparűzési adót, hiszen
az régen is az önkormányzatok saját
bevétele volt. Ebből tartjuk fenn a vá-
rosi intézményeket, és nagyrészt ettől
függ az olyan önként vállalt feladatok
teljesítése is, mint a vecsési egészségügy
működtetése vagy a polgármesteri hi-
vatal dolgozói számára elfogadott bér-
kiegészítés, a Vecsés Pótlék.

(…) Jelenleg két nagy beruházás, a
kézilabda munkacsarnok és a tan-
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uszoda építése zajlik, az előttünk álló
legnagyobb feladatok nem sajáterős
beruházások. Ilyen az ivóvízhálózat
újjáépítése, ami évtizedes probléma
Vecsésen, illetve a vasúti aluljáró ki-
alakítása. Utóbbit a MÁV egyszer
már jóváhagyta, engedélyes terveink
is voltak, de ezt a lehetőséget 2010-
ben elvették a várostól. Ez a beruhá-
zás nagyon fontos lenne, ezért remé-
lem, hogy a vasúttársaság valamilyen
módon lehetővé teszi majd a megva-
lósítást.

(…) Örülnék több zöldövezeti fej-
lesztésnek, több közparkra lenne
szükség, ahol sétálni, megpihenni, ki-
kapcsolódni lehet. Élhetőbb lenne
Vecsés, ha nem épülne be minden,
hanem több zöldterület lenne a vá-
rosban.

Lugosi Mária,
Kulturális
Bizottság:

(…) Bízunk benne,
hogy idén több ren-
dezvény megtartásá-

ra lesz lehetősége az önkormányzat-
nak és a helyi kulturális csoportok-
nak, melyeket az elmúlt évekhez
hasonlóan anyagilag is szeretnénk tá-
mogatni.

A bizottság költségvetéséből idén
is szeretnénk támogatni a Rákóczi
Szövetséget, mely a határon túli ma-
gyar gyermekek magyar nyelvű isko-
laválasztását és a tanévkezdését segíti.

Minden évben csatlakozunk a Bur -
sa Hungarica ösztöndíjpályázathoz,
hogy a felsőoktatásban tanuló diá -
koknak tanulmányait segítsük. Emel -
lett saját ösztöndíja is van az önkor-

mányzatnak, melyre évről évre sok
vecsési diák jelentkezik.

(…) Egy nagyobb szabású ünnep-
séget is tervezünk a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Két -
nyelvű Általános Iskola és az egyház-
községünk alapításának 225. évfordu-
lója alkalmából. 1797-ben lett önálló
plébániája Vecsésnek, és ezzel egy
időben történt az általános iskola ala-
pítása is. A két ünnepséget külön vá-
lasztanánk, az iskola alapítási évfor-
dulójáról tanév végén szeretnénk
megemlékezni. Erre az alkalomra az
iskola történetét bemutató kiadvány-
nyal készülünk. Az egyházközség év-
fordulóját a falusi búcsú napján sze-
retnénk megünnepelni, ebből az alka-
lomból a Szent Kereszt temp  lomban
tartanánk egy ünnepi szentmisét,
amit a Váci Egyházmegye segédpüs-
pöke, Varga Lajos celebrálna. Erre az
alkalomra Frühwirth Mihály úr szer-
kesztésében készül egy kiadvány,
Huszka Mihály plébános úr és Varga
Lajos segédpüspök támogatásával.

Várszegi Csaba,
Környezetvédelmi

Bizottság:

A faültetési kezde-
ményezés olyan
nép szerű a lakosság

körében, hogy tavaly megemeltük a fa-
csemeték beszerzésére fordítható ke -
retösszeget. A nagyobb városi utak
mentén lévő fasorok gondozását
idén is elvégeztetjük, emellett a ki-
sebb utcákban is vizsgáljuk a fásítás
lehetőségeit.

(…) Támogatjuk a környezetvéde-
lemhez kapcsolódó kezdeményezése-
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ket, például egy civil javaslat alapján
szeretnénk bővíteni néhány újabb ál-
lomással a patak menti tanösvényt.
Továbbra is segítjük a Kispatak
Természetvédő Egyesület és Hul la -
dékkommandó munkáját, hiszen a
csoport tagjai nagyon sokat segítettek
az elmúlt években a városnak terüle-
teik megtisztításában.

(…) Idén változás várható a városi
zöldfelületek kezelésében, karbantar-
tásában. Ezeknek a munkáknak egy
részét átveszi az önkormányzattól a
Városgondnok Kft.

(…) Tervezzük egy lakossági veszé-
lyes és egyéb hulladék átvételére alkal-
mas helyszín kialakítását, az előkészüle-
tekkel jól állunk, de még nem tudjuk,
hogy mikor kerülhet sor a megvalósí-
tásra. Mindemellett a zöldhulladékok
kezelése is napirenden van.

(…) Idén a közparkok felújítása te-
rén is előrébb lépünk, hiszen meg-
újul a Fő út mellett található Hősök
ligete. Kerékpárutak kialakítását is
tervezzük, ez a város belső területeit
és a városon kívüli részeket egyaránt
érinti. Utóbbi esetben több település
együttműködésére, mondhatni, agg-
lomerációs összefogásra van szükség,
ezért a tervezés is egy hosszabb folya-
mat, aminek egyelőre még az elején
járunk a koncepció kialakításával.

Czibolya Zoltán,
Sport Bizottság:

(…) Próbáltunk min  -
den lehetőséget meg-
ragadni, ahol a beru-

házásokhoz támogatást tudtunk sze-
rezni, legfőképp a TAO-tá  mogatásokra
gondolok. Többek között így valósí-

tottuk meg az Andrássy iskola sport-
udvarának felújítását, egy többfunk-
ciós rekortánpálya megépítését a
Halmi Telepi iskolában, a lakótelepi
fitneszparkot, a Sándor tanya fejlesz-
tését élőfüves labdarúgópályával, ön-
tözőrendszerrel, világítással, futókör-
rel, külső parkolókkal és a belső utak
egy részének megépítésével.

(…) Az önkormányzat fontos fel-
adatának tekinti, hogy az élsport, az
utánpótlás- és a lakossági sport szá-
mára is megteremtse a megfelelő kö-
rülményeket a városban. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy elkezdődött a
két államilag támogatott beruházás, a
tanuszoda és a kézilabda munkacsar-
nok építése…

(…) Idén szeretnénk továbbfejlesz-
teni a Sándor tanyai sportcentrumot.
Az új székház és a lelátó tervei készen
vannak, remélem sikerül ezt a beru-
házást is TAO-támogatásból megva-
lósítani. Folyamatban van a Dózsa
György úti centerpálya felújítása, ami
azért is fontos, mert az új sportcent-
rum felépítése után a régi sporttele-
pet átadjuk a lakosságnak, ezért ott
olyan fejlesztéseket szeretnénk meg-
valósítani, melyek a lakosság sporto-
lási lehetőségeit teszik jobbá.

VT INFO

Semmit sem utálok úgy, mint a hazugságot.
Azt mondják, "hazug kutya"! Pedig a kutya
nem hazudik. Másképp ugat, ha tolvaj jár
a tanyán, másképpen, ha a gazdája jött meg,

vonít, ha veszedelmet érez: de soha meg nem
téveszti a maga ugatását. A kutyában van
becsület. Csak az ember tud hazudni
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Újabb fejlesztés az
egészségügyben

Az önkormányzat 2 m ft finanszíro-
zásból nagyteljesítményű ózongene-
rátort vásárolt a Vecsési Men tő ál lo -
más számára. A mobilgépet január
17-én Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő és Szlahó Csaba polgármes -
ter adta át Lovas Ottónak, a Vecsési
Mentőállomás vezetőjének. A mentő
gépkocsikat két kiszállás között fer-
tőtleníteni kell, ami hosszú időt vesz
igénybe.

VT INFO

Bejelentették
az év egyik

legfontosabb
beruházását

Idén megépül az önálló kanyarodósáv
a Dózsa György úti sorompónál. A be-
ruházás eredményeként csökken a tor-
lódás a vasúti átjárónál, és biztonságo-
sabb lesz a balra kanyarodás a Dózsa

György útról a Kinizsi utca irányába.
A régóta várt forgalomtechnikai beru-
házást január 18-án a Vá ros háza dísz-
termében, jelentette be Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, Szlahó Csaba
polgármester és Ma gyari Lász ló, a
Magyar Közút Non pro fit Zrt. Pest me-
gyei igazgatója.

– Másfél évvel ezelőtt kezdődött el
a közlekedési csomópont tervezése.
Ez idő alatt Vecsés város és a Magyar
Közút nagyon komoly munkát vég-
zett. Ennek most a végére értünk, hi-
szen engedélyezték azt a tervet,
amellyel a vasúti átjárónál tapasztal-
ható forgalmi problémákat csökken-
teni tudjuk – mondta Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő,

– Önkormányzatunk jelentős anya -
gi forrásokat áldozott a tervezésre, a jel-
zőlámpák, az elektromos betáplálás, az
oszlopok áthelyezése, illetve az út meg-
tervezése majd ötmillió forintba ke-
rült. Az engedélyek kiadását lassította,
hogy lámpás csomópontot kellett ter-
vezni, olyan torlódásfigyelő berendezé-
sek lesznek kihelyezve, amelyek segítik
az áthaladást. – idézte fel az előzmé-
nyeket Szlahó Csaba polgármester.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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– A tervezési folyamatot lassította,
hogy a beavatkozás nagyon összetett,
érinti a 100a számú vasútvonalat, a
4602-es közutat és három önkormány-
zati utcát, továbbá, hogy a komp  likált
forgalmi irányok kereszteződéséből
adódóan jelzőlámpával kell szabá-
lyozni a forgalmat a csomópontban.
– említette még Magyari László igaz-
gató.

Az út kiszélesítésével egy új balra
kanyarodó sáv épül a Dózsa György
úton a Kinizsi Pál utca irányába. Az
útszakasszal párhuzamosan viacolor
burkolatú parkolókat alakítanak ki, a
Gyál felé vezető oldalon a járdát és a
kapubeállókat is átépítik. Új, lámpás
gyalogos-átkelőhely épül a Bem József
utcánál, valamint a Dózsa György úti
és a Kinizsi utcai gyalogosátkelőt is
lámpa szabályozza majd.

Az útügyi hatóság január 10-én ki-
adta az engedélyt, így minden aka-
dály elhárult a megvalósítás elől. A
következő lépés a kivitelező kiválasz-
tása lesz. A beruházás költsége a szá-
mítások szerint bruttó 150-200 millió
forint közé tehető, a kivitelezés vár-
hatóan nyár elején kezdődhet.

VT INFO

Minősített
közművelődési
intézmény lett

a BÁKK
A Minősített Közművelődési In téz -
mény címet már korábban, 2015. ja-
nuár 22-én is megkaptuk. Az intéz-
mények három évig jogosultak a cím

viselésére, utána új pályázaton újít-
hatják meg. A pandémia befolyásoló
tényezője volt pályázatunknak, ezért
nem indultunk, de tavaly már úgy
gondoltuk, fontos lenne azon dol-
gozni, hogy a címet újra elnyerje in-
tézményünk. Méhész- Matus Eszter és
Dankos Melinda állította össze a pá-
lyázati dokumentációt, a többi kollé-
ga a részfeladatokban vett részt. En -
nek a munkának eredményeként ve-
hettük át az elismerést Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkártól a
Magyar Kultúra Napján, január 22-én
a Magyar Zene Házában – mondta
Kis Tóth János igazgató.

A BÁKK hat tevékenységi formá-
ban pályázott, ebből pedig négy ered-
ményes ellátásáért – rendezvény, mű-
velődő közösség, közösségi szolgálta-
tás és származtatott szolgáltatások –
ítélték oda a címet a kulturális köz-
pontnak.

KAL INFO
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Ha azt mondjuk valakinek "öreg ember", az szelíd
megtisztelés, de ha azt mondjuk "vén ember",
az már ócsárlás; a "vén asszony" pedig éppen

háborús eset. 
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Város bálja
Egy év kihagyás után ismét megren-
dezték Vecsés Város Bálját, az ese-
ménynek idén újra a Bálint Ágnes
Kulturális Központ adott otthont.

A rendezvényt Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, Szlahó Csaba pol-
gármester, Skribekné Komár Ágnes
bizottsági elnök és ifj. Kortye Vilmos
közösen nyitotta meg,

A szépen megterített asztalok, a fé-
nyek, a sztárvendég, Krisz Rudi és a
Black Velvet profi partyzenekar, a va-
csorára felszolgált bőségtál, a selfi e -
gép mind hozzájárult a különleges
hangulatú este sikeréhez.

A gazdag – többek között wellness
hétvégét és hétvégére szóló autóbér-
lést – felvonultató tombola, a vendé-
gek biztonságos hazaszállításáról gon-
doskodó sofőrszolgálat a vendégek
önfeledt szórakozását biztosította,
ami nem is maradt el, mert hajnalig
tartott a vidám bál.

KAL INFO
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Nemzeti Színház
világot jelentő

deszkáin

Január 29-30-án hatodik alkalommal
rendezte meg a Nemzeti Művelődési

Intézet, a Magyar Teátrumi Társaság
és a Nemzeti Színház a Pajtaszínházi
Szemlét. A programon nagy sikerrel

szerepelt a Kisspista Színház Tar Ildikó:
Láng a sötétben – című előadásával.

A darabot a közönség teltházzal tisz-
telte meg, folyamatos feszült figye-
lemmel kísérte a szereplőket, együtt
érzett, a darab dramaturgiai hullám-
vasútjain közösen utazott, bizonyos
helyeken összemosolygott, felneve-
tett, vagy épp könnyekben élte meg
az előadás mélységét. Tar Ildikó da-
rabjának dramaturgiája képes mind-
ezeket egyszerre elérni a nézőben
Varsa Mátyás csoportvezető és Haik
Viktória mentor, a Gózon Gyula
Kamaraszínház színművésze instruk-
cióival összedolgozva.

A Kisspista Színház csoporttagjai
a darab eljátszását követően a vastaps
mellé elismerő szavakat kaptak a
Magyar Teátrumi Társaság alelnöké-
től, Szabó Ágnestől. A Pajtaszínházi
Szemle zárásaként a fellépő csopor-
tok egy méltató emléklappal térhet-
tek haza, melyet dramaturgia szakos
egyetemi hallgatók írtak a csoport fel-
lépéséről. A vecsési Kisspista Színház
az alábbi szavakat kapta: 

„Gratulálunk az előadás minden
alkotójának a kiemelkedő produkci-
óhoz! A Márton Áron utolsó óráit
bemutató történet egyszerre volt hu-
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moros és könnyfakasztó; minden sze-
replő erős színpadi jelenlétet muta-
tott. A modern és korhű kifejezések
váltakozása teret adott a püspök és a
Sátán dinamikájának. A zenei beté-
tek felkavarnak, az ismert irodalmi
alakok megjelenése megnevettet, ám
el is gondolkodtat. Az egész XX. szá-
zad megjelenik a darabban. 

Köszönjük, hogy elhozták nekünk
ezt az élményt!

VT INFO

Már Vecsésen is
van segítség

Pszichiátriai- és
szenvedélybetegeknek

Január végén hivatalosan is megnyitották
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által

működtetett Új Esély Központot.
Az intézményben három terápiás

munkatárs és egy lelki gondozó nyújt
segítséget az ellátottaknak.

Alföldi-Szabó Erika, a Misszió Pest
megyei regionális vezetője kiemelte,

hogy Szlahó Csaba polgármester már
az első megbeszélésen biztosította afe-
lől, hogy az önkormányzat segíteni
fogja a munkájukat.

Debrecenből utazott a vecsési
meg nyitóra Szitai Tamás, a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió ügy ve ze -
tője. Beszédében megköszönte az ön-
kormányzat segítségét és az intézmény
kollégáinak egy éve tartó munkáját,
amely eredményeként meg  nyithatta
kapuit a vecsési Új Esély Központ.

Révész Norbert alkohol- és drog -
füg gő betegek szakértője, Lajta Szilvia
mentálhigiénés szakember, Sebők
Szil veszter gyermekpszichiátriás, gyász   -

Bemutatkoztak az Új Esély Központ mun-
katársai: Révész Norbert,

Bódi Ildikó intézményvezető,
Lajta Szilvia és Sebők Szilveszter
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feldolgozási specialista, és meditáció-
val is foglalkozik.

A vecsési Új Esély Központ hétfő-
től péntekig 8 és 16 óra között, szom-
baton és vasárnap 8 és 14 óra között
fogad ellátottakat a Temető utca 14.
szám alatt. 

VT INFO

Sport – Darts

Vecsési SE I. csapata 100 százalékos
eredménnyel nyerte meg a soft II.
osztályú bajnokság alapszakaszát
szeptemberben, így került be az or-
szágos bajnokság októberi rájátszásá-
ba. Itt szintén veretlenül menetelt a
döntőig, amit meg is nyert. Ezzel az
eredménnyel a 2022-es idényben a
VSE I. ismét az ország legjobb csa-
patai között küzd majd az első osz-
tályban.

Gratulálunk a csapat tagjainak:
Börzsei János (csk), Forgács László,
Góczi Attila, Jakab Péter, Jehirszki
György, Juhász Béla, Juhász István,
Kozselka István, Vágó Ágoston.

Steel csapatban az NB III.-ban sze-
replő VSE-Rutin az utolsó forduló-
ban nem tudta utolérni a jászladányi
csapatot, így nem került a rájátszásba.

Egyéniben soft szakágban női or-
szágos I. osztályban Puskás Erzsébet
összetett 3. helyet szerzett egy rendkí-
vül erős mezőnyben. A férfiaknál
Forgács László szintén soft szakágban
országos I. osztályban a 16 fős me-
zőnyben a 10. helyen végzett

Steelen egyéniben főként Börzsei
János hozta az eredményeket. A szep-
temberi országos bajnoki fordulón 5.
helyet ért el a több mint 250 fős me-
zőnyben. Az októberi Magyar Ku pá -
ban csak a 16 közé jutásért vívott
meccsen talált legyőzőre.

Darts szakosztályunk 2021 decem-
berében közgyűlést tartott, ahol a
többség továbbra is Nagy Lászlót sza-
vazta meg a szakosztály elnökének.

Január 29-én kezdetét vette a Steel
országos bajnokság. 

Egy versenyzőnk indult a nőknél.
Puskás Erzsébet első meccsét meg-
nyerte, a következő fordulóban azon-
ban sajnos alulmaradt, így a 9. he-
lyen végzett a 28 fős mezőnyben.

A STEEL ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

RÉSZTVEVŐ VERSENYZŐINK

PUSKÁS ERZSÉBET ÉS BÖRZSEI JÁNOS AZ

MDSZ ÉV VÉGI DÍJKIOSZTÓJÁN
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A férfiaknál új igazolásunk, Papp
Raj mund a nagyon szép 9. helyen vég -
zett. Börzsei János a 17., Pinczés Dá   niel
és Helfrich Csaba a 33. helyet szerezte
meg.

Klubunk jelenleg 26 igazolt ver-
senyzővel rendelkezik, 4 csapat indí-
tását tervezzük különböző osztályok-
ban, és 4 utánpótlás korú verseny-
zőnk is van.

FORGÁCS LÁSZLÓ

Január hónap érdekes képet muta-
tott. Az új omikron mutáns igazolta
a szakemberek feltételezését: nagyobb
fertőzőképesség, de enyhe lefolyású
betegség.

A hónap során duplájára nőtt a re-
gisztrált új esetek száma, ez napi átlag-
ban 9580, összesen 296 988 főt jelen-
tett decemberhez képest. Ezzel a ko-
ronavírus betegszáma elérte 1 553 403
főt.

Ugyanakkor a kórházba kerültek
száma alig emelkedett: dec. 31: 3492
– jan. 31: 3903 fő. Lélegeztetőgépre
szorultak száma kifejezetten kedve-
zőbb képet mutatott: dec. 31: 334 –
jan. 31: 150 fő. Az elhunytak száma
is sokat csökkent, de a 2219 elveszí-
tett élet még mindig fájdalmas. 

Első oltást 6 363 112 fő, második
dózist 6 161 699 fő kapta meg. A na-
pi oltási számok azt mutatták, hogy
csökken az oltási kedv.

A kormány már november köze-
pén elrendelte zárt térben a kötelező
maszkviselést. Oltási akcióheteket
szerveztek, ekkor csütörtöktől szom-
batig előzetes regisztráció nélkül le-
het oltásra menni az oltópontokra és
a háziorvoshoz. Lehetővé vált 12 éves
kortól a fiatalok oltása, valamint a
harmadik emlékeztető oltás felvétele.
Védettségi igazolvánnyal 500 főig lá-
togatgató volt a zárt téri rendezvény.
Szabad térben védettségi igazolvány-
nyal korlátlan létszám mellett tartható
esemény. Iskolákban az igazgató dönt-
hetett a maszk viseléséről. 

KAL INFO

COVID járvány
Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik
az arcképünkön, annál jobban elrontja azt. 

A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot
nevelik.

A hazugság a gyöngék fegyvere. 

A harag rossz tanácsadó, de a büszkeség még
rosszabb. 

Ha győztök, tudjatok félni; ha vesztetek,
tudjatok remélni. 

Titkosírás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja,
nyitott könyv. 

Mikor az éj leszáll s a csillagok feljőnek,
mikor a világ szavai elhalnak, elkezd
beszélni a természet, akkor a végtelen
mindenség megnyílik s az ember lelke lát. 
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Önkormányzati
hírek

Az év első ülését február 1-jén tartotta
a képviselő-testület.

Szlahó Csaba polgármester a testületi
ülések között történtekről szóló be-
számolójában elmondta, hogy a TOP
Plusz Program keretében valósulhat
meg a Bálint Ágnes Óvoda Toldy ut-
cai szárnyának átépítése. A csoport-
szobák és a tornaszoba tervezése fo-
lyamatban van, az építési engedélye-
zési dokumentáció elkészült, a ki  viteli
terveket megrendelte az önkor-
mányzat.

A szakorvosi rendelő épületénél
új kerékpártárolót és terelőoszlopo-
kat, 17 buszmegállóban pedig új hul-
ladékgyűjtő edényeket helyeztek ki.
Nem járt sikerrel a nagy Göci terüle-
tére tervezett pumpapark létesítésére
benyújtott pályázat.

Az ülésen történt:

– A Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
Iskolát már korábban a Vecsési Né met
Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖK)
fenntartásába adta a városvezetés. A
jogszabály úgy rendelkezik, hogy ilyen
esetben a tulajdont is át kell adni,
ezért az iskola épületét magában fog-
laló ingatlant a hozzá tartozó ingó va-
gyonnal együtt térítésmentesen az
NNÖK részére átadja a városi ön-
kormányzat.

–- A Vecsési Egészségügyi Szolgálat
korszerűsítését tervezi az önkor-
mányzat, ezért indulni kíván az Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályá-
zaton.

Az elnyerhető támogatást az épü-
let fűtésrendszerének korszerűsítésé-
re, valamint napelemes rendszer és a
helyiségek folyamatos fertőtlenítésére
alkalmas UV technológiát alkalmazó

Mi történt

2022
februárjában?
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szellőztető rendszer kiépítésére fordí-
tanák.

Járdaépítés gőzerővel

Alattyányi István, a Gazdasági
Bizottság elnöke a VT számára az
alábbi tájékoztatást adta:

– Teljes hosszában megújulhat a
Lő rinci utcai járda burkolata. A mun-
kákat szakaszosan végzik a nagyso-
rompótól az Lincoln út/Airport
Hotel felé haladva. Az első ütemben
a Szabadkai utcáig tartó szakaszt ké-
szítik el.

A Dózsa György úton a Lévai utca
és a Bem utca közötti járdaszakasz
felújítás van tervezve.

Tavalyról áthúzódó beruházás a
Széchenyi utcai járdaépítés. Ez a fel-
újítás is több ütemben valósul meg,
tavasszal a körforgalomtól a Sza bad -
kai utcáig cserélik a burkolatot, és
várhatóan még idén sort kerítenek a
felújítás következő ütemére is.

A Kálmán utcai gyalogjárda is sza-
kaszosan újul meg. A teljes felújítást
várhatóan három ütemben végzik el.
Először a Fő út kereszteződésétől a
Jókai utcáig cserélik a burkolatot, a

másodikban az Ady Endre utcáig, ezt
követően pedig a Zöldfa utcáig tartó
szakasz burkolatcseréjével fejeződnek
be a munkálatok.

Folytatódik a járdafelújítás a Fő
úton és a Telepi úton is. Előbbi hely-
színen a Tinódi utca és az Unix au-
tósbolt közötti szakaszt készítik el, a
Telepi úton pedig a Könyök utca és a
Kossuth utca közötti szakasz épülhet
meg tavasszal.

A Schweidel József utcai labdázót is
felújítják a tavasz folyamán. A pálya
teljes felületén cserélik a gumírozott
burkolatot, emellett vízelvezetési mun -
kákat is végeznek, és térköves burkola-
tú járda is épül a labdázó területén.

A Wass Albert utcában tavaly el-
készült az új járda, de a fedett vízel-
vezetés és a parkolók kialakítása még
hátravan. A következő hónapokban
ezeket a munkákat is szeretné elvé-
geztetni az önkormányzat,

VT INFO

FOTÓ: VARGA NORBERT

Országgyűlési
választás és

országos
népszavazás 2022

A Köztársasági Elnök 2022. április 3.
napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselők általános választását

és a Kormány által kezdeményezett
kérdésekben az országos népszavazást.

Február 12-én, szombaton hivatalosan
elkezdődött az országgyűlési képviselő-
választás kampányidőszaka. Ezen a
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napon vehették fel legkorábban az
ajánlóíveket mindazok, akik képvise-
lőjelöltként méretnék meg magukat az
április 3-ai választáson – Pest megye 7-
es számú vá lasz tó ke rü le té ben Pest me-
gye 7. számú Or szág gyű lé si Egyé ni Vá -
lasz tókerület Választási Bizottsága
(OEVB) február 14-én délután dr.
Szűcs Lajost (jelenlegi o r szág gyűlési
képviselő, FIDESZ-KDNP), Fri csov -
szky-Tóth Pétert (ellenzéki összefo-
gás) és Szabóné Papp Klárát (Mi Ha -
zánk Mozgalom) vette nyilvántartás-
ba, azaz ők hárman már hivatalosan
is az április 3-ai választás jelöltjei.

VT INFO

FOTÓ: VARGA NORBERT

Egy év kihagyás után töretlenül
folytatódott a svábbálok hagyománya,

immár 44. alkalommal.

Természetesen a vecsési svábok már
a kezdetektől élték a magukkal ho-
zott kultúra ünnepeit a tánc, zene és
szokások anyanyelvén. A szigorú böj-
ti időszak előtt táncos mulatságokat
rendeztek, de ekkor tartották az es-
küvőket is, hiszen télen kevesebb volt
a munka a földeken.

(Na, meg hűtőszekrény sem volt!)
A Lumpen Klumpen Tánccsoport ezt
a hagyományt viszi tovább, amikor
minden év első februári szombatján
táncolni, ünnepelni hívja a svábokat,
és mindenkit, akinek megmozdul a
lába a polkák, keringők vagy mazur-
kák hallatán.

A bált Szlahó Csaba polgármester
úr nyitotta meg. Szép, családi öröksé-
get visz tovább ezzel, hiszen édesapja,
Szlahó József, a Vecsési Honismereti
Kör elnökeként az 1970-es évek vé-
gén kezdte biztatni a helyi sváb fiata-
lokat, hogy alakítsanak tánccsoporto-
kat, merjék ápolni a hagyományai-
kat. Ezek a fiatalok lettek aztán a
motorjai a helyi tánckultúrának és a
svábbálok megszervezésének.

MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ

(OEVI VEZETŐJE), DR. GERENCSÉR BALÁZS

(OEVB ELNÖK), DR. CSÍK NOÉMI (OEVB
ELN.HELYETTES), DR. SZAKÁCS RITA (OEVB

TAG) ÉS DR. KÁRI GERGELY (OEVI TAG)
HÁROM JELÖLTET VETT NYILVÁNTARTÁSBA

FEBRUÁR 14-ÉN.

A kedély s a munkakedv az örök fiatalság 
biztosítása. 
A nevetés már fele út a gyűlölet és
a megszeretés között. 

Svábbál, a velünk
élő hagyomány
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A Brunner zenekar idén is jókedvre
derítette a bálozókat, akik a Gras -
salkovich Antal Német Nem ze ti sé gi Ál-
talános Iskola Flinke Beine tánccso-
portjának műsorát és a Lum pen Klum -
pen táncait is nagy taps sal jutalmazták.
A Platz Bistro jóvoltából senki nem
maradt sem éhes, sem szomjas.

Nagy öröm volt látni, hogy egyre
több vendég jön nemzetiségi ruhá-
ban, köztük idén is nyereményeket
sorsoltunk ki. A tombolára felaján-
lott nagyon szép ajándékokat ezúton
is köszönjük mindenkinek! Kiemelt
támogatóink segítsége nélkül nem jö-
hetett volna létre a bál, nekik is szív-
ből köszönjük a támogatást.

A tombolasorsolás után természe-
tesen még hajnalig folyt a mulatozás,
rengeteg fiatalt és gyereket láttam a
tánctéren, és ez meg megnyugtatott,
hogy ez a darabkája a helyi sváb kultú-
rának már beépült az ő életükbe is.

CSIKÁSZ-NAGY ZSUZSANNA,
FOTÓ: VARJÚ VIKTÓRIA

VIII. Vecsési
Böllérverseny

Egy hagyományt
megmentettek…

Két esztendeje a COVID-19 világjárvány
kirobbanása előtt az utolsó nagyszabású
rendezvény a VII. Vecsési Böllérverseny

volt. A következőre két évet kellett várni,
de bízzunk abban, hogy ez volt a nyitány,
és az összes többi, eddig elmaradt esemény
is a jövőben töretlenül megvalósul majd.
Az is mondható, hogy a böllérverseny

szinte keretbe foglalta ezt a nehéz két évet. 

Február 19-én nyolc baráti társaság
részvételével lezajlott a VIII. Vecsési
Böllérverseny. Az időjárás még korán
reggel megfelelt a disznóvágás követel-
ményének. Csípős, hideg időben ha-
marosan szélvihar is kerekedett, ami a
zsűrisátrat rombolta szét másodpercek
alatt, de a csapatoknál is okozott gon-
dokat. Je genyei István, a zsűri elnöke a
nyitánykor viccesen jelezte, hogy új
különdíj is lesz, amit a leggyorsabban
elfutó malac és az utána nyargaló böl-
lér nyerhet el. Ez azonban nem került
kiosztásra, a böllérek ügyessége és a fo-
gópálinka nyugtató hatása minden
problémát megoldott. A szép számmal
kilátogató vendégek nemcsak a finom
falatokból csemegézhettek, hanem kéz-
műves termékekből, édességekből, kür-
töskalácsból is vásárolhattak. A gyer-
mekeknek volt állatsimogató, és meg-
ülhették a pónikat. 

Az újrakezdés szépségeiről Ze het -
mayer József főszervező így vé  le -
kedett:

– Nagyon örülök, hogy egy év szü-
net után ismét megrendezhettük a
böllérversenyt. Nekem, mint főszer-
vezőnek nagyon hiányzott Tábori Fe -
ri bácsi. Ő korábban mindenben se-
gített nekem, de sajnos már nem lehe-
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tett közöttünk. Az időjárás sem vette
kegyeibe a rendezvényt, mert mindjárt
reggel az orkánszerű szél összedöntötte
a zsűrisátrat és kisebb károkat is oko-
zott néhány csapatnál. Napközben is
erős szél volt, de ennek ellenére a nyolc
csapat szépen dolgozott és sokan kilá-
togattak a versenyre. Néhány korábban
sikeres csapat most családi okok miatt
nem tudott eljönni, de jövőre biztosan
itt lesznek. Szerintem sok finomság ké-
szült, de erről Jegenyei István, a zsűri el-
nöke tud inkább nyilatkozni. A zsűri-
nek egy új tagja is lett a két régi –
Abonyi Ferenc és Czibolya Zoltán – mel-
lett Filep Attila hentesmester személyé-
ben. Ha gyo má nya ink hoz híven első,
második és két harmadik díjat adtunk
ki, de mellette számos különdíj is gaz-
dára talált. Minden csapat oklevelet és
egy röfifejes kerámiamedált kapott, me-
lyet Csurgó Imre vecsési fazekas mester
készített. Kö szö nöm a városi és a nem-
zetiségi ön kormányzat, valamint a Vá -
ros gond nok Kft., a WTV és Früh wirth
Ta más támogatását.

Jegenyei István László, a Sza bad -
tü zi Lovagrend tagja, konyhaséf, a
zsűri elnöke elmondta, hogy számára
nagy öröm volt, hogy itt lehetett ezen

a versenyen. Kiemelte Zehetmayer
József főszervező tevékenységét, ami-
ért volt benne annyi bátorság, hogy a
nehéz idők után újra megszervezte
ezt a vetélkedést.

– Óriási munkával és nagy felelős-
séggel jár egy gasztronómiai fesztivál
megszervezése, az, hogy minden elő-
írásnak megfeleljenek. Ter mé sze te -
sen a versenyző baráti társaságok is
jelesre vizsgáztak az indulásukkal, a
részvételükkel, a munkájukkal. Azzal,
hogy Zehi partnerévé váltak a hagyo-
mány fenntartásában, minden dicsé-
retet megérdemelnek. Kevés volt az
idő a felkészülésre, ezért érződött is
kicsit a visszafogottság a kevesebb in-
dulóval, a parádésabb standok és az
ötletesebb ételek hiányával, de itt és
most a fesztivál, a hagyományok élet-
ben tartása volt a cél. Mindezért nagy
köszönet jár Zehetmayer Józsefnek és
a jókedvű csapatoknak.

SZALONTAI JÁNOS
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Megmutatták
tehetségük

SZÍNE-JAVÁT
A koronavírus-járvány miatt két év
szünet után lépett fel ismét a Bálint
Ágnes Kulturális Központ színházter-
mében a Vecsési Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola Színe-Java színjátszó kö-
re. Február 4-én Kertész Erzsébet:
Zsuzsi vakációja című ifjúsági regényét
állította színpadra a darab rendezője,
Veszprémi Klára igazgatónő.

A színjátszó szakkörös diákok – és
a darabban szereplő pedagógusok –
produkcióját méltán jutalmazta han-
gos tapssal a közönség, az előadás szín-
vonala felülmúlta a várakozásainkat.

A színdarabot most is az iskola
igazgatója, Veszprémi Klára rendezte,
elmondása szerint ő is elégedett volt
az előadással, és örült annak, hogy si-
került megnevettetni a közönséget.

– Eleinte arra törekedtem, hogy
olyan darabot adjunk elő, amelyet a
színházakban is lehet látni – persze
mindig másképpen szeretném meg-
rendezni, mint ahogy láttam – mert
ezek általában jól eljátszhatók. Így ad-
tuk elő többek között a Légy jó mind -
halálig musical változatát élő énekkel,
aztán a Geszti Péter-féle Dzsun gel köny-
vét vagy Fazekas Mihály Ludas
Matyiját. Egy idő után ezek a darabok
elfogytak, azóta is mindig magyar
írók regényei közül választok újat. Ez
úgy történik, hogy a könyvtárban ki-
választok több könyvet, ezeket otthon
elolvasom, közben pedig elképzelem,
hogy mit tudok hozzátenni, mert a
rendezés szempontjából az is fontos,
hogy mindig legyen valami nem meg-

szokott újítás az aktuális darabban. A
mostani egy könnyedebb előadás
volt, de nem is kell feltétlenül min-
dig mély mondanivalóval rendelkez-
nie, sokszor elég, ha csak szórakoztat.
Ez egyébként egyáltalán nem olyan
könnyű, sok esetben egyszerűbb
könnyeket csalni a nézők szemébe –
a Mi, szemüvegesek című színdarab-
bal ez sikerült is –, mint mosolyt az
arcukra. Jóleső érzés, hogy ez most si-
került. 

Több éves hagyománya van an-
nak, hogy az ilyen alkalmak után
Polgármester úr megvendégeli a fiatal
tehetségeket a Cream Cafe-ban piz-
zára, üdítőre. Most is így történt ez,
melyet ezúton szeretnék megköszön-
ni a szereplők és résztvevők nevében
is. – mondta az igazgatónő.

A színdarab szereplői volta: Zsu -
zsi: Csizmadia Dalma, Palkó: Hajdu
Kende, Máthé Jóska: Horváth Bo -
tond, Fiala Edit: Várszegi Viola, De -
zsényi Laci: Bodor Tamás, Detrői
Szilvi: Vass Veronika, Vághó Dani:
Fe kete Zsigmond, Soós Klára: Szabó
Emma, Beke Misi: Moldován László,
Vajda Kati: Tóth Ivett, Antal Gyurka:
Ágoston Botond, Öcsi: Bakos Balázs,
Elinor: Szlobodnyik Hanna, Lilian:
Malinkó Judit, Csathóné: Akbas Zeh -
ra, Ágota: Horváthné Gyurcsán Erika,
Öreg néni: Dominek Tünde, Fran -
ciska: Akbas Sumyye, Rendező: Bre -
zóczki Mihály, Koordinátor: Csor ba
Lászlóné.

VT INFO

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2022
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Sport – Darts
Február harmadik hétvégéjén kezde-
tét vette az országos bajnokság soft
szakágban. Az első osztályban a nők-
nél Puskás Erzsébet képviseli a vecsé-
si klubot. A nyitó forduló igen jól si-
került, 26 mérkőzésből 19-et nyert
meg Zsike, így az 5. helyről várhatja a
folytatást a 14 fős mezőnyben. Férfi
első osztályban Forgács László 30
mérkőzésből 11-et nyert, jelenleg ez a
12. helyre elég a 16-os mezőnyben.

Másodosztályban szintén egy for-
duló után Jakab Péter 5., Helfrich
Patrik 6. a 31 versenyzőből.

Február utolsó hétvégéjén rendez-
ték a Slovak Darts Opent, ahol négy ve-
csési játékos képviselte a klubbot.
Helfrich Patrik, Börzsei János, Papp Já -
nos és Papp  Rajmund. Szombaton az
Open versenyt rendezték, itt felnőtt
mezőnyben tisztes helytállás volt, de az
ifjúsági versenyen hatalmas sikert ér-
tünk el. Klubunk versenyzője Papp Raj -
mund megnyerte a rangos nemzetközi
versenyt. Óriási teljesítmény, nagy gra-
tuláció. Vasárnap a Masters versenyen
Papp János 17. helye nagy sikernek szá-
mít a több száz indulós versenyen.

A Masters ifjúsági versenyén Raj -
mund bronzérmet szerzett.

VT INFO

Elhunyt
Farkas Sándor

(1933–2022)

Február 12-én végleg lehunyta szemét
a sportág vecsési legendája, a szakosztály

alapítója, Farkas Sanyi bácsi.

Farkas Sándornak elévülhetetlen ér-
demei vannak az ökölvívó szakosztály
létrehozásában. 

„Ha Ő nincs, itt semmi nem len-
ne” – ezzel a mondattal kezdődik a
meg emlékezés. De nem csak a szakág
vecsési alapjait teremtette meg 1980-
ban, három évtizeden keresztül sza -
kosztályvezetőként dogozott a csapa-
tért, a kezdetekkor a Ferihegy SE-ben.
Majd amikor a községi sport egye sü -
lethez sorolták a szakosztályt, a Vecsési
SE színeiben folytatta a munkát.

Általános iskolai tanulmányait az
Andrássy telepi Elemi Népiskolában
az apácák irányításával végezte, majd
Budapesten szobafestő mázoló szak-
munkásvizsgát tett. A Budapesti Szak -
ipari Vállalatnál dolgozott, s közben
sportolni kezdett.

Édesapja 14-szeres magyar váloga-
tott ökölvívó volt az 1930-as években,
s az ő keze alatt tanulta a bunyó tit-
kait. Apja akkor a Vecsési Lokomotív
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SC edzője volt, így ő is a vecsési csa-
patban kezdett. Első említésre érde-
mes meccsét 1948-ban nyerte meg a
vecsési ringben.

A MÁV állomás előtti egykori
Bartaféle vendéglő (későbbi nevén
Lokomotív étterem, ismertebb nevén
a Loksi) nagy termében tartotta id.
Farkas Sándor a vecsési fiataloknak
az edzéseket, és olykor a verseny is
abban a teremben volt. A fejlődés re-
ményében került Budapestre a Ra di -
átor Gyár csapatába, ahol sokkal job-
bak voltak a feltételek az ökölvívók
számára.

Később megfordult a X. kerületi
Dózsa csapatában, majd a Va sas ban
és a Dinamó csapatában. Előbb a kö-
zépsúlyban nyert magyar bajnokságot
(1954), majd a félnehézsúlyban is
magyar bajnok lett (1955).

A Dózsa csapatában 1954-ben a
Be lügyminisztériumhoz tartozó in-
tézmények bajnokságát (Sopron),
1955-ben Budapesten Had sereg Baj -
nok ságot, 1957-ben Bu dapest Baj -
nok ságot nyert.

Ismét felfelé ívelt volna a pályája,
de egy tragikus baleset érte, a vonat
elütötte Ferihegynél, és a jobb lábát
elvesztette. Nem adta fel. A gyerme-
keket kezdte tanítani a bunyó alapja-
ira, de erre csak a régi egyesületénél
volt lehetőség.

Munkásságát Vecsés 1995-ben Ró -
der Imre díjjal, 2001-ben Sport Ér-
dem éremmel, 2010-ben Vecsés Sport -
jáért Érdemérem II. fokozatával,
2017-ben Vecsés Sportjáért Érdem-
éremmel ismerte el.

„Sanyi bácsi most már fentről figye-
li a munkánkat, és mi hálával a szí-
vünkben megyünk tovább az általa ki-

jelölt úton!” – ezzel a mondattal bú-
csú zott tőle a vecsési szakosztály.

Nyugodjon békében.
VT INFO

Elhunyt
Sevecsek László

Fájó szívvel tudatjuk, hogy február
24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt
Sevecsek László, a polgármesteri hi-
vatal munkatársa, aki munkája során
és szabadidejében is nagyon sokat
tett Vecsésért.

Emlékét megőrizzük!
VT INFO

COVID
Februárban csökkenő, de még min-
dig magas volt az új fertőzőttek szá-
ma. Naponta 8360 főt regisztráltak,
összesen 234 141 fővel nőtt a víruso-
sak száma, ami a hónap végén elérte
a 6661 787 544 főt.

Szerényen, de csökkent a kórház-
ban ápoltak száma, ami február 28-
án 3615 fő volt. A lélegeztetőgépre
szorultak is kevesebben lettek, ugyan-



53

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

ezen a napon 132 fő volt. Az elhuny-
tak száma sajnálatosan kicsivel emel-
kedett, és 2544 életet veszítettünk el
a hónap során.

Az oltási kedv jól láthatóan to-
vább csökkent, amíg decemberben –
kerekítve – 133 ezer, januárban 97
ezer, addig februárban már csak 31
ezer volt az első vakcinát kérő. A hó-
nap végén 6 394 379 fő volt első ol-
tott, ismétlőt 6 168 926 fő kért.

A kormány által elrendelt oltási
kampány során a decemberi három
heti akciósorozaton több mint 1,4
millió embert oltottak be. Januárban
több mint 420 ezer oltást adtak be az
akciónapokon, amelyeken csütörtö-
könként és péntekenként délután
14-18, szombatonként pedig 10-18
óra között az oltóhelyek előzetes idő-
pontfoglalás nélkül, helyszíni regiszt-
rációval fogadták az oltásra várakozó-
kat. Februárban is folytatódtak az ak-
ciónapok 115 szakrendelőben és 101
kórházban, valamint a háziorvosok is
egyeztetés alapján folytatták saját pra-
xisaikban az oltásokat.

Az 5-11 éves gyermekek oltása to-
vábbra is csak előzetes időpontfogla-
lással lehetséges a kórházi oltóponto-
kon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A kormány sem enyhítést sem szi-
gorítást nem vezetett be a járvánnyal
kapcsolatban.

KAL INFO

Háború
Február 24-én Oroszország megtá-
madta Ukrajnát, amit különleges
had műveleti akciónak nevezett. A
járvány még tart, és újabb veszélyfor-

rás nehezíti életünket, aminek követ-
kezményeit még sejteni sem lehet.

KAL INFO

Bicentenárium
Petőfi Klub

A Magyar Országgyűlés 2020-ban
nyilvánította Petőfi Sándor-em-
lékévvé a 2022–2023-as eszten-
dőt. A Petőfi bicentenárium ke-
retében meghirdetett programso-
rozathoz idén 100 település – 88
hazai és 12 külhoni – csatlako-
zott. Az állam 9 milliárd forintot
rendelt az emlékév megvalósítá-
sához, melyet programokra, vidé-
ki múzeumok támogatására, iro-
dalmi emlékházak és emlékhe-
lyek fejlesztésére fordítanak. Az
emlékév egyik kiemelt célja a re-
formkori szellemiséget tükröző
Petőfi Klubok Kárpát-medencei
hálózatának kialakítása.

A vecsési Petőfi Klub megala-
kulását és a bicentenáriumi em-
lékévhez történő csatlakozást dr.
Szűcs Lajos országgyűlési kép vi -
selő, Szlahó Csaba polgármester
és Kis Tóth János, a BÁKK igaz-
gatója jelentette be.

VT INFO FOTÓ: VN
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Két év után újra
együtt

ünnepelhettünk
a forradalom
emléknapján

Ismét megtelt ünneplőkkel a Petőfi tér.
A koronavírus-járvány kitörése óta
először emlékezhettünk meg együtt

az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc eseményeiről.

A városi ünnepség keretében a jeles
alkalomhoz méltó műsort adtak elő
a Petőfi Sándor Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium diákjai.

A március 15-ei városi ünnepsé-
gen a Petőfi iskola 11. évfolyamos ta-
nulói palotás táncot adtak elő. A tán-
cot koreografálta és betanította
Fekete-Part Gabriella tanárnő. A 7. b
osztály tanulói Szép Dóra 10. c osztá-
lyos tanuló közreműködésével iro-
dalmi összeállítást adtak elő, melyet
az iskola két tanára, Kéthelyi Lídia és
Czékus Jób állított össze. Az ünnep-
ség végén a 2. a osztályos tanulók
produkcióját láthatták a megjelentek.
A koreográfiát Magos Tünde tanítot-
ta be a gyerekeknek.

A megjelenteket Sztyehlikné He -
gyi Krisztina köszöntötte az iskola ne-
vében, az ünnepségen közreműkö-
dött a Vecsési Hagyományőrző Ze ne -
egye sület Fúvószenekara.

Bátrak a bizalomra képes embe-
rek, bátrak a bizalomra épülő közös-
ségek. Bátrak, mert képesek helytáll-
ni és egymást támogatni olyan ügyek-
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ben, amelyektől mindannyiunk sor-
sa függ – kezdte ünnepi beszédét dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
meg köszönve, hogy a vecsési polgá-
rokkal együtt emlékezhet a magyar
történelem egyik legjelentősebb ese-
ményére.

– Külön öröm, hogy két év óta elő-
ször lehetünk együtt, mert nekünk,
magyaroknak március 15. egyet jelent
az összefogással és a nemzeti szabadság
eszményével – hangsúlyozta.

Beszédében kitért a nemzeti ün-
nepek oktatásban betöltött fontos
szerepére. Ezek közül is az elsők kö-
zött ismerkedhetnek meg a gyerekek
március 15-ével, amikor az ünnepre
készülve saját kezeikkel készítenek
kokárdát, megtanulják a Nemzeti
dalt és megismerik hazánk nagyjait,
Petőfi Sándort, Kossuth Lajost, Széc he -
nyi Istvánt vagy éppen Gábor Áront.

A magyar történelem jeles esemé-
nyeivel pedig megtanulják többek kö-
zött azt is, mit jelent a szabadság és a
hazaszeretet.

Dr. Szűcs Lajos részletezte a forra-
dalom eseményeit, hangsúlyozva, hogy
a bátorság, melyet felmenőink tanú-
sítottak, abban az időben lenyűgöző,
és a mai napig tiszteletet érdemlő.

– A tiszteletadás mellett nem fe-
lejthetjük el a tanulságokat levonni.
A tavaszi hadjárat sikereit követően
olyan  túlerővel kellett szembenéznie
a magyar csa patoknak,  amelyet már
a hősies áldozatkészség és a bátorság
sem tudott legyőzni – mondta, majd
kitért az orosz-ukrán háborús kon -
fliktusra.

– Nem szabad elfelednünk, hogy a
szabadság, amelyet őseink olyannyira
akartak, és amiért sokan az életüket

adták, menynyire meghatározó nap-
jainkban is. A szabadság és a béke vé-
delme 2022-ben különösen fontos.
Sajnálatos módon a közvetlen szom-
szédságunkban bekövetkezett a leg-
szörnyűbb esemény, amely egy nem-
zettel történhet. Az Ukrajnát érő
orosz támadás miatt milliók kénysze-
rülnek elhagyni otthonaikat. M a gyar -
or szág történelme során számtalan-
szor megtapasztalhatta, milyen az,
amikor nála, jóval nagyobb ellenfél-
lel kell küzdenie, ahogyan azt is, ho-
gyan kell az erőszakos elnyomás elle-
nére is megőriznie nemzeti identitá-
sát. Ezek a tapasztalatok arra
késztetnek bennünket, hogy a hőn
áhított békét és egyetértést ne ag-
resszív úton érjük el. A magyar nem-
zet szabadsága és békéje a legfonto-
sabb, ezért nem bocsátkozunk fegy-
veres konfliktusba. 

Dr. Szűcs megköszönte a háború
elől menekülők számára nyújtott se-
gítséget, hozzátéve, hogy garantálni
kell a menekültek biztonságát, fáj-
dalmaikat és félelmeiket amennyire
lehetséges enyhíteni, eközben pedig
fáradhatatlanul azon kell dolgozni,
hogy diplomáciai úton minél előbb
lezárulhasson ez a szörnyű háború.

Beszéde végén párhuzamot vont
az 1848-49-es események és napjaink
céljai között, amint 174 évvel ezelőtt,
úgy most is az a cél, hogy a jelent
építve egy szebb és élhetőbb jövőt ala-
kítsunk utódaink számára, akik majd
tovább éltetik Magyarországot.

„Az eszközök ugyan változtak 1848-
hoz képest, de a cél még mindig ugyan-
az: egy békés, független és boldog nemzet
megteremtése és fenntartása.” – muta-
tott rá az országgyűlési képviselő.
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Az ünnepség végén Szlahó Csaba
polgármester és dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő közösen koszo-
rúzta meg Petőfi Sándor mellszobrát,
majd a helyi intézmények, pártok és
civil szervezetek vezetői és képviselői
rótták le tiszteletüket az emlékműnél.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VARGA NORBERT

Elfogadták az idei
költségvetést

A költségvetés meg-
alkotásánál hosz  szú
évek óta ugyanazo-
kat az alapelveket
kö vetjük. A legfon-
tosabb, hogy biztosít-
suk intézményrend -

szerünk stabil és biztonságos működé-
sét, továbbá, hogy az elmúlt évről
áthúzott kötelezettségeinket teljesíteni
tudjuk – válaszolta Alattyányi István
azzal kapcsolatban, milyen szem pon -
tok szerint állították össze a város
idei költségvetését. A gazdasági bizot t  -
ság elnöke hozzátette, a korábbi évek-
hez hasonlóan most is arra töreke-
dett a képviselő-testület, hogy a város
gazdálkodása átlátható és takarékos
legyen.

– Elsősorban ennek köszönhetjük,
hogy a koronavírus-járvány következté-
ben jelentkező gazdasági nehézségek
ellenére is sikerült megőrizni Vecsés
költségvetésének sta  bi litását. A bevé-
teleinket jellemzően óvatosan tervez-
zük, nem számolunk olyan tételek-
kel, amelyek esetleg bizonytalanok.
Egészen addig szorosabban tartjuk a

nadrágszíjat, amíg nem látjuk a zár-
számadás eredményét, amely pontos
képet ad a gazdálkodásról. Csak ezt
követően, a szabadon felhasználható
pénzmaradvány ismeretében dön-
tünk az egyéb feladatok megvalósítá-
sának lehetőségeiről – foglalta össze
a városi költségvetés kialakításának
legfontosabb szempontjait a bizottság
elnöke.

Az önkormányzat törvényi kötele-
zettsége, hogy a költségvetés kiadási
és bevételi oldalát egyensúlyban tart-
sa. Ennek megfelelően az idei év be-
vételi és kiadási főösszege 8 721
803 762 forint. Az iparűzési adóból
származó bevételt 2,3 milliárd forint-
ban állapította meg a képviselő-testü-
let, az építményadóból 400 millió fo-
rint, az idegenforgalmi adóból pedig
20 millió forint bevételre számíta-
nak, az egyéb közhatalmi bevételeket
pedig 10 millió forintra tervezték a
költségvetésben. Az állami költségve-
tésből származó támogatás összege
1,26 milliárd forint, amely kiegészül
további 115 millió forint támogatás-
sal a minimálbér és a garantált bér-
minimum emelkedése miatt.

Magas adóerő képessége miatt
idén is egy jelentős összeget kell befi-
zetnie a városnak az államkasszába.
Ugyan az idei összeg – 934 millió fo-
rint – 6 százalékkal alacsonyabb a ta-
valyi befizetésnél, így is jelentős ter-
het ró a városi költségvetésre.

– A befizetendő összeg kiszámítá-
sakor 1,3 milliárd forinttal több volt
a város iparűzési adóból származó be-
vétele. Ha figyelembe vesszük ezeket
az arányokat, akkor véleményem sze-
rint 6 százalék helyett körülbelül 40
százalékkal kellett volna csökkenteni
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a hozzájárulás mértékét idén, hiszen
számításaink szerint vélhetően eny-
nyivel kevesebb iparűzési adóbevétel-
lel kell számolnunk idén – hangsú-
lyozta Alattyányi István.

Fejlesztési kiadásokra összesen
303 millió forint áll rendelkezésre a
költségvetésben. Ezt az összeget első-
sorban útrekonstrukcióra, járdafel-
újításokra fordítaná az önkormány-
zat, de az intézmények bizonyos fej-
lesztési kiadásait is ebből az összegből
fedeznék. Út- és járdafelújításra 156
millió forintot terveztek, tavalyról át-
húzódó beruházásokra pedig 122
millió forint áll rendelkezésre az elő-
ző költségvetési évből. A Vecsési
Egész ségügyi Szolgálat Telepi úti épü-
letének korszerűsítésére mintegy 60
millió forintot különítettek el, csapa-
dékvíz-elvezetésre 15 millió forintot
kalkuláltak, ingatlanvásárlásra pedig
114 millió forintot költene idén az
önkormányzat. Az utóbbival kapcso-
latban Alattyányi István elmondta, a
hosszú távú városfejlesztési célok
szem pontjából stratégiai fontosságú
ingatlanok megvásárlására szeretnék
fordítani ezt az összeget. A 2018-ban
fejlesztési célból felvett egymilliárd
forintos hitelkeretből még 600 millió
forint felhasználható, melyből a
0202-es út megépítését finanszírozza
az önkormányzat.

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is jelentős összeget különítettek
el a költségvetésben köznevelési, to-
vábbá szociális és gyermekjóléti fe -
ladatokra. Köznevelési célokra 526
millió forint áll rendelkezésre a költ-
ségvetésben, a szociális és gyermekjó-
léti feladatok ellátására pedig 273
millió forintot biztosítottak. Ezen

felül további 128 millió forintot ter-
veztek gyermekétkeztetésre, kulturá-
lis célokra pedig 48 millió forintot ál-
lítottak be a költségvetésbe.

Az intézményekben jelentkező
bér feszültségek megszüntetésére be-
vezetett Vecsés Pótlékot is megtartot-
ta az önkormányzat, illetve a köztiszt-
viselői alapot is felemelték, ezek ösz-
szesen több mint 80 millió forintot
tesznek ki a költségvetésben.

Alattyányi István elmondta, a zár-
számadás eredménye várhatóan ápri-
lis végén derül ki, annak függvényé-
ben lehet majd a további fejlesztések
sorsáról dönteni.

Az önkormányzat állami kompen-
zációra is számít a kieső iparűzési-
adóbevétel miatt, ez nagyjából 380
millió forinttal növelné a költségve-
tés bevételi oldalát.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VARGA NORBERT

Víziközmű-hálózat
fejlesztésére

pályázik
az önkormányzat

A képviselő-testület egyhangúlag
döntött arról, hogy a város benyújtja
támogatási kérelmét a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Prog -
ram keretében meghirdetett „Fel -
hívás víziközmű hálózatok átalakítá-
sára, hatékonyságnövelő fejlesztésére,
víziközmű-rendszerek műszaki álla-
potának felmérésére, problémák fel-
tárására” című felhívásra.
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Szlahó Csaba polgármester a tes-
tületi ülésen elmondta, hogy a lakos-
sági panaszok figyelembe vételével, a
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szol gál ta -
tó Zrt. szakembereinek megállapítá-
sai alapján készítették elő a pályázati
anyagot. Kiemelte, hogy az elnyerhe-
tő támogatásból a hálózat felújításá-
nak első ütemét tudná megvalósítani
az önkormányzat. Szak ér tői számítá-
sok szerint az első körben közel 20
kilométer hosszú szakasz cseréjét le-
hetne elvégezni. A pályázatot a testü-
leti ülést követő napokban benyúj-
tották az Innovációs és Tech no lógiai
Minisztériumhoz, információink sze-
rint a minisztérium befogadta az
anyagot.

VT INFO

Sorompó
a megoldás előtt?

Az önkormányzatot vecsési lakosok
tömege kereste fel, hogy tarthatatlan
a nagysorompó helyzete, ahol gyak-
ran 20-25 perceket is lehet várni.
Szlahó Csaba elmondta, a polgár-
mesteri levélre, amit a MÁV illetéke-
seinek írt, arra reagálva a MÁV igaz-
gatósága személyes találkozóra hívta
március 7-én. A megbeszélésen Szűcs
Lajos országgyűlési képviselővel
együtt vett részt.

A MÁV vezetői elmondták, hogy
óriási forint milliárdokat költöttek a
100a vonal korszerűsítésére. A tér-
ségben alig van olyan település, ahol
nem lenne hasonló sorompó, ami
gondot okoz, amit szintén orvosolni
kellene. Elmondták még: „ez egy ál-
lomási sorompó, mely másképpen

működik, mint a nyíltpályás vagy a
megállóhelyeknél lévő sorompók –
Kertekalja megállónál is ilyet alkal-
maznak. Míg a Dózsa György úti so-
rompót forgalmista felügyeli, addig a
kertekaljai átjárónál lévő teljesen au-
tomatizált, ezáltal egyszerűbb és ru-
galmasabb is a működtetése.

A polgármester a megbeszélésen
felvetette, ha az átkelés gyorsítására
nincs más megoldás, akkor a kü lön -
szintű csomópont kialakítására kell to-
vábbi lépéseket tenni, hiszen úgy tű-
nik, csak ezzel lehetne orvosolni a rég-
óta fennálló közlekedési problémát.
2014-ben az aluljáró komplett tervei el-
készültek ( a terv szerint a Dó zsa
György útról jobbra a Göci felé menne
az út, majd a Vashíd előtt aluljárón ke-
resztül, a Könyök utca vonalában egy
körforgalomba vezetne, és onnan me-
hetnének tovább az autók. Ugyanez
visszafelé is érvényes. Az Ac him utca
Göci felőli ingatlan tulajdonosaival
elő rehaladott kisajátítási tárgyalások
folytak, amíg a beruházást leállították.
– kal szerk.), ezeket kellene felfrissíte-
ni, és újra tárgyalóasztalhoz ülni a
megvalósítás miatt.

Ezzel kapcsolatban a MÁV vezér-
igazgatója ígéretet tett arra, hogy át-
nézik a régi terveket. Szlahó Csaba
hozzátette, hogy mind  addig napiren-
den tartja a vasúti átkelő ügyét, amíg
minden illetékesben tudatosulnak a
felsorolt problémák.

KAL INFO
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Gépjármű
Ügyintézési Pont

lett az okmányiroda
helyén

Ünnepélyes keretek között adták át
március 2-án a vecsési Gépjármű
Ügyintézési Pontot (GÜP). Az ünne-
pélyes átadón részt vett Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba
polgármester, Tarnai Richárd, a Pest
Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja és Domokos Péter kor-
mányablakokért felelős miniszteri
biztos.

A gépjárművekkel kapcsolatos
ügyeket intéző speciális ügyfélkör –
főként  gépjárműkereskedők, márka-
kereskedések és szállítmányozási cé-
gek – kiszolgálására kialakított GÜP
a Vecsési Polgármesteri Hivatal épü-
letében, az okmányiroda helyén kezd-

te meg működését. Célja az ügyfelek
hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálá-
sa, tehermentesítve ezzel a kerületi
kormányablakokat.

A magánszemélyek és a kisebb vál-
lalkozások továbbra is a kormányab-
lakban intézhetik gépjárművekkel
kapcsolatos kérelmeiket, bejelentése-
iket.

VT INFO, 
FOTÓ: PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Folytatódik
az egészségügyi

szolgálat
fejlesztése

A Telepi úti szak-
orvosi rendelő tel-
jes körű felújítása
2004–2005-ben
történt meg, de az
épületbe belépve
egyáltalán nem tű-
nik fel, hogy azóta
eltelt csaknem 18

év. Tiszta és rendezett várótermek és
orvosi rendelők fogadják a páciense-
ket a vecsési intézményben, az
Egészséges Budapest Program kereté-
ben végrehajtott fejlesztésnek kö-
szönhetően pedig a szakrendelő esz-
közparkja is megfelel a kor elvárásai-
nak. A modern cson tsűrűségmérő
készüléket, a mammográfiai vizsgálót
és az ultrahangot egyes kórházak is
megirigyelnék. Dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos elmond ta, mindent meg-
tesznek azért, hogy a hosszú évek alatt
elért színvonalat fenntartsák, ezért fo-
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DOMOKOS PÉTER MINISZTERI BIZTOS,
SZŰCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ,

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER ÉS

TARNAI RICHÁRD KORMÁNYMEGBÍZOTT

ADTA ÁT A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSI PONTOT
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lyamatosan karbantartják a szakrende-
lőt, de erőfeszítéseik ellenére is akad-
nak olyan részei az épületnek, melyek
az idő előrehaladtával óhatatlanul el-
avulnak.

– Ilyen például a kazánház, ahol
egy 18 éves ikerkazán üzemel meg-
osztott működéssel, ebből az egyik
két évvel ezelőtt elromlott, és csak na-
gyon magas áron, nagyságrendileg 10
milliós költségen lehetne megjavít-
tatni. Ha ezt meglépnénk, akkor sem
lenne rá garancia, hogy rövid időn
belül nem hibásodik meg újra, úgy,
hogy semmit nem lehet tenni vele,
ugyanis ehhez a típushoz már nem
gyártanak alkatrészt. Szerencsére ed-
dig nem okozott különösebb gondot,
hogy csak egy kazánnal működünk,
de nem volna biztonságos tovább ha-
logatni a felújítást – mondta dr.
Szarvas az épület fűtésrendszerével
kapcsolatban.

A korszerűsítés mellett szól továb-
bá az is, hogy az elmúlt hónapokban
jelentősen megemelkedett a földgáz
ára, egy modern rendszerrel az ener-
gia felhasználását is mérsékelni le-
hetne, ezáltal a havi költségeket is
alacsonyabban tudnánk tartani.

– A kazáncserét követően egy öt
vagy hat kisebb kazánból álló össze-
tett rendszer biztosítaná a ház fűté-
sét. A kazáncseréhez az osztó gyűjtő
szerelvényeket és a kéményt is át kell
alakítani, megújul a vezérlés, vég-
eredményben jobban tudunk majd
alkalmazkodni a különböző hőigé-
nyekhez, mert ez a rendszer nem
csak az orvosi rendelőket fűti, hanem
az egynapos sebészetet is. A jelenlegi
helyzetben, amikor az egekig szöktek
az energiaárak, az is fontos szem-

pont, hogy az új rendszer lényegesen
energiahatékonyabb működést tesz
lehetővé.

A gázár emelkedése miatt az idei
első fűtésszámlánk elérte a négymil-
lió forintot – fejtette ki a felújítás elő-
nyeit az igazgató.

Dr. Szarvas Tibor az épület hűtés-
rendszerére is kitért, bár a klíma-
rendszer esetében nincs szó meghi-
básodásról, de a magas energiaigény
miatt indokolttá vált, hogy napele-
mes rendszerrel oldják meg a mű-
ködtetést.

– A napelemes rendszer nem csak
a klímákat látná el energiával, a ház
alapenergia ellátásában szerepet ját-
szik. Az épület téli áramfogyasztását
biztosan lefedi, illetve az átlagos nyá-
ri napokon is elegendő energiát biz-
tosítana a ház elektromos hálózatá-
nak – mondta azzal kapcsolatban,
milyen előnyökkel járna a napele-
mek telepítése.

A korszerűsítés harmadik eleme a
koronavírus-járvány miatt került elő-
térbe. Az igazgató főorvos elmondta, a
fejlesztés részét képezné egy olyan fer-
tőtlenítőberendezés telepítése,  amely
képes hatékonyan elpusztítani a ke-
ringetett levegőben lévő baktériumo-
kat és vírusokat.

A felsorolt fejlesztések egyrészt pá-
lyázati forrásból, másrészt az önkor-
mányzat támogatásával valósulhatnak
meg.

– A Belügyminisztérium hirdetett
pályázatot az önkormányzati intéz-
mények felújítására, ezen indult el a
város. Az elnyerhető támogatás fe-
dezné a költségek egy részét, a többit
az önkormányzat biztosítja. A teljes
pályázati anyag be lett adva, az ön-



részt pedig már elkülönítette a költ-
ségvetésben a képviselő-testület.

Ugyan nem része a most tervezett
energetikai korszerűsítésnek, de a
hosszú távú fejlesztési elképzelések
között az Alapellátási Központ nap-
elemes rendszerének kiépítése is sze-
repel. A 2019-ben átadott épület hű-
tése és fűtése megújuló energiával
történik, ezeknek a rendszereknek
akár a teljes villamosenergia-igényét
meg lehetne termelni napelemekkel.

Emellett a levegő fertőtlenítését is
hasonló módon szeretnék megolda-
ni, mint a szakorvosi rendelőben.
Dr. Szarvas azt is elárulta, hogy a
Telepi úti épületben a világítás kor-
szerűsítése is tervben van. Egyes he-
lyiségekben már modern ledes fény-
forrásokra cserélték az elavult világí-
tótesteket, a későbbiekben ezt a ház
valamennyi helyiségére szeretnék ki-
terjeszteni, mert az energiatakarékos
világítással tovább mérsékelhetnék az
épület közüzemi díjait.

Az Egészséges Budapest Program
keretében új elektronikus beteghívó
rendszert építettek ki a szakrendelő-
ben és az Alapellátási Központban. A
rendszert azóta továbbfejlesztették,
hamarosan egy mágneskártya lehúzá-
sával is bejelentkezhetnek a pácien-
sek a rendelésekre mindkét telephe-
lyen.

A totemoszlopok leolvasójához
érintett kártyák segítségével a rend-
szer felismeri a beteget és felajánlja
számára az igénybe vehető egészség-
ügyi szolgáltatásokat.

VARGA NORBERT FOTÓ: VARGA
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Március végéig
elvégzik

a mederkaszálási
munkálatokat

Az élővilág védelme érdekében, a jog-
szabályi rendelkezéseknek megfelelő-
en, idén legkésőbb március 31-éig
tervezik elvégezni Vecsésen a Gyáli 1-
es főcsatorna (Kispatak) mederkaszá-
lási munkálatait – erről tájékoztatta
Szlahó Csaba polgármestert Szilágyi
Attila, a Közép Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság vezetője.

FORRÁS: WWW.VECSES.HU
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Harangszó, zsolozsma, imádság mind Istent
dicsérik, de legjobban dicsérik az urat az
emberi jótettek. Aki egy elárvult családot
jobb sorsra felemel, aki a kétségbeesetteknek
életkedvét visszaadja, aki elkeseredett
ellenfeleket egymással kibékít, az bizonyára
mind híve e vallásnak. 

Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy
katasztrófák sem képesek sarkaiból 
kifordítani. 
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Száznál is több
menekültet

fogadott be Vecsés
A brutális pusztítás elől otthonaikat hát -

rahagyva menekülők hulláma néhány nap
alatt Magyarországot is elérte.

Információink szerint Vecsésen 120-130 fő
számára biztosítottak átmeneti

menedéket.

A menekülteket három helyszínen,
két munkásszálláson és a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió által mű-
ködtetett Új Esély Központ emeletén
szállásolták el. Skribekné Komár Ág-
nes elmondta, az elhúzódó háború
miatt arra készülnek, hogy a mene-
kültek hosszabb ideig kénytelenek
Vecsésen maradni, ezért az önkor-
mányzat a szociális intézményekkel
közösen a hosszabb távú segítség-
nyújtás lehetőségeit vizsgálja.

A menekültekkel kapcsolatos fe -
ladatokat a Vecsés és Környéke Csa lád-
és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
koordinálja a városban. A sür gős or-
vosi megoldást igénylő problémákkal,

illetve más egészségügyi kérdések miatt
is a Vecsési Egész ségügyi Szolgálat igaz-
gató főorvosától, dr. Szarvas Tibortól
kértünk és kaptunk segítséget. 

Az iskolák és az óvodák is partne-
rek, segítségként munkaerőt ajánlottak
fel, így átmenetileg biztosított lehet a
gyerekek napközbeni foglalkoztatása.

A vecsési lakosok eddig nagyon se-
gítőkészek voltak, rengeteg adomány
érkezett a családsegítőhöz és az Új
Esély Központba is, de a helyzetre va-
ló tekintettel az adománygyűjtés gya-
korlatilag folyamatosan zajlik.

VT INFO

Sport – Ökölvívás
Év elején ismét rangsorolták a 2021-es
eredmények alapján a hazai bokszegye -

sületeket, és a Vecsési Box klub ismét
remek eredménnyel zárt. Összesen 180

egyesület működik, ezek közül 98 szerzett
pontot az országos ranglistán, a Seres

Attila által vezetett vecsési egyesület pedig
az előkelő 8. helyen zárt. 2012 óta megsza-

kítás nélkül a top 10-ben a vecsési
ökölvívók!

Kis város kis egye-
sülete vagyunk, mé -
gis fixen tudunk
válogatott verseny-

zőket adni, és ez az eredmény a tá-
mogatás szempontjából is fontos –
értékelt Seres Attila, az egyesület ve-
zetője. 2012 óta folyamatosan a top
10-ben vannak, és véleménye szerint
az egész fellendülés onnan indult,
hogy 2004 óta önálló teremben tud-
nak készülni, és hetente több mint 3
edzést tudnak tartani. 
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– A dicsőség azonban nemcsak az
enyém, hiszen sok időmet leköti, hogy
a női válogatott edzője is vagyok. Szűcs
Szabina mellett további két ver seny -
zőnk is a keret tagja. Vecsésen a két fő
támaszom Horog Tímea, aki a mi ver-
senyzőnk volt, és most már ed zős kö -
dik, valamint Hajdú Tamás. Amikor
én távol vagyok, ők ketten viszik az
egyesületet – mondta Seres.

Sport – Darts
Márciusban folytatódott a Magyar
Darts Liga versenysorozata itt, Ve csé -
sen. A fordulón 35 versenyző neve-
zett, ami nagyon szép létszámnak szá-
mít. 15 vecsési versenyző volt az in-
dulók között, ami hűen tükrözi a
klubtagok aktivitását. A legjobb ered-
ményt Börzsei János érte el megsze-
rezve a 3. helyet.

Március második hétvégéjén nem-
zetközi WDF versenyen indultak ver-
senyzőink. A Budapest Open elneve-
zésű versenyen a legkiemelkedőbb
eredményt Papp Rajmund hozta, aki
a felnőttek között a 9., azaz pontszer-
ző helyen végzett, míg az ifjúsági ka-
tegóriát megnyerte.

VT INFO

COVID – járvány
Márciusban végre erőteljesen csök-
keni kezdett a járvány terjedése.
Átélagosan naponta 2107 lett fer tő -
zött, ez havi összesen 65307 fő re-
gisztrálást jelentette. A járvány két
éve alatt eddig 1852 971 fő kapta el a
vírus valamelyik mutánsát. 

A kórházban kezeltek száma felé-
re csökkent, a hónap utolsó napján

1865 fő volt, ugyanekkor a lélegezte-
tőre kényszerültek száma még na-
gyobb javulást mutatott, mindössze
52 fő került gépre. Persze a javuló
adatok késve éreztették hatásukat az
elhunytak számánál. Fájdalmas volt
az 1521 elveszített élet, de ez már
érezhető csökkenés volt.

Ennek megfelelően szinte megállt
az első oltás felvétele, mindösszesen
8 ezren vették fel, így az első oltottak
száma 6 402 359 fő lett. Második dó-
zist kapók kicsit többen voltak, ösz-
szesen 6 186 939 fő vette fel az emlé-
keztetőt.

Március elejétől megszűnt a zárt
téri maszkviselés, kivétel az egészség-
ügyi intézmények voltak.

KAL INFO

Háború
Naponta több ezer menekült érkezett
Magyarországra Ukrajna és Románia
felől. A határon több segélyszervezet
dolgozott a menekültek ellátásán és
további utazási szándékaik segítés-
ben, mert a legtöbbjük valamely má-
sik országba, rokonaihoz, barátaihoz
igyekezett menni. Az EU szankciók
sokaságát vezette be, több ország fegy-
vert szállított Ukrajnának. A magyar
kormány határozottan kijelentette,
hogy semmilyen formában nem kí-
ván a háborúban részt venni, fegyvert
nem szállít, fegyvert-lőszert nem en-
ged át az ország területén. Az ener-
giahordozók elleni szankciókat meg-
vétózza. Béketárgyalásokat szorgal-
maz a két fél között. A menekültek
ellátását minden körülmények kö-
zött biztosítja.

KAL INFO
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Önkormányzati
hírek

Befogadták
az ivóvízhálózat-felújítási
pályázatot

Április 26-án tartotta soron követke-
ző ülését a képviselő-testület. Az ülés
elején Szlahó Csaba polgármester tá-
jékoztatta a képviselőket az elmúlt
egy hónapban történt fontosabb ese-
ményekről. A beszámoló két kevésbé
örömteli hírrel kezdődött, ugyanis ki-
derült, hogy a 2022. évi önkormányza-
ti feladatellátásra kiírt Be lügy mi nisz -
tériumi pályázaton nem nyert Ve csés,
azaz a szakorvosi rendelő ener  getikai
korszerűsítését célzó pályázat nem ka-
pott támogatást.

Elutasították az úgynevezett pum-
papálya (szabadtéri kerékpáros, gör-
deszkás létesítmény) kialakítását cél-
zó Országos Bringapark Programra
benyújtott pályázatot is. Az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ le-
vélben tájékoztatta az önkormányza-
tot, hogy a rendelkezésre álló pénz-
ügyi keret kimerülése miatt nem kap-
ta meg Vecsés az igényelt anyagi
tá  mogatást.

Ezekkel szemben jó hír, hogy az
ivóvízhálózat 19,5 kilométer hosszú
szakaszának felújítására benyújtott
pályázatot befogadta az Innovációs és
Technológiai Minisztérium. A Kör -
nye zeti és Energiahatékonysági Ope -
ratív Programban meghirdetett felhí-
vás keretében összesen mintegy 35
milliárd forint odaítéléséről dönte-
nek, ebből a keretösszegből Vecsés 1,3
milliárd forint támogatáshoz juthat a
pályázat pozitív elbírálása esetén. Szla -
hó Csaba hangsúlyozta, a pályá zati
forrás elnyerése nagy előrelépést je-
lentene a városi ivó  víz  vezeték-hálózat
felújításában.

Április 19-én a tanuszoda és a ké-
zilabda munkacsarnok kivitelezésével
kapcsolatban egyeztetett a Peszter
Kft. illetékeseivel Szlahó Csaba pol-

Mi történt

2022
áprilisában?

Testületi ülés



gármester és Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő. A kivitelezést végző cég
képviselői elmondták, hogy terveik
szerint a 2023 év eleji véghatáridővel
szemben ez év végéig szeretnék fel-
építeni és átadni a két létesítményt. 

Az ülésen elfogadták a hulladék-
gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási
feladatokat is ellátó Vecsési Vá ros -
gondnok Nonprofit Kft. éves üzleti
tervét, amelyet Tuba Zoltán ügyveze-
tő igazgató állította össze. 

A testület elfogadta az Oktatási
Intézmények Központi Konyhájának
éves beszámolóját is. A koronavírus-
járvány hatásai a Központi Konyha
működését is jelentősen befolyásol-
ták. Míg 2019-ben a 400 ezret is meg-
haladta a lefőzött adagok száma, ad-
dig 2020-ban már csak 300 ezer adag
ételt készítettek a konyha munkatár-
sai. A fokozatosan javuló járványügyi
helyzet hatására a lefőzött adagszám
tavaly megközelítette a 350 ezret.

Vecsési gyerekek táborozásának tá-
mogatására 2 millió forintot különí-
tett el a képviselő-testület a 2022. évi
költségvetésben. A támogatáshoz pá-
lyázat útján juthatnak hozzá a vecsési
iskolák, cserkészcsapatok és a törté-
nelmi egyházak. A támogatás felhasz-
nálását célzó pályázatot a város
Kulturális Bizottsága írta ki. 

VT INFO

Választás

Az előzetes várakozásoknak megfele-
lően a kormányzó párt és az ellenzéki
összefogás jelöltjére és pártlistájára
szavaztak a legtöbben.

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz-KDNP) 31
623 szavazatot kapott (49,22 %), ezzel
szemben Fricsovszky-Tóth Péterre (Egy -

ségben Magyarországért) 23 499 sza-
vazatot adtak le (36,50 %) azaz végül
sima kormánypárti győzelem szüle-
tett. A Fidesz-KDNP jelöltje 2018-
ban 27 485 szavazatot kapott (az ak-
kori szavazatok 44,82 %-át), vagyis a
korábbi választáshoz képest Szűcs tá-
mogatottsága jelentősen emelkedett.

Szabóné Papp Klára, a Mi Hazánk
mozgalom jelöltje 4219 szavazattal
(6,57 %) harmadik lett, utána Iván
Petra, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt je-
löltje következik 2915 szavazattal (4,54
%), majd Balogh István (Meg oldás
Mozgalom) 1484 szavazattal (2,31 %),
végül pedig Bocz Dániel (Normális Élet
Pártja) 558 szavazattal (0,87 %).

A választókerületben az országosnál
(69,54 %) némileg magasabb volt a rész-
vételi arány, a választópolgárok 71,36
százaléka ment el szavazni április 3-án. 

A kerület 99 szavazóköréből 91-et
Szűcs Lajos nyert meg, mindössze 8-
at a közös ellenzéki jelölt.

Vecsésen a 24 választókörzetből
22-ben Szűcs Lajos nyert, kettőt az el-
lenzék jelöltje.

A Fidesz-KDNP pártlistája 6203
szavazatot kapott Vecsésen, az ellen-
zéki összefogás pártlistájára pedig
5098 voksot adtak le. Utánuk a sor-
rend: Mi Hazánk 597, a Magyar
Kétfarkú Kutyapárt 445, a Megoldás
Mozgalom 151, a Normális Élet
Pártja 85 szavazat.

VT INFO

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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Országos döntő
VECSÉSEN

2022. április 23-án, szombaton, Vecsésen
került megrendezésre a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi Kétnyelvű
Általános Iskola aulájában a VIII.
Bläsertreffen der Jugendkapellen,
a Landesrat Ifjúsági zenekarainak

Országos Fesztiváljára! 

A rendezvényre a Landesrat Zenekari
Szekcióvezetésének döntése értelmé-
ben a 2019. évi minősítőn elért Preis
mit Auszeichnung (kiemelt aranymi-
nősítés) eredményeik alapján kaptak
meghívót az ifjúsági zenekarok, így a
Musikverein Wetschesch ifjúsági zene-
kara is. A minősítők alapján öt zene-
kart vártak, de a pandémia miatt két
zenekar visszamondta a fellépést. A
rendezvény főszervezője és támogatója
a Landesrat der Un garn deut schen
Chöre, Kapellen und Tanz grup  pen
(Magyarországi Német Ének-, Zene és
Tánckarok Országos Tanács) volt.

A Bläsertreffen der Ju gend ka pel -
len (Ifjúsági Rézfúvós Fesztivál) fődí-
ját a versenyprogram eredménye
alapján a felkért zsűri döntésének
megfelelően a legmagasabb pontszá-
mú zenekar vagy zenekarok kapják!
A zsűri elnöke Apaczeller József, a
Pécsváradi Alapfokú Művészeti Is ko -
la igazgatója volt, munkáját segítette
Fricz József, a Landesrat Zenekari
szek ciójának tiszteletbeli elnöke és
Makovecz Tamás, a Szent István Ki -
rály Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója, rézfúvós tanszékvezető tanára.
A következő három évben a helyezet-
tek képviselik a Landesrat Zenekari

Szekcióját a januárban szokásos LDU
gálákon!

A Magyar Nemzeti és Ma gyar or -
szági Németek himnuszaival kezdődött
el a program. Zenélt a vecsési ifjúsági
zenekar Szabó Imre karnagy dirigálá-
sával. A megjelenteket Szlahó Csaba
Vecsés polgármestere, Tófalvi Mónika, a
vecsési NNÖK elnöke és Kreisz László
Vorsitzender des Lan desrates (Landesrat
vezetője) köszöntötte.

A jelenlévő három zenekar – Ba-
barc, Pilisvörösvár és Vecsés – ifjú ze-
nészei 11 órától mutatták be prog-
ramjukat. A kiírás tartalmazott egy
kötelező polkát Farkas Antal gyűjté-
séből, és ajánlott volt a szabadon vá-
lasztott részben helyi hagyományos
zeneanyag bemutatása. Ezt a mieink
maradéktalanul teljesítették, a másik
kettő kihagyta…

Amíg a zsűri értékelt, addig hall-
hattuk a társszekciók két kiválóságát,
a vecsési Nachtigallen (Csalogányok),
többszörös Aranyrozmaring-díjas ének-
karát Fazekasné Gombár Mó ni ka ve-
zetésével, Kreisz László harmonika kí-
séretében. Igazi csemege volt a vö rös -
váriak vonóshatosa is. Ezt követően
ismét a három zenekaré volt a pódi-
um. Rövid gálaműsorral kedvesked-
tek a közönségnek.

Zárásként a zsűri elnöke, Apa czel -
ler József megköszönte a résztvevők
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produkcióit, és kifejezte abbéli örö-
mét, hogy ők hárman sikeresen túlél-
ték a világjárvány káros hatásait és lét-
számukban, felkészültségükben foly -
tatni tudják a kényszerszünet után a
munkát. Mosolyogni való, de teljes re-
alitásérzésről tanúskodó volt az elnök
azon megjegyzése, hogy ezúttal elnéző-
ek voltak, ha a kelleténél több, „sza-
kállas úttörő” is muzsikált az együt -
tesekben. Kifejezte abbéli reményét is,
hogy a jövőben az ifjúsági zenekarok
kiheverik a járvány okozta gondokat,
és hamarosan teljes létszámban és ma-
ximális felkészültséggel vesznek részt a
későbbi versenyeken.

A VIII. Bläsertreffen der Ju gend -
kapellen ünnepélyes eredményhirde-
tésén kiderült, hogy a Fes ti val preis
(Fesztivál-fődíj) minősítését és vele a
2023-i LDU gálán való fellépés jogát
a Babarc-i Fú vós ze ne kar nyerte. A mi
zenészeink 2024-ben, a pilisvörösvári
ifjú muzsikusok 2025-ben kapnak le-
hetőséget a gálán.

KÉP ÉS SZÖVEG SZALONTAI JÁNOS

Felelevenítették
a húsvéti

hagyományokat

Húsvéti mulatságtól volt hangos április
18-án a Vecsési Tájház udvara.

A locsolkodás régi hagyományának
felidézése után a kisebbek mérték össze

gyorsaságukat és ügyességüket
a tojásfutáson.

Húsvéthétfőn a kölni a szekrényben
maradt, helyette vízzel teli vödrökkel
érkeztek a legények a tájházhoz, hogy
meglocsolják a népviseletben várako-
zó leányokat. A lovaskocsiról leszállva
nem sokat teketóriáztak a fiúk, egy
rövid locsolóvers után lendültek a
vödrök, és már ömlött is a víz a lá-
nyok nyakába. A legények biztosra
mentek, alaposan megöntözték a lá-
nyokat, biztosan nem fognak elher-
vadni.

A locsolkodás után a tojásfutás
hagyományát elevenítették fel a táj-
ház udvarán. A nyers tojásokat ho-
mokkupacokba helyezték, a versenyre

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

A BABARCI ZENEKAR VEZETŐJE ÁTVESZI A FŐ-
DÍJAT KREISZ LÁSZLÓTÓL. HÁTTÉRBEN

BALRÓL A KÉT KARNAGY ÉS A HÁROM

ZSŰRITAG LÁTHATÓ



68

jelentkezőknek pedig az volt a dolguk,
hogy egyesével, minél gyor  sabban ösz-
szegyűjtsék és bedobják a középen el-
helyezett vízzel töltött edénybe. Az a
játékos győz, aki a legtöbb tojást jut-
tatja célba, anélkül, hogy eltörné. 

A gyerekek nagyon ügyesek vol-
tak, szinte kivétel nélkül minden to-
jás a vájlingban végezte. Az ügyességi
versenyfutás résztvevőinek apró aján-
dékokkal kedveskedtek a szervezők.

Az esemény a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Vecsési Tájházért
Alapítvány, a Kulturverein-Vecsés és
a Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre
szervezésében jött létre.

A tánchoz a talpalávalót Brunner
Zenekar szolgáltatta. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VARGA

Önkénteseket
várnak

a szemétszedő
akciókra

Legutóbb farsangkor szervezett sze-
métszedő akciót a Kispatak Ter mé -
szet védő Egyesület és Hul la dék -
kommandó. Krojher Gab ri ella, az egye-
sület elnöke elmondta, a zord idő járás
ellenére is sikerült megtisztítani az el-
dobott hulladéktól a Tompa utcát, a
kertekaljai vasúti megálló környékét
és a Budai Nagy Antal utcánál a pa-
tak partját.

Március 23-án a Petőfi iskolának
segített az egyesület egy kipusztult fa
pótlásában. A diákokkal közösen egy
lucfenyőt ültettek el, továbbá két ma-
dárodút is elhelyeztek az iskola kert-
jénél.

Április elején a Vecsési Madárles
csoporttal közösen helyezett el négy
madárodút az egyesület. Az odúkba
szalakótákat várnak, a költésükhöz
biztonságos környezetet nyújtanak az
új „madárotthonok”. Felajánlásból
további öt madárodút kapott az egye-
sület, ezeket a patak környékén sze-
retnék majd elhelyezni.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

Minden hit jó, csak megtartsátok, s legyen
mindenki tisztelettel a másé iránt. A teremtő
egyik embernek is olyan édes atyja, mint a
másiknak, nem elég, hogy valaki azt mondja
„uram - uram!”, hanem szükséges, hogy
szívében szeretet legyen, mely nélkül a hit
megholt… 
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Április 22-én lezárult az egyesület
rajzpályázata. Az elnök elmondta,
hogy nagyon sok alkotás érkezett, a
rajzokon megjelenítették a gyerekek
a vecsési patakpartot és az élővilá-
gát, a tanösvényeket, ami arra utal,
hogy meglátogatták ezeket a helyszí-
neket.

Krojher Gabriella elmondta, a
Föld napja alkalmából meghirdetett
szemétszedő akciót idén április 30-án
tartották meg. Az eseményen 14 fő
vett részt, akik a Gyáli-patak partját
tisztították meg az eldobált szeméttől.
A csoport a kőhídtól haladt Gyál irá-
nyába, és a gólyafészekig kitakarítot-
ták a patakpartot.

VT INFO

Magyarországi
Németek Országos

Borversenye –
Mecseknádasd

Két év pandémia miatti kényszerszü-
net után újra megrendezték Me csek -
ná  dasdon a Magyarországi Németek
Országos Borversenyét.

Az idén is az eddigieknek megfele-
lően nagy érdeklődés fogadta a ren-
dezvényt, 656 tétel lett nevezve a ver-
senyre. A borverseny érdekessége,
hogy a sztárborászok mellett a kister-
melők, hob by borászok tételei együtt
versenyeznek a díjakért. 

Elismerés illeti a szervezők mun-
káját a magas szakmai színvonalú bí-
rálat és a precíz lebonyolítás kapcsán
is, de feltétlenül kiemelném azt a sze-
retetteljes, barátságos fogadtatást, ven -
déglátást, amiben részesülnek min den
évben a mecseknádasdi borversenyre
látogatók! Bárki nevezhet a versenyre
saját készítésű borával, évjárati meg-
kötés nélkül. A bírálati eredmények
függvényében vannak különdíjak,
melyeket a felajánlók jó lokálpatrióta
módon a helybéli legjobb termelők
elismerésére alapítottak, és vannak
országosan a legjobbaknak járó elis-
merések, valamint a Magyarországi
Németek Bora kitüntető cím, melyet
az LDU képviselője választ az aspirá-
lók közül. 

Március 29-30-án lehetett leadni a
versenyre nevező borokat, melyeket
négy kategóriában – fehér, rosé, sil-
ler, vörös bíráltak. Az évjáratok sze-
rinti besorolást követően 9 bizottság-
ban több napon keresztül dolgoztak a
borbírók. Az ünnepélyes ered mény -
hirdetés április 9-én, szombaton a
Mecseknádasdi Sport csar nok  ban lett
megrendezve. Az eddigi hagyomá-
nyoknak megfelelve az oklevelek át-
adását színvonalas kultúrműsor előz-
te meg, melyen fellépett a méltán hí-
res Mecseknádasdi Fú vós zenekar is,
majd a vacsorát követően hajnalig
tartó mulatság, borbál következett. 



Mint minden évben ezúttal is a
Vecsési Borbarátok Egyesülete négy
nevezővel és 22 tétel nevezésével in-
dult a versenyen. 
A vecsési díjakról:
– Fazekas József AD2020. Kertekalja

Cuvée vörösbora ezüstérem, AD -
2020. Cabernet Franc vörösbora
ezüst érem, AD2018. Badacsonyi
Szür  kebarát fehérbora ezüstérem,
AD 2020. Badacsonyi Kéknyelű fe -
hérbora ezüstérem, AD2019. Ca -
ber net Franc vörösbora bronz-
érem,

– Petz Családi Pincészet AD2017. Er -
dőszéli Cuvée vörösbora bronz-
érem, 

– Várszegi Csaba AD2017. Ca bernet
Sauvignon vörösbora bronzérem,
AD . 2020. Olaszrizling fehérbora
bronzérem, AD2021. Olaszrizling
fehérbora bronzérem, AD2021.
Kék fran kos Rosé bora bronzérem.
A rendezvényen Vecsést Fazekas

József, Je szen szky Károly és Várszegi
Csaba családjaikkal képviselték! 

Gratulálunk! Köszönjük, hogy ran-
gos borversenyen tovább öregbítetté-
tek jó híretek mellett a város hírét is,

és megerősítették Vecsés helyét a jó
borok térképén!

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓ: BORBARÁTOK

Sport – Darts
Áprilisban a steel országos bajnoksá-
gon ismét szép számban indultak a
VSE versenyzői.

A nők között Puskás Erzsébet a 9.
helyen végzett, összetettben jelenleg
a 8. helyen áll. A férfiaknál Papp
Raj mund szerepelt a legjobban, egé-
szen a legjobb 16-ig jutott, azonban
a nyolc közé jutás sajnos nem sike-
rült. Összetettben az előkelő 4. he-
lyen áll. Helfrich Patrik és Börzsei
János összetettben a 17. helyet fog-
lalják el.

VT INFO

Sport – Karate
Másodikán rendezték Ercsiben az
S.K.I.F.H. országos bajnokságát.
Görgényi Bence egy arany, Görgényi
Balázs egy arany és egy ezüst, Gebri
György egy arany és egy ezüstérmet
nyert a bajnokságon.

Április 23-24-én rendezte a Ma -
gyar Karate Szövetség a World Karate
Federation (WKF) magyar bajnoksá-
gát. Újpesten, az UTE jégcsarnoká-
ban közel nyolcszáz versenyző méret-
tette meg magát. Görgényi Balázs két
bronzérmet nyert korosztályában,
ami komoly eredmény.

Április 30-án rendezték meg az
Ippon Shobu diákolimpiát Száz ha -
lom battán. Görgényi Bence arany
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érmet (fotón), Görgényi Balázs ne-
gyedik helyezést ért el a megmérette-
tésen.

VT INFO

FOTÓ: KARATE

COVID járvány
Tovább mérséklődött a járvány. Napi
átlagban 1604 fő kapta el a vírust, ha-
vi összesen 48146 fővel nőtt a betegek
száma. Hónap végére az összes vírusos
betegek száma elérte 1 901017 főt.

A kórházban kezeltek száma a hó-
nap végén 1427 fő volt, lélegeztetőre
szorult 41 fő. 

A legörvendetesebb mutató az el-
hunytak számánál volt tapasztalható,
Több, mint felével, 1521 főről 731-re
esett vissza az elveszített életetek szá-
ma a hónapban. Megszűntek a korlá-
tozások, bár az egészségügyi intézmé-
nyekben még kellett a maszk, egyéb
helyeken ajánlott, de nem kötelezővé
vált. Má jus tól csak hetente egyszer
hozzák nyilvánosságra a járvánnyal
kapcsolatos adatokat.

KAL INFO

Háború
Kitörésekor az volt az általános véle-
mény, hogy villámháborúról van szó,
ami hamarosan véget ér. Orosz terü-
letfoglalásokról szóltak a híradások,
bár mind a két fél rengeteg hamis in-
formációval árasztotta el a médiát. Az
USA és a többi nyugati hatalom óri-
ási méretű fegyverszállításokba kez-
dett Ukrajna számára, valamint EU
szankciókat hozott Oroszország ellen,
de ezek még nem érintették az ener-
giavásárlást. A magyar kormány to-
vábbra sem szállított fegyvert, és nem
engedélyezte az országon való hadi-
anyag utánpótlás szállítását. Az ukraj-
nai menekültek a magyar és a román
határon keresztül egyre többen érkez-
tek, számuk naponta elérte a tíz ezret.

KAL INFO
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Nem a hit alapította-e meg az Istentől
kiadott parancsolatokban a családi életet,
apa és anya szeretetét, mely végkifejlődésé-
ben a haza szeretetében dicsőül meg?
Nem a hit parancsolatja védi-e meg a gyön-
gét az erős ellen, a becsületest az álnok
ellen? Nem a hit parancsolatja emeli-e
ki a nőt
állati alárendeltségéből, hisz a hit nélkül
a nő csak kéjre, szolgálattevésre rendelt
asszonyi állatja a férfinak: a hit adott neki
emberi
jogokat, a hit nemesítette meg a szerelmet:
állati ösztön helyett magas hivatást tűzve
ki céljául. 
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Önkormányzati
hírek

Május 24-én húsz na-
pirendi pontot tár  -
gyalt a képviselő-tes-
tület, legfontosabb a

zárszámadási rendelet megismerése és
elfogadása volt. Részleteiről Alaty -
tyányi István, a Gazdasági Bizottság
elnöke adott tájékoztatást.

Vecsés város zárszámadásából vilá-
gosan kiderült, hogy a tavalyi meg-
fontolt gazdálkodás eredményeként a
település egészének zavartalan műkö-
dése biztosított volt. A takarékos gaz-
dálkodás mellett több fontos beruhá-
zást végrehajthattunk, és reményeink
szerint idén is a fejlődés útját járhat-
juk tovább – mondta Alaty tyányi Ist -
ván, az önkormányzat Gaz da sági Bi -
zottságának elnöke.

A tavalyi évre vonatkozóan a telje-
sült bevételek főösszege a zárszám-
adást követően 10,6 milliárd forint,
a kiadási főösszeg pedig 6,6 milliárd
forint. A kettő közötti különbség 4
milliárd forint, melyből 3,4 milliárd
forint a feladattal terhelt összeg, 586
millió forint pedig az a pénzmarad-
vány, amely felhasználásáról dönthe-
tett a képviselő-testület.

A város adóbevételei a tervezett-
hez képest jól teljesültek. A helyi
iparűzési adót 2021-ben 1,25 milliárd
forintra terveztük, de a ténylegesen
befolyt bevétel 2,73 milliárd forint
volt. A  tervezettnél nagyobb bevétel-
re tett szert a város az építményadó-
ból is, ebben az esetben 350 millió fo-
rinttal kalkuláltunk, míg a tényleges
bevétel 53 millió forinttal több, azaz
404 millió forint volt. 

Az önkormányzat idén is számít
további bevételre a kieső iparűzési
adó kompenzációjából.

Ez tavaly 385 millió forint plusz
pénzt jelentett a költségvetésnek.

A pénzmaradvány
felhasználása

A Telepi úti szakrendelő energeti-
kai korszerűsítése nem marad el. Az
idei költségvetésben 60 millió fo-
rintot kü lönített el erre a célra a
képviselő-testület, a fennmaradó
mintegy 20-25 millió forintnyi ösz-
szeget – melyet a pályázati támoga-
tás fedezett volna – most a zárszám-
adás terhére biztosította a városve-
zetés, így saját erőből jöhet létre a
teljes beruházás. A fejlesztés az el-
szabaduló energiaárak miatt külö-
nösen indokolt.

Mi történt

2022
májusában?
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Az önkormányzat további
néhány tétele:
– 13 millió forint a térfigyelő kame-

rarendszer harmadik ütemére, 
– a Petőfi iskola játszóterének felújí-

tására 11 millió forint,
– a temetőkerítés felújításának foly-

tatására 18,5 millió forint,
– az Erzsébet tér felújítására 10 mil-

lió forint,
– a tanuszodánál jelentkező többlet-

költségekre 10 millió forint,
– a Központi Konyha működtetésére

35 millió forint,
– nyugdíjasklubok, a művészeti és a

hagyományőrző csoportok mellett
a több száz tagot számláló és több
mint 10 szakosztályt magában fog-
laló Vecsési Sportegyesület, illetve
a több korosztályt tömörítő Ve csé -
si FC támogatására összesen 235
millió forint,

– 150 millió forint út-és járdaépítésre,
– gyalogátkelőhely létesítésére a

Lőrinci utcában. A megvalósításra
20 millió forintot tettek félre,
melyből 10-10 millió forint jut a
tervezési feladatokra és a kivitele-
zésre, 

– Almáskert út–Széchenyi utca cso-
mópontjának átépítésére 50 mil-
lió forint, amelyből lámpás ke-
reszteződés kialakítását tervezik a
forgalmas kereszteződésben.

Egyéb fizetési kötelezettségek:
– az önkormányzat áfa fizetési köte-

lezettsége idén mintegy 50 millió
forint, 

– a fejlesztési hitel kamatának tör-
lesztése körülbelül 45 millió fo-
rint,

– új bölcsőde építését a 490 millió

forintos pályázati támogatás nem
fedezi teljes egészében, az építési
költségek jelentős emelkedése mi-
att további 150 millió forintot kü-
lönített el erre a célra az önkor-
mányzat,

– további kiadásokkal jár a 0202-es út
megépítése, mely várhatóan 300
millió forint.

Felújítások
– Fő út–Iskola utca és a Fő út–Ber -

talan utca kereszteződésének út-
felújítása elkészült,

– Elkészült a Lőrinci úti járdafelújí-
tás első üteme a Dózsa György ut-
ca és a Szabadkai utca között és a
Fő úton a Tinódi utca és az Unix
autósbolt között, valamint a Te le -
pi úton, a Könyök utca és a Kos -
suth Lajos utca között,

– Befejezték a Wass Albert utcában
az új parkolókat és a fedett vízel-
vezetőárkokat.

VT INFO

Átadták
a felújjított Hősök

Ligetét

Újjászületik a város
legrégebbi parkja

A Fő út és a Város utca kereszteződé-
sénél található városunk legrégebbi
parkja, a Hősök ligete. Három emlék-
mű is áll a park területén, melyek közül
idén lesz 100 éves az a Hősöknek emelt
emlékmű, mely az I. világháborúban
elesetteknek állít emléket. Régen ez a
terület a falu központja volt, de ma is
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sokan járnak erre, pihennek meg az ár-
nyas fák alatt.

A megújult parkot a Magyar Hősök
Emléknapján, május 29-én avatta fel
Szlahó Csaba polgármester és Früh -
wirth né Halász Melinda alpolgármester.

Az ünnepségen Szlahó Csaba pol-
gármester szólt először a megjelentek-
hez. Elmondta, vegyes érzésekkel ér-
kezett a parkba:

– Gyászos és szomorú, mert egy
értelmetlen háború áldozataira emlé-
kezünk, ugyanakkor büszke vagyok
arra, hogy az elődök örökségét ápol-
va a városvezetés felújította a Hősök
ligetét.

Frühwirthné Halász Melinda alpol-
gármester kiemelte, hogy 2014-ben
Frühwirth Mihály és Brunner Ferenc
szorgalmazta a tér felújítását. Meg kö -
szönte kitartó áldozatos munkájukat,
amellyel segítették a liget megújho-
dását. Megköszönte a támogatást Petz
Márton családi vállalkozásának, me-
lyet a munkálatok elvégzéséhez nyúj-
tottak.

A közparkot Petra Anna Gabriella
és Mónusné Török Eszter tájépítészek
tervei alapján újították fel.

A kivitelezés 32 millió 700 ezer fo-
rintba került, az anyagi forrást az ön-
kormányzat saját költségvetéséből biz-
tosította. A munkálatokat az IMZS
Hungária Kft. végezte.

A beszédeket követően a történel-
mi egyházak vezetői – Heinemann
Ildikó evangélikus lelkész, Dömötör
Norbert református lelkész és Huszka
Mihály plébános – mondtak áldást.
Az 1044-es Róder Imre Cser kész csa -
pat előadásában elhangzott a Cser -
kész induló, majd Vintura Valentina
és Haramia Csenge szavalatát hallhat-
ták a megjelentek.

Az avatóünnepségen közreműkö-
dött a Vecsési Hagyományőrző Ze ne -
egye sület Fúvószenekara.

Az esemény zárásaként a megje-
lentek koszorúkat helyeztek el az első
világháborús emlékműnél.

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT

(A Hősök Ligete átépítéséről bővebb írást ol-
vashatnak a 196–198-as oldalakon – kal szerk.)
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Végre volt
Lóti-Futi, a 28.!

Családi majális sporttal fűszerezve. Így is
lehetne jellemezni ezt a csodás – bár

futáshoz kicsit meleg – szombat délutánt.
Nagyszülők és szülők gyermekkaréjban,
hatalmas forgatag és izgalmak: ki lesz

a győztes. Ha nincs a járvány miatti két
év szünet, akkor ez lett volna a jubileumi

30. Lóti-Futi.

A bevezetőhöz azt mindenképp hoz-
zá kell tenni, hogy a két év nélkülö-
zés ki is éheztette az embereket az
ilyen jellegű sportos, vidám összejö-
vetelekre. A főszerepben pedig mind-
nyájunk szemefényei, a gyermekek
voltak. Igaz, a kategóriák között sze-
repelt korosabb, sőt kortalan korosz-
tály is, de a tömegsportot, mint min-
den korábbi évben, az óvodai és álta-
lános iskolai kislányok, kisfiúk hada
képezte. Óriási élmény volt a külső
szemlélő – ha egyáltalán volt ilyen –
számára, ahogyan a gyermekek meg-
nyilvánultak a végén, boldogság a jó
helyezéskor vagy a szomorúság (sírás)
az elmaradt siker miatt. Számukra az
még nem magyarázat, hogy itt tényleg
a részvétel a fontos, és az egészségükért
futottak a helyezéstől függetlenül. 

A műsorvezető, Ali kitűnően, min-
den részletre kiterjedően, nagy empá-
tiával közvetítette a többórás műsorfo-
lyamot. A rendezők kiválóan dolgoz-
tak, szervezetten, gördülékenyen ment
a verseny. A rendezvény biztonságát
szolgálta a rendőrség, a polgárőrség és
a mentőszolgálat. A nagy meleg és a
több száz jelenlévő ellenére különös
esemény nem történt.

A szokásos módon 12 korosztály-
ban indulhattak külön a leányok és
külön a fiúk. A támogatók jóvoltából
az 1–6. helyezettek kaptak ajándéko-
kat, a dobogósok persze többet. 

Az iskolák létszámához képest a
legtöbb résztvevő a Grassalkovich is-
kolából érkezett. A verseny legfiata-
labb indulója a 2021-ben született
Kökény Kitti Ildikó, a legidősebb ver-
senyző a hölgyek között Sárai Szabó
Magdolna (54 éves), a férfiaknál pe-
dig Herczeg Béla (66 éves) volt.

A köztes idő hasznos eltöltését
sok minden szolgálta. Az ITM Kul tu -
rált Közlekedésért Alapítványa ke-
rékpáros közlekedési tanpályát épí-
tett, ahol a KRESZ alapszabályaival
ismerkedhettek meg, mellette írásbe-
li feladatokat oldhattak meg. Volt or-
szágúti kerékpár-szimulátor és egyéb já-
tékok a Decathlon Áruház jóvoltából.
Előjegyzéssel élvezhették a helikopter
szimulátort, holdjárót, kisvasutat, két
hatalmas ugrálóvárat, és használhat-
tak számos egyéb alkalmatosságot. 

Az igazi látványosságot a verseny-
számok végén megjelenő helikopter
jelentette. 

A FLY4LESS Kft. által biztosított
helikoptert bárki megnézhette közel-
ről, utána az önkormányzat támoga-
tásával sétarepülésre mehettek a gye-
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rekek. Sorsolás útján juthattak a sze-
rencsések ehhez a nem mindennapi
élményhez.

Bányász Béla
kiállítás 

„A legtöbb képem alapja
egy régi élmény”

Május 6-án a BÁKK színháztermében
és aulájában rendezték meg Bá nyász
Béla festőművész retrospektív (vissza-
tekintő) kiállítását. A tősgyökeres ve-
csési művész (1927-2005) tárlatára a
család mellett nagyon sokan voltak kí-
váncsiak.

Kis Tóth János, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte a színházteremben
a vendégeket. Egy 2002-ben, a Vecsés
TV-ben bemutatott riportot kívántak
elsőként levetíteni a közönségnek, de
a technika ördöge változtatott a me-
netrenden. Elsőként Kerepesi László,
a Vecsési Zeneiskola művész zongo-
ratanára egy nagyon szép, erre az al-
kalomra készült improvizációs művel
ajándékozott meg minket, majd meg-
történt a tv-riport levetítése is. Döb -
ben etes erővel hatott, ahogyan a min-
dig életvidám festő beszélt indulásá-
ról, művészeti hitvallásáról, szeretett
családjáról, a festészet és a család el-
választhatatlan fontosságáról az élet-
ben.

A vetítés okozta emelkedett han-
gulatot csak tovább fokozta a jóbarát
és pályatárs Fegyó Béla festőművész
méltatása, amelyben a személyes él-
mények mellett szakmai vélemény is
megformálódott. Kiemelte, hogy Bá -
nyász Béla alkotásaiban a csendélet, a
tájkép és a figurális ábrázolás válto-
zik, és mindegyik a legmagasabb mű-
vészeti fokon jelenik meg. Fest mé -
nye it jellemzi még, hogy mindegyik-
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Lóti-Futi győztesei:
Gyerek (2016-ban és később
születtek), lány: 1. Kalányos
Jáz min, Fiúk: 1. Butka Zenta,
Gyerek I. (2015.)
Lány: 1. Vinkler Hanna,
Fiú: 1. Dobler Benett, 
Gyerek II. (2014.)
Lány: 1. Földesi Dóra,
Fiú: 1. Virág Zo árd, 
Gyerek III. (2013.)
Lány: 1. Papp Sára,
Fiú: 1. Juhász Bence,
Gyerek IV. (2011–2012.)
Lány: 1. Molnár Miranda,
Fiú: 1. Nagy Bálint, 
Gyerek V. (2009–2010.)
Lány: 1. Sebestyén Léna,
Fiú: 1. Szűcs Dániel,
Serdülő (2007–2008.)
Lány: 1. Szanyi Szonja,
Fiú: 1. Daróczi Tamás, 
Ifjúsági (2003–2006.)
Lány: 1. Antalicz Alexandra,
Fiú: 1. Iván Péter, 
Felnőtt I. (1992–2002.)
Nők: 1. Újvári Viktória,
Férfiak: 1. Fehértői Gergő,
Felnőtt II. (1981–1991.)
Nők: 1. Szurmák Ágnes,
Férfiak: 1. Dakó Ádám,
Felnőtt III. (1972–1980.)
Nők: 1. Lengyel Szilvia,
Férfiak: 1. Babinyecz Mihály, 
Felnőtt IV. 
Nők: 1. Rocken ba uer Eszter,
Férfiak: 1. Tóth Zoltán.



ben van valami jellegzetesség, egyéni
íz, amivel a kép több lesz egy fotónál.
Beszéde végén javasolta, hogy Bá nyász
Béla magas színvonalú életműve meg-
érdemelne egy állandó kiállítóhelyet
azok bemutatására.

Az aulában láthattunk egy váloga-
tást festményeiből, amelyet a művész
két lánya: Bükkné Bányász Rita és
Törőcsikné Bányász Borbála adott át
a gyűjteményből, és Görög Béla festő-
művész, a művelődési intézmény ko-
rábbi művészeti vezetője rendezte tár-
lattá.

A kompozíciók megtekintése mel-
lett bőven gyűltek az elismerő bejegy-
zések a vendégkönyvbe és vendéglá-
tással is kedveskedtek a rendezők.

Bányász Béla 1947-ben kezdte mű-
vészeti tanulmányait Hincz Gyula fes-
tőművész irányításával. 1968-ban ala-
pító tagja lett a rokonáról, Nagy
Istvánról elnevezett Képzőművészeti
csoportnak, amelynek 10 évig elnöke
volt. A későbbiekben is a négy gyer-
mekes család megélhetést biztosító
kétkezi munka mellett szabadműhe-
lyekben folyamatosan igyekezett ta-
nulni olyan mesterektől, mint Szent -
endrén Barcsay Jenőtől és Czó bel Bé -
lától.

Festői hitvallásáról ezt mondta:
„A művészetemet kizárólag érzelemre
építem. A belső érzéseimet próbálom
visszaadni olyan formában, hogy a né-
ző ugyanazt érezze, amit én éreztem al-
kotás közben. Ha ez sikerül, akkor bol-
dog vagyok, mert elértem célomat.
…Egy régi pillanatot vagy tájat lelki
szemeimmel látok évekkel később, mint
az eredetit láttam.”

Bányász Bélát Vecsésen mindenki
ismerte, és biztosan állítható, hogy
nem volt ellensége, mert nem lehe-
tett. Egy kedves művészember volt,
aki két lábbal állt a földön. Tudta,
hogy talentum van a tarsolyában, de
tudta és vállalta a felelősségét a csa-
láddal szemben. Drága feleségével,
Ágnes asszonnyal szemben, akivel
példás családi életet éltek, szeretet-
ben, boldogságban és sok-sok mun-
kában. Négy gyermek felnevelése, ta-
níttatása semelyik korban nem köny-
nyű kereszt. Számára első volt a
család, a festészet csak utána követ-
kezett. Közel negyven éven át ismer-
tem, később atyai barátságával is
megajándékozott. Együtt dolgoztunk
lányai házának építésén, maltert ke-
vert és hordott, és közben színes egyé-
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BÁNYÁSZ BÉLA ÖNARCKÉPE MELLETT

FEGYÓ BÉLA FESTŐMŰVÉSZ



niségével anekdotázott, a munka vé-
gén pedig – fittyet hányva a fáradt-
ságnak – ittuk a fröccsöt és nevet-
tünk sokat. Mintha tegnap lett volna,
amikor nagy boldogsággal mondta –
Jánoskám, itt járt nálam Bereczky
Lóránt, a Magyar Nemzeti Galéria fő-
igazgatója. Kiválasztotta és megvásá-
rolta két képemet! Bekerültem a hal-
hatatlanok közé!

Igen, mert a művészek számára ez
az igazi mérték. Tagja volt a Magyar
Alkotóművészek Országos Egye sü le -
té nek is, neve fellelhető az Új Magyar
Művészeti Lexikonban. Vecsés Vá ro -
sa Díszpolgári címet adományozott
számára 2003-ban. Számomra is óri-
ási értékkel bír a Béla bácsitól aján-
dékba kapott két kép.

A kiállítás szép estét hozott, jó volt
rá emlékezni, érezni közelségét, mély
emberségét. Biztos, hogy odafenn is
jó társaságban van: feleségével, eltá-
vozott gyermekeivel, kiváló pályatár-
saival. Ott is fest, vidáman beszélget
és aggódik a földi létben élő gyerme-

keiért, unokáiért és dédunokáiért, és
ismerve őt, mindnyájunkért.

KÉP ÉS SZÖVEG: SZALONTAI JÁNOS

Ballagás a
gimiben

Gaudeamus igitur – hangzott fel a jól
ismert dal az iskolarádióból, és az egy-
más vállát fogó diákok, vállukon az is-
kola címerével díszített tarisznyával, el-
indultak még egyszer körbejárni az
épületet. Útjuk a Jézus Szíve temp-
lomban ért véget, ahol rövid műsor,
búcsúbeszédek, méltatások várták
őket. A legjobb tanulmányi teljesít-
ményt felmutató és kiemelkedő közös-
ségi munkát végző diákok jutalmat
kaptak. A műsor végén került sor az is-
kolazászló ünnepélyes átadására a 11.
évfolyam képviselőinek. Május elejétől
aztán elkezdődött és több részletben
megtörtént a diákok érettségi vizsgája.

Érettségiző osztályok névsora:
12.a Osztályfőnök: Gyepesy Imola.

Batizi Angéla, Csernus Márk Ta -
más, Fekete Richárd, Gárdos Vik -
tória, Halmai Roland, Hok Csaba
Máté, Köck Loránd Balázs, Mol nár
Dóra, Omoregie Osa gum wen dro
Grace, Ondics Tímea Kitti, Peterdi
Zoltán Márton, Pető Ottó Márk,
Takaró Dániel, Varga Ádám, Varga
Viktória, Vas Viktória Noémi, Vo -
gel singer Gábor.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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(1995) – AZ ALKOTÁS
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12.c
Osztályfőnök: Cserné Szabó Ani ta.
Ákosi Dorottya, Antal Andrea,
Bá lint Szonja Lili, Boga Orsolya,
Czalbert-Halasi Nikolett, Dankó
Boglárka, Dombi Lehel Attila, Gom-
bár Emília Zsófia, Havas Patrik,
Holyba Csenge Dóra, Járka Teréz,
Konyik Orsolya, Kuczi Le ven te
Attila, Niczuly Erik Márk, Nyalka
Alexandra, Orosz Réka, Pesti-
Geiger Viktor, Prazsák András Ko -
los, Ribai Regina Krisztina, Seres
Eleonóra, Tuskán Krisztián, Wirth
Miriam Dóra.

SZÖVEG ÉS KÉP: PETŐFI

Bálint Ágnes
100 éves

Emlékházi programok
Május 22-én újra jelentkezett a Bálint
Ágnes Emlékházban a tavaly elindí-
tott Meseforgó, amelynek keretében
az írónő évfordulós könyveiről készí-
tünk műsort. Az idei évfordulósok:

az önéletrajzi elemeket tartalmazó
Lepke az írógépen, az Egy egér nap-
lója és A repülő dívány. Az egész na-
pos műsor keretében a diavetítés, ori-
gami hajtogatás, arcfestés, kvíz ki töl tés-
sorsolás stb. mellett volt me sés-zenés
interaktív Rutkai Bori koncert,
amely sok kisgyereket megmozgatott,
és volt – nálunk először – élő állat
bemutató. A kedves kis patkányon,
siklón, „ijesztő” róka(bőrön) kívül
madarak is szerepeltek: baglyok, ga-
lambok, gyönyörűen trillázó kanári és
az adu ász: a barna kánya. A madár
közelről nézve amúgy is igen szép,
amit nem is gondolnánk, amikor az
égen szárnyalva látjuk, de még pro-
dukálta is magát: a közönség feje fe-
lett átszállt a Tamás önkéntesünk ál-
tal tartott vasoszlopra, majd ugyan-
azon az úton vissza gazdája, Gőgös
Zsuzsa kezére a jutalomfalatért. A
gyerekeknek nagyon tetszett a mutat-
vány, háromszor megismételtették!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: EMLÉKHÁZ
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Megkésett
jubileumi

népzenei találkozó
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni,

amit csinálunk, és tudni, hogy annak
értéke is van?”

Katherine Graham

20+2 év. Ez az idő egy ember életé-
ben rengeteg változást hoz. Egy cso-
port életében rengeteg, utazást, fellé-
pést, együtt töltött értékes időt. 

A Labdarózsa Népdalkör és Ci -
terazenekar 2020-ban ünnepelte volna
20. évfordulóját, de a járványügyi hely-
zet miatt nem tudták megtartani az ün-
nepséget. Idén május 22-én viszont egy
csodálatos estét szerveztek, meghívták
barátaikat, és nemcsak jubileumot tar-
tottak, hanem cd bemutatót is egyben.

A rendezvényt Saska Istvánné kép-
viselőasszony nyitotta meg. A nép-
dalkört Birinyi József a KÓTA társel-
nöke köszöntötte, oklevelet adott át a
csoportnak és a tagoknak. Felidézett
a csoport múltjából egy-két jelentő-
sebb eseményt, kiemelte kitartását,
színvonalas fellépéseit, illetve azt,
hogy mennyi fiatalt nevelt ki, akik
megmaradtak a népzene és a népdal-
ok világában: Zelei Bence, Zsi ros
Tímea, Hauser Veronika, Lég rá dy Noé   -
mi, Légrády Eszter.

Széles András népzenész is a meg-
hívottak között volt. Ci te ra mu zsi ká já -
ban gyönyörködhettünk, illetve cso-
portja a Kispesti Citeraegyüttes vir-
tuóz játékát is hallhattuk.

A Hévízgyörki Asszonykórus mél-
tóságteljes produkciója mindig le-

nyűgözi a közönséget, ez most sem
volt másképp.

A Bugyi Népdalkör, az Inárcsi
Férfi Népdalkör és Citeraegyüttes és
a Tremoló Citerazenekar is bemutat-
ta összeállítását. 

Nagy örömünkre a helyi csoportok
is jelen voltak, a Balla Péter Népdalkör
és a Rosmarein Tánc együt tes.

A Népdalkör eljátszotta a legelső
– 22 évvel ezelőtti - és a legutolsó, leg-
újabb összeállítását, illetve kettő csok-
rot a hangzóanyagukról. A csoport fi-
ataljai is bemutatták tehetségüket.
Zelei Bence és Hauser Veronika a cd-
n önállóan is zenéltek, ezt az összeál-
lítást játszották el a koncerten is.

Nagy örömünkre szinte tele volt a
BÁKK, és a nézők között volt jó né-
hány régi népdalkörös is, akik meg-
tisztelték a csoportot jelenlétükkel. Jó
volt felidézni velük a múlt szép pilla-
natait.

A koncert után szeretetvendégsé-
get tartottunk, ahol kötetlenül tud-
tunk beszélgetni barátainkkal.

Köszönjük Mindenkinek, aki je-
len volt, és velünk ünnepelt! Kö szön -
jük a támogatást és reméljük, még
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legalább ennyi időt együtt tudunk
majd tölteni, hiszen „A kóruséneklés
összeforrasztja, összetartja az embere-
ket, akik remélhetőleg az éneklésen
kívül is fognak egymással törődni. Ez
az énekkart valóságos szociális háló-
vá teszi.”

PAVELLA KRISZTINA

Májusfa
a Tájházban

Május 1-jén hangulatos esemény zaj-
lott a Vecsési Tájházban: látványos
magasságú és díszítésű májusfát ál-
lítottak a Jókai Mór utca 6. szám
ud varán. A fát a Vecsési Ifjúság
Sváb Ba ráti Köre vitte a helyszínre,
a szalagokat és a koszorút pedig a lá-
nyok a vendégekkel közösen helyez-
ték fel rá. A faállítást követően sváb
táncház vette kezdetét, melyhez a jó
hangulatot a Brunner Zenekar bizto-
sította.

A program ideje alatt az érdeklő-
dők megtekinthették a Tájházat is
Frühwirth Mihály tárlatvezetésével.

A májusfa úgynevezett „kitáncolá-
sát” május 29-én, a Tájház születés-
napján tartották.

WWW.VECSES.HU

FOTÓ: SZAPPANOS KRISZTINA

„Magyarnak lenni
büszke gyönyörűség”

Sajó Sándor
csodálatos
gondolatát
vallotta ma-
gáénak Ze -
lei Jó  zsef, a

Labdarózsa Népdalkör alapító
tagja és meghatározó egyénisé-
ge, aki életének 76. évében el-
hunyt. A kezdetektől szívvel-lé-
lekkel kivette részét a munká-
ból, amelybe felesége, majd
ké sőbb Bence unokája is bekap-
csolódott. Életcéljának tekintet-
te a magyar kultúra szolgálatát.
Megnyugvást jelentett számára,
hogy családjában hűséges köve-
tőkre talált. A család és a ma-
gyar kultúra szeretete és ápolása
tette teljessé életét. 

Erős istenhite segítette őt a
nehéz helyzetek elviselésére, és
utolsó pillanatában is ez nyúj-
tott számára vigaszt. Felesége,
három gyermeke, nyolc unokája
és három dédunokája mellett
barátai és a kulturális közélet so-
kasága gyászolják.

Nyugodj békében!
– SZAJAN –



Sport – Kézilabda

Véget értek a férfi és a női kézilabda-
bajnokságok, a Vecsés SE felnőtt
együttesei közül a férfiak az NB I./B
alsóházának az 5. helyén végeztek,
míg a nők az NB II. déli csoportjá-
ban a 10., a legjobb kieső helyén zár-
tak. A bajnokság végén ez kiesésnek
tűnt mindkét csapat számára. 

A férfiaknál egy csoportos, 16
csapatos NB I./B osztály alakult, és
egy csapat nem vállalta a megőtt
anyagi terheket. Vecsésnek kínálták
fel a lehetőséget a helyezésének meg-
felelően. A VSE elfogadta az ajánla-
tot, így ősztől újra a másodosztály-
ban játszanak.

Nagyjából a lányoknál is ez játszó-
dott le, ezért a hölgyek is maradtak az
NB II.-ben.

KAL INFO

Sport – Íjászat

Szép eredményekkel indította a pá-
lyaszezont a Vecsés SE íjász szakosztá-
lya. Az áprilisi Pályaíjász évadnyitón
két versenyző, Nagy Zsolt és Kiss
István képviselte az egyesületet. Az
időjárás nem volt éppen kedvező, a
vecsési íjászok dolgát a szél és az eső
is megnehezítette, ennek ellenére
Nagy Zsolt 30 méteren (vadászreflex,
felnőtt kategória), Kiss István pedig
50 méteren (bare-bow, felnőtt kate-
gória) is az előkelő második helyet
szerezte meg.

Május 8-án, Kiskunfélegyházán
mérették meg magukat a vecsési íjá-
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Elhunyt
Csenki Györgyné

(1940-2022)
Csenki Györgyné Var   -
ga Zsuzsanna a Bp.
Spartacus és a Vasas
SC játékosaként öt
magyar bajnokságot
és négy Ma  gyar Ku -
pát nyert. Leg na -

gyobb  sikereit 1965-ben érte el: klub-
csapatával, a Spar ta cus szal a BEK-
ben második helyezést szerzett, majd
novemberben tagja volt a Dort -
mund ban világbajnokságot nyert vá-
lo gatottnak. A nemzeti csapatban
1961 és 1968 között 47 alkalommal
lépett pályára. Játékos-pályafutása
befejezését követően öt évtizeden
át dolgozott az utánpótlás-nevelés-
ben klub és válogatott szinten egy-
aránt. 1995-től tíz éven át a leány
serdülő nemzeti válogatott mestere,
s közben a hazai kézilabda szövetség
utánpótlás bizottságának elnöke is
volt. Büszke rá, hogy tucatnyi tehet-
séget fedezett fel – Bulath Anita,
Herr Orsolya, Tomori Zsuzsa, Szu -
csán szki Zita, Bódi Ber nadett –, akik
a ser dülő után a fel nőtt nemzeti csa-
patban is helytálltak.

Vecsésen élt 2006 óta. Itt is fel-
építette a helyi utánpótlást. Itt is lett
olyan tanítványa, Kiss Nikolett, aki
ma a nemzeti válogatott tagja. A Ma -
gyar Sportért Emlékérem arany fo-
kozatának birtokosa, a MOB-díj
2010-es kitüntetettje. Csen  ki Györ gy -
nét a Magyar Ké zi labda-szövetség sa-
ját halottjának tekinti.

Nyugodj békében Zsuzsa néni!
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szok. A Sólyompróba versenysorozat
harmadik állomásán Prém Eleonóra,
Vörös Emese, Bognár Magdolna,
Sárosi Ildikó, Grósz Tamás, Csendes
Ferenc, ifj. Stefkovics Nándor, Dobos
László és Kiss István versenyzett a
Vecsés SE színeiben. Nem is akármi-
lyen eredménnyel, hiszen Sárosi Il -
dikó és Kiss István első helyezést ért
el, Vörös Emese és ifj. Stefkovics Nán -
dor pedig a dobogó második fokára
állhatott fel a verseny végén. 

VT INFÓ

COVID
Az előző hónaphoz képest 60%-kal
csökkent az betegek száma. A 18 823
új fertőzöttel 1 919 840 főre nőtt a re-
gisztrált esetek száma. Kórházi ápol tak
1427-ről 362-re, a lélegeztetőn lévők
száma 41-ről 13-ra apadt. Mindezek
hatására jelentős csökkenés lett az el-
hunytak számában is, mégis a 346 el-
veszített élet nagy fájdalom.

Az első és a második oltást mind-
össze 4-4 ezer személy vette fel.

KAL INFO

Kustra Ferenc József
AZ EMANCIPÁLT NŐ

Csókolózzunk nyakra-, főre,
Közben megkíván a dőre.
Én rendes úrinő vagyok,

Akárkivel, dehogy búgok.

Férfiak hiszik, egyszerű,
Tán’ borúra jön a derű.

Fiúk bizony, más az élet,
Én hozom a döntéseket.

Engem az anyám nőnek szült,
S vagyok életből felkészült.

Azért adott Isten eszet,
Használjam férfiak felett.

Rám hagyta anyám örökül,
Fogyassz férfit, szeretetbül.
Csókolózni még csak lehet,
Tovább az eset nem mehet.

Szép vagyok és kívánatos,
Jó a férfi hogyha sármos.
Pár lenni azzal akarok,
Akit bizony én kívánok.

Ha ő kérdez, akarom-e?
Én kérdezem, akarod-e?

Így is, úgy is vagyok döntnök,
Valahogy, de csak én döntők.

Ezek után kérdezem én,
Ki evez élet tengerén?
Aki evez, biz’ a férfi,
A nő pedig, ki vezeti.

PILLANAT

Van, hogy pillanat elszalad,
Van, hogy örökre megmarad.

Vagy hagy bennünk nyomot, vagy nem,
Vagy változtat bennünk vagy sem…
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Önkormányzati
hírek

A két ülés közötti történésekről Szla -
hó Csaba polgármester adott tájékoz-
tatást. Elmondta, hogy sor került a
Terület- és Településfejlesztési Ope -
ratív Program Plusz (TOP Plusz) tá-
mogatási keretéből humán erőforrás
fejlesztésre fordítható összeg – közel
780 millió forint – felhasználásával
kapcsolatos megbeszélésre. Ezen ki-
derült, a képviselő-testületnek és a bi-
zottságoknak kell meghatározniuk,
hogy pontosan mire használják fel
ezt a keretösszeget, így ezzel kapcso-
latban további egyeztetésekre lesz
szükség. A képviselők szeretnék, ha a
TOP Plusz felhasználható kerete mi-
nél hamarabb megnyílna, hogy a
Göci területén a sportparkot is meg
lehessen valósítani.

Két testületi ülés között tizennyolc
település vezetője gyűlt össze Ve  csé -
sen a régió kerékpárút-hálózatának fej-
lesztésére vonatkozóan. A megbeszé-
lést a Mobilissimus mo bi l itástervező
műhely hívta össze. A tervekkel kap-
csolatban nagyon sok még a nyitott
kérdés, a kerékpárutak nyomvonalá-
nak ésszerű megtervezése talán az
egyik legfontosabb, melyben egyetér-

tésre kell jutniuk a feleknek.
Újraindul a Budapest Airport zaj-

védelmi programja, mely minden ed-
diginél nagyobb méretű lesz. A prog-
ramot szeptembertől indítják újra,
Vecsés mellett Üllő, illetve 3 fővárosi
kerület is érintettek. A Budapest Air -
port 1,2 millió eurót szán a programra,
amely nagyjából 4000 ingatlant érint.
Az érintett tulajdonosok tájékoztató le-
velet fognak kapni, amelyből megtud-
hatják, hogy mire, milyen formában
igényelhetik a támogatást.

A testület döntött, hogy saját
erőből valósítják meg a Szakrendelő
ener getikai korszerűsítését, az ösz-
szeg rendelkezésre áll, és az elszaba-
duló energiaárak, valamint a gyor-
suló infláció miatt indokolt a gyors
cselekvés. 

VT INFO

FOTÓ: IFJ. KORTYE VILMOS

Mi történt

2022
júniusában?
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Városi ünnep

Vecsés újratelepítésének ünnepe az
év egyik legkiemelkedőbb városi ese-
ménye. 236 évvel ezelőtt, 1786. júni-
us 14- én tette közzé Grassalkovich II.
Antal újratelepítési közleményét, mely -
nek köszönhetően az elnéptelenedő
faluba sváb családok költöztek, akik
benépesítették és újra virágzó telepü-
léssé tették Vecsést. A koronavírus-
járvány miatt bevezetett intézkedések
nem tették lehetővé az elmúlt két év-
ben, hogy méltó módon ünnepeljük
az évfordulót, de a korlátozások fel-
oldásával idén újra a korábbi hagyo-
mányok szerint tarthatta meg az ün-
nepséget az önkormányzat a Szent
István téren, ahol a város legrango-
sabb kitüntetéseit is átadták.

Az ünnepség kezdetén a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Fú -
vós zenekarának közreműködésével
hangzott el a Himnusz, majd Szla hó
Csaba polgármester mondott ünnepi
beszédet.

Többek között beszélt a pandémia
idején átélt nehézségekről, melyeken
az önzetlen összefogásnak köszönhe-
tően a lehető legkevesebb kényelmet-
lenséggel jutott túl a város. Kiemelte
a szociális és az egészségügyi ágazat-
ban dolgozók munkáját, akik testi
épségük veszélyeztetése árán is mind-
végig ellátták feladataikat.

Külön köszönetet mondott a pe-
dagógusoknak, akik „a hátunk mö-
gött hagyott nehéz időszakban teljesen
új kihívásokkal találták szembe magu-
kat, és tették a dolgukat a legextré-
mebb körülmények között is” – fogal-
mazott.

Beszédében felidézte Fekete Ká roly
önkormányzati képviselő és Tá bori
Ferenc alpolgármester emlékét, hiszen
a két városvezető ezen a napon már
nem lehetett ott az ünneplők között.

A polgármester kiemelte, hogy az
önkormányzat költségvetése az egy-
mást követő válságos évek idején is
biztos lábakon állt, felsorolta az el-
múlt időszak fontosabb fejlesztéseit
és eseményeit, ugyanakkor figyel-
meztetett arra, hogy a gazdaság len-
dületének megtorpanása, a városi be-
vételek egy részének elvonása és ki-
esése, az elszabaduló árak és a
háborús veszélyhelyzet újabb meg-
próbáltatások elé állítják a települést.

– Ne áltassuk magunkat, a világon
semmi sincs ingyen, az elismerés, a si-
ker legkevésbé. Sem a kockázat, sem
az áldozat nem spórolható meg, de
nézzünk mindig előre, még a legna-
gyobb vihar közepette is, mert mi
tudjuk, hogy a viharnak egyszer vége
lesz. Itt, Vecsésen a mi generációnk-
nak is az a küldetése, hogy átadjuk ér-
tékeinket és gyarapítsuk örökségün-
ket – fogalmazott a polgármester,
majd Halmy-Deutsch József 1932-ben,
a városi sportpályaavató ünnepségen
elhangzott intelmével zárta beszédét:

„Nekünk ezen a kis darab földön,
ahová a sors állított, kell a kötelezett-
ségünket teljesítenünk.”

Sport kitüntetések
Az év fiatal sportolója:
Horváth Dominik – muaythai
sport  ág (más néven thai boksz,
pusz  takezes harcművészet) 
Sport Érdemérem: Szűcs Szabina
nyolcszoros magyar bajnok ököl-
vívó.
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Vecsés Sportjáért Érdemérem:
Fridrich György, a karate szakosz-
tály hét danos vezetője.

Oktatási kitüntetések
Az oktatás területén huzamosabb
időn át kifejtett, áldozatos munka
elismeréseként a képviselő-testület
Köszönő Oklevél kitüntetésben
részesítette,
Lakner Brigitta óvodapedagógust, a
Bálint Ágnes Óvoda vezetőjét,
Hegyesi Krisztinát, a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium pedagógusát, Gá bor né
Bárány Ágnest, a Gras sal ko vich An -
tal Né met Nem ze tiségi és Két nyel vű
Általános Is kola pedagógusát, vala-
mint Csukás Bélánét, a Halmi Te -
lepi Általános Iskola peda gó gusát.
Elismerő Oklevél kitüntetésben ré-
szesült Kovácsné d’El houg  ne Ilo na a
Ve csési Mo soly or szág Óvoda vezető-
je, Ladányi Zo l tánné, a Tün dér kert
Óvoda mun katársa, Bog dán Judit, a
Bá lint Ágnes Óvoda óvónője és
Neu  brandt Gábor Mi hályné, a Fa lusi
Nemzetiségi Óvoda dajkája. 

Életműdíj
Vecsésért Életműdíjat adományo-
zott a képviselő-testület Mák Klára
tanítónőnek, aki immár 41 éve
megbecsült dolgozója a Gras sal ko -
vich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskolának.
Hasonló elismerésben részesült
Török Árpádné, aki 1981 óta fizi-
koterápiás asszisztensként dolgo-
zik a Vecsési Szakrendelőben.

Díszpolgári cím
Egyszerre volt boldog és szomorú
a következő néhány pillanat, ami-
kor Szlahó Csaba polgármester és
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
átadta az önkormányzat által ado-
mányozott Vecsés Díszpolgára Posz-
tumusz elismerő címet a 2021-ben
hosszú betegség után elhunyt Tá -
bori Ferenc alpolgármester felesé-
gének, Tábori Fe renc né nek.

A néhai alpolgármester egész éle-
tében aktív résztvevője volt Vecsés
társadalmi életének. Rengetegen
szerették példaértékű embersége

VÁROSI KITÜNTETÉST KAPOTT (BALRÓL JOBBRA):
FRIDRICH GYÖRGY, SZŰCS SZABINA, LAKNER

BRIGITTA, KOVÁCSNÉ D’ELHOUGNE ILONA,
BOG DÁN JUDIT, CSUKÁS BÉLÁNÉ, FRÜHWIRTH

MIHÁLY, MÁK KLÁRA, GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁG-
NES, TÁBORI FERENCNÉ, LADÁNYI ZOLTÁNNÉ,
NEU BRANDT GÁBOR MIHÁLYNÉ, HEGYESI KRISZ -
TINA, TÖRÖK ÁRPÁDNÉ, HORVÁTH DO MI NIK

VECSÉS DÍSZPOLGÁRA POSZTUMUSZ ELISMERŐ CÍMET

KAPOTT A NÉHAI ALPOLGÁRMESTER, TÁBORI FERENC.
A KITÜNTETÉST FELESÉGE, TÁBORI FERENCNÉ VETTE ÁT



kedvessége, jóindulatú hoz záállása
miatt.
2006-tól három cikluson át az 1.
számú egyéni választókerület kép-
viselőjeként tagja volt a képviselő-
testületnek, ez idő alatt a város al-
polgármestere is volt.

Nemzetiségekért díj
Frühwirth Mihály helytörténész, a
Kulturverein-Vecsés alapítója és tisz-
teletbeli elnöke a Pest Megye Ön-
kormányzata által alapított Nem  -
zetiségekért díjban részesült. Früh -
wirth Mihály elmúlt évtizedekben
végzett gyűjtőmunkájának köszön -
hetően számos régi dokumentum,
népdalfelvétel, fotó és interjú vált
közkinccsé, emellett az elhurcolt
civilek és hadifoglyok ügyét is fel-
karolta, intézte kárpótlási ügyeiket
és megemlékezéseket szervezett.
Számos kiállítást és előadássoro-
zatot szervezett, emellett elévülhe-
tetlen érdemei vannak a Vecsési
Tájház létrehozásában. A díjat
még decemberben ítélték meg szá-
mára, de a járvány miatt átadása
ekkor történt meg. A díjat Szabó
István, Pest megy közgyűlésének
elnöke adta át.
A kitüntetések átadása után a he-
lyi intézmények, egyesületek, civil
szervezetek és pártok képviselői el-
helyezték koszorúikat az újratele-
pítési emlékműnél, majd az ün -
nep ség zárásaként a megjelentek
közösen elénekelték a Szó zatot.

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT

� � � � � �

Június 4.
Összetartozás

Napja

„Bárhol is legyünk
a világban, számíthatunk

egymásra”

Közös megemlékezést tartott az Orbán
Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város

Önkormányzata június 4-én, a nemzeti
összetartozás napján

a Megmaradás emlékműnél.

A Magyarország megcsonkítását
eredményező trianoni békeszerződést
102 évvel ezelőtt ezen a napon írták
alá a versailles-i Nagy-Trianon palotá-
ban. Az évforduló napját az Or szág -
gyű lés 2010-ben nyilvánította a nem-
zeti összetartozás napjává.

Az emlékműnél egybegyűlteket
Pin  tér László köszöntötte. A megemlé-
kezés elején egymást követően hang -
zott el a magyar és a székely him nusz,
majd Szűcs Lajos or szág gyű lési képvi-
selő szólt a megjelentekhez. Be szé -
dében emlékeztetett arra, hogy a 102
évvel ezelőtti megalázó és kegyetlen íté-
let következtében vált határon túli ma-
gyarrá több millió honfitársunk, me-
zőgazdaságilag is jelentős területeket
vesztett az ország és darabokra hullott
szét az addig virágzó gazdaságunk.

– Trianonnal hatalmas csapás ért
minket, de még ezzel sem törtek meg
bennünket a magyarságunkban. Bár -
hol is legyünk a világban, számítha-
tunk egymásra – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy 2011-ben jött létre
a Bethlen Gábor Alap, amely legfőbb
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célkitűzése a külhoni magyarság szü-
lőföldjén történő egyéni és közössé-
gi boldogulásának anyagi, szellemi
gyarapodásának elősegítése, és kul-
túrájának megőrzése érdekében tá-
mogatások nyújtása. Az elmúlt évti-
zedben így számos magyarok által
működtetett külhoni iskola, egyház
és civil szervezet támogatása valósul-
hatott meg.

– Ez is bizonyítja, hogy a határok
nem szakítják, és nem szakíthatják
szét a nemzetet – tette hozzá.

Szűcs Lajos kitért a kárpátaljai ma-
gyarok helyzetére is, akik rendkívül
nehéz időket élnek át az orosz-ukrán
háborús konfliktus miatt. Elmondta,
hogy az anyaország segítő kezet nyújt
a háború elől menekülőknek. Ma -
gyar ország több mint 720 ezer mene-
kültet fogadott be, akiknek munkát
kell  biztosítani, a betegek és a sebe-
sültek ellátását is lehetővé teszi a kor-
mány, 1000 ukrán fiatalnak ajánlot-
tak föl tanulmányi ösztöndíjat, to-
vábbá a lerombolt iskolák, óvodák
újjáépítésében is segítséget ajánlottak
fel. Mindezek mellett Magyarország
szállítási kapacitást garantál Ukrajna
számára ezekben a súlyos időkben is.
Hozzátette, hogy Magyarország politi-
kájának folyamatosan a béke oldalán
kell állnia és a magyarok érdekeit
szem előtt tartva ki kell maradni a
háborúból.

A beszédet követően a Czövek
Olivér Református Óvoda Napsugár
csoportja előadása, majd a Lab da ró -
zsa Népdalkör és Ci te ra ze nekar pro-
dukciója következett. A Szózatot Var -
sa Márton szavalta el, utána a Bálint
Ágnes Óvoda Kukori csoportja adott
elő Moldvai mulatság játékfüzért. A

megemlékezés végén Szlahó Csaba
polgármester és Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, továbbá a helyi pár-
tok, civil szervezetek és egyesületek
képviselői helyeztek el koszorút az
emlékműnél.

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA

Helytörténeti
vetélkedő

A 90-es évek óta hagyomány, hogy
kétévente a Vecsési Honismereti
Kör megszervezi a négy iskola

helytörténeti versenyét.

Változatos feladatokat kellett megol-
dani a csapatoknak. Kaposi Gábor
Vecsés történetével és híres emberei-
vel ismertette meg a diákokat, ezek-
ben a témákban készített feladatot. A
13+1-es Totó és a bónusszal ellátott
párosítás bemelegítette a gyerekeket
a versenyre. Fehérné Fazekas Anett a
vecsési Tájház tárgyait adta fel. A tár-
gyak képeken jelentek meg, és minél
többet fel kellett ismerni belőlük.
Kissné Fehér Judit igaz-hamis és egy-
ben licitálós játékát kellett megoldai.
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Wirthné Sárosi Éva vecsési sváb re-
ceptes könyvéből kérdezte ki a fiata-
lokat. A licitálás és a játékvezetés fel-
pezsdítette a hangulatot.

Ezután egy kis szünet következett,
ahol moziztunk. Az előzetes feladat
ugyanis az volt, hogy Bálint Ágnes
centenáriumával kapcsolatban mind
a négy iskolának egy kisfilmet kellett
készíteni. Ezeket a filmeket néztük
meg közösen.

Ezután folytatódott a vetélkedő.
Tóth Judit a Tájházról szóló füzetből
kérdezett, Kaposi-Kovács Enikő és
Vadászi Mária pedig a helyi épületek
felismerése mellett a kreativitásra épí-
tett. Jómagam a Vecsési Kalendárium
indulásakor megjelent Bálint Ágnes
cikkekre alapoztam. Várszegi György
és Várszegi Kriszta kézműves foglal-
kozással zárta a majd kétórásra nyúlt
versenyt. 

Majd jött az eredményhirdetés. A
díjakat a város polgármestere, Szlahó
Csaba adta át a jókedvű, de a végére
már kissé kimerült diákoknak. Az el-
ső helyet ezen a délutánon az And -
rássy iskola csapata érte el. Ők nyer-
ték meg a vándorkupát, melyre – a
tervek szerint – minden győztes diák
neve felkerül majd a jövőben.  A csa-
pat: Bakos Lili, Bárdos Mercédesz,
Moldován László, Toma Gréta, Vár -
szegi Viola és Veres Zsófia neve már
rajta van. Tanáruk: Tóth Luca volt.

Az Önkormányzat támogatásával a
Honismereti Kör pár nappal később
egy egész napos esztergomi kirándulá-
son látta vendégül a tanulókat. A vá-
rosnézés játékos formában történt, a
négy iskola négy csapata egy gyilkosság
után nyomozva ismerte meg Esz ter -
gomot. A játék a bazilikánál végződött.

Most nem tudtunk felmenni a kupo-
lába, mert éppen felújítás alatt áll.
Helyette idegenvezetéses kisvasúttal tet-
tünk egy nagyobb kört a városban. A
kisvasút a Duna túlpartján fekvő
Párkányt is érintette.

Úgy gondolom, a verseny és a ki-
rándulás tartalmas élményt nyújtott
a gyerekeknek. Minket, a Hon is me -
reti Kört biztos, hogy jobban össze-
kovácsolt. Találkozunk két év múlva!

KISS GÁBOR, VECSÉSI HONISMERETI KÖR

Ballagás
és büszkeség

2022 júniusa végre visszahozta a
vakáció előtti nagy és emlékezetes ün-
nepi pillanatot, a ballagást, az elbúcsú-
zást az alma matertől, a tanároktól és
mindezt szülők, nagyszülők, rokonok
népes tábora közepette.

Ugyanekkor derült ki, hogy a leg-
jobbak között is kik a kitűnők. Joggal
gondolhatjuk, hogy megérdemlik a
nyil vánosságot, mert büszkék lehetnek
teljesítményükre, és méltán büszkék rá-
juk a családjuk is.

Iskolánkét soroljuk fel a ballagók és
a kitűnők neveit.
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Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű

Általános Iskola

Ballagók:
8.a
Osztályfőnök: Rockenbauer Anna

Bartha Hulan Ilma, Borissza Laura
Hanna, Csiki Kristóf, D. Tóth La -
ura, Gábor Dávid Marcell, Ga lán -
tai Ágnes Katalin, Győri Zsófia
Dóra, Hanek Boglárka, Jakab Eve -
lin, Kenszler József Ottó, Király
Krisz tián Balázs, Kiss Liza, Kollár
Ma ja Erika, Kőnig András István,
Kránicz Abigél Lilla, Magócsi Viola
Flóra, Magyarosy Dávid, Major
Máté, Méhész Ruben, Miskolczi
Luca, Oroszi Luca, Szöllösi János
Dávid, Urbán-Szabó Balázs

8.b
Osztályfőnök: Stefan Bögi Orsolya

Babis Martin Márk, Bakó Anna,
Bakó Nóra, Bayer Vivien, Fekete
Máté, Forgács Milán, Gyenes Petra
Izabel, Hajdu Sándor, Hegyi Bian -
ka, Kapuvári Anna, Kurunci Ben -
ce, Oláh Bernadett, Stiller Anna,
Táncos Noel Bendegúz, Temesvári
Orsolya, Terebesi Zsolt, Vad Ric -
hard Sebastian, Vasadi Fruzsina
Ráhel, Vigh Emília, Zaroba Kristóf

8.c
Osztályfőnök: Gáspárné
Hatvani Gabriella

Ábrahám Benedek, Angheloui Ist -
ván Dániel, Ari Lídia Panna, Bru -
der Lili Kata, Demeter Marcell,
Farkasfalvi Lili, Frühwirth Kitti,
Kelemen Kristóf, Kolozsi Hortenzia,
Kovács Bence Barnabás, Kovács
Dóra, Kukoly Patrik, Lénárt Bog -
lárka, Marcucci T. Martin, Martin
Izabella, Salamon Szonja, Tokaji-
Nagy Liána, Tóth Anna, Tóth
Dávid, Tóth Kíra, Váradi Nóra,
Vin cze Lili, Vintura Valentina, Vo na
Lilla, Zombor Virág

Kitűnők: 
1.a.

Ambrózy Balázs, Bernáth Bálint,
Eizen Patrik Milán, Földi Barnabás,
Gönczy Hanga Viktória, Kocsis
Dóra Viktória, Kéri Botond, Pet ro -
mán Lili, Reibach Anna, Ta kács
Liza,Víg Dávid, Zimán-Könnyü Hu -
nor István

1.b.
Demeter Bercel, Elekes Zília, Fári
Levente, Földi Gréta, Gulácsi Nim -
ród, Juhász Noémi, Me gyeri Tamás,
Pintér Anna Enikő, Selmeci Bori,
Zeitler Zita

1.c.
Bodor Péter, Csorba Károly, Heiter
Bence, Katona Balázs, Nagy Zol -
tán, Simon Dominik, Takács Vik -
tória

2.a.
Buvári Anna, Czinege André, Gás -
pár György, Jakab Teleki Csenge,
Kupi Alina Emma, Lo vas Kornél,
Németh-Erdős Hunor, Palánki Edi -
na Bettina



2.b.
Balaton András, Bartha Temulen
Helka, Horváth Benett, Leidecker
Laura, Madarasi Luca, Suszter Le -
vente

2.c.
Balogh Dóra, Ligeti Ákos, Linkai
Levente, Orsó Zoé, Selmeci Bar -
nabás, Takács Réka, Tódor Hunor,
Tóth Nándor

3.a.
Czotter Alíz, Csekő Panna, Iglói
Jázmin, Istók-Fenyvesi Bence, Ha -
lász Dávid Péter, Prorok Péter, Tóth
Konrád Imre

3.b.
Urgyán Fanni Dóra, Varga Vivien,
Dezső Áron, Juhász Dániel, Kohr
Hu nor, Cetin Yusuf Berat, Pék Mar    -
tin, Zeitler Gergő

4.a.
Balogh Bertalan, Eizen Benjamin,
Hoksza Zsófia, Kurucz Lili, Kuni
Bendegúz, Máriás Bence, Maj da -
nics Linda, Monger Vivien, Sárdi
Dorina, Darab Zília

4.b.
Hámori Hanka, Petz Gréta Liza,
Wieszt Roland

5.a.
Bernáth Alíz, Istók-Fenyvesi Luca,
Schneider Lisanne, Seres Júlia, Tóth
Petra Abigél

5.b.
Böckl Liza, Mérai Dorottya

6.a.
Kaiser Ákos Pál, Saska Ákos, Szili
Barnabás, Szunomár Solt, Prorok
Máté

6.b.
Földi Petra, Frühwirth Bence, Ghas-
semi Nejad Daniel, Haraszti Rita,
Wieszt Henrik

7.a.
Zeke Bálint, Boros Nélia Dóra,
Balogh Tímea, Tárnoki Bianka Lili

7.b.
Ablonczy Anna, Gombos Kata,
Suszter Csenge, Szeghalmi Kata,
Szeghalmi Kitti, Kohr Alíz

8.a.
Borissza Laura Hanna, Csiki
Kristóf, D. Tóth Laura, Jakab
Evelin, Kollár Maja Erika

8.c.
Ari Lídia Panna, Bruder Lili,
Kolozsi Hortenzia, Salamon Szonja,
Váradi Nóra, Vintura Valentina

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

Ballagók:
8.a
Osztályfőnök: Tordai Júlia Anna

Albrecht Adél, Báder Dóra, Barna
Kevin, Bézi Boglárka, Dávid Sza -
bina Tímea, Deák Nóra, Dudás
Le vente, Élő Márk, Erdei Henrietta
Haj nalka, Fridrik Laura,  Gomb kö -
tő Gergő, Ignát Jázmin Szende, Ka -
racs Dániel, Komjátszegi Noémi,
Kótai Krisztián László, Kozma Krisz -
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tina Dorina, Lábos Viktória, Ma -
ma Korina, Maysonnave Viktória
Kitty, Maysonnave Vivien Éva,
Nagy Nóra, Pintér Anna, Rab Mi -
lán, Skribek István János, Sütő Pé -
ter, Tóth Dorina, Uller László Krisz -
tián, Viha Zsófia

8.b
Osztályfőnök: Lippai Viktorné

Bereczk-Kiss Ákos, Bertus Alex and -
rosz, Dezső Dorottya, Elekes Gergő
István, Ganea Viktória, Horváth
Attila Zsolt, Izsák Lilla Boglárka,
Jancski Zétény Bertalan, Kauremszki
Laura, Kőrösi Va nesz sza, Lakatos
Attila, Merkl Marcell Dominik,
Németh Balázs Antal, Ripp Dávid
Olivér, Sápi Szonja, Schneider Lara
Bianka, Stelczer An namária, Szabó
Cintia, Szendi Bernadett, Takács
Laura, Tankó Flóra, Túri Marcell,
Váradi Aman da Rebeka, Váradi
Zétény, Virágos Levente

Kitűnők:
1.a

Antal Vilmos, Barna Panka, Boros
Luca, Fancsali Ajna, Kátai Nelli,
Katona Kristóf, Kovács Kristóf,
Prikkel Panka, Ternácz Patrik

1.b
Halasi Benett Zoltán, Káfka Bálint
István, Zima Zente Sándor

2.a
Csorba Rómeó, Baletta Stefanó, Kun
Zsófia, Oroszi Olivér, Tasi Be nett

2.b
Bakondi Balázs, Bánfalvi Dániel,
Öztürk Zara, Szentessy Domonkos

2.c
Csóré Hajnalka, Dani Zsombor, Fi -
tos Kíra, Gregor Noémi, Ivácson

Hanna, Juhász Bence, Molnár
Márk, Palásthy Péter, Pinke Petra,
Sáfár Anna, Sallay Sára

3.a
Antal Lőrinc, Botos István Benett,
Kátai Hédi, Kovács Zalán, Matics
Alexa Andrea, Piukovics Glória
Médea, Szabó Alíz, Szűcs Dorina,
Szücs Marcell, Vajda Hanna

3.b
Dominek Csenge, Mondok Botond,
Szász Fanni, Szabó Léna Kíra

4.a
Bartal Zorka, Bánkuti Barnabás,
Molnár Olivér, Öztürk Deniz, Szöl -
lösi Gergő, Vajó Gellért

4.b
Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Merkl
Adél, Novák Nándor, Pazicski Ba -
logh Patrik, Zeke Alíz

4.c
Balaskó Hanna, Horváth Ben já -
min Noel, Szász Izabella, Tóth Bi -
anka, Tállai Zaránd, Dezső Béla,
Tungalag Borte

5.a
Fülöp Nikoletta, Kovács-Moharos
Marcell

6.a
Füzesi Fanni

6.b
Botor Dávid, Dominek Levente,
Jancski Boróka, Mondok Levente,
Péter Orsolya, Tokai Lili, Szűcs Dá -
niel, Vajó Zsombor

6.c
Balás Elza

7.a
Divéki Hajnalka, Madura Zsanett

7.b
Jablonkai Noémi, Jankovich Mik lós,
Weidinger Fanni Panna, Hepp Bog -
lárka
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8.a
Albrecht Adél

8.b
Jancski Zétény, Sápi Szonja, Stelczer
Annamária, Tankó Flóra

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

Ballagók:
8.a
Osztályfőnök: Kiss Gábor

Bakos Liliána, Bárdos Mercédesz,
Bartha Anna, Biró Zoé, Bodor Ta -
más Ferenc, Csizmadia Dalma, Dob -
rovitz Viktória, Eikler Ádám Vilmos,
Fehér Fruzsina Adél, Gon da Martin
Tibor, Hajdu Ta mara, Hok Bálint
Sándor, Hra bovszky Gergő, Károlyi
Patrik, Kenéz Kata, Kis-Jakab Máté,
Moldován László, Moravecz Enikő,
Patakfalvi Kitti Diána, Porumb
Laura Stefánia, To ma Gréta Ildikó,
Várszegi Viola, Vaszil Dorina, Velőti
Vajk, Veres Zsófia

8.b
Osztályfőnök: Pichler Rudolf

Boda Dorina Beatrix, Grenács János,
Hackl József Dominik, Ka nyar
Dzsenifer, Kárpáti Olivér, Krucsó
Míra, Laczkó Artúr, Mak kai Beatrix,
Makula János, Mé szá ros Brigitta,
Nagy Zsanett, Nyerges Nikolett

Viktória, Sánta Vince, So modi Krisz -
tina, Somodi Petra, Sza lay Gergely
László, Tüske Janka, Tyu kodi And -
rás Antal, Varga Gré ta Jácinta

8.c
Osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona

Akbas Zehra, Bartha Dóra Zsu -
zsan na, Bihal Vince, Czalbert-Ha -
la si Barbara, Horkai Barbara,
Kókai Vajk László, Kovács Viktória
Beatrix, László Katalin, Macsuga
Dávid Zsolt, Moravecz Anita, Mo -
ravecz Laura, Nagy Dominik Ger -
gő, Nagy Koppány Károly, Pas qua -
letti Péter György, Pichler Rudolf
Olivér, Plavecz Vendel, Sárközi Le -
vente, Sinyi Áron, Somogyi Ju li an -
na, Szabó Emma Veronika, Szántó-
Serege Noémi, Szász Kármen Szve t -
lána, Szentgróti-Tóth Lívia Lilla,
Szilágyi Csanád, Tarsoly Máté,
Vida Viktória

Kitűnők: 
1.a

Balajti Barna, Balázs-Bendik Na -
tá lia Mia, Frics Mária, Györke
Áron, Habarics Zalán, Kővári Li li -
en, László Csilla, Marth Milán,
Szentgróti-Tóth Fruzsina

1.b
Bori Blanka, Bulyáki Tamás, Fazék
Gergő, Mester Emese, Moravecz
Tamara, Nyerlucz Rikárdó, Orul -
luog lu Miray

1.c
Ficsur Fanni, Ludasi-Bárány He lé -
na, Neszvecskó Balázs, Fülöp Milán

2.a
Gurdon Júlia, Kirchner Balázs,
Kon  tár Eszter, Mezei Regina, Se bes -
tyén Marcell, Szücs Gergő
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2.b
Fejér Rozina Réka, Fekete Flóra,
Kis-Gadó Dávid, Kudrjávcev Mi -
los, Nagy Sarolta Éva, Radnóthy
Li li, Sipos Dorka, Tarsoly Panna,
U lbert Lilien, Varga Réka

3.a
Börzsei Lili, Csizmadia Lili, Csurár
Boglárka, Fekete Dóra

3.b
Antalics László, Kiss Virág Luca,
Stefán Károly, Tüske Bendegúz

3.c
Piri-Cser Tamara

4.a
Bodorkos Viktória, Gáspár Ni ko -
lett, Habarics Nóra, Neszvecskó
Réka Zsuzsanna

4.b
Csurár Barnabás, Horváth Dóra,
Mórocz Marcell István, Rahovitzki
Dóra

5.a
Csobot Nimród, Huszti Lóránt,
Mo gyorósi Márk

5.b
Hahn Alma Lilla, Kató Patrícia,
Kis-Jakab Petra, László Tímea,
Legéndi Liza Denise, Simon Anna,
Sipos Anna, Szántó-Serege Réka,
Szlobodnyik Hanna, Szomolya Ba -
lázs András, Tóth Ivett Linda, Tüs -
ke Lotti

6.a
Bagdi Petra, Balajti Nándor, Len -
gyel Blanka, Ozorai Bálint, Rákosi
Dóra, Tóth Bertalan, Zsulyevics
Ben ce

6.b
Palkovics Gréta, Duchenka Lotti

6.c
Vicsápi Dominik Tibor, Molnár
Szandra

7.a
Győri Ágoston, Jurás Petra,
Kudrjávcev Áron, Roik Roxána

7.b
Bárány Réka, Bartha Fanni, Fias
Má té, Pollák Dorka, Vass-Bozsó
Jan ka, Weiszháb Áron

8.a
Bartha Anna, Hrabovszky Gergő,
Károlyi Patrik, Kis-Jakab Máté,
Toma Gréta, Várszegi Viola, Velőti
Vajk

8.b
Somodi Krisztina, Somodi Petra,
Tüske Janka

8.c
Bihal Vince, Pichler Rudolf Olivér,
Szántó-Serege Noémi, Szilágyi Csa -
nád

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola

és Gimnázium

Ballagók:
8.a
Oosztályfőnök: Oszoli Beatrix

Badó Máté, Berényi Dávid, Bojtor
An na Zsuzsa, Czinege Bálint Zsom -
bor, Daróczi Tamás, Dorogi Ni -
kolett, Faragó Lilla Boglárka, Fe ke te
Viktória Krisztina, Fenyves Zsom  bor,
Fikó Dzsesszika Letícia, Harmath
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Dániel, Kis Petra, Kiss Hanna
Izabella, Nagy Jázmin Erika, Papp
Tamás Szilárd, Plesa Martin, Se -
bestyén Petra, Selényi János Dénes,
Sik lodi Alexandra Petra, Stász Ka -
milla, Steigerwald Dorina, Szabó
Edina, Szabó Levente Gábor, Sza nyi
Szonja Virág, Szegedi Zsófia Ka -
rolina, Szilágyi Ákos, Szilágyi Kris tóf,
Tóth Csaba, Uza Flóra Vik tória,
Vass Zalán Albert, Zem mel Mátyás

8.b
Osztályfőnök: Papp Katalin

Akács-Kiss Anna, Alexa Dóra,
Bartha Eszter Mária, Békési Zsolt
Márk, Bodor Boglárka Jázmin, Bogár
Kristóf, Breitenstein Brúnó, Brünner
Noémi, Cser János, Csiz mazia Nóra,
Dénes Andrea Mó nika, György
Viktória, Hegedüs Gá  bor, Hrutka
Milán István, Ka ra kas Ákos, Kellner
Márk, Kiss Ba lázs, Kovács Hanga,
Kozma Vik tória, Mészáros Benedek,
Nagy Sa rolta, Nagy Vivien Viktória,
Nyal ka Noémi, Ongai Dorottya,
Pesti Gré ta Kata, Sarkady Sándor,
Soós Ágnes, Szilágyi Bernát, Vadászi
Zsófia Gabriella
(A gimnáziumban ballagók névsorát

a Kal májusi fejezetében ismertettük.)

Kitűnők: 
1.a

Boda Magor Mihály, Gál Barbara,
Hajagos Panna, Jancsek Árpád,
Jan csek Viktória, Kapus Szonja,
Koz lok Viktor, Pellegrini Áron Imre,
Schorn Dominik Sándor, Tőke Na -
tália

1.b
Dávid Izabella, Kaári Emma, Ma -
gyarosy Gréti, Mokos Zoé, Mózer

Lajos, Pethő Hélia, Sáfrány Noel,
Szőnyi Anna, Ungvári Dorina

2.a
Arató Dániel, Czimbal Csaba
Gábor, Földesi Dóra, Hajbel Zsófia,
Kassai Krisztián, Mayer Tímea
Zengő, Nagy Milán, Nagy-Borkó
Eszter, Nagy-Borkó Fanni, Németh
Márk, Szántó Bence

2.b
Bodor Barnabás, Darnai Emma,
Dengel Inez Adél, Nagy Hanna,
Tőke Alexandra

3.a
Dengel Áron Botond, Földesi Ben -
ce, Móré János Ábrahám, Tábi Bri -
gitta

3.b
Bánszki Adél Jázmin, Binda Ve ro -
nika Katalin, Hrabóczki Dóra, Ko -
vács Zétény, Lehoczki Linett, Lip -
csei Dávid, Reszler Petra Róza

4.a
Boda Viola Anna, Demeter Dóra,
Szabó Áron Tamás, Tannous Nour,
Teravágimov Vera, Tőke Nárcisz

4.b
Csizmazia Tamás, Gorzó Boglárka,
Hübs Milán, Nagy Nóra Alexan d -
ra, Papp András, Tóvári Norbert,
Velkei Boglárka

5.a
Dudás Anna, Farkas Hédi, Papp
Hanna

5.b
Máthé Patrik Leonárd, Sztyehlik
Em ma, Vígh Nina

6.a
Greff Kendra Jázmin, Nagy Már -
ton, Ohameje Hisham Ikenna,
Szász Magor Zoltán, Tóth-Nyári
Vi rág
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7.a
Knul Csenge, Nyiri-Szabó Hanna

7.b
Csányi Sára, Denke Barnabás,
Szlahó Anna

8.b
Akács-Kiss Anna, Brünner Noémi,
Cser János, Dénes Andrea Mónika,
Nagy Vivien Viktória, Ongai Do -
rottya

9.b
Antal Laura, Gáspár Adrián

11.c
Cser Zsófia, Barta Szilvia

12.c
Antal Andrea, Dankó Boglárka,
Pesti-Geiger Viktor

VT INFO

Sport –
Asztalitenisz 

Nedolai Edit, az asztalitenisz szakosz-
tály vezetője számolt be a csapatok
eredményeiről.

Vecsési SE női csapata az NB I.
Észak-Kelet csoportjában játszik már
évek óta, masszív tagja a magyar él-
mezőnynek.

A vecsési férfi csapat az idei sze-
zont az NB III.-ban tölti, jelenleg 2.
helyen áll.

A Pest megyei I./BC bajnokság-
ban szereplő csapat a 3. helyen zárta
a bajnokságot. A csapat tagjai: Mezei
László, Mezei Kitti, Szakács Szilárd,
Kiss Norbert, Fazekas Kristóf.

A 13 éves Nyíri-Szabó Lázár (fo-
tón) – a Vecsési SE egyetlen pa ra já té -
ko sa a pingpongosok között – márci-
us 19-én állt asztalhoz a Dollenstein
János emlékversenyen. 

AZ NB III-AS CSAPAT: HAGEDŰS TAMÁS

HERCEG ATTILA, URBÁN LÁSZLÓ

ÉS SPENGLER GYÖRGY

AZ NB I.-ES NŐI CSAPAT: FARKAS ÁGNES,
MAROSI VIKTÓRIA, MEZEI KITT

ÉS SPENGLER KRISZTINA
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Az ifjú sportoló nagyon jó ered-
ménnyel fejezte be a versenyt, hiszen
az előkelő harmadik helyet szerezte
meg.

Ezüstérem Olaszországban! A Ve -
csés SE sportolója, Spengler Krisztina
2. helyezést ért el Riminiben, a Euro -
pean Veterans Championships elne-
vezésű veterán EB-n. Gra tu lá lunk a
nagyszerű teljesítményhez!

A vecsési pingpongosok remélik,
hogy két év után idén novemberben
újra megrendezhetik aVecsési Ká -
posz ta Kupát. 

– VARGA–

Sport –
Labdarúgás

A Vecsés FC a harmadik helyen vég-
zett a Pest megyei első osztályú labda-
rúgó-bajnokságban. Annak fényében,
hogy a téli szünetben még csak a 9. volt
az együttes, hét ponttal lemaradva a
dobogótól, elmondható, kiemelkedő ta-
vaszt produkáltak. Vincze Gábor veze-
tőedző így értékelte az idényt:

Nagybetűs gratuláció a csapatnak!
Mindezt úgy értük el, hogy tavasszal
48 gólt szereztünk.

Nagyon jó társaságot sikerült ösz-
szehozni, nagyon erős volt ez az öltö-
ző emberileg is, nem véletlen, hogy
szeretnénk egyben tartani a keretet,
bár tudjuk, ez szinte lehetetlen. Nem
tudjuk még, milyen lesz az új keret,
kik akarnak elmenni, és lesz olyan is,
akit én tanácsolok el. 

A szakvezető abban biztos, a mini-
mális cél ismét a dobogós helyezés
lesz, és továbbra is a támadófocit fog-
ja erőltetni.

VT INFO

FOTÓ: IFJ. KORTYE VILMOS

Sport –
Fogathajtás

Június első hétvégéjén a Dobrovitz
Lovasfarmon rendezték a fogathajtók
egyik legjelentősebb hazai versenyét, a
XXVI. Vecsés Kupát. A XXVI. Vecsés
Kupán a négyesfogatok versenyét a
svájci Jérôme Voutaz nyerte, ifj. Dob -
rovitz József és fogata a második helyet
szerezte meg, Dobrovitz József a har-
madik helyen végzett. 

A szervezésről és a teljesítményükről
idősebb Dobrovitz József adott értéke-
lést.

– A munka jelentős része az utol-
só két hétre marad, akkorra kell be-
zsúfolni mindent. Abban az időszak-
ban a legtöbbször reggel 6-tól este 10-
ig dolgoztunk, mert a legtöbb dolgot
nem lehet korábban előkészíteni. Az
akadályokat ugyan fel lehet állítani,
de a pálya karbantartását csak ilyen-
kor lehet megfelelően megcsinálni.
Ehhez a rengeteg munkához kellettek
a fantasztikus dolgozók, illetve a ve-
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csési barátok segítsége is jól jött.
Körülbelül 15-20 ember munkája,
hogy minden jól sikerüljön. Kicsi, de
nagyon összetartó társaság ez, – mon d -
ta a szervezésről. 

– Én akkor sem vagyok elégedett
magammal, ha nyerek, de ha fiatal
fogatot hajt az ember. Nekem még
idő kell, hogy összeálljon a fogat.
Azzal a fogattal, amivel a fiam megy,
tavaly és tavalyelőtt én versenyeztem.
Alattam lettek a fiatal lovak rutinos
versenyzők, és azóta csak egy csere
volt a négyesben. – értékelte a ver-
senyt.

– Ezen a versenyen is szerettünk
volna nyerni, de idén a szeptemberi
olaszországi vb lesz a fontos, ott lesz
szükség a legjobb formánkra. Ha
mindketten az első hatban végzünk,
az csapatban érmet jelent. Bízunk
benne, hogy a vb-re Lázár Zoli is fel-
épül, úgy lesz teljes a csapatunk. De a
legfontosabb, hogy a 2024-es szilvás-
váradi világbajnokságra úgy tudjunk
odaérkezni, hogy egyéniben és csa-
patban is a legjobbak legyünk –
mond ta a távolabbi célokról

SZ. GY., 
FOTÓ: VARGA

COVID
A hónapban tovább csökkent az új
esetek száma. Mindössze 8285 új fer-
tőzött volt, ami 50 %-os mérséklő-
dést jelentett, de az utolsó egy hétben
alaposan megnőtt a vírusosak száma.
Kórházban június 30-án 233, lélegez-
tetőn 5 fő volt. A hónap során kere-
ken ezer fő veszítette el életét. Első és
második oltás alig volt ebben az idő-
szakban.

Az emberek megszokott módon
élték életüket.

KAL INFO

Nem az a vér aggódtat, ami kihull, hanem 
az a gyűlölet, ami kikel belőle. 

Aki az emberek bölcsességére számít, az
bizony csúfot lát; hanem aki a bolondságukra
számít, az mindig célba talál. 
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Önkormányzati
hírek

Pályázati felhívás gyermek
háziorvosi praxis
betöltésére

A hatályos önkormányzati rendelet 2.
számú melléklete szerinti 3. számú
körzetben, vállalkozási formában, ha-
tározatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződés keretében, heti 40 órában,
gyermek háziorvosi feladatok ellátá-
sára írt ki pályázatot a testület.

A nyertes pályázóval az önkor-
mányzat határozatlan idejű feladat-el-
látási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 1762 fő.
Háziorvosi rendelő címe: 2220 Ve -
csés, Dózsa György út 50.

A meghirdetett gyermek háziorvo-
si körzet praxisjoga térítésmentesen
kerül átadásra a nyertes pályázó ré-
szére.

Faültetés
Lezárult a faültetési akció. A jelent-
kezés megtörtént, de a korábbi felhí-
vás szerint az igénylés véglegesítésé-
hez a befizetett csekket, illetve az uta-
lás igazolását az ügyintézőnek be kell

mutatni, vagy e-mail-re kell megkül-
deni legkésőbb 2022. szeptember 14-
ig. A facsemeték kiosztására 2022.
november elején kerül sor. 

VT INFO

Helyi cég építheti
fel az új bölcsődét

A Damjanich utcában a korábban át-
adott Tipegők Bölcsőde mellett épül
az újabb. A közbeszerzési eljárás iránt
nagy volt az érdeklődés, összesen hét
ajánlat érkezett az önkormányzathoz.

A kiírás nyertese a legkedvezőbb
árajánlatot benyújtó vecsési Reo -
group Kft. lett – tudtuk meg Szlahó
Csa ba polgármestertől.

A nyertes pályázat 731 millió 933
ezer forint volt, de az uniós támoga-
tásból csak 492 millió forint fordít-
ható az építésre, ezért az önkormány-
zat költségvetéséből több mint 239
millió forinttal kell kiegészíteni a pá-
lyázaton elnyert támogatást.

A kivitelezési szerződést lapzártánk-
kor írták alá a felek, ezt követően kerül
sor a munkaterület átadására.

Vecsés Város Önkormányzata a
VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 számú

Mi történt

2022
júliusában?
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pályázaton elnyert európai uniós tá-
mogatás felhasználásával egy négy
csoportszobás, 56 férőhelyes bölcső-
dét alakít ki a Damjanich utcai Ti -
pegők tagbölcsőde (amelyet szintén a
mostani nyertes, a Reogroup Kft. épí-
tett) szomszédságában. A 721 négy-
zetméter területű épületben két gon-
dozási egységet alakítanak ki, a cso-
portszobák mellett melegítőkonyhával,
fejlesztőszobával és kiszolgáló helyisé-
gekkel. A tervezéskor nagy hang súlyt
fektettek a fenntarthatóságra, amit az
alacsony hőátbocsátási tényezőjű
épületszerkezetek mellett energia ha-
tékony fűtőberendezés és napelemes
rendszer kiépítése segít.

Emellett a bölcsőde teljes körű
akadálymentesítése is biztosított lesz.

Az épület mögött két részre bon-
tott 1276 négyzetméteres játszóudvart
alakítanak ki, mindkét felén játszó-
eszközökkel, homokozóval és ködpá-
rásítóval.

A bölcsőde előtti közterületen tér-
kő burkolatos parkolókat – ebből egy
akadálymentes – a főbejárat előtt kis
közteret alakítanak ki.

Az említett részleteken túl a kony-
ha ÁNTSZ előírásainak megfelelő
eszközbeszerzése, valamint a teljes
bölcsődei működéshez szükséges bú-
torok, játékok és használati eszközök
beszerzése is megtörténik.

A beruházás várhatóan 2023. má-
jus 30-ára készül el. 

VN

„A legnehezebb
időszakon is túl
tudtak lendülni

a kitartó munkával”
Semmelweis Ignác születésének

évfordulóján, július 1-jén köszöntötték
a vecsési egészségügyi dolgozókat. Az ün-

nepségen elismeréseket is átadtak
a kimagasló munkát végző kollégáknak.

Semmelweis-napot, azaz a magyar
egészségügy napját 1992 óta ünnep-
lik Magyarországon. Jellemzően ezen
a napon adják át az egészségügyi szak-
mai elismeréseket, és a vecsési egész-
ségügyi dolgozókat is ezen a napon
köszönti az önkormányzat.

A Telepi úti szakrendelő épületé-
ben megtartott ünnepségen dr. Szar -
vas Tibor igazgató főorvos köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Szla hó Csa -
ba polgármesternek adta át a szót,
aki köszöntőjében a koronavírus-jár-
ványra utalva hangsúlyozta, borzasz-
tó nehéz időszakon vagyunk túl,
amely különösképpen az egészség-
ügyet érintette. Az egészségügyi dol-
gozókat méltatva elmondta, büszke
rájuk, amiért a legnehezebb idősza-
kon is túl tudtak lendülni a kitartó
és jól szervezett munkával. Hoz zá -
tette, nem csak az elvégzett munkára
lehet büszke a város, hanem az egész-
ségügyi intézmények fizikai megjele-
nésére és felszereltségére is. Országos
szinten is ritkaság, hogy egy húszezer
fős városnak ilyen jó állapotban lévő
és jól felszerelt szakorvosi rendelője,
mentőállomása és alapellátási köz-
pontja van.

LÁTVÁNYTERV
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– Nyilván ezért áldozatot is kell hoz-
ni, hiszen biztosítanunk kell a feltéte-
leket, de hála Istennek, ezt minden év-
ben tudjuk teljesíteni. Fontos szá-
munkra, hogy az elért színvonalat
továbbra is meg tudjuk őrizni – mond -
ta Szlahó Csaba, hozzátéve, hogy az ön-
kormányzat idén a szakorvosi rendelő
épületén szeretne végrehajtani egy
nagyobb energetikai korszerűsítést,
mely hez a városi költségvetésben el-
különítették az anyagi forrásokat.

Az intézmények vezetője, dr. Szar -
vas Tibor foglalta össze az elmúl két
év fontosabb beruházásait és esemé-
nyeit. Beszédében kitért a járvánnyal
sújtott időszak nehézségeire, kiemel-
ve, hogy a vecsési egészségügyi ellátó-
rendszer ez idő alatt is teljes kapaci-
tással működött. Az alapellátási köz-
pont oltópontként is működött, de
nem csak vecsésieket oltottak, ha-
nem a környező járások lakosait is,
ami jelentős többletterhet rótt a mun-
katársakra.

– Ezt nem tudtuk volna végrehajta-
ni, ha nincsenek segítségünkre a házi-
orvosaink és egyéb vállalkozó orvosa-
ink, ismerős egészségügyi dolgozók,
akik első szóra, mindenféle ellenszol-
gáltatás nélkül jöttek és segítettek –
hangsúlyozta dr. Szarvas Tibor.

A jó hangulatú ünnepséget Schlan-
ger András előadása színesítette to-
vább. A színművész szinte már haza-
jár a vecsési szakrendelőbe, ez volt a
kilencedik alkalom, hogy előadóként
részt vett a Semmelweis-napon.
Ezúttal Arany János: A bajusz című
balladáját adta elő, nagy sikerrel.

Az ünnepségen Szlahó Csaba pol-
gármester és Frühwirthné Halász Me -
linda alpolgármester helyi kitünteté-

seket adott át az egészségügyi dolgo-
zóknak.

Köszönő oklevél elismerésben ré-
szesült az intézmény három munka-
társa:

dr. Orbázi Zsuzsa, (fotón) dr. Pál And rás
(fotón) és dr. Vajda Mária. Elis me rő ok-
levél kitüntetést vehetett át Pin tér né
Somodi Erzsébet. A Vecsésért Élet mű-
díjat Török Árpádnénak adományozta
az önkormányzat. A kitüntetést a vá-
rosi ünnepségen adták át számára.

Egész éves munkájuk elismerése-
ként a vecsési egészségügyi dolgozó-
kat pénzjutalomban is részesítette az
önkormányzat. Szlahó Csaba polgár-
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mester ezzel kapcsolatban elmondta:
„Az igazi erő nem a falakban van, ha-
nem a várvédők lelkében, jelen esetben
az egészségügyi dolgozók lelkében lako-
zik. Igyekeztünk egy kis támogatást biz-
tosítani, amellyel szeretné a város meg-
köszönni azt a sok-sok munkát, amit e
falak között végeznek az emberek.”

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT

Két napra
mesevilággá vált
a városközpont

Két évvel ezelőtt rendezték meg a leg-
utóbbi Mesefesztivált, aztán jött a ko-
ronavírus-járvány, a többit pedig már
unásig ismételtük, a lezárások és
egyéb intézkedések miatt nem lehe-
tett megtartani a város leginkább várt
rendezvényeit sem.

A járvány nagyobb hullámai sze-
rencsére lecsengtek, így július 8-10.
között nem volt akadálya annak,
hogy újra a legkisebbek vegyék birto-
kukba a város központját, melyet a
Bálint Ágnes Kulturális csapata most
is kitűnő érzékkel és ötletekkel vará-
zsolt igazi mesevilággá a sok gyerek
legnagyobb örömére.

A fesztivál idén háromnapos volt.
Július 8-án a Bálint Ágnes Emlékház
adott otthont az első eseménynek: a
hangulatos kertben felállított színpa-
don a népszerű Kukori és Kotkoda
rajzfilmsorozat ihlette színdarabot –
melyet Varsa Mátyás rendezett – néz-
hette meg a közönség. Az előadás telt
ház előtt zajlott és nagy sikert aratott,
erről részletesebben Németh Ágnes
cikkében olvashatnak.

A X. Bálint Ágnes Mesefesztivál hi-
vatalos megnyitója szombaton délben
volt, ezt megelőzően a New World
pro  fesszionális táncbemutatójával kel-
lőképpen megalapozta a fesztiválhan-
gulatot. A villámcsődület után a kul-
turális központ igazgatója, Kis Tóth
János köszöntötte a gyerekeket és szü-
leiket. A városközpont teljes terüle-
tén zajlottak a programok, mindkét
napon számos játék és foglalkozás
várta a gyerekeket és szüleiket. No, és
persze árusok, bár idén mintha keve-
sebb árusító pavilonnal találkoztunk
volna, mint két évvel ezelőtt. Ez talán
nem is volt akkora baj, a szülők pénz-
tárcájának egész biztosan nem.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a klasz-
szikus mesék vitték a prímet a feszti-
válon, az ország legnevesebb kőbáb-
színházait sikerült elcsábítani a ren-
dezvényre, és a gyerekek imádták az
előadásaikat.

A játékok és a foglalkozások zöme
is a régebbi időkből építkezett, igazi
felüdülés volt erre a kis időre kisza-
kadni az elektronikával átszőtt hét-
köznapokból, helyette kézzel fogható
játékokkal, társas programokkal, hús-
vér emberek előadásával töltekezhet-

102



103

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

tek a résztvevők. Kuriózum volt a
bábjáték és a színjáték automata, a
verklis karaoke, a Napsugár Báb szín -
ház Egérkisasszony bábkiállítása, il-
letve a Bálint Ágnes Emlékházban
felsorakoztatott játékok sokasága, me-
lyek többsége remek kézműves alko-
tás volt.

Újdonság volt az idei fesztiválon
az anya- és apatanya, a két sátor a gye-
rekeknek és a szülőknek egyaránt kí-
nált elfoglaltságot. Az anyatanyán el-
sősorban szépülni lehetett, míg az
apatanyán inkább a kétkezi büty kö ré -
szés, a férfiasabb elfoglaltságok kerül-
tek előtérbe.

A gyerekek nagy kedvence volt a
vízidodzsem, a ládavasút és a forgó
hordó. A Gammel kör kézműves fog-
lalkozását is sokan látogatták, és az
óriás társasjátékok is folyamatosan
használatban voltak.

Az emlékház és a kulturális köz-
pont között kisvonat és nosztalgia
buszjárat szállította a fesztiválozókat.
Röpke 60-as évekbeli időutazáson ve-
hettek részt, akik felültek a tűzpiros
veterán Ikarus 311-esre.

A fesztivált mindkét napon kon-
certtel zárták, szombaton a Buborék

együttes lépett fel a Mazsola Bau-Styl
nagyszínpadon, vasárnap pedig az Apa-
cuka együttes táncoltatta meg a fesz-
tiválozó gyerkőcöket és a táncosabb
lábú szülőket.

Az időjárás szerencsére kegyes volt
a rendezvényhez. Két évvel ezelőtt a
fesztivál végét elmosta az eső, de idén
végig gyönyörűen sütött a nap. Csak
az olykor felerősödő szél okozhatott
néhány kellemetlen pillanatot, de
összességében minden adott volt ah-
hoz, hogy remekül érezze magát, aki
a Mesefesztivált választotta hétvégi
programnak.

Öröm volt nézni, ahogy a sok gye-
rek és szülő a játékok sokasága között
egymásra figyelve együtt tölti el az
idejét. Nem szégyen újra összebarát-
kozni a gyermeki énünkkel, aki mind -
annyiunk lelkében ott lakozik , játsza-
ni, fityiszt mutatni a sok nehézség-
nek, a baljós hétköznapoknak, me  lyek
előttünk állnak. Töltsenek minél több
időt családi körben, legyenek együtt
gyermekeikkel, unokáikkal, barátaik-
kal, mert ez az, ami igazán számít az
életben. Nekünk ezt is üzente a X.
Bálint Ágnes Mesefesztivál.

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA

A X. Bálint Ágnes
Mesefesztivál

az Emlékházban
Milyen jól összecseng: 10 éves fesztivál
egy 100 éve született írónő tiszteletére.

És milyen jól sikerült! Tizenegy
éves fennállásunk alatt egy-egy alka-
lommal ennyien még soha nem ke-
resték fel az Emlékházat! Talán be-
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tudható ez a postcovid szindrómának
– a hosszas elszigeteltség utáni szóra-
kozási vágynak; esetleg a jól választott
időpontnak, amikor már túl vagyunk
a gyereknapi ünnepségeken, ugyan-
akkor az emberek nagy része még
nem utazott el nyaralni; illetve nem
utolsó sorban a BÁKK-nak, ahonnan
sok segítséget kaptunk. 

A jubileumi év keretében kivéte-
lesen már július 8-án, pénteken meg-
nyithattuk kapuinkat egy igen ígére-
tes színdarabbal: a Kisspista színház
adta elő Varsa Mátyás színész-rende-
ző vezetésével a Kukori és Kotkodát.
A színdarab szereplői voltak: Hor -
váthné Gyurcsán Erika (Kotkoda),
Kresznerits Ádám (Ku kori), Szép
Dóra, Lenkefi István, Gallen Gábor,
Frics Dániel, Gombos Gyula, Csősz
Csenge, Hegedűs Ágoston, Varsa
Márton. 

Jelmez és díszlet: Kék Maja. Zene:
Kresznerits Ádám és Lenkefi István.
Rendezte: Varsa Mátyás.

Sajnos a darabról nem tudok be-
számolni, mert a szó szoros értelmé-
ben nem tudtam a közelébe férkőzni!

A nézők annyira kitöltötték a ren-
delkezésre álló teret, hogy talpalatnyi
helyet sem találtam, ahonnan leg-
alább normális fényképeket készít-
hettem volna. Ezért pl. „back stage”
fotóztam, akit előkaphattam. Viszont
azt állíthatom, hogy nagyon sikeres
volt a darab – ezt a hosszas és lelkes
tapsból jól meg lehetett ítélni! 

E mindössze kétórai nyitva tartá-
sunkon 500 látogatót számoltunk
össze! 

A szombati nap ugyanilyen láto-
gatottságú volt: a Paprika Jancsi báb-
előadáson, valamint a miskolci Cso -
damalom bábszínház Mazsola bábjá-
tékán szintén nem lehetett volna egy
gombostűt sem leejteni a nézőtéren.
Vasárnap a Napsugár bábszínház lépett
fel két darabbal: a Bolondos mesékkel
és az Utazás a csacsifogaton-nal.

Az előadásoktól eltekintve is sok
szórakozás várt a gyerekekre a kert-
ben. Megérkezett hozzánk Paprika
Jancsi csúzlizdája, ahol gubaccsal lehe-
tett a mozgó figurákra célozni. (A gu-
bacs egy dió nagyságú képződmény,
amelyben régebben a gubacslégy lárvá-
ja rejtőzött.) A figurákat egy biciklivel
lehetett mozgatni, a biciklit pedig a
mindenkori vesztes hajtotta. Imádták
a gyerekek! 
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Nagyon kedves volt, és a kicsik ál-
tal szintén nagy örömmel birtokba
vett, általunk csak „Mazsola hétköz-
napjai”- ként emlegetett Sáfrány Lász -
ló Ökocsiga kemencés parasztudvara.
Apró kályhák, kis kemencék, terített
asztalkák, textilből igen tehetségesen
varrt zöldségek hívogatták a gyereke-
ket sütéshez-főzéshez. 

Sok egyéb szórakozás várta még a
gyerekeket, de már csak egyet emlí-
tek: a Bálint Ágnes Óvoda kreatív ve-
zetője és óvonéniei önkéntesként
szak szerűen segítettek nekünk szóra-
koztatni az apróságokat „csutkababa”
készítéssel, tökházba céldobálással,
többféle kirakóssal. Nagyon köszön-
jük nekik, hogy a látogatóinkra szán-
ták a szabadidejüket!

Mint ahogy köszönjük a család-
nak és önkénteseinknek a segítséget
a lebonyolításban. Külön kiemelen-
dő Erős Balázs, aki kezdő középisko-
lás, de már igen hatékonyan megküz-
dött a problémákkal. 

Nagyszerű móka volt!
SZÖVEG: NÉMETH ÁGNES

FOTÓK: EMLÉKHÁZ

Elhunyt Varga Zsigmondné
(1930-2022)

Varga Zsigmondné, mindenki által
szeretett Olgi néni 29 éven át volt az

Andrássy iskola (és korábbi nevű elő-
dei) pedagógusa. Sárospatakon szüle-
tett, és ott szerzett diplomát. Imádták
a gyermekek, szerették és tisztelték
kollégái.

Vecsés Nagyközség Önkormányza-
ta munkásságát Vecsés Ifjúságának
Oktatásáért, neveléséért Oklevél és
emlékplakettel ismerte el. Hosszú pá-
lyafutását 2018-ban Vasdiploma át-
adásával ismerte el egykori iskolája.

VT INFO – GÁL ISTVÁN

Sport – Íjászat
A Vecsési Sportegyesület íjászai a nyá-
ri hónapokban sem pihentek. Bő egy
hónappal ezelőtt Bognár Attila a
Távlövő Országos Bajnokság harma-
dik helyét szerezte meg. Jó szereplését
az Országos Távcéllövő Bajnokságon
ismételte meg, ahol szintén a dobogó
harmadik fokára állhatott fel a ver-
seny végén. Ugyanezen a versenyen
Kocsis Imre a negyedik helyet szerez-
te meg, a vecsési sportoló érdemeit
emeli, hogy egy olyan versenyágban
szerepelt nagyon jól, amely nem az ő
kategóriája.

Oromos Zsolt a turulmezei viadalon
szerezte meg a második helyet. A szak-
osztály új versenyzőjétől a képességei
alapján további érmeket is várnak.

Zólyomi Zoltán és Katalin, Prém
Eleonóra és Grósz Tamás az Arany
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Sólyom Íjász Egyesület füzesgyarmati
VII. Tanácserdei történelmi öröm-
íjász versenyén szerepeltek. Zólyomi
Zoltán második helyen, Prém Ele o -
nó ra a harmadik helyen végzett.

A Soproni Lővér Íjász Egyesület
szervezésében tartották meg az Erdő-
Háza 3D terepíjász versenyt, ahol
Mészáros Bence a juniorok között áll-
hatott fel a dobogó második fokára,
Mészáros Krisztina pedig a felnőttek
között érte le a második helyezést.

VT INFO

FOTÓ: SZAKOSZTÁLY

Sport – Karate
Július 26-31. között rendezték meg
Hollandiában a XV. SKIF Karate
Európa-bajnokságot. 24 ország közel
600 versenyzője mérettette meg ma-
gát a viadalon. Magyarország váloga-
tott csapatában vecsésiek is képvisel-
ték magukat. A jó felkészülésnek meg
lett az ered ménye: Fridrich György
Masters kategóriában aranyérmet,
Barta Ro land Senior kategóriában
bronzérmet nyert.

Gratulálunk, és további jó ered-
mé nyeket kívánunk.

INFO ÉS KÉP: KARATE SZAKOSZTÁLY

COVID
A vírusokról korábban azt mondták,
hogy a nyár, a meleg nem kedvez a
terjedésének. Ezt az omikron vírus
ezt nem hallhatta, mert már június
végén újabb hullámot indított. Jú li us -
ban hatszor többen kapták el a fertő-
zést, közel 50 ezerrel nőtt az esetek
száma (1 978 321 fő összesen). Ez a
növekedés meglátszott a kórházban
kezeltek számánál is, ami a hónap vé-
gére megközelítette az ezer főt (993).
Lélegeztetőre viszont alig több (18 fő)
szorult, mint korábban. Sajnálatosan
duplájára nőtt (199 főre) az elhunytak
száma. A világban másutt is ugyan ez a
tendencia mutatkozott, de sehol sem
történt komoly korlátozásra sor. A
maszkviselés maradt ajánlott. de nem
kötelezően.

KAL INFO

JOBBRÓL A MÁSODIK FRIDRICH MESTER.
A KÉP BALSZÉLÉN A VECSÉSI DUDÁS LAJOS ÁLL,

AKI BÍRÓKÉNT VETT RÉSZT AZ ESEMÉNYEN.
BALRÓL A HARMADIK BARTA MESTER.

A seb el van mérgesedve, melyet hazulról
hoztam. A szív kitépetett termő földéből,
de gyökerei bennszakadtak. Nappal gondo-
lataim viszik lelkemet haza, éjjel álmaim.
Nem élünk, csak hervadunk e földbe
átültetve. Felfogadtuk, hogy feledni

fogunk mindent s azon vesszük észre
magunkat, hogy megloptuk lelkünket,
hírlapokban csak azt olvassuk, a mi
hazánkról beszél, ajkainkra önkénytelen
jönnek a Kárpátok alatti melódiák,
és azután úgy nyomja valami a szívet, mint
a ki nem sírhatott könny. Nincs betegség
a miénkhez hasonló. Nem gyógyulunk. 
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Önkormányzati
hírek

„Ugyanaz a bizonytalanság lépett fel
az önkormányzatoknál,
mint a háztartásokban”

Az orosz-ukrán háború felborította a
világ rendjét. Az energiaárak emelke-
dése és a gyorsuló infláció szerte a vi-
lágban komoly gondokat kezdett okoz-
ni. A magyar kormány augusztus else-
jétől megváltoztatta a villany és gáz
hasz  nálati díját.
A rezsicsökkentett, évek óta használt
minimális árakat a lakosságnak csak
egy bizonyos mennyiségig biztosítja a
továbbiakban, a felette elhasznált villa-
nyért és gázért ennél magasabb, de a pi-
aci árnál kevesebbet kell fizetni. Az ön-
kormányzatoknak és a gazdálkodó cé-
geknek a piaci árat kell fizetniük. A
kormány fenntartotta a korábban meg-
állapított ked vezményes üzemanyagára-
kat a magyar állampolgárok számára,
de csak ma gán gép ko csik ra, vállalkozá-
sok, állami és önkormányzati gépko-
csikra nem.

Idő elteltével a kontinens országai is
– gazdasági erejükhez mérten – igye-
keztek állampolgáraik számára mentő-
csomagokat nyújtani.

A gazdasági nehézségeket fokozta
az egész kontinenst sújtó aszály, ami
élelmiszerhiány rémét vetítette elő. 

Óriási anyagi terheket ró az állami
költségvetésre még a szerb határon je-
lentkező egyre nagyobb és agresszívabb
illegális migráns tömeg távoltartása,
valamint az ukrán menekültek foga-
dása, megsegítése. Ez elérte februártól
számítottan az egy millió menekültet.
Mindezekre az EU még nem biztosított
anyagi forrást, ezeke az állami költség-
vetés fedezi.

Szlahó Csaba pol gár -
mester a Wil li ams Te -
levízió Ve csé si Ma ga -
zin című műsorában
a gaz da  sági krí zis vá-

rost érintő gazdasági hatásairól beszélt.
Az itt elhangzott riportot szemlézte a
VT szeptemberi száma, amiből idé-
zünk, szerkesztett változatban:

– Ha azt mondom, hogy jelen pil-
lanatban az önkormányzatoknak is a
piacról kell megvenniük a gáz és a
villamos energiát, akkor ezzel min-
dent elárultam. Hatszorosára növe-
kedett a villamos energia és négysze-
resére a gáz ára.

– Az energiaárak drasztikus emel-
kedése miatt augusztusra elfogyott
Vecsésen az a keretösszeg, melyet az
intézményi rezsiköltségek kifizetésére

Mi történt

2022
agusztusában?
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különített el az önkormányzat. Erre a
célra, továbbá a közvilágítás költsége-
inek az emelkedése miatt év végéig
további 80-100 millió forintot kell
biztosítania a képviselő-testületnek.

– Ha felemelkedik az üzemanyag-
és az energiaár, akkor visz mindent
magával, a termelési költségektől a
szállítási költségekig. Láthatjuk pél-
dául, hogy mennyibe kerül egy be-
vásárlás a boltokban. Körülbelül dup -
lája, mint amennyit eddig költöt-
tünk rá.

A polgármester kifejtette, hogy az
energiaárak brutális emelkedése a gaz-
daság szereplőinek, sőt a nagyvállalatok -
nak is okozhat súlyos gondokat. Olyat is,
ami gyárbezárásokhoz, munkanélküli-
séghez, szociális válsághoz vezethet, ami-
nek részbeni kezelése már önkormány-
zati feladat is.

– Mindig a biztonságos üzemelte-
tést tartjuk a legfontosabb feladatun-
kat. Ha növekednek a kiadásaink és
csökkennek a bevételeink, akkor az
önként vállalt feladatinkat kell visz-
szafogni. A beruházásokból és a tá-
mogatásokból tudunk visszavenni,
hogy az intézmények és a város biz-
tonságos működésének a fedezetét
biztosítsuk. Erre az évre még tudunk
kalkulálni, de hogy jövőre mi várha-
tó, az attól függ, hogy milyen árakkal
és kiadásokkal kell számolnunk. Na -
gyon bízom benne, hogy az önkor-
mányzatnak nem kell visszavennie a
szolgáltatások megszokott színvonalá-
ból. Ha ez az ára, akkor inkább nem
építünk új járdát, hanem mindent
pénzt az üzemelésre fordítunk, hogy
működjenek az óvodáink, a bölcső-
déink, az egészségügyi intézménye-
ink, és minden egyéb, ami az önkor-

mányzathoz tartozik. Remélem, hogy
erre nem kerül sor, mert igyekszünk
úgy gazdálkodni, hogy mindenre jus-
son.

Az energiaárak mellett az élelmi-
szerárak drasztikus emelkedése is sok-
koló. Az önkormányzat által működte-
tett Központi Konyhának is szembe
kellett néznie a rezsiköltségek és az
alapanyagok féktelen drágulásával,
ami végül oda vezetett, hogy hosszú idő
után emelni kellett az ebédek árát. 

– Ez még mindig azt jelenti, hogy a
vecsési önkormányzat a normán felül
150 millió forinttal egészíti ki a kony-
ha működésének költségeit. Tehát ez
a városnak még mindig sokba kerül. 

Tarthatatlan, hogy az ételeket ki
kell dobni, mert a gyerekek nem
eszik meg. Azt kértük a konyha mun-
katársaitól, hogy írják össze, mit sze-
retnek a gyerekek, és többségében
ezeket az ételeket készítsék el.

A riport befejező részében Szlahó
Csaba polgármester hosszasan ecsetel-
te, hogy már régóta, a válság kirobba-
nása előtt döntő szempontnak tartot-
ták a közintézmények energetikai kor-
szerűsítését. Az elmúlt években je len tős
fejlesztések történtek a vecsési intéz-
ményekben. Nyí lás zá ró cserék, nap-
kollektorok és szigetelés került a ré-
gebbi épületekre, az újak pedig már a
mai kor előírásainak meg felelően, az
energiahatékonysági szempontok fi-
gyelembevételével épül tek.

KAL INFO

Beszélünk hosszan és szépen – s aztán azt hisz-
szük, hogy tettünk valamit.
A hallgatás és a nem szólás két különböző
dolog. 
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Elkezdődött
a Telepi úti

szakrendelő
energetikai

korszerűsítése
Augusztus 9-én átadták a munkate-
rületet a kivitelezőnek, a felújítás a
fűtési szezon kezdetére elkészül.

A korszerűsítés három részből áll:
a régi kazánok cseréjén kívül egy nap-
elemes rendszert is kialakítanak, to-
vábbá egy légtisztító berendezést is te-
lepítenek, amely az épület levegőjé-
nek fertőtlenítését, csírátlanítását
oldja meg. A kivitelezést a Thermik
Plusz Kft. végzi, a céget több pályázó
közül közbeszerzési eljárás keretében
választotta ki az önkormányzat. A
korszerűsítési munkák során öt új
kondenzációs kazánt telepítenek, ez-
által hatékonyabb és jobban szabá-
lyozható lesz a rendszer. A készülékek
a hőigénynek megfelelően kapcsol-
nak be,

A Szakrendelő a saját költségveté-
séből LED-es lámpákra cserélik az
összes régi fénycsöves armatúrát, va-
lamint a teljes szakrendelő festése is
megtörténik a nyár folyamán.

A szakrendelő épülete után az
Alapellátási Központban is a lehető
leghamarabb szeretnék kiépíteni a
napelemes rendszert.

VT INFO

Felfüggesztették
a kanyarodósáv

építését

Az állami költségvetés kiadásainak
csökkentése miatt az állam idén ezer-
milliárdos nagyságrendben halaszt el
beruházásokat. Folyamatban lévőket
nem állítanak le, így a kézilabda
munkacsarnok és a tanuszoda kivite-
lezése folytatódhat, de új beruházáso-
kat egyelőre nem kezdenek el. 

Szlahó Csaba polgármestert a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyve-
zető igazgatója korábban arról tájé-
koztatta, hogy 54 beruházásból kettőt
meghagyott az állam, az egyik a vecsé -
si nagysorompónál, a Dózsa György
úti kanyarodósáv volt, de végül a kö-
vetkező körben ezt is felfüggesztették.
Vecsés önkormányzata több éven át
dolgozott a beruházás megvalósításá-
ért, a tervek elkészítése több millió
forintba került, a munkálatokat nyár
elején kezdhették volna. Azt egyelőre
nem tudni, hogy mikor kerül újra na-
pirendre a kanyarodósáv kialakítása. 

VT INFO

ÁLL A SOR AA SOROMPÓTÓL GYÁL IRÁNYÁBA
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Állami ünnep
– augusztus 20.

„Legyünk büszkék
múltunkra és vigyázzuk

közösen a jövőt
gyermekeinknek”

A hidegfronttal érkező viharokra és a
csapadékos időjárásra figyelmeztető
előrejelzések miatt idén zárt térben, a
Bálint Ágnes Kulturális Központ szín-
háztermében tartották meg az augusz-
tus 20-ai városi ünnepséget.

Az elmúlt hetek időjárása több
szempontból sem volt ideálisnak ne-
vezhető, a rendezvények tekintetében
mégis kedvezőnek számított, hiszen
jó ideje nem kellett attól tartani,
hogy eső vagy vihar teszi tönkre a sza-
badtéri programokat. Legnagyobb
nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-
ára azonban megváltozott a helyzet.
Az időjósok már napokkal korábban
óvatosságra intették a szervezőket a
közelgő hidegfronttal érkező viharok
és bőséges csapadék miatt. Vecsés ön-
kormányzata nem kockáztatta meg,
hogy bőrig ázzanak az ünneplők,
ezért a megszokott helyszínről, a
Szent István térről a Bálint Ágnes
Ku lturális Központba vitték a városi
ünnepséget.

Az ünnepi műsor tíz órakor kez-
dődött a Himnusz közös eléneklésé-
vel, a hagyományokhoz hűen most is
a Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye -
sület Fúvószenekarának kíséretével.
Ezt követően a Balla Péter Nép dal -
kör produkciója következett, mely-
ben Edelényi népdalcsokrot és egy
magyarsági dalt adtak elő.

A folytatásban Kovács Márton ön-
kormányzati képviselő mondott ün-
nepi beszédet, melyben kifejtette,
hogy a magyarság történelmében az
államalapítás az egyik legfontosabb
esemény, és sorsfordító időszak volt
egyben. Hangsúlyozta, hogy Szent
István annak idején a keresztény hit
alapjaira építve tudott stabil viszo-
nyokat teremteni. Egy erős, nyugati,
keresztény államot alapított, döntése-
ivel pedig végérvényesen kijelölte he-
lyünket Európában.

– Nekünk nem szabad letérnünk a
kijelölt útról, meg kell őrizni hagyo-
mányainkat, a ránk hagyott örökséget.
Csak így tudunk olyan országot, olyan
várost építeni, ahol jó felnőni, jó élni,
ahol mindenki biz tonságos otthonra
lelhet – mutatott rá.

Kovács Márton kiemelte, felelő-
sen, közösen, lokálpatriótaként kell
keresni a város számára a legjobb
megoldásokat, hogy a jelenkor kihí-
vásainak megfeleljünk.

– Számunkra a legfontosabb Ve -
csés város, az itt élő emberek közös-
ségének érdeke. A világban zajló tör-
ténéseket úgy kell értelmeznünk,

KOVÁCS MÁRTON KÉPVISELŐ AZ ÜNNEPI

BESZÉDET MONDJA
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hogy az abból fakadó hátrányokat ki-
küszöböljük, attól igyekezzünk meg-
óvni a helyi társadalmat, viszont az
előnyöket fordítsuk a saját közössé-
günk javára – mondta, hozzátéve,
hogy az önkormányzatiság eszméjé-
nek két alapvető eleme van: az egyik
a szabadság, a helyi önállóság elve, az-
az, hogy minden vecsési ügyről a he-
lyiek döntsenek.

A másik fontos eleme pedig a szol-
gálat.

– A helyi közösség vezetői szolgák,
nincs öncélú hatalmuk, csak köteles-
ségük, hogy az itt élőket mindenben
szolgálják, hiszen ők bíztak meg min-
ket közös ügyeink tisztességes, em-
berséges módon való vitelével –
hangsúlyozta, majd azzal zárta beszé-
dét, hogy „legyünk büszkék önnön
kultúránkra, múltunkra és őseinkre,
és vigyázzuk közösen a jövőt gyerme-
keinknek”.

Az ünnepi műsor Sári Évi és Ko -
csis Dénes musical és operett előadá-
sával folytatódott, majd Szlahó Csaba
polgármester és Mohainé Jakab
Anikó jegyző átadta a városi kitünte-
téseket.

A képviselő-testület Köszönő Ok -
levelet adományozott Liptai Rita ré-
szére, aki 23 éve dolgozik a polgár-
mesteri hivatal igazgatási osztályán
hatósági ügyintézőként. Köszönő Ok -
levél kitüntetést vehetett át Ligetfalvi
Péter, aki 2001 szeptemberében tele-
pülésmérnökként kezdte pályafutását
a polgármesteri hivatalban. Jelenleg a
főépítész iroda munkatársa.

Szintén Köszönő Oklevél kitünte-
tésben részesült Zemenné Leimeter
Szilvia, aki 2002 óta dolgozik a pol-
gármesteri hivatal igazgatási osztá-

lyán, hatósági ügyintézőként. Szilvia
2018-ban anyakönyvi szakvizsgát tett,
azóta több tucat házasságkötésnél
működött közre.

A képviselő-testület Elismerő Ok -
le vél kitüntetésben részesítette Ben -
csik Lászlónét, aki 1992 óta a polgár-
mesteri hivatal pénzügyi osztályának
munkatársa. Elismerő Oklevél kitün-
tetést vett át Báthori Pálné, aki több
mint 35 éve dolgozik a polgármesteri
hivatal adó osztályán. 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT BÁTHORI PÁLNÉ, 
BENCSIK LÁSZLÓNÉ, LIPTAI RITA

ÉS LIGETFALVI PÉTER

AZ ÚJ KENYÉR MEGSZEGÉSE ZENEKARI KÍSÉRETTEL.
SZÓLÓT JÁTSZIK IFJ. FAZEKAS JÓZSEF
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A kitüntetések átadása után ün-
nepi ökumenikus ima következett,
majd a történelmi egyházak képvise-
letében megáldotta az új kenyeret
Heinemann Ildikó evangélikus lel-
kész, Huszka Mihály plébános és
Dömötör Norbert református lelkész.
A megszentelt új kenyeret Mohainé
Jakab Anikó, Szlahó Csaba és Kovács
Márton szelte fel, majd a hagyomá-
nyokhoz híven szétosztották a megje-
lentek között.

Az ünnepség a Szózattal zárult.
VN, 

FOTÓ: KOLONICS CSABA

Idén is a VHZ
fúvószenekara
fújta a talp alá

valót 

Murcifesztivállal zárult
a nyár Vecsésen

Tizedik évfordulóját ünnepelte au-
gusztus 27-én a Vecsési Murcifeszt.
Az első fesztivált még 2013-ban ha-
gyományteremtő céllal rendezte meg
a Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye -
sület és a Vecsési Borbarátok Egye -
sülete Fazekas József ötlete alapján. A
szervezők immár egy évtizede tartó ál-
dozatos munkájának köszönhetően
kijelenthetjük, hogy elképzelésük be-
vált, az eseményből hagyomány lett,
a fesztivált pedig akár a város nyárzá-
ró rendezvényének is nevezhetjük. 

A murcikészítés tudományára az
ötletgazda, Fazekas József hívta fel a

figyelmünket, ugyanis jó murcit ké-
szíteni nem könnyű feladat. Az ital
tulajdonképpen a bor születésének a
második állomása, a must és a bor
közötti átmenet, de a folyamatos er-
jedés miatt csak rövid ideig marad
meg ebben az enyhén szénsavas álla-
potban. A murci készítőjének résen
kell lennie, hogy elkapja a legideáli-
sabb pillanatot, amikor az ital a leg-
zamatosabb állapotban van. 

A megjelenteket Fazekas József kö-
szöntötte, ezt követően Mohainé Ja kab
Anikó jegyző nyitotta meg a fesztivált.
A város jegyzője felidézte a kezdeteket,
hozzátéve, hogy a Murcifeszt napjaink-
ra beépült a városi rendezvények sorá-
ba. Az egyesület tagjainak megköszön-
te a munkát, amit az előkészítés és a le-
bonyolítás során megtettek, hogy a
közönség jól érezhesse magát. 

A jegyzőt követően Huszka Mihály
atya szólt a fesztivál résztvevőihez.
Köszöntőjében kitért a hazánkban is
komoly károkat okozó aszályra. El -
mondta, a szőlő azért nem sínylette
meg a szárazságot, mert mélyre nyúló
gyökere van. 

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ KÖSZÖNTI A

VENDÉGEKET, OLDALT IFJ. FAZEKAS JÓZSEF, A
MURCIFESZT ÖTLETGAZDÁJA LÁTHATÓ
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– A szőlő üzenete, hogy akkor tu-
dunk újjá születni, a nehézségeket, a
válságos időszakokat átvészelni, ha
mélyek a gyökereink – hangsúlyozta
Huszka Mihály. 

Az atya beszéde végén megáldotta
a murcit, majd a Borbarátok egyesü-
letének elnöke, Petz Márton és az idei
murci készítője, Sárosi István csapra
verte a hordót. 

Ezt követően elkezdődött a zenés,
táncos mulatság, melyhez a zenét
idén a Vecsési Hagyományőrző Ze -
ne egyesület Fúvószenekara szolgál-
tatta.

A családias hangulatú rendezvé-
nyen senki nem maradt szomjas – hi-
szen a murci mellett a Vecsési
Borbarátok által kínált borokból is
lehetett fogyasztani –, de éhes sem,
mert a jó italok mellett finom falato-
kat is lehetett fogyasztani. 

SZÖVEG ÉS KÉP: VN

Emberléptékű
meseország
Száz éves lenne

Bálint Ágnes írónő 

Bálint Ágnes születésének 100. évfor-
dulója alkalmából több napon átíve-
lő ünnepség-sorozatot tartottunk az
Emlékházban augusztus 23. és 27. kö-
zött. Miután lehetetlenség ennyi tör-
ténést részletesen leírni, csupán né-
hányat emelek ki a jobbnál-jobb ese-
mények sorából.

A keddi délután a felnőtteké volt.
Egy pohár pezsgővel fogadtuk őket,
majd Szlahó Csaba polgármester úr
megnyitotta az ünnepséget. Utána
Szappanos Krisztina beszélgetett Bá -
lint Ágnesről és műveiről Marék Ve -
ro nika írónővel, Szimonidész Haj na l -
ka illusztrátorral, Bánszki Kristóf for-
gatókönyvíró – rendezővel és Cakó
Ferenc animációs-film rendezővel,
akinek egyik homokanimációját fel-
vételről láthatta is a közönség.

Kiss Gábor, a Vecsési Honismereti
Kör elnöke összeállításában tablóki-
állítást rendeztünk az emlékház igen
érdekes történetéről, ahol kiállításra
került egy darab abból a márványlép-
csőből, amely Sissi lába nyomát őrzi.
A sláger azonban az a szépen helyre-

HUSZKA MIHÁLY PLÉBÁNOS ATYA

PETZ MÁRTON, A BORBARÁTOK EGYESÜLETE

ELNÖKÉNEK KÍSÉRETÉBEN

SÁROSI ISTVÁN KÍNÁLJA A MURCIJÁT
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állított gazdasági pecsét volt, amelyet
Vecsés városnak sikerült megszerez-
nie, rajta a felirattal: „Gróf Andrássy
Ala dár vecsési uradalma”. A ház
ugyanis, miután az Andrássyak kez-
detben vadászháznak használták, ké-
sőbb Andrássy Aladár tejgazdaságá-
nak központja lett. 

Augusztus 24-én kertmozizásra
hívtuk látogatóinkat. A Szeleburdi
csa lád című film volt műsoron aján-
dék popkornnal és nosztalgikus mál-
naszörppel. Magunk sem gondol-
tuk, hogy milyen hangulatos, laza es-
te kerekedik belőle! Voltak, akik
pokrócot hoztak magukkal, és a fűre
telepedtek. 

Augusztus 26-án, pénteken dél-
után a gyerekek Bálint Ágnes könyv -
alakban megjelent első meseregényé-
ből készült Elvarázsolt egérkisasszonyt
tekinthették meg Fogi szín  háza elő-
adásában. Előadás után kézműves fog-
lalkozás keretében fonalból megfor-
mázhatták a mese főszereplőjét, Fáni
egeret, akit az a balszerencse ért, hogy
egy rövid nassolás után helyre kis bo-
szorkánnyá változott.

Vecsési jubileumi ünnepségsoro-
zatunk utolsó napja aug. 27-e, szom-
bat volt. Újdonságként felállítottuk
a „mesterségek utcáját”. Itt a gyere-
kek megismerkedhettek a bábkészí-
téssel, a kalligráfiával (szépírás), ahol
ki lehetett próbálni, miként fog a fa-
ragott lúdtoll, valamint saját képes-
lapot is lehetett nyomtatni Bálint
Ágnes figuráival egy filmfelvételhez
készült hatalmas nyomdagéppel, az
1848-as Heckenast-féle gép korhű
másával. 

Fontos újdonság, hogy a gyerekek
belekóstolhattak olyan nehéz foglal-

kozásba, mint a szinkronizálás: ki-
próbálhatták, ők milyen hangon szó-
laltatnák meg Frakkot, Lukréciát vagy
Szerénkét. A Cinemira társaság út-
mutatása alapján pedig saját „animá-
ciós” filmet is készíthettek! Az elké-
szült műveket később e-mailben kap-
ták meg. 

Természetesen voltak jó élőadá-
sok is: délelőtt a Bálint Ágnes Óvoda
kis ovisai adtak elő egy Mazsola jele-
netet, majd az Andrássy iskola elsős
és negyedikes diákjai következtek egy
szép összeállítással. A Szeleburdi csa-
ládból vett részleten egészen elérzé-
kenyültünk! 

AZ ANDRÁSSY ISKOLA NEGYEDIKESEI

ISMERKEDÉS A FŐHŐSSEL
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Délután a Napsugár együttes kö-
vetkezett egy nagyon profi Frakk elő-
adással, amely után Frakkékat meg is
lehetett simogatni. A legvégén érkező
Sipos gazda olyan közvetlenül beszélt
talajfajtákról, növényekről és állatok-
ról, hogy nemcsak a gyerekek követ-
ték feszült érdeklődéssel, hanem a
felnőttek is. 

Szép volt, jó volt, érdekes volt; kö-
szönjük mindenkinek, aki eljött ve-
lünk ünnepelni Bálint Ágnes száza-
dik születésnapját!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: NÉMETH ÁGNES

Sport – Kajak

A parakajakos Varga
Katalin lábtörése után
négy hónappal nyert

vb-bronzot

Varga Katalin bronzérmet szerzett a
paraversenyek KL2 200 méteres szá-
mában a tokiói paralimpián két brit
versenyző mögött. Idén egy hónapon
belül két kontinens viadalon is megis-
mételte ezt a teljesítményt.

Bár a tavalyi ötkarikás játékok
után úgy fogalmazott az MVM Sze -
gedi VSE sportolója, hogy szeretne
előre lépni és legalább az egyik britet
megelőzni, most mégis úgy érzi, az a
bizonyos pohár nem félig van tele,
hanem nagyon is tele van.

Arról ugyanis kevesen tudtak,
hogy idén márciusban spirális törést
szenvedett a combjában és akkor úgy
tűnt, egész idei szezonja elúszott.

– Sok munka kellett ehhez a
bronzéremhez. Sokkal több munkám
van abban, hogy nem vallottam ku-

darcot, mint máskor – mondta a
min  dig örök optimista sportoló, akit
az sem tudott lelombozni, hogy az el-
ső válogatót négy héttel a törése után
rendezték.

Először júliusban a kanadai Ha -
lifaxben rendezett kajak-kenu világ-
bajnokságon is harmadik helyen vég-
zett. Sportolói nagyságára jellemző,
hogy a vb-ről hazatérve is folyamato-
san edzett, hogy az augusztusi Eu -
rópa-bajnokságon is részt vehessen,
ahol szintén a KL2 200  méteres ver-
senyen indult. Varga Katalin a mün-
cheni multisport Európa-bajnoksá-
gon szintén bronzérmet szerzett.

VT

Sport – Darts
Vecsési ezüstérem

a csapatkupán

Augusztus utolsó hete a legrango-
sabb kupasorozaté, a Magyar Kupáé
volt. Szombaton egyéniben a követ-
kező eredmények születtek: 9. Börzsei
János, 17. Helfrich Patrik, 25. Németh
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Péter és Papp Rajmund, 33. Zavilla
Tibor, 49. Jakab Péter. 

Vasárnap a csapatoké volt a fősze-
rep. A VSE I. csapata 6 ellenfelet le-
győzve a döntőig menetelt. A döntő-
ig vezető út is óriási siker, válogatot-
takkal teletűzdelt erős csapatokon is
felülkerekedtünk. A döntőben sem
adtuk könnyen. A szombathelyi csa-
pat csak a döntő legben tudott dia-
dalmaskodni. Egy gyönyörű ezüstér-
met szerzett a csapat. Ez a siker igazi
országos siker, ami jól mutatja, hogy
az első csapat nagyon jó úton jár.

VT INFO

Sport – Íjászat

A vecsési íjászoknak tényleg van
okuk a büszkeségre, hiszen nagyszerű
eredményeket értek el a Pályaíjász
Országos Bajnokságon. Sárosi Ildikó
női hunting reflex kategóriában új
országos csúcsot felállítva lett magyar
bajnok. Vörös Emese női hunting ref-
lex országos bajnoki 2. helyezett.
Mednyánszky Anna szintén női
hunting reflex 4. helyezett. A férfiak-

nál Stefkovics Nándor a hunting ref-
lex versenyszámban szerezte meg az
országos bajnoki 2. helyezést, Földi
Krisztián bronzérmes lett, Nagy Zsolt
a 4. helyen fejezte be a versenyt, Ké -
kesi Gergő 5. lett. 

A seniorok között Kis Imre méret-
te meg magát, és a magyar bajnokság
bronzérmeseként térhetett haza. 

Mészáros Bence az ifik között szer-
zett aranyérmet. Kiss István bare-bow
versenyszámban 3. helyen zárta a ma-
gyar bajnokságot. 

VT INFO

FOTÓ: ÍJÁSZ.

COVID
A hónapban kicsit tovább emelke-
dett a megbetegedettek száma, és
meghaladta a két milliót (2 048 547
fő). A kórházban kezeltek száma (978
fő) csökkent, a lélegeztetőre szorultak
száma (23) nőtt. Az időszakban el-
hunytak száma több lett, és a járvány
teljes ideje alatt elveszített életek szá-
ma 47 291 fő lett. Az új oltások szá-
ma változatlanul 3 ezer körüli volt,
alig változott a hónapban.

KAL INFÓ

A VSE I. MAGYAR KUPA EZÜSTÉRMES

CSAPATA: HELFRICH PARTIK,
PINCZÉS DÁNIEL, PAPP RAJMUND,

BÖRZSEI JÁNOS (CSK), JAKAB PÉTER,
NÉMETH PÉTER
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Önkormányzati
hírek

Felújították az iskola
kerítését 

Tanévkezdésre elkészült a Halmi Te -
lepi Általános Iskola új kerítése. A ré-
gi, elavult kerítés állapotát tekintve és
esztétikailag is megérett a cserére, a
bejárati résznél teljes hosszában fel
kellett újítani. Az iskolánál új járda
és parkoló is épül, így lesz teljes a fel-
újítás.

Sporttal
kapcsolatos
beruházások

várhatók
Czibolya Zoltán, a sportbizottság el-
nöke elmondta, hogy a társasági adó-
ból befolyó támogatásokat központi-
lag csökkentették, ezért Vecsésen is
szűkülnek a sportberuházásra fordít-
ható összegek, de a tavalyról áthúzó-
dó fejlesztések pénzügyi forrása biz-
tosított. Ennek keretében újíthatják
fel egy 170 méteres szakaszon a Dó -
zsa György úti sporttelep kerítését, il-
letve egy kisebb pályafelújítás is sze-
repel a tervek között. 

A közeljövőben az új sportcent-
rum lelátói is megérkeznek. A nagy-
pálya mellett egy 128 és egy 80 fős le-
látót alakítanak ki, a műfüves pálya
mellett pedig kétszer 24 fős lelátót
helyeznek el. A felsorolt fejlesztések
mintegy 30 millió forintból valósul-
hatnak meg. 

Közterületi tervek
Halmy téren épülő kézilabda csarnok
környékén az önkormányzatnak is van
feladata, többek között a parkolók és a
járda építése is városi költségvetésből

Mi történt

2022
szeptemberében?

Az ambíció igen jótékony indulat. S ezt a kellemes
érzést a szegény emberek monopolizálják. Ha az
ambíció a magasabb szférákba kerül, ott már
elfajul nagyravágyássá 160



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

valósul meg, továbbá a csarnok mellet-
ti területet az önkormányzat parkosít-
ja,  és kialakít egy új játszóteret.

A játszótér terveit szeptember 6-án
mutatták be a testületnek. Czibor-
Gergics Ilona tervező elmondta, hogy
három új funkció, egy játszótér, egy
pihenőpark és egy saját testsúlyos
edzésre alkalmas gépeket magában
foglaló fitneszpark kapna helyet a te-
rületen. A tervezéskor az is felmerült,
hogy az Alapellátási Központ elé ter-
vezett Generációk kútja díszkutat is
itt helyeznék el. 

A játszótér központi eleme egy
nagyméretű sokfunkciós vár, emel-
lett hinták, csúszdák és nagymozgá-
sos játékok, trambulin és forgó hinta
is helyet kapna a parkban. Az egé-
szen kicsi gyerekek számára egy tér-
határolóval ellátott homokozót és ru-
gós játékokat helyeznének el. 

A tér belső járdáit térkő boríthat-
ja, hangsúlyosak lennének a zöldte-
rületek – mintegy 1100 négyzetméter
aktív zöldfelületet terveztek – továb-
bá 43 új facsemete ültetésével gyara-
pítanák a Halmi tér fáinak számát. A
nagyobb komfort érdekében ivó ku -
tat, mobilvécét, illetve pelenkázót is
elhelyeznének a szabadidőparkban.

VT INFO

Vecsés nem adná
a vízművet

az államnak 

A szeptember 6-ai testületi ülésen ju-
tott erre a megállapításra a város ve-
zetése, de így van ezzel a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. va-
lamennyi tulajdonosa, a szolgáltatási
területen lévő önkormányzatok. Szla -
hó Csaba polgármester elmondta, az
önkormányzatok nem szívesen adnák
át a víziközműcéget, de elképzelhető,
hogy nem marad más választásuk a
magas energiaárak miatt. A DPMV
Zrt. több vízműhoz mérten még vi-
szonylag szerencsés helyzetben van,
mert a cég működése év végéig bizto-
sított, a jövő év pedig nagymértékben
függ az energia árak alakulásától.

A DPMV Zrt. augusztus 25-én a
polgármesterek támogatásával levelet
küldött Palkovics László innovációs és
technológiai miniszternek, melyben
az integrációval kapcsolatos aggályo-
kat sorolták fel. Például, hogy a mi-
nisztérium tájékoztatóján bemutatott
ajánlat csak az év végéig jelent meg-
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oldást a működési költségekre, de azt
nem tudni, hogy mi várható a későb-
biekben. (A 2023-as költségvetés ben
mindössze 50 milliárd körüli támo-
gatást különítettek el az állami tulaj-
donú vízművek számára, ami nem azt
mutatja, hogy a töme ges cégátadás utá-
ni működési finanszírozás sal számol-
tak volna.) Az DPMV Zrt. emel lett azt
is nehezményezi, hogy az önkor-
mányzati szolgáltatók annak ellenére
nem kapnak egy fillért támogatást
sem, hogy nagyjából háromszor ak-
kora felhasználói kör és közműva-
gyon felett rendelkeznek, mint az ál-
lami vízművek, amelyek több mint
130 milliárd forint működési támo-
gatásban részesültek. 

– Attól tartunk a legjobban, hogy
a szolgáltatás minősége nem lesz
jobb, ha elkerül az önkormányzatok-
tól. Emellett a befolyásunk is kisebb
lesz vagy meg is szűnik, ami vélemé-
nyünk szerint nem szolgálja a lakos-
ság érdekeit. Ez az álláspontunk, vár-
juk a fejleményeket, hogy írásban is
válaszokat kapjunk a kérdéseinkre,
mert ez eddig nem történt meg –
mondta Szlahó Csaba polgármester. 

VARGA

Minden idők
legnagyobb
zajvédelmi
programja

Három évre elosztva mintegy 1,2 milli-
árd forint összegben minden idők leg-
nagyobb és legtöbb zajcsökkentő megol-
dást nyújtó lakossági zajvédelmi prog-

ramját indította el szeptember 1-jén a
Budapest Airport Szomszédjaiért Ala -
pítványon keresztül a Budapest Airport.

Vecsés, Üllő és három fővárosi ke-
rület mintegy 4000 ingatlan tulajdo-
nosa érdekelt a programban. A Bu -
dapest Airport levelet küldött az érin-
tetteknek, amelyben leírták, milyen
lehetőségek vannak az akcióban.

Pótlólagos ablakszigetelés: a házak
lakó- és pihenőhelyiségeinek nyílás-
záróira ingyenesen kérhető olyan 6
mm vastagságú plusz üveg tábla az ab-
lak nyíló szárnyának belső felüle tére,
ami akár 10-12 decibellel csökkenthe -
ti a külső zajokat. 

Ablakcsere: 10 évnél idősebb abla-
kok ese tében a hálóhelyiségekben in-
gyenesen, egyéb lakóhelyiségekben
(pl. nappali) költségmeg osztással kér-
hető. 

Redőnytok szigetelése: olyan abla-
kok ese tében, ahol a redőny közvet-
lenül az ablak fe lett egy tokban talál-
ható, a redőnytok hang szigetelése is
ingyenesen kérhető. 

Szellőztető berendezés: olyan hang-
szige telt fali készülék is ingyenesen
kérhető a há lószobákba a nyugodt al-
vás érdekében, amely zárt ablak mel-
lett is friss levegőt juttat kint ről a há-
lószobába 

VT INFO

AZ ÖT POLGÁRMESTER, SZLAHÓ ÚR MELLETT

A CÉG VEZETŐJE
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De nehéz
az iskolatáska…

Minden stimmelt: nehéz volt az iskolatáska,
szép napos idő volt, és hagyományos volt
az iskolakezdés is. Reméljük, hogy a tanév
során a gyermekek jó kedvvel, nagy tudás -

szomjjal végzik majd tanulmányaikat.
Ebben a reményben ismertetjük

a város tanintézményeiben
a 2022/23-as tanévüket
kezdő diákok névsorát.

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola

és Gimnázium

1.a
Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára
Napközis nevelő: Pleskovics Sándorné

Agócs Tímea, Csordás Panni, Csű ri
Olivér Péter, Darnai Le ven te, Dobi
Maja, Dora Zsombor, Du chenka
Hédi Iringó, Györe Let ti, Hrabóczki
Sára, Huber Kin cső, Jan csek Mátyás
Csaba, Kallas Em ma, Kassai  Kinga
Anna Kassai Bo tond Ákos, Kiss
Má té, Kla marik Noémi, Köck Do -
mi nik La rion, La Torre Mátyás, Le -
hocz ki Le  vente, Lehoczki Lóránt,
Ma gyar Luca, Méri Luca Viktória,
Somlai Ádám Tamás, Tóth Ben de -
gúz, Tóth Eszter, Vad Lívia, Varbai
Henrietta, Varga Dávid, Vennes-
Lázár Gergely

1.b
Osztályfőnök: Varga Beatrix
Napközis nevelő: Petre Annamária

Agócs Balázs, Albert Ádám, Be -
recz ki Kornél, Bogdán Dusán Ga -
ra, Csendes Alexandra, Farkas
Zalán Péter, Fenyvesi Ádám, Hajdú
Zsófi, Harmath Krisztián, Horváth
Bertalan, Jáger Lilien Natasa, Kál -
lai Alexander Róbert, Kiss Polett,
Kozlok Nóra, Ladonicczki Lili, Lász -
l ó Máté, Mózer Judit, Niczuly Han -
na Szófia, Pintér Szabolcs, Po doba
Mia, Schmidt Viktória, Sel meci Emi-
li Lenke, Szabó Fanni, Szi geti Bi an -
ka, Torják Alíz, Tutor Nó ra Pi ros -
ka, Zaha Ádám Dániel

9.a
Osztályfőnök: Gyepesy Imola

Alföldi Hunor János, Báder Dóra,
Batári Dorina Adél, Bogár Kristóf,
Buri Kevin, Bús Ákos, Dorogi Ni -
ko lett, György Viktória, Harmath
Dániel, Kasa Nilla Zóra, Makai
Boglárka Doriána, Mokos Delani,
Mokos Melani, Otrokocsi Marcell,
Pesti Gréta Kata, Pinczés Laura,
Szabó Edina, Szabó Petra, Szegedi
Zsófia Karolina, Tóth-Hajnal Má -
té, Töröcsik Frank Dániel, Var ga
Benjámin, Veres, Zsófia, Zanyi Fer -
dinánd

9.b
Osztályfőnök: Oszoli Beatrix

Badó Máté, Bakó Zsombor Zoltán,
Bodó Márk Levente, Börcsök Ba -
bita, Breiteinstein Brúnó, Czi ne ge
Bálint Zsombor, Cser János, Csiz -
mazia Nóra, D. Tóth Laura, Fe kete
Viktória Krisztina, Fikó Dzsesszika
Letícia, Gonda Martin Tibor, Hra -
bov szky Gergő, Hrutka Milán Ist -
ván, Istenes Bonifác, Király Be ne -

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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dek Vajk, Kiss Valentina, Kozma
Vik tória, Mama Korina, Mészáros
Benedek, Nagy Jázmin Erika, Nagy
Sarolta, Nyalka Noémi, Péter Pan -
na Tamara, Plesa Martin, Sápi Szon  -
ja, Siklódi Alexandra Petra, To pa
Má té, Vass Zalán

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Sebők Márti

Árokszállási György, Bódi Erik, Di -
véki Tibor, Gál Andrea, Hackl
Zorka Szimonetta, Kalányos Jáz -
min, Kecskés Barnabás, Koczó Zsó -
fia, Kovács Máté, Lugosi Artúr,
Ma tuz Kamilla Szófia, Molnár Ben -
ce Zoltán, Nagy Marcell, Nagy
Virág, Németh Hanna Éva, Oborny
Marcell Miklós, Orosz Ádám Já -
nos, Pádvai Jácint, Raffael Ben ja -
min Ruben, Rupa-Rusu István, Sal -
lai-Csák Dániel, Stelczer Vilma
Lud milla, Szabó Lara, Szabó Dá -
vid, Szász Kristóf Miklós, Tóth Esz -
ter, Török Marcell, Varga László

1.b
Osztályfőnök: Vass Anita

Albrecht Ákos, Balletta Antonio
Bo tond, Barna Izabella, Bognár

Tamás, Burai Fédra, Csanyi Noel,
Falk-Bodó Fruzsina, Farkas Zsom -
bor, Gábor Stefán, Jakab István,
Jankovich Márk, Kapusi Eszter,
Kovács Alíz, Mátyás Renáta, Mik -
lós Roland, Molnár Robin, Novák
Emília, Novák Milán Zoltán, Odry
Benjámin Balázs, Pap Zoltán, Pa -
zics ki Zsolt, Péter Balázs, Rupa
Már kó, Szabolcsi Léna, Tihanyi Le -
vente, Tóth Arnold, Tóth Balázs,
Vaj da Bianka, Zajos Igor

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Szabó Zita,

Petrus Ma ri ann
Bori Bendegúz Benedek, Burai Zoé
Miriám, Darmos Milán, Go dá ny
Anna, Hantos Laura, Hor váth Ró -
bert Tamás,  Ka urem szki Ramóna,
Kiss Dominik Ti bor, Ko  vács Anna
Margit, Makula István, Makula
Szabolcs, Matheisz Maja, Mikulás
Dominik Károly, Papp Dominik,
Papp Dorina, Pásztor Titanilla
Vanessza, Puskás Attila Benjamin,
Szántó Dominik János, Szücs Vik tó -
ria, Tisza Botond Gergő, Tóth Vik -
tória, Varga Hen rietta, Vig Hed  vig,
Willmann Aira Anna

1.b
Osztályfőnök: Dudás Laura

121



122

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

Balázs Boglárka, Beleslin Petra,
Bird Samuel Arthur, Bittner Noel,
Bog nár Bodza, Börzsei Bálint Ger -
gő, Csizmadia Kátya, Dávid Kris -
tóf, Dimény Lili, Hajdus Botond,
Kelemen Vincent, Király Rebeka
Mirjam, Kiss Liza Dorka, Kisvirág
Viktor, Kontár Levente, Kovács
Panka, Kozla Zara Viktória, Kőrösi
Emília, Makula Amira, Nagy Jáz -
min Csenge, Pataj Panna Hajnalka,
Radnóthy Letti, Rahovitzki Zsófia,
Schaul Hanna, Simon Anett, Sza -
bó Adél Ilona, Sztojka Péter Ferenc,
Varga Ákos, Vaszil Vivien

1.c
Osztályfőnök: Barna Lászlóné,

Szaniszló Petra
Albrecht Zoé, Bácsi Zsófia, Balogh
Luca, Bátki Vince Barnabás, Czeg -
lédi Zalán Róbert, Csobot Zselyke,
Dékány Fanni Nikolett, Friedrich
Ivett, Horváth Balázs, Jákli Noémi,
Kurucsai Petra, Ladvánszki Benett,
Lakatos Zsolt Endre, Makula Ka -
ro lina, Marth Emília, Monoki An -
na, Nagy Anna Krisztina, Privóczki
Soma, Sinkovicz Milán, Stefán Dal -
ma, Szabó Dominik, Szakács Jó  zsef
Imre, Szász Emese, Szlo bod nyik
Mar cell, Talmács Zoé, Tanti Máté,
Wenzel Lilien, Zubor Zalán Zoltán

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű

Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Dömötörné Futó

Molnár Mónika
Balogh Amira, Bíró Eduárd M i -
hály, Czinege Emili, Erdei Luca, Fa -
zekas Kristóf, Gál Maja Bella, Ge cser
Luca, Gyurkovics Mihály, Ha vadi
Károly Róbert, Horváth Zsom bor,
Kókai Zsombor, Kökény Hanna
Zoé, Lendvai Péter, Mayer Levente,
Novák Arvid Tamás, Pelle Vivien
Damira, Révai Hanna, Sárközi Ákos,
Sárközi Gábor, Szabados Gré ta, Tau -
zer Enikő

1.b
Osztályfőnök: Anderle-Soós Csilla

Bamidele Jayden Ireoluwa, Bartha
Iderk hangai Ardó, Becske Sára Emi -
lía, Dutka Sophia, Erdélyi Zsófia,
Farkas Zsombor, Haraszti Csilla,
Hartenstern Lili Hanna, Hubi
Áron Márk, Kiss Adél, Komjáthy
Réka, Madarasi Liza Hanna, Mo -
há csi Dániel, Mucsi Marcell, Ru -
zsics Barnabás, Szilágyi Noémi Lili,
Szira Sára Zsuzsa, Veres Máté, Ya -
giz Ömer

1.c
Osztályfőnök: Józsa-Szűcs Marianna

Butyka Zente Attila, Czibula-Se be -
ők Panna, Czotter Gréta Borbála,
Déri Márk, Dobrovitz Dániel,
Donogán Balázs László, Fábián
Nóra, Fazekas Flóra, Ficker Lizett
Gizella, Gulácsi Lívia, Horváth Er -
na Emília, Iglói Emma, Jónás Mar -
cell Milán, Larki Tork Amir Ali,
Perián Nolen, Podhorszky Tamás,
Stiller Bence, Szlávik István, Török
Szófia Anna, Unger Rebeka Szon -
ja, Varga Dorina

VT INFO
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2022. szeptember 10-én megtartottuk
– újraélesztett hagyományként – az
immár 7. Arató bálunkat. Nagy izga-
lommal vártuk ezt az eseményt, főleg
annak fényében, hogy az elmúlt 2 év-
ben az akkor érvényben lévő óvintéz-
kedések és rendeletek nagyon meg-
nehezítették mind a felkészülésün-
ket, mind magának a báloknak a
megrendezését, de idén emiatt végre
nem kellett aggódnunk. A megszo-
kott nagy lelkesedéssel, töretlen len-
dülettel indultunk neki a próbáknak
és a szervezésnek, melyből – lévén ösz  -
szeszokott csapatról, mondhatni egy
szoros baráti társaságról van szó –
mindenki kivette a részét. Az évek so-
rán már kialakult, hogy kinek mi a
feladata, és szinte szavak nélkül vette
ki mindenki a feladatokból a rá eső
részt. Magához a bálhoz a helyszínt az
Eprespark Rendezvényház és Panzió
biztosította, melynek díszítése bár
egy szerű volt, mégis kihívást jelentett.

Már a pénteki napon elkezdtük mind
a Tájház, mind pedig a bálterem be-
rendezését, és az asztalok feldíszítését,
majd a helyszínen megtartottuk a fő-
próbánkat is. Szombaton reggel még
az utolsó simításokat is elvégeztük a
Tájházban is, ahol maga az Arató
mulatság minden évben kezdődik, il-
letve a bál helyszínén is kívül-belül,
hogy minden a legnagyobb rendben
legyen. Az Arató mulatság a Táj ház -
ban a kikéréssel kezdődött, majd ezt
követte az Aratósok tánca, melyet
Fazekasa Rita és Fazekas József taní-
tott be nekünk idén is. A tánc után
közösen imádkoztunk az új búzából
frissen sütött, nemzeti színű szalaggal
átkötözött kenyerek felett, és hálát
adtunk az egész évi termésért. 

Arató bál

LEGFELÜL LÁTHATÓ A

FAZEKAS HÁZASPÁR
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Ezt követte a kenyér felvágása, melyet
az ecseri Pék és segédei pékségnek
köszönhetünk. Az új kenyérrel a szép
számmal megjelent vendégeket is
megkínáltuk, illetve süteményt és
frissítőket szolgáltunk fel, majd elin-
dultunk menettánccal a bál helyszí-
nére. Egy kis szusszanást követően este
8 órakor elkezdtek érkezni a vendé -
geink. A vendégek ismét  meg  te kint -
hették a már a Tájházban is előadott
táncunkat, majd következett a vacso-
ra, ami után a bált – szokásunkhoz
híven – keringővel nyitottuk meg. Éj-
félkor ismét eltáncoltuk a táncot, de
itt már készültünk a vendégeknek
egy extra kis vicces meglepetéssel is,
amivel magát a táncunkat vezettük
fel a vendégek láthatóan nagy örö-
mére. Éjjel a tombolasorsolást is
megtartottuk, melyet a felajánlások
nélkül nem tehettünk volna meg, ezt
utólag is köszönjük mindenkinek!

A jó hangulatú mulatság, amihez
a zenét a korábbi évekhez hasonlóan
ismét a Brunner Zenekar szolgáltatta,
másnap hajnalban fejeződött be. A
szervezésben segítségünkre volt támo-
gatásával Vecsés Város Önkormány -
zata és a Német Nemzetiségi Ön kor -
mányzat is.

IV. Vecsési Pálinka
(Párlat) Verseny

Rekord nevezés, és
ismételten magas színvonal

A Magyar Pálinka Lovagrend Közép-
magyarországi Kapitánysága és a Süti
nem süti Vecsés Cukrászda már IV.

alkalommal rendezte meg városunk-
ban a Vecsési Párlat (Pálinka) Ver -
senyt. Idén Szeptember 6-áig kellett le-
adni a IV. Vecsési Pálinka (Párlat) ver-
senyre a benevezett mintákat. Mint egy
40 nevező, 170 tétel pálinkát adott le
a határidőig. Szeptember 10-én, a
Czifra Csárdában volt a minták bírá-
lata. Az idei évben már 10 bíráló vé-
gezte a zsűri nehéz feladatát. Hogy ki-
nek, milyen volt a nedűje, az a XX.
Káposztafesztivál szombati napján a
színpadon derült ki.

A bírálat menete továbbra is az
Országos Pálinkaversenyen történő
lebonyolítás szerint történt, kategóri-
ák szerint, 20 pontos minősítési
rendszerben. A kategóriák: Al ma ter -
mé sűek, Csonthéjasok, Szőlők, Tör -
köly és egyéb szőlőeredetű termékek,
Bogyósok, Erdei és vadon termő gyü-
mölcsök, Vegyes párlatok, Egyéb pár-
latok. 

A Bírálok a minősítés során vizs-
gálták a pálinka illattisztaságát (max.
3 pont), illatkarakterét (max. 5
pont), Íztisztaságát (max. 3 pont), Íz -
ka rakterét (max. 5pont), valamint a
pálinka Harmóniáját, tartósságát
(max. 4 pont). A vizsgálat során min-
den minősített pálinka 0 pontról in-
dult, és a megszerzett pontok alapján

A LOVAGREND ÉS EGY ASPIRÁNS
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érhették el a maximális 20 pontot.
Az idei évben a minősítendő pálin-
kát minimum 3 bírálónak kellett mi-
nősíteni, melynek minősítési eltérése-
kor egy újabb bíráló hármas visszakós-
tolással döntötte el a mi nő sítést. 

A minősítések során négy ered-
mény volt elérhető. Arany minősítést
18-20 pontig, Ezüst 16-17 pont ese-
tén, Bronz 14-15 pont esetén, vala-
mint nem érmes minősítés 0-13 pont
esetén. Az arany minősítést elérők
közül a bírák konszenzus alapján ki-
választották a kategóriájában legjobb,
Champion győztes pálinkát, vala-
mint a Champion győztesek közül a
Verseny Legjobb pálinkáját. Az ered-
mények alapján pedig külön díjazás-
ra került a legeredményesebb magán
és bérfőző is.

Az idei évben is számos kiváló pá-
linka került a pálinkabírálók elé, és a
versenyszervezők nagy örömére az or-
szág minden szegletéből nevezőkön
kívül ismét két vecsési is indult a ver-
senyen Fazekas Mátyás és Boros Zsolt
személyében, akik nagyon szép ered-
ményt értek el. Bízunk benne, hogy
jövőre a jubileumi V. Versenyen még
több vecsési nevezőt köszönthetünk. 

A 170 nevezett tételből 34 arany,
71 ezüst, 53 bronz minősítés szüle-

tett, és mindösszesen 12 pálinka ese-
tében nem tudtak minősítést adni a
bírák. A társadalmi zsűri is megküz-
dött a kiváló pálinkákkal, és idén elő-
ször a város pálinkája mellett egy kü-
löndíjat is odaítéltek.

Az eredményhirdetés visszatérhe-
tett az újra megrendezett Ká posz ta -
fesztivál színpadjára, ahol a fesztivá-
lozók előtt átadásra került az arany,
ezüst és bronzérmek mellett a kate-
gória győztesek elismerései, a Verseny
Legjobb Pálinka díja, valamint a leg-
eredményesebb magánfőző és bérfő-
ző is díjazásban részesült. 

2022-ben a Verseny Legjobb Pár la -
ta címet György Anikó fe ke te ribizlije
nyerte.

A Legeredményesebb Bérfőző Zsi -
ga Mihály, a Legeredményesebb Ma -
gánfőző Dézsi László lett.

A társadalmi zsűri által legjobbnak
választott párlat címet Dézsi Lász ló
sárga vilmoskörtéje érte el. A társa-
dalmi zsűri különdíját Baráczki
Csaba csipkebogyója érdemelte ki.

Champion díjas pálinkák/ pár la -
tok kategóriánként:
Boros Zsolt: 

Meggy-málna vegyes – Vegyes gyü-
mölcs 

Dankó Géza:
Mandarin – Egyéb gyümölcs

Dézsi László:
Sajmeggy – Erdei és Vadon termő
gyümölcs
Starking alma – Almatermésű gyü -
mölcs 

György Anikó:
Feketeribizli – Bogyós gyümölcs

Oldal Gábor:
Anna Spath szilva – Csonthéjas
gyümölcs

MUNKÁBAN A ZSŰRI
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Zsiga Mihály:
Cabernet sauvignon törköly –
Törköly, Irsai Olivér szőlő – Szőlő
gyümölcs

KÉP ÉS SZÖVEG: BUZA SÁNDOR

XX. Vecsési
Káposztafesztivál

Végre, folytatódott…!
Várossá váláskor kezdődött, most két év

Covid járvány után folytatódott.
Nagy volt a drukk, hogy milyen lesz,

az időjárás segíti, vagy nehezíti a sikert?
Óriási szervezőmunka után minderre

választ kaphattunk szeptember 24-25-én.

Szombaton az időjárás kegyes volt,
szebbik orcáját mutatta egész nap.
Rengeteg ember akart részese lenni az
újrakezdésnek, és a szép idő ezreket
csalogatott ki az Epresbe. A fesztivál
koreográfiája hasonló volt a korábbi-
hoz. Győztes elven ne változtass! Pláne,
ha sikeres, bár akadt pár újdonság is.

A főzőverseny résztvevőinek ügyes
és látványos dekorációit látva meg-
csodálhattuk az ötletek kavalkádját.
Az árusítók sátrainál a tartalom volt
a lenyűgöző. Nem lehetett „gagyi”
árut találni, kézműves szépségeket an-
nál inkább. A savanyúságot kínáló
pavilonok a termékek dömpingjével
és látványos csomagolásával ejtette
ámulatba a vendégeket. 

Volt tehát étel bővében, italnak
sem volt hiánya, sőt a kínálatot szí-
nesítette a Magyar Pálinka Lovagrend
Közép-magyarországi Kapitányság pa-
vilonja, ahol finomabbnál finomabb
tiszta, magyar, gyümölcs pálinkák
tölthették be az étel „csapató” szere-
pét. Örömmel állhattunk meg mo-
nori borbarátunk – Arany Sándor –
faházánál, és ízlelhettük meg kiváló
borait. Már megszokott attrakciója a
fesztiválnak Petz Márton sátra, ahol
mindenki kipróbálhatta, hogy meny-
nyivel gyötrelmesebb volt eleink sa-
vanyúságkészítési technológiája. Ere -
deti eszközökön kézi erővel készítet-
ték elő a káposztát és gyalulták meg
őseink – Marci barátunknál ennek
szépségeit tapasztalhattuk meg.

Szintén megszokott, hogy a Ku l -
tur verein tartalmas kiállítást tartogat
a helytörténet iránt érdeklődőknek.
Frühwirth Mihály ezúttal a 225 éves
római katolikus egyház és a vele egy-
idős elemi iskola történetét idézte fel
születésüktől kezdve, korabeli okirat-
ok, levelek, fotók másolata segítségé-
vel. Egy kicsivel odább nagy figyelmet
kapott Gál István nyugalmazott ta-
nár, városunk díszpolgára makett ki-
állítása. A gyűjteményben láthattuk

FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

FOTÓ:VARGA NORBERT
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Vecsés települést, méretarányosan,
7000 házával együtt, de mellette cso-
dálhattunk olyan régi, vecsési köz-
épületeket – Árpád-házi templomtól
kezdődően – amelyek már elpusztul-
tak.

Még egy új színfolt bővítette a lát-
ványosságokat. Évtizedes hagyomány
a mulatságok sora, ami szeptember
közepén kezdődik az arató bállal, ezt
a Búcsú három napja követi, majd a
Káposztafeszt két napján csúcsosodik
ki, és a Szüreti bál zárja le október el-
ső napjaiban. Most a szüretis fiatalok
felvonulása – pompás nemzeti ruhá-
ikban – igazi kuriózum volt.

A szombati kulturális programban
a nagyszínpadon és Heimatmelodie
(Szülőföld melódiái) színpadon zaj-
lottak. A sváb dallamok és tánc mel-
lett hallhattunk magyar népzenét és
könnyűzenét, műfaji határok nélkül.
Este az Irie Maffia koncertje volt a
fénypont, de híres DJ-k zenéjére so-
káig tartott a vigasság.

Vasárnap az idő el akarta kergetni
a jókedvet, a szórakozást. A vendégek
tömege azonban nem engedett neki
– egészen estig.

Vasárnap a Jókai utcai Szent Ke -
reszt templom a színhelye a fesztivál
szakrális csúcspontjának. Dr. Huszka

Mihály plébános atya által celebrált
szentmisén mondanak hálát a Te rem  -
tő nek a termények életet megtartó gaz-
dagságához, és mondanak köszönetet
a gazda szorgalmának. 

A terményáldás után a templom
elöl indult a fesztivál talán legjobban
várt része: intézmények és civil szer-
vezetek felvonulása. A menet élén az
ország legjobb nemzetiségi zenekara a
Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye -
sület muzsikusai haladtak. Hintók,
lovaskocsik következtek, amelyeken a
város vezetői és vendégei, jeles köz-
életi személyiségek foglaltak helyet.
Hosszú sorban érkeztek a csoportok
a nagyszínpadon ülő népes zsűri elé.
Talán itt volt egyedül tapasztalható
visszafogottság, mintha kevesebb lett
volna a felvonuló csoport. 

FOTÓ:VARGA NORBERT

FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

A SZENTMISÉN RÉSZT VETT A KÉT TESTVÉRVÁROS

POLGÁRMESTERE FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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A fesztiválnak két díszvendége is
volt. Gyergyószárheggyel 25 éve jött
létre testvérvárosi kapcsolat. Az al-
kalmat megtisztelte jelenlétével Dan -
guly Ervin polgármester úr és az erdé-
lyi település küldöttsége, akik vasár-
nap főztek is. Október elején, az ő
káposz tafesztiváljukon vecsési delegá-
ció vesz majd részt. Jövőre lesz 30 éves
a németországi Rheinstetten városával
kötött másik testvérvárosi együttmű-
ködés. A város főpolgármes terét Se -
bas tian Schrempp urat is szeretettel kö-
szönthettük a városun k ban.

Bár néhány esőcsepp el-el pöty-
tyent, de ez nem zavarhatta meg a
fesztivál forgatagát, ahol minden a
megszokott rend szerint zajlott. A két
színpad közül a Heimatmelodie a
hangulatos sváb zenét szolgáltatta
egész nap, a nagyszínpad eredmény-
hirdetéseknek adott teret. 

Este megkönnyezte esőisten a ve-
csési rendezvényt. Megnyitotta csator-
náit, és az este fénypontjaként fellépő
gyergyószentmiklósi  Ba gos sy Brothers
Company (fotón) hang versenyét a
több ezres tömeg sátrak és esernyők
védelmében élvezte már végig.

A két nap során visszaidéződtek a
korábbi évek emlékei. A díszes sátrak
változatos szépsége, a népes látogatói
tömeget minden formában kiszolgá-
ló választék sokasága, egy nagy felsza-
badult sóhajtást válthatott ki az em-
berekből. Ismét visszakaptunk vala-
mit a régi életünkből…!

Jövőre ugyanitt, legalább ugyanígy!
SZALONTAI JÁNOS

A XX. Vecsési
Káposztafeszt
versenyeinek
eredményei

Egy gasztrófesztivál esetében a legna-
gyobb vonzerőt a főzőversenyek jelente-
nek. A csapatok minden erőt latba vet-
nek, mert rangot jelent egy komolyabb
helyezés, de még egy különdíj is. Így volt
ez itt is. Szombaton Bede  , a TV Paprika
sztárséfje, vasárnap Szőke András szín-
művész volt az elnök, de hagyományo-
san Jegenyei István séf, örökös vecsési
káposztafeszt zsűritag volt a segítségükre.
Vasárnap a zsűri tagja volt még
Galántai Gyöngy vér mestercukrász.

A HÁROM POLGÁRMESTER

FOTÓK: VARGA NORBERT
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Főzőverseny szombaton:
I. LVBK
II. Teri mama és a kölykök
III. Félholt költők társasága
Különdíjasok: KócbaBÁKK, Fesz ti -
vál gyöngyszemei, VECSÉS SE,
BRAVO 6

Főzőverseny vasárnap:
I. Kulturverein
II. KócbaBÁKK
III. Csalafinták
Különdíjasok: MATA TEAM, Gyer  -
gyószárhegy csapata, Va su ta sok Észa-
ki Főnöksége, Fesztivál gyöngysze-
mei, Okos Bolondok

Savanyúságverseny
Savanyított káposzta

I. Heer Zita
II. TAM_KER 97. BT.
III. Antal család
Közönségdíj: e.S.J.é. Bt.

Kovászos uborka
I. e.S.J. é. BT
II. Schneiderék
III. Rézner Bt.

Vegyes vágott
I. Stiller Roland
II. Abonyi Antal
III. Rézner Bt.

Káposztával töltött TV paprika
I. Schneiderék
II. Rézner Bt.
III. e.s.J.é. Bt.

Felvonulás: gyermek
I. Bálint Ágnes Óvoda
II. Tündérkert Óvoda
III. Falusi Nemzetiségi Óvoda

Felvonulás – ifjúsági
I. Grassalkovich 4.b
II. Petőfi 2.a osztály
III. Grassalkovich 8. b

Felvonulás – felnőtt
I. Gondozási Központ
II. Katarzis Senior örömtánc
III. Kulturverein

Legszebb sátor
I. Gondozási Központ
II. KócbaBÁKK
III. Honismereti kör

Legnagyobb káposzta
I. Szabados József őstermelő
csúcsos káposzta 13 kg
II. Halász családi gazdaság 12 kg
III. SYNGENTA KFT. Ócsa 10,5 kg

GALÁNTAI GYÖNGYVÉR JEGENYEI ISTVÁN ÉS

SZŐKE ANDRÁS FOTÓ: VARGA NORBERT

FRAKK VEZETTE KOCSIN „IGAZI” KARCSI

BÁCSI ÉS VILMA NÉNI FOTÓ: – SZAJAN –
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Dirndl ruhabemutató
I. Bezsies Alexandra
II. Kopó Alexandra
III. Fási Zselyke

Különdíj: Lukács Balázs
VT INFO

A 20. Vecsési
Káposztafeszt
a Bálint Ágnes

Emlékházban
Az idei Káposztafesztből sem marad-
hatott ki a Bálint Ágnes Emlékház!
Az előző évekkel ellentétben néha ki-
mondott napsütésben, és végre csak
egyszer-egyszer szemerkélő esőben fo-
gadhattuk a látogatókat. 

Nos, jöttek is! Szombaton az Ame -
tist bábszínház Mazsola és Tádé című
előadása fennállásunk legmagasabb
nézőszámát érte el! A felnőttek épp-
úgy élvezték a kis zöld disznó és a
tengerimalac történeteit, mint a gye-
rekek. Az apró, kedves megoldásokra
folyton felhangzott hálás kacagásuk.

Délután, épphogy megelőzve az
esőt, Fabók Mancsi előadásában lát-
hattuk a Vitéz László és Vas Juliska
című előadást, amely egyedi hangu-
latával felidézte bennünk a régi vásá-
ri bábjátékokat. 

Vasárnap is megtelt a füves néző-
tér a teraszszínpad előtt. Délelőtt a
Bodza titkos meséi sorozatból a Bod -
za és a tenger c. érzékenyítő előadást
láthattuk Borbély Krisztina, a Batyu
Színház Társulatának tagja előadásá-
ban. A színművésznő elvarázsolta a
gyerekeket, egyszemélyes játékával fo-
lyamatosan tartotta a kontaktust kö-
zönségével. Az előadás egy közös játék-
kal zárult, melyben az előadás összes
bábszereplője részt vett a gye rekekkel.
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A Káposztafeszt az Emlékházban a
Nefelejcs Bábszínház Szurokbaba cí-
mű előadásával zárult. A ravaszdi ró-
ka és a nyúl pillanatok alatt életre
kelt a színpadon Erdélyi Erika hang-
ja és bábjátéka révén. A Rémusz bá-
csi meséiből jól ismert történeten
gyerekek és felnőttek egyaránt jól mu-
lattak, az ismétlődő betétdalokat a kö-
zönség egyhangúlag fújta. Az előadás
végén lehetőség volt közelről is megis-
merkedni a mesehősökkel, ami nek
még mi felnőttek is nagyon örül-
tünk, hiszen annyira szerethetőek a
Nefelejcs Bábszínház figurái.

A vasárnapi Káposztafeszt felvo-
nulásra kölcsönadtuk Károly bácsi és
Irma néni jelmezét a „mi” óvodánk-
nak (Bálint Ágnes Óvoda), akik na-
gyon odatették magukat: Bálint Ág-
nes 100. születésnapja tiszteletére
minden csoportjuk az írónő egy-egy
meseregényét keltette életre igen kre-
atív módon. 

A rengeteg nagyszerűen kiállított
felvonuló csapat között megemlítjük
a „mi” iskolánkat is (Andrássy iskola,
ahová annak idején Bálint Ágnes lá-

nyai és unokái jártak). Szintén nagyon
leleményes megoldásokkal érkeztek a
gyerekek. Örömmel néztük őket!

Az előző évek esős, hideg Ká posz -
tafesztjei után az idei végre élvezetes
rendezvény lett!

NÉMETH ÁGNES

FOTÓK: EMLÉKHÁZ

Sport – Darts
Befejeződtek az egyéni bajnokságok.
A hölgyeknél Puskás Erzsébet súlyos
sérülése miatt ezt a fordulót is ki-
hagyta, de még így is a tízedik helyen
zárt összetettben. A férfiaknál For -
gács Lászlónak sikerült a bennmara-
dás. A másodosztályban Jakab Péter
második helye biztos feljutást jelent,
így jövőre a 16 fős első osztályban
már két vecsési versenyző is lesz. A
harmadosztályból Németh Péternek
sikerült a feljutás. 

Folytatódott a soft csapatbajnok-
ság az első osztályban. A VSE I. to-
vábbra is veretlen. Jelentős a csapat
előnye, négy meccs vár még a gárdá-
ra az október 22-i záró fordulóban.

VT INFO

Covid járvány
A hónapban 49 ezer az új fertőzöttek
száma, ami jelentős csökkenés, mégis
a kórházban többet kezeltek, 1166
főt, de lélegeztetőre csak 18 fő szo-
rult. Örvendetes, hogy felére apadt az
elhunytak száma (232 fő) is. Első ol-
tásra alig, második oltásra picivel töb-
ben jelentkeztek. Korlátozás, szigorí-
tás nem lépett életbe.

VT INFO
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Önkormányzati
hírek

A testületi ülésről Szlahó Csaba pol-
gármester úr beszámolójából idé -
zünk:

– Bölcsőde. A munkaterület átadá-
sát követően megkezdődött az alapo-
zás a Damjanich utca 34. szám alatt
található önkormányzati telken. A
két évvel ezelőtti pályázaton elnyert
támogatás ma már kevés a beruházás
sikeres befejezéséhez, ezért az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be a
Miniszterelnökséghez, mert további
240 millió forintra van szükség az
építkezés befejezéséhez. 

– Szakrendelő. Napokon belül be-
fejeződhet a Telepi úti szakorvosi
rendelő energetikai korszerűsítése. A
beruházást a Thermik Plusz Kft. vég-
zi, a kazánkorszerűsítés mellett nap-
elemeket is telepítettek az épületre.

– Járdaépítés. A város több pont-
ján is folytatódtak a járdafelújítások.
A jelentősebbek a Széchenyi utca és a
Budai Nagy Antal utca egy-egy szaka-
sza, folyik a Telepi úton a posta előt-
ti terület rendezése. Elkészült a Báró
Sina Simon utca szennyvízhálózatá-
nak kiépítése.

– Víziközmű. A Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlé-
sén vett részt a pol gármester. Az ülé-
sen többek között szó volt az önkor-
mányzati tulajdonú víziközmű va-
gyon önkéntes és ingyenes állami
tulajdonba adásának lehetőségéről.
A közgyűlés ebben a kérdésben tar-
tózkodott, így a közművagyon átadá-
sa gyakorlatilag nem történt meg. -
Attól tartunk, ha a DPMV-t is közpon-
tosítják, akkor nem látjuk biztosítottnak
az üzemzavarok gyors elhárítását, de
egyáltalán a folyamatos üzemeltetést
sem – mondta a pol gármester.

– A rászoruló családok karácsonyi
támogatásként alapvető élelmiszerek-
ből álló csomagokat kapnak az ön-
kormányzattól már hosszú évek óta,

Mi történt

2022
októberében?

JÓL HALAD AZ ÉPÍTÉS (OKTÓBER 20)
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melyek összeállítására kétmillió fo-
rintot különített el a költségvetés. Az
élelmiszerárak drasztikus emelkedése
miatt ekkora összegből már nem le-
het biztosítani a csomagok elégséges
tartalmát, ezért a képviselő-testület
duplájára, azaz négymillió forintra
emelte a beszerzésre fordítható össze-
get.

Vecsés Város Önkormányzata a
Kul turális és Innovációs Mi nisz té ri -
um mal együttműködve a 2023. évre
is kiírta a felsőoktatási hallgatók, il-
letve a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj-pályázatot. Az
ösztöndíj elbírálása kizárólag szociá-
lis rászorultság alapján, a pályázó ta-
nulmányi eredményétől függetlenül
történik.

VT INFO

Szüreti mulatság
Egy esős szombat

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

létszámmal ápolták a hagyományt.
Idén az eső nehezítette a fiatalok dolgát,

de az akaratuk mindent legyőzött.

Október 1-jén esőre ébredtünk, ez
mindjárt az első, talán leglátványo-
sabb részét módosította a napi prog-
ramnak. Merthogy ez a bál nemcsak
arról szól, hogy este ünneplőbe vág-
juk magunkat, elmegyünk a bálba,
eszünk-iszunk, dinom-dánom regge-

lig. Ennek bizony koreográfiája van,
ami sok szervezést, gondos előkészü-
letet és egész napos szorgos és pontos
tevékenységet igényel.

Ugyanis: szép időben lovaskocsi
megy a lányos házakhoz, a fiúk lova-
kon vágtatnak a vecsési utcákon,
mindenhol módos vendéglátás dukál
a hajadonok kikéréséhez, aztán a lá-
nyok fel a kocsira és mennek tovább
begyűjteni a menyecskéket. Persze,
több lovaskocsi is menne szép idő-
ben, egyiken a zenészek, másikon a
bírók, akik felügyelik a napi menet-
rend pontos betartását. Be le gon dol ha -
tunk, mire a hagyományos 17 lányos
házat végigjárják, hát addig a fáradtság
jelei mellett más is je lent kezhet tünet-
ként…

Most az eső szerényebbre szabta a
lehetőségeket. Platós autókkal szed-
ték össze a lányokat a csikós fiúk,
amiből bizony az eddig megszokott
romantika hiányzott. Az éveken át
megszokott program egy pici csorbát
később is elszenvedett. A hagyomá-
nyos rend ugyanis az, hogy délután
három óra körül ér az immár teljes
csapat a koszorús házhoz. Ez azt je-
lenti, hogy az utolsó lányka házánál a
család állít egy díszes szüreti koszo-
rút, ami nevével ellentétben egy cso-
dás, szőlőt megidéző kertészeti mes-
termű inkább, ahol az egész kompá-
niát a család bőséges és ízletes
vendéglátásban részesíti. Hálából el-
táncolják az erre az alkalomra beta-
nított szüreti táncot, amelyet ezúttal
is Hunya-Zehetmayer Adrienn taní-
tott be. Ez hiánytalanul meg is tör-
tént Frühwirth Anna és családja jó-
voltából, akik a koszorús ház vendég-
látói voltak. 
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Itt egy adósságot is törleszteni kell
a krónikásnak, mert táncolni csak ze-
nére lehet. És ki más zenélhet, mint
minden más alkalommal, mint a
Brunner zenekar. Ők azok, akik a fi-
atalok mellett az egész napot és aztán
az éjszakát is átzenélik. Örök hála ne-
kik!

A pici hiányosság vagy inkább mó-
dosítás ezután történt. Korábban 17
órakor a menet az Epresbe érkezett
(vagy a Grassalkovich iskola udvará-
ra), ahová a szülők s barátok meg
vannak invitálva, és a fiatal táncosok
bemutatják számukra is a szüreti tán-
cot. Most az ismét megeredő eső a
Tájházba vitte át a teljes kompániát.
Ezután már csak átöltözni kellett, és
jött a bál a Grassalkovich iskola tor-
natermében, a Brunner zenekar fá-
radhatatlan muzsikálása mellett. Per -
sze itt is volt még szüreti tánc és sok
csínytevés, amit az egész nap árgus
szemekkel figyelő bírók – Endler
Sándor és Bittner Olivér – tréfás
„büntetésekkel” toroltak meg, így is
tovább srófolva a kiváló hangulatot. 

Hogy az egész napos fáradozás mi-
att maradjon erő a szórakozásra, azon
a Platz Bisztro, Cegi és csapata segí-
tett a finom ételekkel és italokkal.

A szervezők hálásan köszönik a
csapat hozzáállását, a szülők és a ba-
rátok segítését, a tombolához a tá-
mogatásokat.  Nagyon szeretnék, ha
jövőre minden klappolna, és egy iga-
zi, hamisítatlan, békebeli szüreti bulit
tarthatnának.

Így legyen!
SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK: PÁLFY MIKLÓS

„Idősebb
embertársaink

tudása,
bölcsessége

hatalmas támaszt
jelenthet nekünk”
Idősek világnapja alkalmából a vecsési

szépkorúakat október 3-án a Bálint
Ágnes Kulturális Központ

színháztermében Pereginé Vodila Terézia,
a Gondozási Központ vezetője köszöntötte. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szlahó
Csaba polgármester most is szeretet-
tel üdvözölte az időseket és kiemelte:
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„Nagyon fontos, hogy ne érezzék ma-
gukat egyedül, hogy társaságban legye-
nek, és a közösen eltöltött idő jó élmé-
nyeket és feltöltődést adjon önöknek.
Ha bármiben tudunk segíteni az intéz-
ményeinken keresztül, és akár közvet-
lenül is, azt megtesszük, igyekszünk ott
lenni önök mellett”.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő is megtisztelte jelenlétével az
ünnepséget, pedig kevéssel előtte ve-
szítette el édesanyját, ezért különö-
sen átérezte az idősek iránti tisztele-
tét, szeretetét. „Akkor cselekszünk jól,
ha nem csak ezen az egy napon, ha-
nem az év többi napján is kellő figyel-
met szentelünk a szépkorúaknak.”
Elmondta, hogy az elmúlt évben kül-
ső szemlélőként tapasztalhatta meg,
milyen munkát végeznek a Gon do -
zási Központban. „Ezt a munkát csak
úgy lehet elvégezni, ha az ember szívé-
ben ott van a melegség, és próbálja
megadni a másiknak, ami emberi mél-
tóságból jár neki” – fogalmazott a kép-
viselő.
Ünnepi beszédet Skri bekné Komár
Ág   nes, (fotón) a Szociális Bi zottság el-
nöke mon dott, amelyből két gondola-
tot idézünk: „Tiszteletünk ma    gában fog-
lalja el fo ga dásukat, támogatásukat és
az érzést, hogy értékeljük, szeretjük
őket” – hangsúlyozta.

„Idősebb embertársaink tudása,
bölcsessége hatalmas támaszt jelenthet
nekünk. Szükségünk is van erre a tá-
maszra, hiszen mindenki látja, érzi,
mennyire nehéz időszakot élünk. Az
előző két év a járványról szólt, ami kü-
lönösen megterhelő volt az idősek szá-
mára, hiszen ők voltak leginkább kité-
ve a veszélynek, őket féltettük a legjob-
ban. Mikor azt gondoltuk, hogy kicsit
fellélegzünk, megjelent a háború, a vál-
ság, és még sorolhatnánk a problémá-
kat. Most a mi feladatunk, a követke-
ző generációé, hogy az önöktől kapott
példát, erőt, hitet, értékeket megőriz-
zük, hogy majd évek múlva mi is to-
vább tudjuk adni a gyerekeinknek –
mondta befejezésül.

Az ünnepi beszéd után a G. Fe -
ren czy Hanna Irodalmi Kör tagjai,
Kelemen Bata Mária, Szénási Sándor
István és Hegedűs Sándor verseit hall-
hatta a közönség, majd zenés műsor
következett. A Táncdalfesztivál című
produkcióban a hazai könnyűzenei
élet három ikonikus alakja, Zalatnay
Sarolta, Poór Péter és Soltész Rezső lé-
pett fel Molnár György harmonika-
művész koncertzenekarával. Az ün-
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nepség végén ebéddel látták vendégül
a megjelent nyugdíjasokat.

Méltó ünnepség volt ez időseink
megbecsülésének kifejezésére. 

VT INFÓ

„Elődeink tettei
nemzetünk erejét

bizonyítják”
Október 6-án az Andrássy iskola előtt
felállított kopjafánál rendeztek megem-
lékezést az aradi vértanúk tiszteletére.

Idén 173 éve, hogy az 1848–49-es sza-
badságharc leverését követően I.
Ferenc József császár utasítására kivé-
gezték az aradi vértanúkat. A tizen-
három honvédtiszt: Aulich Lajos,
Dam janich János, Knézich Károly,
Lahner György, Lei nin gen –Wes ter -
burg Károly (gróf), Nagysándor Jó -
zsef, Poeltenberg Ernő, Török Ignác,
Vécsey Károly (gróf), Dessewffy Arisz -
tid, Kiss Ernő, Schweidel József tábor-
nokok és Lázár Vilmos ezredes, vala-
mint a szintén aznap Pesten kivégzett
gróf Batthyány Lajos, az ország első füg-
getlen felelős kormányának miniszter-
elnöke a hazáért, Ma gyar ország szabad-
ságáért és füg getlenségéért adta életét
1849. október 6-án. A hősök emléké-
nek tiszteletére október 6-át Ma gyar -
ország kormánya 2001-ben gyásznappá
nyil vánította.

A megemlékezés elején Falvai
Anett köszöntötte a megjelenteket,
akik a Vecsési Hagyományőrző Ze ne -
egye sület fúvószenekarának kíséreté-
vel közösen elénekelték a Himnuszt.
Ezt követően a térség országgyűlési
képviselője, Szűcs Lajos mondott be-
szédet. A politikus kiemelte, hogy az
1848-49-es szabadságharc dicsőséges
tavaszi hadjárata során hazánk sike-
reit az ellenséges Habsburg-csapatok
sem voltak képesek egyedül feltartóz-
tatni.

– A harcok lezárásához szükséges
erőt csakis megalázkodások útján
nyerték el. 1849. augusztus 13-án tet-
te le a fegyvert a Görgey Artúr vezet-
te magyar hadtest Paszkevics orosz fő-
herceg előtt Világosnál. A fegyverleté-
tel, bár történelmünk egyik leg fájóbb
pontja, mégis az ott harcoló katonák
büszkeségének tanúhelye is egyben.
A magyar seregek az oroszok előtti
fegyverletétellel bizonyították, hogy
küzdelmük egy olyan szabadságharc
volt, amelyet csak két nagyhatalom
együttes fellépése tudott elnyomni –
mondta Szűcs Lajos.

Beszédében arra is kitért, hogy a
szabadságharcban betöltött szerepük
miatt kivégzett hősök ékes példái an-
nak, milyen erőt képvisel az összefo-
gás és a hazaszeretet.

– A kivégzettek közötti társadal-
mi, nyelvi és vallási különbözőségei
sem szabtak gátat annak, hogy együt-
tes erővel harcoljanak a szabad, füg-
getlen, polgári Magyarországért – fo-
galmazott.

Szűcs Lajos beszédében párhuza-
mot vont a nemzetet érintő múltbéli
és a mai kihívások, megpróbáltatások
között.
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– Minket, magyarokat mindig is
nehéz feladatok elé állítottak. Sok -
szor szövetségesek híján csak ma-
gunk ra számíthattunk, harcaink pe-
dig nemcsak hazánk, hanem egész
Európa biztonságát garantálták. Elő  -
d eink tettei nemzetünk erejét bizo-
nyítják, azt az erőt, ami bennünk is
megvan, és aminek segítségével képe-
sek vagyunk szembenézni a jelen ki-
hívásaival. Napjainkban is tragédiák
sorozata zajlik a világban. Szomorúan
látjuk, hogy a 21. században a szabad-
ság még mindig nem egy alapvető
jog, hogy az erősebb államok hogyan
igyekeznek elnyomni a kisebb álla-
mok függetlenségét. Hazánk nagyjai
tetteikkel egy fontos örökséget hagy-
tak ránk, mégpedig azt, hogy egy bé-
kés, szabad országért időről időre kö-
zösen cselekednünk kell. Ha tár o zot -
tan kell fellépnünk azok ellen, akik a
szuverén jogainkat próbálják csorbí-
tani. A megpróbáltatások idején kü-
lönbözőségeinket félretéve kell
együtt, egységként fellépnünk ahhoz,
hogy szeretett nemzetünk jövője biz-
tosított legyen.

Az országgyűlési képviselő beszéde
után az Andrássy iskola diákjainak

műsora következett. Az idei évfordu-
ló alkalmából a hetedik évfolyamos
tanulók idézték fel színvonalas műsor
keretében a 173 évvel ezelőtt történt
eseményeket. A gyerekeket Berényi
Mária, Kissné Fehér Judit és Kabai
Gabriella osztályfőnökök készítették
fel.

Az iskolások hagyományosan szép,
tartalmas, a tragikus napot hű en  fe l -
idé ző műsora után Szlahó Csaba pol-
gármester és Szűcs Lajos főhajtással,
és koszorúval rótta le tiszteletét a sza-
badságharc áldozatai előtt, majd a
Polgármesteri Hivatal, a vecsési intéz-
mények, civil szervezetek és pártok
képviselői helyezték el koszorúikat a
kopjafánál.

SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT
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A kisgyermeket nem hiába nevezik angyal-
kának. „Angelosz” eredetiben azt teszi,
hogy „küldött”. Egy más világ küldötte az.
Egy más világé, melynek ismeretlen delejes
hatása sugárzik a gyermekarcból, gyer-
mekszemből azokra, akikhez küldve lett.
A gyermekek szemében van néha bizonyos
kék sugárzat, amely bűvölő erővel bír;
mely beszélni tud, s azt a színt elveszti a
szem, mikor beszélni megtanul az ajk; ez a
sajátszerű kék szivárvány csak gyermek-
szemekben észlelhető. 

Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak
nem mindig igazak, s az igaz szavak nem
mindig szépek



Október 23. 
Tisztelet

a hősöknek
Először 1989-ben az MDF vezetésével,
az újonnan alakult pártok néhány tag-
jával közösen emlékeztek a forradalom
hőseire a temetőben esti fáklyafénynél.
1990-ben az első szabadon választott
képviselő-testület tagjai – a hivatalos
(október 25-ei) alakuló ülés előtt! –
ünnepség volt a József Attila Mű ve -
lődési Házban, majd innen indult fák-
lyás felvonulás a temetőbe, az áldoza-
tok sírjaihoz. A fáklyás felvonulás ké-
sőbb elmaradt, és az ünnepség szín helye
a Községháza előtti tér lett. 

Hagyományosan az ünnep napján
17 órára hívta a városi önkormányzat
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kitörésére emlékezőket a Hagyo -
mány őrző Zeneegyesület térzenével
várta az érkezőket, és közreműködé-
sük mellett a Himnusz közös elének-
lésével kezdődött el az ünnepség. 

Gál István, a város díszpolgára ün-
nepi beszédében felidézte – személyes
tapasztalatai alapján – a forradalom
napjait. Kiemelte a vecsési nemzetőrök
tevékenységét, akik meg óvták a tele-
pülést minden atrocitástól és meg-
őrizték a falu nyugalmát. Meg em -
lékezett az áldozatokról, és azokról is,
akiket megtorlás ért a forradalomban
vállalt szerepükért.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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A beszédet követően rövid mű-
sorban három színművész – Jambrik
Boglárka (Miskolci Nemzeti Színház),
Standi Szilvia operaénekes és Lakatos
Gergely (Debreceni Csokonai Színház)
– előadásában, a Forradalmi rab bal-
ladája címen láthattunk egy zenés
összeállítást a forradalom nagyszerű-
ségéről és leverésének keserűségéről.

A megemlékezés végén az ’56-os
Emlékoszlopnál helyezték el koszo-
rúikat, mécseseiket a jelenlévők. Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és
Szlahó Csaba polgármester megko-
szorúzta a Tompa utca sarkán elhe-
lyezett, a Nemzetőrség egykori szék-
helyére (az Ipartestület régi épületé-
ben volt) emlékeztető táblát.

KAL INFO

FOTÓK: VARGA NORBERT

„Emlékeznünk kell
a múltra, és fejet

kell hajtanunk
az elhurcoltak
emléke előtt”

A Jókai utcai Szent Kereszt templom-
ban Huszka Mihály atya mutatott be
szentmisét október 2-án az egykori ha-
difoglyok és a kényszermunkára elhur-
colt vecsésiek emlékére. A megemléke-
zés a Hősök ligetében, a Málenkij ro-
bot emlékműnél folytatódott, ahol
Szlahó Csaba polgármester mondott
beszédet, és a Grassalkovich iskola di-
ákjai adtak műsort.

Huszka Mihály plébános atya szent -
beszédében kifejtette: Van, amikor
hit nélkül akarjuk értelmezni a dol-
gokat, de ha engedjük, hogy a hit fé-
nye megvilágítsa értelmünket, akkor
egy tágabb látásmóddal tudjuk ele-
mezni és értékelni a mindenható ese-
ményeit. Ha visszagondolunk őse-
inkre, akik elszenvedték ezeket a ne-
hézségeket, de végül hazatértek, az
átélt sok szörnyűséget nem tudták
volna elviselni hit nélkül. A hit erőt
ad a mindennapokhoz, erőt ad a
szenvedések elviseléséhez, és erőt ad
ahhoz, hogy újfajta módon értelmez-
zük a körülöttünk zajló eseményeket 
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GRASSALKOVICH ISKOLA DIÁKJAI, JOBB SZÉLÉN

FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA TANÁRNŐ
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A misét követően a Hősök ligeté-
ben felállított Málenkij robot emlék-
műnél Tófalvi Mónika, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd
Szlahó Csaba polgármester mondott
megemlékező beszédet.

Ami a legborzasztóbb, hogy meg-
nyugtatásul azt mondták az emberek-
nek, néhány nap, legfeljebb néhány
hét, és már itthon is lesznek. Már
Orosz országban jártak a vonatok, ami -
kor elárulták, bizony több hónapig
kell ott tartózkodniuk. A több hónap-
ból aztán átlagosan két és fél esztendő
lett, iszonyatos körülmények és meg-
próbáltatások között. Szokták monda-
ni, hogy a győztesek azt csinálnak, amit
akarnak. Ez így is lett, hiszen a fogság-
ban két lábbal tiporták az emberi jo-
gokat. Nem csoda, hogy az elhurcoltak
harmada nem élte túl ezeket a borzal-
makat, és csak kétharmaduk tért haza
– emlékeztetett a polgármester.

A polgármester beszéde után a
Grassalkovich Antal Német Nem ze -
tiségi   és Két nyelvű Általános Iskola
emlékműsora következett, ezt köve-
tően a megjelentek elhelyezték ko-
szorúikat, mécseseiket az emlékmű
előtt. 

SZÖVEG ÉS KÉP: – VARGA–

Történelmi darts
siker: magyar

bajnok a VSE I.

Októberben rendezték a soft csapat-
bajnokság utolsó fordulóját. A VSE
I. csapata éllovasként kezdte meg a
fordulót, és mind az utolsó négy mér-
kőzésüket megnyerték! Történelmi
siker született. Magyar bajnok a Ve -
csés I. csapata! A vecsési darts törté-
nelmének ez az első soft csapat baj-
noki címe. 

A BAJNOKI CÍMET ELHÓDÍTÓ VSE I. CSAPAT

TAGJAI: PAPP J., PINCZÉS, BÖRZSEI,
JEHIRSZKI, HELFRICH, PAPP R.

Covid járvány
A járvány még tart, de a hétköznapo-
kat semmiben sem korlátozzák.
Egyedül az egészségügy rendelőiben
kötelező a maszk. A hónap során kö-
zel 50 ezer új fertőzöttet regisztráltak,
de a kórházban ápoltak és a lélegez-
tető gépre szorultak száma jelentősen
csökkent, ami a fertőződés csekély ve-
szélyességére utal.

Szinte alig nő az új beoltottak szá-
ma, és ez vonatkozik a második és a
harmadik ismétlő oltások felvételére is.

KAL INFÓ

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER EMLÉKEZIK

AZ ELHURCOLÁSRA FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK
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Ökumenikus
istentisztelet és zenés

megemlékezés
Mindenszentek napján a hagyomá-
nyokhoz hűen a vecsési temető rava-
talozójánál idén is volt ökumenikus
istentisztelet, amelyen minden el-
hunytért imádkoztak az egyházak
képviselői. 

Szintén hagyomány, hogy ezen a
napon a Vecsési Hagyományőrző Ze -
ne egyesület fúvószenekara gyászindu-
lókkal, egyházi énekekkel emlékezik
meg elhunyt zenésztársairól, karmes-
tereiről a vecsési temetőben. 

VT INFO

Önkormányzati hírek
Elkezdődött az útépítés
Vecsést körülvevő ipari területek mi-
att jelentős mértékben megnőtt a vá-
ros teherforgalma. Vecsés ezért meg-
építteti a 0202-es elkerülő utat. 

Közel két kilométer hosszúságú
sza kaszról van szó, amely Vecsés és
Gyál közötti körforgalomból vezet az
Almáskert útra. Így lehetővé válik az
M0-ról a várost elkerülve, a vasúti
aluljárón keresztül az M4 elérése.
Ettől várható a városon átmenő for-
galom jelentős csökkenése.

A kivitelezést a közlekedésfejlesztés-
ben több évtizedes jártassággal bíró,
francia érdekeltségű, de Ma gyar or -
szágon is vezető építőipari vállalatként
jelenlévő Colas Út Zrt. végzi. A kivite-
lezési szerződést október 27-én írta alá a
városházán Szlahó Csaba polgármester
és a Colas képviselője, Bartók Csaba. 

Jelenleg a DPMV Zrt. munkatársai
és alvállalkozói a víz- és csatornahálózat
kiépítését végzik a területen. Ez azért
fontos, mert a jövőben várhatóak na-
gyobb beruházások, amelyeket ki kell
szolgálni infrastruktúrával. A Colas
még idén elvégzi a tereprendezési
munkákat, az útépítési munkálatok pe-
dig jövő tavasszal kezdődhetnek el. 

VT INFO

Mi történt

2022
novemberében?

Mikor az ember szerencsétlenségre jut,
akkor senki sem akarja megismerni.
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Energia krízis
és tízszeres árak

A képviselő-testület hosszasan foglalko-
zott az energiaválság okán elszabadult
árakról, annak lehetséges kezeléséről.
A lakosságot ugyan nagymértékben vé-
di a rezsicsökkentett ár, de a vállalko-
zók és az önkormányzatok intézményei
számára nincs ilyen védelem. Nekik a
paci árat kell fizetniük. Néhány sarka-
latos megállapítást és intézkedést meg-
említünk a testületi ülésről.

– Akár tízszeres áremelkedés is je-
lentkezhet az energiaszámlák végösz-
szegében, ami nagyon fegyelmezett
takarékoskodás mellett is kigazdál-
kodhatatlan a legtöbb önkormányzat
számára. Vecsés esetében az idei 100
millió forintról jövőre 1,1 milliárd
forintra emelkedhet a költség.

– Az elmúlt hetekben felméréseket
végzett a hivatal, ellenőrizték a fogyasz-
tókat, és több értekezleten is egyeztet-
tek az intézményének vezetőivel.

– A jelenlegi háború és szankciók
okozta bizonytalan helyzetben na-
gyon nehéz akár csak néhány hónap-
ra előre kalkulálni az energiaárakkal.

– A korábbi korszerűsítések ered-
ményeként a vecsési intézmények je-
lentős része jól áll a megújuló energi-
ák használatát illetően.

Intézkedések

– Lehetséges megoldás, hogy az eddig
sokfelé szétszórt, kisebb termeket
használó egyesületeket egy helyre
próbálják csoportosítani, fenntartva
a lehetőséget számukra.

– A Dózsa György úti sporttelepet
a téli időszakra bezárják, a VFC a

Budai Nagy Antal utcai sportcent-
rumban tölti majd a felkészülési idő-
szakot.

– Több teremsportot űző szakosz-
tály esetében tájékozódni fognak, en-
nek megfelelően hozzák meg a dön-
téseket, hogy a működést továbbra is
biztosítani tudják.

– Ésszerű keretek között a közvilá-
gítás is módosításra szorul, de mű-
ködnie kell.

– A rezsiárak emelkedése miatt
kell lemondani idén a Mindenki ka-
rácsonya rendezvényről, és a jégpálya
működéséről is.

KAL INFO

Térségi kerékpárút

A megvalósítás érdekében az elmúlt
hónapokban több lépést is tett a vá-
rosvezetés, a tárgyalások már egy ide-
je zajlanak a Mobilissimus Kft.-vel,
amely országszerte érdekelt a kerék-
párút-hálózatok tervezésében, fejlesz-
tésében. Emellett a régió kerékpárút-
hálózat fejlesztésével kapcsolatos meg-
beszélésnek is Vecsés adott otthont.
A nyár elején megtartott egyeztetésen
a térség 18 települése vett részt. 

Olyan kerékpárút-hálózat kialakí-
tása a cél, amelyek a településeket
összeköti egymással. Ilyen energia-
árak mellett egyre többen döntenek
úgy, hogy leteszik az autót, ezért vél-
hetően egyre nagyobb arányban ven-
né igénybe a lakosság a kerékpáros
közlekedést. Nemcsak spórolási szem-
pont a döntő, hanem az ezzel járó
környezetvédelmi és az emberek
egészségére gyakorolt jótékony hatá-
sok is.

VT INFO
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Változik a patika ügyelet

A gyógyszertárak egész éves folyama-
tos ügyeleti rendje november 14-étől
változott. A változás csak a munka-
napokat érinti, ekkor az ügyeletes pa-
tika 22 óráig lesz nyitva. Hétvégén és
egyéb munkaszüneti napokon to-
vábbra is a régi rend szerint tartanak
ügyeletet a gyógyszertárak.

VT INFO

Ismét volt
Márton nap!

Idén a Márton napi lampionos felvo-
nulásunk hagyományainkhoz híven
zajlott.  November 11-én, pénteken
16:30-kor indultunk el a falusi Szent
Kereszt templomba. A sort Szent
Már ton vezette fehér lovon Früh -
wirth Gábor, volt óvodásunk szemé-
lyében. A lovas katonát a sorban a
Vecsési Zeneiskola tanárai és növen-
dékei kísérték, akik Márton napi
éne kek hangszeres megszólaltatásával
emelték a hangulatot.

A felvonulásunkat megtisztelte
Huszka Mihály Atya és a hittanosain-
kat oktató Koncsikné Szilvay Anna
Mária (Panni néni) is.

A templomban óvodánk Maci és
Pillangó csoportos gyermekei előad-
ták Szent Márton történetét német
nyelven, majd a hittanosok csengő
hangja árasztotta be a teret, ezután
pedig Mihály Atya szólt a gyerme-
kekhez pár kedves mondatot.

A műsor után a templom előtt
Petz Márton és a Vecsési Borbarátok
Egyesülete szeretettel várta a felnőt-
teket a Márton napi újbor megkósto-
lására, illetve Takács Gábor és a
Vecsési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával forró teával,
forralt borral és sajtos pereccel kínál-
hattuk meg a rendezvényre ellátogató
vendégeinket.

„Jó volt ismét együtt lenni, és egy
kicsit Mártonnak lenni…”

VARGYASNÉ FOTÓK: ÓVODA

Sport – Labdarúgás

A Pest megye I. osztályban szereplő
VFC szép őszt produkált. Hogy nem
lett még szebb, azt a szakvezetés meg-
fejti idővel. Gólzáporos győzelmek,
kitűnő teljesítmény, és első hely az
utolsó fordulóig, amikor egy nem
várt hazai vereség az első helyről a
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harmadikra taszította a gárdát.
Vincze Gábor edző a kezdetkor azt
mondta, hogy mindenképp dobogó
az elvárás, ezt sikerült is elérni. 

Sport – Kézilabda
A férfi csapatunk az NB I. B osztály-
ban messze felülmúlta a várakozást. Is -
me retes, hogy tavasszal a rájátszás so-
rán nem sikerült a bennmaradás, de
egy csapat nem vállalta a működési
költségeket és visszalépett. He lyük re
mi léptünk előre, és az együttes él is a
lehetőséggel. A kalendárium zárásakor
még tart az őszi szezon, de a 6. hely és
a mutatott játék nagyon biztató.

A női gárda az NB II. Déli cso-
portjában gyűjti a pontokat. Gyen -
gébb kezdés után a lányok is belejöt-
tek, és feltornázták magukat a 6. hely-
re, de itt is tart még az idény.

KAL INFO

Jelentős mennyiségű
kőolajat talált a Mol

Vecsés határában
A napokban jelent meg a hírportá -
lokon, hogy a MOL eddig ismeretlen
kőolajmezőt talált Vecsés térségében és
további próbafúrásokat tart a jövőben.
Részletek a MOL közleményéből.

A MOL 2015-ben nyerte el a ku-
tatási koncessziót a Vecsés körüli te-
rületre. Az előzetes geológiai vizsgála-
tok elvégzése után jelölték ki a kuta-
tófúrás helyét. A júliusban elkezdett
fúrás 31 napig tartott és 2100 méteres
mélységet ért el.

Az ilyenkor szükséges kúttesztelé-
sek során bebizonyosodott, hogy gaz-
dasági hasznosításra alkalmas a talált
kőolaj, ezért a kutat november 11-én
termelésbe állították. Az olajat köz-
vetlenül a százhalombattai Dunai
Finomítóba szállítják.

Az új kút napi 600 hordó terme-
léssel indul, későbbi tervezett 700-
1000 hordós termelése mintegy 10
százalékkal növeli a Mol Ma gyar or -
szág és 5 százalékkal Magyarország
kőolaj kitermelését. A Vecsés–2 olaj-
kút a Mol harmadik legnagyobb ho-
zamú magyarországi kútja lett, egye-
dül képes kiváltani az elöregedő al-
győi mező teljes éves természetes
ho zamcsökkenését.

A MOL az elmúlt 5 évben 133
milliárd forintot költött erre, ha ezt
nem tenné, évi 15-20 százalékkal
csökkenne a termelésük. Ezekben az
években jelentős sikereket értek el a
hazai kutatásban, például több sekély
mélységű gázmezőt találtak és állítot-
tak termelésbe – sorolta.

A vecsési találat viszont egy na-
gyobb mélységű olajmező feltárását
hozta, amelynek alapján a MOL to-
vábbi fúrásokat tervez a környéken a
mező kiaknázására és a termelés fo-
kozására.

FORRÁS WIKIPÉDIA
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AZ OLAJKÚT AZ ARANY JÁNOS UTCA – BUDAI

NAGY ANTAL ÚT KÖZÖTT, A KANÁLISON TÚLI,
DE AZ M0 ELŐTTI TERÜLETEN TALÁLHATÓ



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

Intézményeink élete 2022-ben

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános

Iskola és Gimnázium
Lelkiségi programjaink
Az elmúlt tanév során végre ismét jelenléti formában
valósulhattak meg lelkiségi programjaink. Adventi és
nagyböjti lelki napunkat is a Jézus Szíve Társaság nő-
vérei vezették. Kriszta nővér, Adrienn nővér és
Guadalupe nővér mindkét alkalommal kedves szere-
tettel szólították meg a gyereket és a részt vevő szü-
lőket. December elején a harmadikosoknak meséltek
a rend történetéről és életéről, az Oltáriszentség lé-
nyegéről, majd Tarzíciusz önfeláldozó cselekedetéről,
mellyel élete árán is megvédte az Oltáriszentséget.
Mindeközben a gyerekek matricákat gyűjthettek, mert
nagyon bátran és lelkesen válaszoltak a nővérek kér-
déseire. Ezt követően kézműves foglalkozás keretében
egy-egy jócselekedet- vagy lemondáskorongot készí-
tettek, amelyek bekerültek az általuk készített jelké-
pes „szentségtartóba”.

Nagyböjtben, a virágvasárnap előtti szomba-
ton hetedikes diákjaink vettek részt lelki napon.
Elsőként a „Hit, remény és szeretet” témájáról
hallhattak a diákok előadást, majd egy rövid kis-
csoportos beszélgetésben gondolhatták át, mit is
jelent ez a három szó, milyen mélységeket rejt ma-
gában. Ezután egy fiatalon meghalt, és boldoggá
avatott fiú, Carlo Acutis életével ismerkedhettek
meg, aki odaadásával példát mutatott nemcsak a
fiataloknak, hanem a felnőtteknek is.

Mindkét alkalom rövid szeretetlakomával egy-
bekötött beszélgetéssel folytatódott, mely után kö-
zös szentmise zárta a napot. A virágvasárnap elő-
esti szentmisén hetedikes diákjaink olvasták fel a
passiót. A 7.b osztályos tanulók furulyajátéka és
néhány kilencedikes tanulónk énekes szolgálata is
hozzájárult a szentmise ünnepélyessé tételéhez.

Az utolsó hetekben sem volt hiány lelki prog-
ramokban. Május 27-én különbusszal jutalomki-
rándulásra vittük iskolánk legaktívabb hittanosa-
it, többek között a ministráns fiataljainkat.
Úticélunk Bakonybél volt a Bakony szívében, ahol
a Szent Mauritius monostor meglátogatásával
kezdtünk. Idegenvezetőnk nagyon érdekes előadást
tartott, megcsodálhattuk a barokk műemlék temp-
lomot, betekinthettünk a monostori élet minden-
napjaiba, többek között a gyógynövénykertbe és a
különböző kézműves műhelyekbe (könyvkötészet,
kovácsmesterség, sörfőzés). Ezután közösen imád-
koztunk a szerzetesekkel a déli imaórán, majd el-
sétáltunk a bakonybéli Borostyánkút Kápolnához,
ahol meglátogattuk a hegytetőn rejtőzködő Szűz-
anya-szobrot, és rövid pihenőt tartottunk. Szuromi
tanár úr gitárja is előkerült, közös énekléssel,
fotózkodással, piknikezéssel töltöttük az időt. A
nap utolsó programjaként a Pannon Csillagdában
a bolygók rejtélyes világába merültünk bele. 
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Június 6-án, pünkösdhétfőn a kilencedikes diákok
és családjaik számára szerveztünk lelki napot. Több
mint 100 fő töltötte be reggel a Jézus Szíve templo-
mot, ahol Mihály atya mondott szentmisét, a liturgi-
kus szolgálatban pedig részt vett Urbán Gábor végzős
teológus, papnövendék is, aki a mise után beszélt a fi-
ataloknak saját útkereséséről, megtéréséről és isten-
élményeiről. Lendületes, interaktív tanúságtételével
sikerült hallgatóságát megragadnia. A komoly prog-
ramot egy kis lazítás követte a sétálóutcában: közös
tánctanulás a Jerusálema dance akkordjaira. Délben
Mihály atya vendégei voltunk a plébánia kertjében egy
tál melegételre, majd zenés piknikkel folytattuk.
Prazsák László és csapata, a Prazsi Family Band zenélt
nekünk. Modern dicsőítő énekeikkel igazi koncert-
hangulatot teremtettek, melyet diákjaink nagyon él-
veztek. A testi-lelki felüdülést követően a napot közös
zsolozsmával fejeztük be a Mária-szobornál.

Június 10-én közel 130 diákunk vett részt
Monoron a PontNeked elnevezésű katolikus ifjúsá-
gi találkozón, melyre az egész egyházmegyéből ér-
keztek fiatalok az őket kísérő tanáraikkal. A reggel
9-től délután 4-ig tartó rendezvény központi té-
mája a szabadság volt. A legmegrendítőbb tanú-
ságtételt egy roma származású, börtönviselt fia-
talembertől halhattuk. Szívbe markoló hiteleséggel
beszélt saját tragikus sorsáról, majd Istennel való
találkozásáról és megtéréséről, melynek köszönhe-
tően nemcsak a szabadságot, hanem az önbecsü-
lését, önértékelését és a szeretetre való képességét
is visszakapta Istentől. A továbbiakban kerekasz-
tal-beszélgetések, imatánc és táncmeditáció követ-
keztek, melyekkel párhuzamosan szentgyónást vé-
gezni is lehetett a jelen lévő vendég atyáknál.
Délben vendégül láttak minket egy tányér meleg
ebédre – bámulatos volt látni, ahogyan ilyen rövid
idő alatt ennyi éhes embert jóllakattak a szervezők és
segítőik. Délután egy nagyszabású szentségimádáson
vettünk részt Marton Zsolt püspök atya vezetésével, ez
volt a záró esemény. A püspök atya minden jelenlévő-
ért imádkozott, majd közös imádság keretében ki-ki
felajánlhatta életét Istennek. Örömteli látvány volt a
rengeteg együtt imádkozó, lelkes fiatal, köztük saját

diákjaink, akiknek végre egyre több ilyen jellegű lel-
ki programot tudunk felkínálni.

És azt sem hagyhatjuk ki, hogy ebben az évben
két alkalommal is első szentáldozáshoz járulhattak
gyermekeink. Hogy diákmiséinknek különleges
hangulatuk van. Hogy a legnagyobb keresztény ün-
nepekre – karácsony, húsvét, pünkösd – a kicsiket
és nagyokat egyaránt változatos programokkal, te-
vékenységekkel igyekszünk előkészíteni.

De nemcsak a diákok, hanem iskolánk tanárai
és valamennyi munkatársa lelki épülését is fontos-
nak tartjuk. Ennek jegyében március 19-én lelki-
pásztorunkkal, Mihály atyával nemzeti kegyhe-
lyünkre, Mátraverebély-Szentkútra látogattunk. A
csapat egy része a remetebarlangokhoz, másik ré-
sze a Szent László-hasadékhoz kirándult. Egy rövid
helyszíni ismertető után szentmisén vettünk részt,
majd néhányan végigjárták a templom mellett lé-
vő keresztút 14 stációját. A zarándokút során kö-
zösen imádkoztunk és jókat beszélgettünk.

Ide kívánkozik még, hogy az egyházmegyei
tanévzáró Te Deumos szentmisét követően vehette
át oklevelét harmincöt családi életre nevelési ta-
nácsadó, köztük iskolánk két hittantanára is, akik
legalább öt éve vezetnek CSÉN-foglalkozásokat in-
tézményükben. Büszkék vagyunk kollégáinkra, ed-
digi munkájukra, valamint arra, hogy idei képzé-
süket követően ők is tanácsadóként lehetnek majd
kollégáik segítségére. 

Teremtésvédelem a Petőfiben
Iskolánk kiemelt nevelési területe a környezettu-
datosságra, keresztény kifejezéssel a teremtésvéde-
lemre nevelés. Hisszük, hogy a tantermi, formális
tanulás mellett az élményekre, tapasztalásokra, kö-
zösen megélt örömökre épülő informális és non-
formális tanulás nem kevésbé fontos diákjaink éle-
tében. Az elmúlt esztendő során ezen a téren is bő-
velkedtünk programokban.

Idén sem feledkeztünk meg bundás barátaink-
ról. A Gyömrői Árvácskák Menhelynek az Állatok
Világnapjára adománygyűjtést rendeztünk. A nagy
halom finomságot, takarókat, tálakat ráadásul egy
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lelkes csapat személyesen vitte el a kutyusoknak.
Az őszi napsütésben a hatalmas séta és bundasi-
mogatás sem maradt el.

Az autómentes naphoz kapcsolódóan sor került
a hagyományos kerékpáros felvonulásra, majd ün-
nepélyesen átadtuk a még korábban a Cetelem
Bank „Zöldebben a suliba” pályázatán nyert ösz-
szegből, valamint iskolai hozzájárulásból vásárolt
kerékpár-karbantartó állomást. Itt a bringákon a
kerekek felfújása mellett kisebb karbantartásokat
is elvégezhetünk, ezzel segítve a biztonságos köz-
lekedést. A szervizállomáson rögzített módon van-
nak elhelyezve a kerékpár karbantartásához szük-
séges szerszámok: különböző méretű im busz kul -
csok, franciakulcs, harapófogó, csavarhúzók, eme lőkar
a kerekekhez, lábbal működtethető kerékpárpum-
pa. Az eszköz egy zárt rendszer, mely 100 forintos
érmével nyitható, a használatot követően a szer-
számok visszahelyezése után a henger ajtajának
bezárásával az érme visszakapható. Nagyon büsz-
kék vagyunk rá, hogy először mi állítottunk fel
ilyen szervizállomást a városban, mely télen-nyá-
ron iskolánk tanulói és az erre kerékpározók ren-
delkezésére áll. A berendezést kamerával megfigyelt
területen helyeztük el, de bízunk benne, hogy sen-
ki sem közeledik hozzá rongálási szándékkal, és
nagyon sokáig jó szolgálatot tesz majd mindazok-
nak, akiknek szükségük van rá. 

A két éve átadott KRESZ-pályánkat az idén is
felállítottuk, és örömmel fogadtuk a kis ovisokat
is, akik az Iskolacsalogató programsorozatunk
egyik állomásaként látogathattak el a pályára.

Az őszi papírgyűjtés alkalmával ismét számos
hatalmas konténert töltöttünk meg hulladékpapír-
ral. Ezzel ökoiskolai törekvéseink mellett a Diák -
önkormányzat és az osztályok pénztárcáját is
gazdagíthattuk. Idén is csatlakoztunk a 72 óra
kompromisszum nélkül mozgalom kezdeménye-
zéséhez, és a Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hul ladékkommandó közvetítésével egy nagysza-
bású szemétszedésben vettünk részt október 15-
én. Diákjaink, a kicsi elsősöktől a gimnazistákig
sok zsák szeméttől szabadították meg a Felső-te-
lep utcáit. Reméljük, hogy példaértékű gyerme-
keink törekvése egy tisztább, rendezettebb kör-
nyezetért!

Az ötödik osztályosok – mivel a technikaórák
keretében kertészeti alapismereteket tanulnak – a
tanév során komoly elméleti ismeretekkel gazda-
godnak, melyeket aztán a gyakorlatban, kint a
kertben alkalmazhatnak is. Fő célunk a gyerekek
szemléletformálása, a természet megszerettetése,
a felelősségvállalásra nevelés, a növények és a nö-
vények ápolási munkáinak megismertetése. Kiemelt
feladatnak tartjuk még a tanulási képességek fej-
lesztésén túl a környezettudatos magatartás eléré-
sét, az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő
értelmes és hasznos eltöltését és a fenntarthatósá-
got. Ezzel a személyiség- és közösségfejlesztés te-
rületén teszünk egy újabb lépést előre, mely isko-
lánk egyik fontos célkitűzése.

Ősszel, a tanév kezdetén megteltek a kom-
poszttárolóink, gyűjtöttük a lehullott lombot, el-
végeztük az összes őszi feladatot a kertünkben. A
tél sem telt tétlenül. Nálunk nem éheztek, nem
szomjaztak a madárkák a fagyos hónapok alatt
sem. A legkisebbek rendszeresen töltögették a ma-
dáretetőket, itatókat, rengeteg madárkalácsot ag-
gattak ki a fák ágaira. S amint beköszöntött a jó
idő, beindult a palántanevelés, minden ágyásunkat
magocskákkal szórtuk tele. Folyamatosan gyom-
láltunk, öntöztünk, kapáltunk. Kíváncsian lestük
majd mindennap, hogy piroslik-e az eper, kikelt-e
borsó, gömbölyödik-e a retek, lehet-e már szedni
egy kis újhagymát a vajas kenyérhez.
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Nehézségek mindig voltak és lesznek, de min-
den kudarcból tanulunk. Szerencsére a kert egy
örökké megújulni képes közeg, itt semmi nem vég-
érvényesen rossz vagy jó. Felvesszük a harcot a ló-
tücsök pusztításával, a rengeteg levéltetűvel, a leg-
szebb eperszemeinket lopkodó feketerigókkal. A vé-
letlenül letaposott tulipán jövőre újra kihajt. A
vé letlenül kigyomlált sóskát is újra lehet vetni…
Akár háromszor is! Volt rá példa!

És mindeközben rengeteget tanulunk arról,
hogy hogyan legyünk rovarbarátok, madárbarátok,
környezetünket megóvó, takarékosan élő, egészsé-
gesen táplálkozó, egymást szerető és elfogadó em-
berpalánták, akik egyszer majd a környezetükért
felelős felnőttekké válnak.

Ezt szolgálta a tavaszi Zöldforgó Élménynap
program is, mely korunk legnagyobb kihívásaira –
mint például a klímaváltozás, energiapazarlás, túl-
fogyasztás, élővizek szennyezése – igyekszik vála-
szolni és megoldásokat kínálni a gyerekek nyelvén.
A program keretében iskolánkba látogatott a ki-
sebbek által igen kedvelt Alma Együttes, amely a
kicsiknek és felnőtteknek egyaránt élvezetes, a kör-
nyezetvédelem témakörére épülő műsort adott. Az
együttes tagjai nem feledkeztek meg arról sem,
hogy a színpadra felhívva a szülinapos diákokat is
felköszöntsék. Annyira jó volt a hangulat, hogy –
tanáraik hozzájárulását kérve – még a gimnazis-
ták is lejöttek az udvarra. 

Május 7-én az iskola vendége volt Simon
Mihály, a Vecsési Sportegyesület Postagalamb
Szakosztályának vezetője, aki magával hozta ga-
lambjait is. Előadásából megtudhattuk, hogy már
az ókorban is használtak postagalambokat, de még
nem versenyzési céllal, hanem csak hírvivőként.
Beszélt arról is, hogy mi mindennel jár a postaga-
lambok tartása és tenyésztése. Gondoskodni kell a
madarakról, tisztán kell őket tartani, és ha verse-
nyeztetni szeretnénk őket, akkor rendszeresen fog-
lalkozni is kell velük. Nem mindegy, milyen magot
adunk nekik, sőt arra is figyelni kell, hogy verse-
nyek előtt és után milyen és mennyi eleséget ve-
hetnek magukhoz. Egy galamb több napig is bírja
élelem nélkül, de víz nélkül nem. Így egy-egy hosz-
szabb távú verseny során a madarak többször is
megállnak inni, majd folytatják útjukat tovább. Az
előadó felhívta a figyelmet, mekkora felelősség bár-
milyen állatot is tartani odahaza, mert minden há-
zi kedvenc folyamatosan gondoskodást, rendszeres
törődést igényel. Az előadás hatásos befejezéseként
vendégünk hazareptette galambjait.

A tanév utolsó napjaira egy ÖKO-, sport- és
egészségnapot szerveztünk, melyen a két végzős
gimnazista osztályon kívül az iskola összes tanuló-
ja részt vett. Voltak sport-, váltó- és akadályverse-
nyek, futó- és bicikliverseny az iskola körül, az
egészségvédelemmel, ill. egészséges életmóddal
összefüggő feladatok, továbbá a Dél-Pesti-Vasi
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Vízőrzők foglalkozásai a takarékos vízhasználat-
hoz, a víz körforgásához és egyéb, a vízhez kötődő
témákról. 

A gyerekek jól érezték magukat, élvezték, hogy
már nem kell tanulni, hanem a mozgásé, a játéké
a főszerep. Szerencsére jó idő volt, így nem volt
akadálya annak, hogy a gyerekek az egész napot
aktív mozgással a szabadban töltsék. Az egész
programot nagyon sikeresnek ítélték meg a kollé-
gák is, akik az akadályversenyeken állomásvezető-
ként működtek közre, vagy az osztályaikat kísérték
az egyes programok helyszínei között.

Idén ősszel az Állatok világnapjára készülve is-
mét ellátogatott iskolánkba Gőgös Zsuzsanna zoo-
lógus, aki immáron harmadik éve hozza el legki-
sebb diákjainkhoz kis barátait, állatait, akiket csa-
ládjával együtt otthon nevel. Elsősorban
madarakkal foglalkozik, de állatai között találkoz-
hatunk gabonasiklóval és patkánnyal is. Idén isko-
lánk első és második osztályosai mellett a
Mosolyország Óvoda és a Vecsési Református Óvo-
da apróságai is élvezhették Zsuzsa néni lendületes
és humoros bemutatóját. Legnagyobb sikere a hé-
jareptetésnek volt, de az egérebédjét pillanatok
alatt elfogyasztó uhu és kisebb rokona, a kuvik, va-
lamint az igen ficánka gabonasikló is nagy figyel-
met kapott. Megtudhattuk, miért éjszaka vadászik
a bagoly, hogyan képes a fejét majdnem teljesen
hátra fordítani, és arról is meggyőződhettünk, hogy
a héjának meg sem kottyan az eső, mert lepereg a
tolláról a víz.

Ami a nagyobbakat illeti, tavasszal gimnazis-
táink először vettek részt a Katolikus Pedagógiai
Intézet által meghirdetett Károly Iréneusz Fizika
Tanulmányi Versenyen. A kilencedik évfolyamról egy
hatfős csoporttal jelentkeztünk a kísérleti projekt-
munkára, és nagy örömünkre és büszkeségünkre a
versenybizottság a projektmunkájukat 3. díjjal ér-
tékelte. A projekt témája a Nap, mint energiafor-
rás volt, az elvégzendő kísérlet a napállandó mé-
rése és a napelemcella hatásfokának a vizsgálata
volt.  A tanulóknak önállóan kellett a kísérleti esz-
közt használni, a napállandó-mérést elvégezni,

majd egy dolgozat formájában az egész folyamatot
dokumentálni. A mérések közben természetesen
érintették a klímaváltozás jelenségét is, hiszen a
napsugárzás és a földi élet, illetve a modern embe-
ri társadalom energiafelhasználásának kapcsolata
a mai ember számára életbevágó probléma.
Ökoiskolaként felelősségünk, hogy olyan generáci-
ót neveljünk, amely tisztában van a fenntartható-
ság fontosságával.

Mindezen élmények és eredmények mellett
büszkék vagyunk rá, hogy az idei évben ismét el-
nyertük az Ökoiskola címet, valamint – az ország
50 iskolájának egyikeként – az „Állatbarát általá-
nos iskola” elismerő oklevélben is részesültünk.

Kapcsolatépítés a határokon túl
Iskolai nevelésünk további fontos szegmense a
nemzeti identitás erősítése. Ezt szolgálja a Bethlen
Gábor Alapkezelő által évről évre meghirdetett
Határtalanul! program is, mely egy határon túli ré-
gióba szervezett tanulmányi kirándulást finanszí-
roz. Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be, így a
petőfis hetedikesek június elején részt vehettek egy
szerbiai kiránduláson, mely során megismerkedtek
az egykor hazánkhoz tartozó Délvidék több magyar
vonatkozású kulturális emlékhelyével.

Az első napon Szabadka szecessziós városköz-
pontját barangoltuk be, többek között jártunk a
városháza színes üvegablakokkal díszített, patinás
faburkolatú dísztermében, és felkapaszkodtunk az
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épület tornyába is, ahonnan nagyszerű kilátás nyí-
lik a városra és környékére. Ezt követően a telepü-
lés nemrég felújított, matyóhímzéses motívumok-
kal díszített ékszerdobozát, a zsinagógát tekintet-
tük meg. Megemlékeztünk Kosztolányi Dezsőről és
tragikus sorsú unokatestvéréről, Csáth Gézáról is,
s jártunk abban a gimnáziumban, ahol az író-köl-
tő édesapja volt egykor igazgató.

Ezután a délvidéki várak török ellenes harcai-
nak helyszíneit kerestük fel: szállásunk Zentán volt,
ahol elevenen őrzik az 1697-es csata emlékét, me-
lyet a törökök Mohácsaként is szokás emlegetni, és
elzarándokoltunk a török elleni, visszahódító há-
borúk első szakaszát lezáró karlócai békekötés
helyszínére is. A magyar történelem egyik legna-
gyobb győzelme volt a török ellen Nándorfehérvár
sikeres megvédése 1456-ban, ezért nem hagyhat-
tuk ki Belgrádot sem; de nemcsak a győzelemről, a
vár 1521-es elestéről is megemlékeztünk. Fel -
kerestük a péterváradi erődöt is, amely 1526-ben
esett el, illetve jártunk a Tarcal hegység legépebb
állapotban megmaradt középkori várromjánál,
Redneken, amelyet szintén a mohácsi csata előtt
vett be a török.

A várak mellett több templomot is megtekin-
tettünk: Szabadkán a késő barokk Szent Teréz-szé-
kesegyházban fogadott bennünket egy horvát plé-
bános, aki magyarul is szokott misézni. Topolyán a
Délvidék legnagyobb plébániatemploma ejtett ben-

nünket ámulatba hatalmas méreteivel, Zentán a
gyönyörű rózsakerttel körülvett, a zentai csata em-
lékének szentelt és nemrég átadott körtemplomot
csodáltuk meg, de jártunk a délvidéki magyarság
ezeréves összetartozását szimbolizáló aracsi temp-
lomromnál is.

A negyedik nap a zentai Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában fogadtak bennünket: egy rövid be-
szélgetés után a vecsési petőfisek a helyi diákokkal
mérték össze sporttudásukat váltóversenyben, fo-
ciban, pingpongban. A kiskamaszok ezt a prog-
rampontot élvezték a legjobban, s a zentai iskola
vezetősége is nagyon örült neki, hogy felkereste
őket egy anyaországi iskola.

De nemcsak kirándulás, hanem segítségnyúj-
tás formájában is volt alkalmunk kapcsolatba lép-
ni határon túl élő nemzettársainkkal. Ehhez a saj-
nálatos orosz-ukrán konfliktus szolgáltatott szo-
morú apropót. Nagyböjt folyamán iskolánk
felhívással fordult a diákokhoz, hogy csatlakozza-
nak a háború sújtotta Ukrajnában lévő menekült
családok számára szervezett adománygyűjtéshez.
Az alapvető élelmiszerekből, higiéniai eszközökből,
édességből és recept nélkül kapható gyógyszerek-
ből, tápszerekből álló segélycsomagokat
Kárpátaljára, a homoki kistérségben lévő sislóci
Dobó István Középiskolában elhelyezett menekült
családoknak juttattuk el. Az intézmény vezetője
magyar nyelvű levélben köszönte meg az itthoniak
önzetlen segítségét, nagylelkű felajánlásait, a szer-
vezők és az adományt a helyszínre juttatók fárad-
ságos munkáját.
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Művészeti élményeink
A járványhelyzet miatt tavaly még nem tudtunk kö-
zös, iskolai karácsonyi ünnepséget tartani a temp-
lomban. Az ünnepekre viszont mindenképpen sze-
rettünk volna hangolódni, készülni. Ezért tanára-
ink meglepetéssel készültek az általános iskolások
számára: adventtől másképp szólt az órák kezde-
tét és végét jelző dallamcsengő, karácsonyi mese-
filmet néztek a kicsik, rajzverseny lett kiírva szá-
mukra, és egy mókás, életnagyságú figura várta
őket mindennap a bejáratnál. Mindez előkészülete
volt a Pro Musica Fúvósötös koncertjének, akik egy
csodálatos előadással leptek meg minket Diótörő-
Zenés varázslat címmel. 

A művészek öt fúvóshangszer segítségével egy
rövid hangszerbemutató után előadták a balett
legismertebb zenéit, miközben elmesélték a darab
történetét úgy, hogy kivetítőn képeket is vetítettek.
Kicsik, nagyok nagy élvezettel hallgatták, nézték az
előadást – és mindannyian egy igazán különleges, szí-
vet melengető élménnyel lehettünk gazdagabbak.

A 7-11. évfolyamos diákok pedig a Ron világa
c. musicalt tekinthették meg az Off Broadway
Színházban. A darab témája egy kamaszfiú élete,
akinek szülei válása, valamint családi és baráti
kapcsolatainak hullámzása közepette kell szembe-
néznie a mindennapok nehézségeivel. A súlyosbo-
dó terhek hatására a drogokhoz nyúl, majd az ösz-

szeomlás határán megmenekül, láthatjuk az elvo-
nókúra kínjait, majd a pozitív végkifejletet. 

A 12-19 éves korosztály számára ezek a témák
nagyon is húsbavágóak, így diákjaink részéről a
darabot nagy várakozás előzte meg. A ráhangoló-
dást, majd az előadás után az élmények feldolgo-
zását egy-egy színházpedagógiai foglalkozás segí-
tette, amelyet a színház képviselői tartottak az is-
kolában. Ez a két foglalkozás nagyon sikeres volt,
a gyerekek örültek a lehetőségnek, hogy olyan té-
mákról beszélhetnek, amelyek máskor ritkán ke-
rülnek szóba ennyire hangsúlyosan. A feldolgozást
az átélt színházi élmény is segítette. Maga a darab
is színvonalas, a diákokat könnyen elérő stílusú
volt, minden gyerek végig érdeklődve nézte, figyel-
tek, senkire nem kellett magatartási probléma mi-
att rászólni. Külön megemlítendő, hogy a főszere-
pet iskolánk 10. osztályos tanulója játszotta, aki az
előkészítő és a feldolgozó foglalkozásokon is köz-
reműködött.

Nemzetiségi hagyományőrzés
Április első hetében hagyományőrző s egyben ha-
gyományteremtő szándékkal rendeztük meg a
nemzetiségi hetet, hogy népszerűsítsük diákjaink
körében a német nemzetiségi kultúrát.

Az iskola bejáratánál kiállított vecsési népvise-
let fogadta az iskolába érkezőket, majd belépve a
német nemzetiségi címerrel ellátott plakát. A füg-
gőfolyosón a svábok mindennapi életében használt
tárgyak képeit helyeztük el, a diákok illusztrált né-
met közmondásokkal díszítették fel a szekrényei-
ket a folyosón. A hét minden napján egy szünetben
sváb zene szólt, és „infó-cseppek” hangzottak el,
azaz rövid információt kaptak a tanulók Vecsés tör-
ténetéből. Csengetéskor a „Jetzt geht’s los” gyors-
polka refrénje szólalt meg. A folyosón és a porta
előtt nemzetiségi témájú filmeket láthattunk a té-
véképernyőkön.

Minden napra jutott valamilyen esemény, ami
az egész iskolát érintette, emellett a tanórákon is
igyekeztünk a témához kapcsolódni. Többek között
a következő eseményekre került sor: Hétfőn a diá-
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kok élőképet alkottak az udvaron, a szünetben sváb
népdalokat énekeltünk. Kedden a Schulralley kereté-
ben sváb települések német nevét kellett megkeresni
a folyosón, majd Magyarország térképén beazonosí-
tani. Ebben a feladatban külön kiemelnénk a máso-
dikos kisdiákok lelkes részvételét. Szerdán vecsési tán-
cokból rendeztünk flashmobot, amit a Rosmarein
tánccsoport néhány tagja indított el Doróné Zemmel
Katalin és Bittner Olivér vezetésével. Az élőzenét a
Brunner zenekar fúvósai szolgáltatták: Brunner
Bence, Hídvégi Zoltán, Rainer-Micsinyei László, Ujvári
Zoltán és Zehetmayer József. Délután zajlott le a né-
met és angol prezentációs verseny. 

Csütörtökön kerékpáros történelmi túrára in-
vitáltuk tanulóinkat, hogy betekintést nyerjenek
Vecsés németajkú lakosságának történelmébe. A
Temető – Epres – Cifra Csárda – Hősök Ligete –
Iskola utca – Szent Kereszt templom – Tájház út-
vonalat követtük, közben Frühwirth Misi bácsi tar-
tott ismertetést Vecsés régi épületeiről. Pénteken
vecsési savanyúságot kóstolhattak a diákok, ame-
lyet Szabadosné Schiller Katalin ajánlott fel isko-
lánknak. Ha már a finomságokról esik szó, meg
kell említenünk, hogy az iskolai büfében Kati néni,
(Ligeti Katalin) minden nap más hagyományos
nemzetiségi étellel kedveskedett nekünk.

A Strudelessen,  rétesevés sem maradhatott ki,
ebben több osztály is lelkesen vett részt.

A 16-os teremben fotósarkot rendeztünk be,
ahol a diákok népviseletbe öltözhettek, és úgy
fényképezkedhettek. Ének és német órákon német
nemzetiségi dalokat tanultunk. Utóbbin „nyelvész-
kedtünk”, megismertük a sváb dialektus jellegze-
tességeit, összehasonlítottuk a német irodalmi
nyelvvel (Hochdeutsch). Rajzórán a magyarorszá-
gi németek és vecsési svábok címerét rajzolták le a
gyerekek. Történelemórán a magyarországi német
nemzetiség története volt a téma. Testnevelésórán
kipróbálhatták a diákok a Wassermann baden, fu-
tóméta és várméta játékokat. Fizikaórán német tu-
dósokról készítettek plakátot, matematikaórán pe-
dig a hagyományos Káposztafeszthez kapcsolódó
szöveges feladatokat kellett megoldani. Az iskola-
kertben és biológia órákon a káposzta volt a téma,
alsóban pedig előkerültek a népi játékok, dalok,
táncok. A kicsik ellátogattak a vecsési tájházba is,
ahol közös programon találkozhattak az óvodá-
sokkal is. 

A PEDAGÓGUSOK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
TELEK PÉTER PÁL

Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola

és Gimnázium

Cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
Telefon: 06-29 350-440

e-mail: titkarsag@petofi-vecses.hu
OM-azonosító: 201791

Adószám: 18294475-2- 13
Honlap: http://petofivecses.hu

Fenntartó: 
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Stúdium Alapítvány
Adószám: 18685633-1-13

Számlaszám: 65100091-10101243
Cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
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Igazgató:
Osikoviczné Csendesi Mária

Igazgatóhelyettesek: 
Bekkerné Fenyő Ágnes, Kocsis Nóra,
Telek Péter Pál

Gazdasági vezető:
Várszegi Anikó

Titkárság: 
Czinege Anikó, Hokné Kármán Szilvia,
Illésné Nemes Irén

Nevelőtestület
Adorján Imre, Artztné Csatári Marianna, Balázs
Dorottya Szilvia, Balla Zsuzsanna, Bánlaki
Tibor Zsoltné, Cserné Szabó Anita, Dengel
László, Dóczyné Topál Dalida, Dudás Noémi,
Fekete-Part Gabriella, Geburth Ágnes, Gomez
Attila, Gyepesy Imola, Hegyesi Krisztina, Hor -
váth Győző Antal, Horváthné Bálint Éva, Hütter
Teréz, Juhász Mónika, Kabucz Tünde, Kállainé
Szögi Klára, Kaposi Gábor, Kárpáti Szilvia,
Kéthelyi Lídia, Kiszty Roland, Koncsek Zita,
Madarász Krisztina, Mesterné Defner Szabina,
Nagy László, Oszoli Beatrix, Pályi Tünde, Papp
Katalin Rozália, Pécsi Marcell, Pelyváné Kádár
Aranka, Petre Annamária, Pleskovics Sándorné,
Prorokné Jankovics Anita, Süliné Nagy Krisz -
tina, Surányi Andrásné, Sztyehl ikné Hegyi
Krisztina, Szuromi Tamás, Szűcs Ildikó, Takács
Anna, Udvardyné Balla Márta, Vágó Viola
Mária, Varga Beatrix

Hitoktatók:
Katolikus hittan:

Arnold Fülöp, Dóczyné Topál Dalida , Peresáné
Kállay Georgina , Surányi Andrásné, Telek Péter
Pál

Református hittan:
Denke Katalin, Földesiné Füredi Katalin,
Sövér Orsolya

Evangélikus hittan:
Heinemann Ildikó, Nagy Papp Krisztina

Fejlesztő pedagógus/Logopédus:
Kérészné Perényi Krisztina

Iskolapszichológus: 
Topál Csenge

Pedagógiai asszisztens:
Kovácsné Kolozsi Adrienn

Rendszergazda: 
Czimbal Gábor

Gondnok:
Haluska László

Gondnok/takarító: 
Mészáros Mónika

Technikai dolgozók:
Gábor Béláné takarító, Ogrin Józsefné konyhai
dolgozó, Turián Zsuzsanna konyhai dolgozó

A vecsési Gondozási Központban arra törekszünk,
hogy klubtagjaink minőségi és tartalmas időt tölt-
hessenek az intézményünkben. Ehhez hozzájárulnak
változatos és színes programjaink. A hozzánk csatla-
kozó szépkorúak összetartó közösség tagjai lehetnek.
Az év jeles napjairól, világnapokról, aktuális és egy-
házi ünnepeinkről megemlékezünk. Ezekre az esemé-
nyekre együtt készülünk. Klub tagjainkat köszöntjük
névnapjuk, születésnapjuk alkalmából. Szellemi akti-
vitást segítő foglalkozásaink között szerepel a szóke-
resők, keresztrejtvények, memóriajátékok és társas-
játékok repertoárja. Méltán népszerűek a kreatív fog -
lalkozásaink, melynek célja az alkotókészség
megőrzése, fejlesztése, az önkifejezés segítése. Az év-
szakoknak megfelelő dekorációt közösen készítjük el,
és díszítjük ezzel intézményünket. 

Gondozási Központ
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Egészségmegőrző, ismeretterjesztő előadások-
kal készülünk, melyek preventív és tájékoztató jel-
legűek. A slágerfelismerő játék és zenei vetélkedő
is elmaradhatatlan része heti tervünknek.
Ezenkívül fizikai aktivitást elősegítő senior tornán
is lehetőség van részvételre, igény szerint testsúly
és vérnyomásmérésre. Hitéleti tevékenységeinkhez
tartoznak a református, baptista és katolikus ima-
órák, melyekhez heti váltásban lehet csatlakozni.
Rendszeresen tartunk beszélgetéseket az időseket
érintő és foglalkoztató kérdésekről, aktualitások-
ról, és az egyéni problémák megbeszélését is fon-
tosnak tartjuk. Lehetőséget biztosítunk postai ügy-
intésre, bevásárlásra, gyógyszertárból szükséges
termékek beszerzésére.

Idén farsangi mulatságunk alkalmával egy bo-
hózatot adtunk elő, melyben a jelmezbe öltözött in-
tézményvezetőnk és gondozónők szórakoztatták
nagy derűt keltve a klubtagokat. Azután tombolá-
val és zenei kívánságkosárral kedveskedtünk a
szépkorúaknak. Az elmaradhatatlan farsangi fánk-
evéshez a Központi Konyha biztosított ízletes fi-
nomságokat. Nőnap alkalmából virágot ajándé-
koztunk a hölgyeknek, és férfi klubtagjaink saját
készítésű ajándékkal lepték meg őket. Anyák nap-
ján is köszöntővel, verses összeállítással készülünk
tiszteletükre.  Húsvétkor tojásfestéssel, locsolko-
dással, csokitojás kereséssel ünnepeltünk. A jó idő
megérkezésével a kerti grillezés és bográcsozás is
elmaradhatatlan része a programjainak. Lelkes
klubtagjaink nagy igyekezettel készülnek recep-
tekkel és előkészületekkel a közös étkezésre, az
édes és sós sütemények elkészítésében is jelesked-
nek. A gofri és a palacsinta is közkedvelt desszertnek
számít. A nyári hónapok ideje alatt a tágas udvarunk
és a kiválóan felszerelt, felújított klubszobánk szol-
gált helyszínül a különféle el  foglaltságokhoz.

Idei kirándulásunk helyszíne a Tropicarium
volt. Az állatok közelsége nagy élményt jelentett
klubtagjainknak. Ismeretterjesztő élményprogra-
munkat finom ebéddel zártuk. A közös program ál-
tal sok maradandó emlékkel gazdagodhattak kö-
zösségünk tagjai. További programlehetőséget, ki-

kapcsolódást nyújtott június elején a vecsési Szent
Kereszt felmagasztalása templomban tett látoga-
tás. Frühwirth Misi bácsi tartalmas beszámolóját
hallgattuk meg a korabeli évekről, a templom épí-
téséről és az emberek összetartásáról. Az idei
Káposztafeszt alkalmával összetartó csapatunk két
kategóriában is első helyezést ért el. A felvonulá-
sért és a sátor díszítésért oklevelet kaptunk, aján-
dékba tortát, kerámia tálat, könyvet vehettünk át.
Szépkorú klubtagjaink saját készítésű díszekkel
ékesítették sátrunkat, melyet nagy igyekezettel ké-
szítettek az alkalom előtti hetek során.
Fáradozásaiknak szép eredménye lett! A Központi
Konyha által készített ízletes húsos káposztával
tudtuk megkínálni felvonuló csapatunkat és az ér-
deklődőket. A Káposztafeszt izgalmai után az
Idősek Világnapján vehetünk részt a Bálint Ágnes
Kulturális Központ és az Önkormányzat közös szer-
vezésében. E jeles nap alkalmából Szlahó Csaba
polgármester, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
Komár Ágnes, a Szociális Bizottság Elnöke és Pe -
reginé Vodila Terézia, a Gondozási Központ vezető-
je köszöntötte a szépkorú vendégeket. A G. Fe -
renczy Hanna Irodalmi kör hagyományosan verses
összeállítással készült az eseményre, azután Poór
Péter, Soltész Rezső és Zalatnay Sarolta szórakoz-
tatta a közönséget. A tartalmas, szép délelőttöt egy
finom ebéddel zártuk, és minden résztvevő virágot
kapott ajándékba. Méltó ünnepség volt ez időseink
megbecsülésének kifejezésére. 
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Dolgozói Névsor:
Alácsné Gergely Krisztina, Benéné Bíró Krisz -
tina, Dávidné Karacs Erika, Deim Andrásné,
Dobrovitzné Frühwirth Ágnes, Farkasné Loe Ág-
nes, Ferencz Ildikó, Gregusné Abonyi Mónika,
Juhász Mónika, Kristóf Ildikó, Lauter Józsefné,
Mona Mónika, Oláh Nikoletta, Pereginé Vodila
Terézia, Skupien Szilvia, Stadinger Tímea

Gondozási Központ
Vecsés, 2220. Jókai Mór u.8.

Telefonos elérhetőség:
06-29 350-267

06-30 248-8506

Semmelweis Bölcsőde
A Semmelweis Bölcsőde és a Semmelweis Bölcsőde
Telephelye – Tipegők Bölcsőde – szolgáltatását a
Vecsésen élő kisgyermeket nevelő családok részére

kínálja. Ezzel a kis ismertetővel szeretnénk bemutatni
az elmúlt évben történt programjainkat.

Nevelési programunk összeállításánál fontos szem-
pont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol
élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyer-
mekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet kívá-
nunk biztosítani a gyermekek számára, amely leg-
inkább sugározza az otthon melegét, ahol termé-
szetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és
tevékenységek által fejlődhetnek. Mottónk: szere-
tettel és szakértelemmel nevelni.

A napi programjainkon felül igyekszünk min-
den ünnepet jeles napokat behozni bölcsődéinkbe.
Az elmúlt évben több programunk is volt:

2021. október 26-30 között tökfaragás volt in-
tézményeinkben. A gyermekek a kis gyer mek ne ve -
lőkkel együtt faragták, festették, ragasztották a tö-
köket. November elején mézeskalácssütés volt. A
gyermekek megismerkedhettek a mézeskalács ké-
szítéssel, nyújthatták, formálhatták, szaggathat-
ták, megfigyelhették a sütés folyamatát, majd sü-
tés után díszíthették. Délután pedig boldogan vit-

ték haza. December 6-án érkezett hozzánk a mi-
kulás, akit a gyermekek nagy szeretettel és énekkel
fogadtak. Mindkét intézményünkben az utazástól
megfáradt Télapó a kandalló előtt ülve énekelt, be-
szélgetett a gyermekkel. 

November végén és december elején karácso-
nyi vásárt tartottunk a családok számára, az álta-
lunk készített karácsonyi díszekből, adventi koszo-
rúkból s a mézeskalácsokból.

December 12-én, a Mindenki karácsonyán már
a bölcsődék is képviseltették magukat. A kollegák
nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt mind az
előkészületeken, mind a vásári forgatagban.

2022. január elején rendeztük meg karácso-
nyunkat, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan
ünnep, ahol egy meghitt családi ünnep és az első
karácsony élményét nem szabad elvenni a csalá-
doktól. Február 16-17-én az első ünnepünk a farsang
volt, melyre a gyermekek és a kis gyer mek ne velők is
vidám jelmezekbe öltöztek. Egy zenés délelőttöt töl-
töttek el a bölcsődéinkben. Március 22-én, a Víz vi-
lágnapján mindkét intézményünkben egy vidám „vi-
zezős” napot tartottunk. A kisgyermeknevelők kü-
lönböző vizes játékokat készítettek elő erre a napra,
a programok során a víz fontosságáról beszéltek a
gyermekeknek, s rengeteg ismeretet nyújtottak szá-
mukra. Április 11-14. között Könyvhetet tartottunk
intézményeinkben. Ezen a héten a családokkal együtt
a meséket, a bábozásokat helyeztük előtérbe. Fon -
tosnak tartjuk az olvasás, a mese hallgatás örömét,
azt, hogy a gyermekek az olvasott mesét saját elkép-
zeléseik alapján „lássák”, képzeljék el, szókincsük
bővüljön. S „házi feladatként” a szülőket is kértük
az esti meseolvasásra, illetve, ha lehet, hozzanak be
olyan mesekönyvet, amit a gyermek szívesen hall-
gatnak otthon is. Az idei évben az egyik anyukánk is
tartott a gyermekek részére interaktív bábozást, me-
lyet nagyon élveztek.

Április 19-20-án tartottuk a húsvéti ünnepün-
ket, a gyerekekkel erre készülődve kreatív foglal-
kozásokat tartottak a kisgyermeknevelők már az
előző héten is. Ragasztottak, festettek, majd egy vi-
dám, zenés délelőttöt tölthettek el a csoportokban.
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Április 22-én, a Föld napja alkalmából a gyer-
mekek a kisgyermeknevelőkkel virágokat ültettek,
melyet utána együtt gondoztak. Ez nagyon sok le-
hetőséget nyújtott az információszerzéshez, növé-
nyekről, színekről, formákról, illatokról.

Május 2-3-án anyák napját tartottuk. Minden
csoport egyénileg ünnepelte, most is nagy szeretet-
tel készítették a különböző ajándékokat, melyet
utána meghitt körülmények között adtak át az
édesanyjuknak.

Május 10-én a Madarak és fák napjára a gyere-
kek a különböző színes programokkal, madáretető
készítéssel, festéssel, ragasztással készültek.

Június 25-én a két intézménynek együtt tar-
tottuk a gyermeknapot. Újra egy nagy családi nap
keretén belül sikerült a gyermekeket, a családtag-
jaikat vendégül látni a Tipegők Bölcsődében.
Sokféle programmal vártuk a gyerekeket, kézmű-
ves foglalkozások, csillám tetoválás, különböző já-
téktevékenységek biztosítása: célba dobás, homok-
szórásos festés, légvár, bábszínház, családi vetélkedő,
zene, tombola, büfé. Rendőrautó, ren dőrmotor és tűz-
oltóautó megnézése, kipróbálása is lehetséges volt.
Ez az esemény mindenki számára kellemes és szép
jó élmény volt. A gyerekek vidám napot tölthettek
el a szüleikkel. A szülők részéről is sok pozitív visz-
szajelzést kaptunk.

Augusztusban a nevelési év végén elbúcsúztunk
az óvodába menő gyermekektől, a szülőkkel és a gye-
rekekkel egy vidám, emlékezős délutánt tartottunk.

Szeptemberrel új nevelési év indult, s a két böl-
csőde igyekszik maximálisan ellátni a vecsési gyer-
mekek bölcsődei igényeit. Októberben ismét ké-
szülünk a szokásos tökfaragásunkra, majd novem-
berben már hangolódunk a karácsonyra és
készülünk a mézeskalácssütésre, a Mindenki kará-
csonyára.

Mindkét intézmény azonos szakmai progra-
mon, azonos szakmai elvekkel látja el feladatait. A
két intézmény között napi szintű, jó kapcsolat van. 

Semmelweis Bölcsőde
2220 Vecsés Mária u. 1.

+36-29  350-139
+36-30  668-7022

e-mail: vecsesibolcsike@gmail.com

A Semmelweis Bölcsőde dolgozói:
Intézményvezető: Káldy Györgyné
Intézményvezető helyettes: Schäfferné Pálmai Ani kó
Dietetikus/Élelmezésvezető: Környei-Kádár Eszter
Gazdasági ügyintéző: Murinkó Erzsébet
Kisgyermeknevelők:

Balogh Fruzsina, Csizmadia Melinda, Dobrovitz
Melinda, Fadgyasné Liebe Melinda, Mankovics-
Halmó Krisztina, Nagy Eszter, Szarkáné Páll
Andrea, Szénásiné Landmann Krisztina, Tóth
Krisztina, Vadas Teréz, Varga Brigitta

Bölcsődei dajka:
Molnár Gézáné, Somogyi Józsefné, Wirth Andrea

Szakácsnő: Vadkerti-Tóth Kálmánné
Konyhai dolgozók: Falusi Péterné, Tőke Józsefné
Mosónő: Kellner Ibolya
Karbantartó: Wirth József

Semmelweis Bölcsőde Telephelye
Tipegők  Bölcsőde

2220 Vecsés, Damjanich utca 34-36.
+36-29 751-753

+36-30 362- 9321
e-mail: vecsesibolcsike2@gmail.com

Szakmai Vezető: Gulyásné Sipos Ágnes
Kisgyermeknevelők: Berczeliné Wolf Éva, Borosné

Kluczer Ber nadett, Dolgos Nikolett, Győriné
Danó Brigitta, Hirkó Melinda, Jász-Halász
Luca, Kovács Krisz tina, Lázár Mónika
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Bölcsődei dajka: Kovácsné Kirchner Éva, Sáfár
Lász lóné, Szabó Zsuzsanna

Konyhai dolgozók: Kirchner Diána, Sedró Klára
Mosónő: Szakács Róza

A két intézmény alapítványa: 
Pihe-Puha Bölcső

a vecsési Gyermekeknek Alapítvány
Adószám: 18689132-1-13

Központi Konyha
Az Oktatási Intézmények Központi Kony há já nak
működése az éves jóváhagyott költségvetéséből tör-
ténik. A bevételünk növelése érdekében tevékeny-
ségünket folyamatosan hirdetjük honlapunkon ke-
resztül: kozpontikonyha.lapunk.hu

A napi feladatok ellátásában 28 fő dolgozó vesz
részt, a hozzánk tartozó kiszolgáló, tálaló intézmé-
nyekkel együtt. A raktárak, hűtőkamrák, tároló, elő-
készítő helyiségek – szakszerűen, ha kell térben vagy
időben, de elkülönítve– rendelkezésre állnak. Az
áruk forgási sebességeinél, rendeléseinél figyelembe
kell venni a kb. 1-2 heti mennyiségű készletek meg-
felelő raktározási feltételeit, lehetőségeit. A napi fő-
zéshez szükséges eszközök adottak, amelyeket folya-
matosan, ha kell, javítunk és pótolunk az előírások-
nak, és a létszám változásoknak megfelelően.

Intézményünk szállító gépkocsi állományának
karbantartása folyamatosan történik. Az épület ál-
lagának óvása, védelme érdekében az előírásokat
megfelelően betartva dolgoznak munkavállalóink.
2022-es év nyári hónapjaiban történő felújítások
során a Központi Konyha tovább újult, szépült, mo-
dernebbé vált az előírásoknak megfelelően, alkal-
mazottaink komfortérzete pedig tovább fokozó-
dott. Intézményünk a különböző rendkívüli, nehéz
helyzetekben is maximálisan helytállt. Dolgozóink
fegyelmezettsége, óvatossága, jogkövető magatar-
tása révén folyamatosan láttuk-látjuk el a városi
étkeztetést. Az előírt biztonsági, higiéniai intézke-
déseket, szabályokat intézményünk régóta folya-
matosan alkalmazza.

Vecsés Városának Oktatási Intézmények Köz -
ponti Konyhája állandó szakmai szereplő, minősé-
gi szolgáltatásaival a közétkeztetésben, vendéglá-
tásokban, Vecsésen és Budapesten egyaránt.
Megrendelőink elégedettségüket és köszönetüket fe-
jezik ki Vecsés Város Önkormányzatának a rend-
szeresen ellenőrzött magas szintű, biztonságos
szolgáltatásokért, amit a gyorsan változó környe-
zetben is megkapnak minden nap. 

NAGY LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Munkavállalói Névsor:
Barna Rozália, Brezóczki Mihályné, Czellaó
Ildikó Ágnes, Dávid Miklósné, Derbák Gáborné,
Dein Jánosné, Fábián Anikó, Felden Attiláné,
Felden Edina Nikolett, Gyenis Károlyné, Ha -
vasiné Kirchner Erzsébet, Hok Lászlóné, Kissné
Fazekas Terézia, Kocsis Józsefné, Kretz Sán orné,
Major János, Má tyás Béláné, Nagy Ildikó, Nagy
László, Osvalda Alexan dra, Páll Mihály Balázs,
Szabó Sándorné, Szei bel Ibolya Ilona, Tövisháti
Gábor, Tujner Mó nika, Varga Patrícia, Vekerdi
Orsolya, Zsolnai György

Intézményünk elérhetősége:
2220. Vecsés, Tinódi utca 22.

Tel./fax: 06-29 350-437
e-mail: kozpontikonyha@gmail.com
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Róder Imre Városi
Könyvtár

A 2022-es évi körképemet azzal kezdeném, hogy a
pandémia után visszatért, megélénkült az élet
könyvtárunkban. Változatos programjainkkal,
rend szeresen vásárolt új könyveinkkel sikerült visz-
szacsalogatni látogatóinkat.

Az évet Bálint Ágnes szültésének 100. évfordu-
lójára rendezett életrajzi kiállítással indítottuk. A
farsang hetében kézműves foglalkozásokat tartot-
tunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan a jelmez-, fánk-
evő-, ügyességi verseny sem maradhatott el. 

Április 11-én, a költészet napján Lenkefi István
és Rózsa György zenés irodalmi estje hangzott el. 

Havi rendszerességgel rendeztünk „POLCVÉG”
kiállításokat, ahol nemcsak helyi művészek bemu-
tatkozásának adtunk helyet. Czeglédiné Vitárius
Ágnes a Bükk-hegység lábánál fekvő Kisgyőrből, a
gerArt festőtanoda pedig Üllőről érkezett könyvtá-
runkba.

Rendezvénytermünk mindig teltházas, ha Kiss
Gábor, a Honismereti Kör elnöke legújabb kutatá-
sainak eredményeiről számol be. 2022-ben a Bálint
Ágnes Emlékház története és a Halmy-hagyaték
volt előadásainak témaköre. 

A Vecsésen működő „Madárles klub” összejövete-
leinek is helyet biztosítunk. Nagyon érdekes, színvo-
nalas előadásokat szerveznek Vecsés élővilágáról.

A gyerekeknek havonta rendszeresen diafilm
vetítést tartunk. Most is épp úgy mosolyt csal a
gyerekek arcára, mint anno. Klasszikus és modern
mesékkel vártuk a családokat. A hagyományos
könyvtári szolgáltatáson kívül óvodások és iskolá-
sok számára könyv- és könyvtárbemutató foglal-
kozásokat rendezünk.

Író-olvasó találkozó keretében vendégünk volt
Bartos Erika, Wéber Anikó. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében az Új-
színház kellék- és jelmezkiállítását tekinthették
meg. A megnyitón Viczián Ottó és Timkó Eszter
színművészek pódiumbeszélgetését hallhattuk. 

Könyves vasárnapon ingyenes beiratkozás biz-
tosítottunk, és díjaztuk az év olvasóit. 

2022-ben a legtöbb könyvet kölcsönzők:
Nyugdíjas kategória:

1. Geringer Jánosné (265 db),
2. Józsa Sándorné (125 db),
3. Karel Tamásné (99 db).

Felnőtt kategóriában:
1. Tóth Krisztina (155 db)
2. Szabó Tünde (151 db)
3I. Mesterné Defner Szabina (147 db).

Gyerek kategóriában:
1. Niczuly Hanna Szófia (126 db)
2. Tóth-Nyári Virág (114 db)
3. Mokri-Istvándi Olivér (106 db)

Legidősebb olvasónk:
Filep Gáborné

A legfiatalabb:
Papp Ádám. 

Az év családja a Papp család:
Papp András, Papp Andrásné Viktória, Papp
András, Papp Viktória, Papp Ádám. 

Az év „Mecénása”: 
Krenyóczi Sándor. 

Legaktívabb a Facebookon:
Ritecz Istvánné.

Könyvtárunk dolgozói továbbra is szeretettel vár-
ják az olvasni és kikapcsolódni vágyó látogatói-
kat: Bayer Erika, Cseszkó Renáta, Jene Andrea,
Kaposi-Kovács Enikő, Laczy Daniella, Sárosiné

Polczer Margit, Tóth Judit, Vadászi Mária.

Elérhetőségek
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 43.
Postacím: 2220 Vecsés, Pf. 23.

Telefon: 06-29 354-391
Honlap:www.vecsesikonyvtar.hu

E-mail:rodim@vecsesikonyvtar.hu
Facebook:www.facebook.com/roderimre

� � � � � � �
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Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

„Halmisnak” lenni jó!
Ez egy nagyon egyszerű mondat, de valahányszor
megkérdezi valaki, milyen a suli, csak ennyi jut
eszembe. Ezt hallom a diákoktól, ezt hallom az
új kollégáktól – ezt dobogja a szívem valahány-
szor olyan dolgot látok az osztálytermekben,
vagy az iskolaudvaron, vagy a sportpályán, ami-
re büszke vagyok, vagy ami melegséggel tölti el
a szívemet. 

Nagyon nehéz feladat írásban összefoglalni
egy iskola egy éves történetét. Hisz egy év olyan
hosszú idő! Annyi minden történik ez alatt az idő
alatt. Sok-sok apróság, ami megszépíti a hét-
köznapokat, örömmel tölti el a szívünket. Olyan
apróságok, amelyek egy kívülálló számára talán
nem is jelentenek semmit, de mi, „halmisok” is-
merjük, érezzük azok értékét, azok fontosságát.
Nagyon nehéz tárgyilagosnak maradni! Nagyon
nehéz csak a tényekre és eredményekre koncent-
rálni, és így megírni egy – lehetőleg tömör –
be számolót. 

A Kalendárium a város életéről számol be egy
adott naptári évben. Ez az időszak számunkra min-
dig egy nagy váltást is tartalmaz: egy új tanév kez-
detét a naptári év utolsó negyedévében.

Ez történt 2021 szeptemberében is. Újult erő-
vel, reményekkel felvértezve nekivágtunk egy újabb
tanévnek, bízva abban, hogy ezt kevésbé árnyékol-
ja majd be a járvány okozta bezártság. 

Röviden, címszavakban lássuk, hogyan kezdő-
dött a tanév a „Halmisok” számára. 

Őszi programjaink
Szeptember 1-jén az ünnepélyes tanévnyitón 60 el-
sős diák lépte át küszöbünket Gyömrei Piroska és
Váradi Barbara tanító nénik vezetésével. A kis első-
söket nagyobb tanulóink szeretettel fogadták, és
segítettek nekik megszokni az új rendet, ami egy új
intézményben rájuk várt. 

Rögtön a tanév elején részt vettünk tanítvá-
nyainkkal a Nagy Sportágválasztó rendezvényein.
Nagyon jó érzés volt, hogy újra együtt lehettünk, a
gyerekek kipróbálhatták a különböző sportágakat,
sikeres sportolókkal találkozhattak. 

Ugyancsak a sporthoz kötődik a másik jelentős
esemény: megtörtént az új, rekortán burkolatú
sportpálya átadása az iskolánk udvarán. Az ünne-
pélyes eseményen részt vett Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester, vala-
mint Skribekné Komár Ágnes, Alattyányi István és
Czibolya Zoltán  önkormányzati képviselő. A gye-
rekek boldogan vették birtokba, és használják az-
óta is az új, multifunkciós pályát. 

Ezután a városi labdarúgó bajnokság követke-
zett, melyen 5-6. évfolyamosaink 2. helyezést értek
el. A hónap végén a Mobilitas nap alkalmából meg-
szervezett sportversenyre került sor külön az alsó
és külön a felső tagozat számára, amelyen a kü-
löndíjat, egy rollert Antal Lőrinc nyerte.

Szeptember végén – október elején végzős ta-
nulóink rendkívül érdekfeszítő 5 napos kirándulá-
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son vettek részt a „Határtalanul” pályázat kereté-
ben. Emlékhelyeket és természeti látványosságokat
néztek meg Erdélyben a legendák és mondák tük-
rében. 

Elindult a „Süni suli” is, melyben lehetőséget
biztosítunk a jövendőbeli elsősöknek és tanítóik-
nak, hogy megismerkedjenek egymással. 

Rendhagyó módon, októberben – félve a jár-
vány miatti korlátozásoktól – megrendeztük a ha-
gyományos alapítványi bált. A rendezvény jóté-
konysági célú, a teljes bevételt a Halmi Telepi Álta-
lános Iskola tanulóira fordítjuk. A bál olyan jól
sikerült, hogy azóta már használják is tanulóink
szünetekben az iskola udvarán a fából készült ki-
ülőket. Köszönet érte a bál valamennyi támogató-
jának, a szervezőknek és a vendégeknek. 

Novemberben a napközisek „Tök jó nap”-ot
szerveztek az alsós gyerekeknek, amelyen a játékos
ismeretszerzést a sült tök megkóstolása követte.

A Monori Tankerületi Központ szokásos éves
szakmai napja keretében iskolánk a befogadó is-
kola szerepét töltötte be. A tankerülethez tartozó
többi intézményből is fogadtunk érdeklődőket, akik
megnézhettek egy KIP-es angol órát a 7. évfolya-
mon. A bemutató órát és az azt követő megbeszé-
lést Dobiné Oláh Éva tartotta. 

November 10-én délelőtt megtörtént a kézilab-
da munkacsarnok alapkövének letétele. Ez a beru-
házás egyszerre fogja szolgálni iskolánk tanulóinak
és a város kézilabdázóinak érdekeit. A délelőtti
órákban megkönnyíti a mindennapos testnevelést

az iskolások számára, délután pedig a kézilabdá-
sok használhatják majd. Mi, halmisok nap mint
nap nyomon követhetjük, ahogy a sportcsarnok ki-
nő a földből, egyre jobban növekszik, és egyre job-
ban hasonlít végső önmagához. Ha minden jól
megy, ez év végén már birtokba is vehetjük. 

Közösségi élet télen
A hagyományőrzés szintén fontos részét képezi a
mindennapjainknak. A Márton napi „ludas” fog-
lalkozások a napköziben, a Luca napi szokások, az
adventhez kapcsolódó sok-sok hagyomány mind
megmutatkozik akár a napköziben, akár az osz-
tálytermekben. Kézműves foglalkozások keretében
ajándékot készítünk, szebbnél szebb portékákat
„termelünk” a karácsonyi kézműves vásárra, népi
játékokat játszunk és – természetesen – várjuk a
Mikulást! És ő el is jön! Puttonyában szaloncukor,
melyből a krampuszok osztogatnak minden gye-
reknek és felnőttnek, aki a Mikulás tiszteletére kör-
be futja az iskolát. 

Ugyanezen a napon a felsős osztályok meg-
ajándékozzák az alsós testvérosztályuk tanulóit –
természetesen a Mikulás közvetítésével. A kicsik
mindig rajzokkal, ajándékokkal készülnek, és ettől
a „nagyok” mindig meg is illetődnek. 

Az adventi ünnepkör utolsó két eseménye most
is a karácsonyi kézműves vásár és a téli szünet
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előtti utolsó tanítási napon a karácsonyi ünnepi
műsor volt. Mindkét eseményt átszervezve tudtuk
csak megtartani – de lényeg, hogy meg tudtuk tar-
tani. 

A vásárra előzetes beosztás szerint látogathat-
tak el a gyerekek, hogy kerüljük a nagy tumultust.
Ez a módszer bevált, a portékák gazdára találtak,
és mindenütt ragyogó gyermek-szempárok jelezték,
hogy a programnak sikere volt. 

Arra sajnos most sem volt lehetőségünk, hogy
az egész iskola együtt ünnepelje a karácsonyt, de
az osztályok megtartották a maguk kis bensőséges
ünnepségét, és mindenki karácsonyi hangulatban
lépett ki az iskola kapuján, hogy otthon folytassa
az ünneplést. 

Ezzel elérkeztünk a 2021-es év végéhez. Az ad-
venti programok által biztosított ünnepi hangulat-
ban búcsúztunk el egymástól a téli szünet idejére. 

Új év, új kihívások
Elkezdődött az új év, mindenki izgatottan várta,
hogy ez milyen változást hoz majd az életünkbe. 

Nekünk, „iskolásoknak” minden év egy lezárás
előtti hajrával kezdődik, hiszen a naptári év eleje
számunkra az iskolai I. félév végét jelenti. A tanul-
mányi munkában ez félévi felmérőket, a jobb osz-
tályzatokért, a szebb bizonyítványért vívott küz-
delmet jelenti a legtöbb diák számára. Ezzel pár-
huzamosan természetesen folytatódik a közösségi
programok sora is. 

Kihasználva az évszak és a város biztosította
lehetőségeket, korcsolyázni vittük a gyerekeket. 

A február a házi tanulmányi versenyek jegyében
telt. A magyar tanulmányi versenyen I. helyezést ér-
tek el Fancsali Ajna, Palásthy Péter, Piukovics Glória,
Balaskó Hanna, Bánkúti Barnabás, Fülöp Nikoletta,
Túri Júlia és Stelczer Annamária, a matematika ver-
senyt pedig Fancsali Ajna, Palásthy Péter, Piukovics
Glória, Ternácz Patrik, Novák Nándor, Bárczy Anna,
Fülöp Nikoletta, Rajczi Attila, Musza Eszter, Stelczer
Annamária és Jancski Zétény nyerték. 

A tanulás mellett a farsangi mulatság sem ma-
radt el. Sajnos, a hagyományostól eltérő módon,

osztálykeretben zajlott ugyan, de a lényeg, hogy a
gyerekek jól érezték magukat. 

A hónap végén a napközisek busójárással bú-
csúztatták a telet. 

Tavaszi forgatag
Márciusban végre elutazhattak a gyerekek az elha-
lasztott „téli” táborba Szilvásváradra, ahol egy hét-
végét tölthettek játékos tanulással, természetjá-
rással, kikapcsolódással. 

Áprilisban tanulóink a vers- és prózamondó
versenyen mutathatták meg tehetségüket, az első
helyen Jancski Boróka, Rajczi Attila, Jancski Zétény
és Jankovich Miklós végeztek.

Megtarthattuk a nyílt napunkat jövendőbeli el-
sőseink számára, és a tavaszi szünet előtti utolsó ta-
nítási napon a hagyományos „Tesz-vesz város” nevű
programot a diákönkormányzat szervezésében. 

Májusban részt vettünk a Városi honismereti
versenyen, szemetet szedtünk a környékbeli utcá-
kon a „Te szedd” akció keretében, és gyalogló na-
pot tartottunk az ökohét keretében érdekes és já-
tékos feladatokkal a környezetvédelem jegyében. 

Május 14-én végre újra volt Lóti futi! A kétéves
kimaradás után mindenki nagyon várta már ezt a
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programot. Ezúttal is iskolánk hozta el a legtöbb
részvevőért járó kupát. 

Júniusban számos tanulónk látogathatott el a
Magyarország – Anglia labdarúgó mérkőzésre, és
drukkolhatott a lelátókon a magyar csapatnak.
Minden osztályunk részt vehetett tanulmányi ki-
ránduláson, és a szülőkkel együtt ünnepeltük a
gyermeknapot, amelyen finomabbnál finomabb
ételeket készítettünk, és együtt el is fogyasztottunk.
Ezen a napon a játéké a főszerep, amire szükség is
van az egész éves hajtás után. Hagyományosan
ilyenkor tanár-diák meccsen búcsúzunk kicsit kö-
tetlenebb formában a nyolcadikosoktól. 

A tanév végén szokás szerint megújítottuk az
„Akikre büszkék vagyunk” tablónkat, és kiosztot-
tuk a jól megérdemelt díjakat azoknak a végzős di-
ákoknak, akik kimagasló teljesítményükkel kiér-
demelték azt. A 8 éven át elért kitűnő tanulmányi
eredményéért nevelőtestületi dicséretet és „Halmi-
serleget” kapott Stelczer Annamária. 

Nagy örömünkre a ballagáson mindenki ott le-
hetett, aki szeretett volna. Gyönyörködhettünk a
keringőző párok látványos táncában, majd elbú-
csúztattuk diákjainkat, és útjukra bocsátottuk
őket. Mindig nehéz a búcsú, de ez az élet rendje. A
gyerekek kinövik az általános iskola padjait, és ki-
lépnek oltalmazó kezeink közül. Reméljük, hogy si-

került átadnunk nekik minden olyan ismeretet és
tudást, ami segít nekik helytállni. Ezúton is sok si-
kert kívánunk nekik! 

Az angol nyelv oktatása
Iskolánkban különösen fontosnak tartjuk az idegen
nyelv – esetünkben az angol nyelv oktatását.
Tanulóink már az első osztályban tanulják az an-
gol nyelvet, ötödiktől pedig nagy részük emelt szin-
tű angol oktatásban részesül. Ez meg is látszik a
teljesítményükön. Nagyon szívesen vesznek részt
versenyeken, az angolszász kultúra jegyében szer-
vezett programokon. 

Hagyományosan februárban tartottuk az ide-
gen nyelvi napot, amely a felső tagozatosok szá-
mára meghirdetett angol tanulmányi verseny. A
versenyen feladatválasztós tesztet, olvasott szöveg -
értés feladatsort és hallott szövegértés feladatsort
kellett megoldani. Az izgalmas verseny győztesei a
következők voltak: Álló Eszter, Csóré Boglárka és
Gombkötő Gergő. 

Nyelvtudásukról nem csak az iskola falain be-
lül tettek tanúbizonyságot tanulóink. A 2022. már-
cius 30-án megrendezett regionális angol szavaló-
versenyen is nagyon szép eredmények születtek.



Tungalag Borte a 3-4. évfolyamosok között 2. he-
lyezést és Jankovich Miklós a 7-8. évfolyamosok kö-
zött – 24 versenyző közül – 1. helyezést ért el.

Április végén angol szavalóversenyt és teadél-
utánt szerveztünk. A verseny nyertesei Szász Iza és
Jankovich Miklós lettek, aki elnyerte a közönségdí-
jat is. 

A tanulmányi versenyeken túl a nyelvtudást, az
angolul beszélő népek kultúráját népszerűsítő
programokat is szervezünk. Ilyen például a há -
laadás ünnepéhez kapcsolódó projektfeladatok, va-
lamint a nagy kedvenc, a novemberi Halloween
party, melynek szervezését és lebonyolítását az an-
gol munkaközösség tagjai koordinálják. 

Itt jelmezverseny, tökfaragó verseny zajlik,
játékos vetélkedőkön lehet részt venni, rémül-
dözni lehet a nyolcadikosok által berendezett si-
kolyszobában, rémisztő édességeket lehet enni a
büfében, vagy egyszerűen csak jót lehet mulatni,
szórakozni.

Minden tanévben akad olyan tanulónk is, aki
vállalja a nyelvvizsgán való megmérettetést. Kozma
Krisztina – fiatal kora ellenére – sikeres középfo-
kú nyelvvizsgát tett. Ő biztosan egyetértene Fe de -
rico Fellini gondolatával: 
„Minden új nyelv új világlá tás s a l 

a jándékoz meg.”

A Halmi suli
és a környezettudatosság 
Idén sem maradtak el a környezettudatos nevelést cél-
zó programjaink. Némelyiket ugyan megváltozott for-
mában kellett megszerveznünk, de továbbra is tart-
juk magunkat egy Örökös öko is ko lával szemben tá-
masztható elvárásokhoz. Sze lektíven gyűjtjük a
hulladékot, gondozzuk az iskola fáit, virágait, mada-
rait, részt veszünk a szemétszedési akciókban. 

Évente kétszer továbbra is megszervezzük az
ún. Ökohét programjait. A fenntarthatósági téma-
hét keretében tanulóink érdekes előadásokon ve-
hetnek részt, vetélkedőkön mérhetik össze tudásu-
kat, projektfeladatokban bontakoztathatják ki kre-
ativitásukat. 

Évente kétszer szervezünk papírgyűjtést, me-
lyen igen nagy mennyiségű papírt tudunk átadni a
gyűjtőhelyeknek újrahasznosításra. Az így befolyt
összeget a diákönkormányzat egyéb iskolai prog-
ramok szervezésére fordítja. 

Továbbra is odafigyelünk arra, hogy tanulóin-
kat egészséges életmódra neveljük. Minden év no -
vemberében egészség hetet tartunk, melynek prog-
ramjai igen népszerűek tanulóink körében. Ilyenkor
főzőversenyeket, elméleti ismereteket igénylő ve-
télkedőket szervezünk. Egész héten játékos felada-
tokkal árasztottuk el őket, és közben a stressz -
kezelésről, önismereti stratégiákról, a testmozgás
fontosságáról és előnyeiről szóló előadásokat tar-
tottunk nekik. 

A digitális témahét programjait is a környe-
zettudatosság köré szerveztük. Ezen kívül a
könyvtárosunk is aktív szerepet vállal a gyerekek
környezettudatos nevelésében a témához kapcso-
lódó kiadványok népszerűsítésével, előadások
szer  ve zésével. 

Útravaló
A mindennapi élet egy iskolában sem felhőtlen, de
igyekszünk a gondokkal úgy megbirkózni, hogy az
ne fenyegesse tanulóink biztonságérzetét. A leg-
fontosabb feladatuk továbbra is az, hogy élvezzék
a gyermekkorukat és tanuljanak, fejlődjenek. Mi
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pedig megpróbáljuk megteremteni számukra a
megfelelő körülményeket, felvértezni őket a szük-
séges ismeretekkel, képességekkel. Hisz azért va-
gyunk, hogy felkészítsük őket az életre. 

„Adj valakinek egy ötletet, és ezzel jobbá te-
szed a napját. Tanítsd meg valakinek, hogyan kell
tanulni, és ezzel ő az egész életét jobbá teheti.” 
(Jim Kwik)

DOBINÉ OLÁH ÉVA

Elérhetőségeink:
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.
Telefonszámok: Porta: 06-29 350-338,

06-29 554-070
Titkárság: 06-29 554-074, Fax: 06-29 351-541

E-mail: igazgato@halmisuli.hu
Web: www.halmisuli.hu

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
2220  Vecsés, Halmy József tér 1.

Adószám: 18697926-1-13

Dolgozóink:
Pedagógusok: 

Intézményvezető: Bosznayné Waldner Erika
Intézményvezető-helyettesek: Vízvári Edit, Do -
biné Oláh Éva

Alsó tagozat: 
Gyömrei Piroska, Kordás Imola Réka, Körözsi
Emese Irén, Krak Ildikó, Sebők Márta, Péterné
Csókási Beáta, Varga-Záray Katalin, Váradi Bar -
bara Zsuzsanna, Vass Anita, Horváth Ágota,
Stelczerné Szunyogh Kata, Szörcsök Ve ro ni ka
Krisztina, Kurdi Ferenc, Timár Judit, Vitinger Rita

Felső tagozat:
Bodó Péter, Manduk-Faragó Renáta, Lippai
Viktorné, Jákyné Csonta Réka, Jánosáné Csir -
kovics Katalin, Kecskeméti Katalin, Bre zócz ki
Mihály, Hartung István, Vas Sándor, Varga
Ádám, Kiss Sándor, Tordai Júlia Anna, Major
Dávid

Óraadó pedagógusok:
Czibula Mária, Csajági Istvánné, Csukás Béláné,
Horváthné Nedreu Klára, Rajner-Micsinyei
Lász ló Pál

Könyvtáros: Lajos Henriette
Fejlesztő pedagógus: Csonkáné Terca Krisztina
Gyógypedagógus: Szalay-Gergely Edina
Iskolapszichológus: Boldog Zsuzsanna
Pedagógiai asszisztens: Csukásné Kacsándi Anikó,

Filip Beatrix, Tarcsafalvi-Urbán Anikó
Technikai dolgozók: 
Iskolatitkár: Szalai Zsigmondné
Takarító személyzet: Bajnokné Eizen Hajnalka,

Bordás Ferencné, Csomor Zoltánné, Csőke
Istvánné, Gulyás Éva, Orbánné Jania Tímea,
Pál Lászlóné, Tóth Lászlóné

Konyhai dolgozók:
Felden Attiláné, Barna Rozália, Felden Edina

Karbantartó: Nácsa István
Gondnok: Jánosa Zsolt
Portás: Bakai Mária, Czira Jánosné

Vecsési Falusi
Nemzetiségi Óvoda –

Dorfkindergarten
Wetschesch

Óvodánk a 4-es főút mellett, városunk legrégebbi
részén, az úgynevezett Faluban svábok lakta terü-
letén helyezkedik el. Öt óvodai csoporttal, tágas
játszókerttel és tornateremmel rendelkezik, mely
segíti a gyermekek spontán, felszabadult játékát,
mozgását. Nemzetiségi óvoda lévén nagy hangsúlyt
kap a hagyományőrzés. Így hagyományos és rend-
hagyó programok egyaránt gazdagították ezt az
évet is.
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A 2022-es év élményekben és eseményekben
gazdag volt. Idén is igyekeztünk színesíteni gyer-
mekeink mindennapjait.

A farsangi időszakban a rétessütést a hagyo-
mányokhoz híven tartottuk meg az óvoda aulájá-
ban csoportonkénti beosztással. A gyerekek segí-
tettek az összetevők kimérésében és a tészta nyúj-
tásában, mindeközben pedig német nyelven
játékosan ismerkedhettek meg a réteskészítés fo-
lyamatával. Ezt követően az ebédet az ínycsiklan-
dó, frissen sült almásrétes koronázta meg.

Februárban az öt csoport külön-külön napokon
látogathatott el a Rendezvényház játszóházába,
ahol a rengeteg légvárban, a csúszdákon és az épí-
tősarokban tombolhatták ki magukat a gyerekek.
A kisebbekkel és a nagyobbakkal elfáradva, de
számtalan élménnyel sétáltunk vissza az óvodába,
a jól megérdemelt délutáni csendes pihenőre.

A farsangi buli a járványhelyzet miatt idén még
csoportokon belül zajlott. Az óvodások szebbnél
szebb jelmezekbe öltözve bulizták és játszották át
a délelőttöt. A hosszú telet a Kiszebábu égetéssel
zártuk. Csengővel, kolomppal, dobbal, hangos ki-
abálással és mondókával zavartuk el a hideget,
hogy a tavasz végre megérkezhessen.

Március 15-ei nemzeti ünnepünket is megtar-
tottuk csoportokon belül, majd elsétáltunk együtt
a Petőfi szoborhoz, hogy gyermekeink elhelyezzék
ott az alkalomra készített kis műveiket (zászlókat,
kokárdákat…).

A víz világnapjára az óvodában körbejárva a cso-
portok összesen tíz játékon vettek részt. Ügyességi és
logikai feladatokat játszottak az óvó nénikkel, továb-
bá érdekes kísérleteket végeztek. A délelőtt végére az
állomásokról összegyűjtött pecsétekkel, vízzel és ta-
pasztalatokkal gazdagodtak.

Áprilisban meghívtuk óvodánkba a Mozgó
Oceanáriumot. A gyerekek élvezettel másztak be a
kupolás sátorba, melynek oldalaira mesét vetítet-
tek nekik a vízi állatvilágról. A kalandos úton meg-
ismerhették a mélyben lakó halak és emlősök éle-
tét, a víz, a tengerek megóvásának fontosságát.

Ahogy odakint kezdett szép idő lenni, mi is
egyre többet mentünk ki a szabadba, a friss leve-
gőre. A környezetvédelem jegyében ÖKO-játékokon
keresztül ismerkedhettek meg az újrahasznosítás-
sal, az újrafelhasználással, a takarékoskodással és
környezetünk védelmével. Az eseményre a
Mosolyország óvoda nagycsoportosai is eljöttek, így
sok tudással és élménnyel tértek haza.

A régi húsvéti hagyományokat felelevenítve
rendeztük meg az Epresben a Tojásfutást. A cso-
portok körforgásban érkeztek a helyszínre, hogy
összemérjék gyorsaságukat és ügyességüket. A gye-
rekek ezután „Szigeti Jakab Kocsmájába” ültek be
egy kis málnaszörpözésre és perecezésre. Jutalmuk
a szép versenyért egy-egy finom csokitojás volt.
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Ám a húsvétnak ezzel korántsem volt vége, hi-
szen a nyuszi nem csak otthonra, hanem óvodánk-
ba eljött. Ajándékait az udvarban rejtette el, amit
a szemfüles gyerekek kerestek meg.

Májusban számos említésre méltó esemény tör-
tént óvodánk falain belül és kívül is. A hónapot
Majálissal kezdtük. A májusfa feldíszítése után a
Vidám Vándorok Társulat zenés előadása örven-
deztette meg a gyermekeket. A Majálist a TrachtTag
követte, mikoris arra törekedtünk, hogy minél több
kisgyermek és dolgozó nemzetiségi jellegű ruhada-
rabot viseljen, ezzel is kifejezve a nemzetiségi nyel-
vünk és kultúránk szeretetét. Anyák napján az
édesanyáknak kedveskedünk szívhez szóló műsor-
ral és melegszívű, saját kezű ajándékokkal.

Óvodánkba a Gézengúzok is eljöttek, egy vi-
dám, zenés délelőttöt varázsolva a gyerekeknek.

A koncerten a gyerekek önfeledten mulathat-
tak, énekelhettek.

A sok program ekkor még közel sem ért véget.
Elérkezett a kihívás napja, amikor a gyerekekkel
kitartóan sétáltunk el a Spotter-dombra repülőket
nézni és a réten játszani. A nagy meleg és a hosszú
kilométerek megtétele után fáradtan és éhesen tér-
tünk vissza ebédelni az óvodába. Gyereknap alkal-
mából közkívánatra újfent meghívtuk Diót és
Döcögöt, a tavalyi kutyashow két sztárját, akik idén
is elkápráztatták a gyermekeket és a felnőtteket is.

A Tájház születésnapjára Maci csoportos gyer-
mekeink készültek kedves tánccal, hatalmas sikert
aratva a közönségnél. 

Szerencsére a csoportok végre buszos kirándu-
lásokra is elmehettek a szülők és a gyermekek örö-
mére a korlátozások után.

Május végén és június elején már csak egy nagy
vidám, de számunkra kicsit szomorú esemény volt
hátra nevelési évünkből, a ballagás. Iskolába készülő
nagycsoportosainkat búcsúztattuk el ekkor, majd
megtartottuk évzáró kerti-partinkat is, ahol már bol-
dogan, felszabadultan töltöttük el a délutánt.

A nyár beköszöntével rendhagyó módon a Jóga
világnapja alkalmából óvó nénik jóga foglalkozá-
sán vehettek részt a gyermekek az udvaron. Dé -
lután a Városligetbe meghirdetett Jóga Mókára vo-
natoztunk be, ahol további feladatsorok vártak a
gyerekekre.

A 2021/22-es nevelési évben még kisebb-na-
gyobb korlátozásokkal küzdöttünk, de összességé-
ben a betervezett események többsége megvalósult.
A következő nevelési évben bíztunk abban, hogy
óvodánk korábbi hagyományait és eseményeit meg-
tarthatja és felelevenítheti. Szerencsénkre ez így is
lett, és szeptember elsején már átkísérhettük az is-
kolát kezdő volt nagycsoportosainkat. Kézen fogva,
izgatottan mentünk át velük a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolába,
ahol az évnyitó ünnepség után végleg elengedtük
kezüket. Természetesen bízunk benne, hogy minél
többször jönnek vissza az óvodába elmesélni élmé-
nyeiket.
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Szeptemberben pár év kihagyás után idén is-
mételten megrendezték a híres Káposztafesztet, im-
már a XX-at, amit óvodásaink már izgatottan vár-
tak. Évről évre szívesen veszünk részt a Ká posz -
tafeszten, nagy kihívás mindig új ötletet ki találni
a felvonuláshoz, vagy éppen a nagyszínpadon tán-
colni. Idén a Napocska csoport lépett fel táncaival,
míg a nevelőtestületünk nemzetiségi ruhában, a
Pillangó csoport pedig káposztalepkének öltözve
vonult fel, és III. helyezést értek el Gyermek kate-
góriában. Dolgozóink délután a kézműves sátorban
várták a kreatívkodni vágyó gyermekeket és fel-
nőtteket.

A szeptember hamar októberre fordult, meg-
kezdődött a szüret időszaka. Petz Marci bácsi fel-
ajánlásával a gyerekek megnézhették, megismer-
hették és kipróbálhatták a mustkészítés folyama-
tát. Munkájuk gyümölcsének levét ezután
megkóstolhatták és pogácsát falatozhattak mellé.

Napocska csoportosaink már szorgosan gyako-
rolnak a Sztárparádéra, biztosan nagyon ügyesek
lesznek.

A pandémia időszakában Kücken tánccsopor-
tunk sajnos nem működött, de idén szerencsére el-
indíthattuk a foglalkozást. A csoport keményen ké-
szül első fellépésére, a Német Nemzetiségi Óvodák
Fesztiváljára.

A Márton-nap az idei évben ismételten meg-
rendezésre került. A gyerekekkel a hagyományok-
hoz híven elkészítettük a lámpásokat, amiket a fel-
vonuláson a sötétben vittünk magunkkal. A mene-
tet Márton vezette lóháton, és sok régi óvodásunk

is eljött a felvonulásra. A Szent Kereszt templom-
ban a német nyelvű műsort a Maci és a Pillangó
csoport adta elő kellemes, meghitt és barátságos
hangulatot varázsolva. A templom előtt a szülők és
a borászok pereccel, forró teával és forralt borral
várták a gyermekeket és a felnőtteket.

Márton nap után lassan megkezdtük adventi
készülődésünket. Kedves énekekkel fogjuk várni a
Mikulást és a Jézuskát.

Idei évünk szintén izgalmakkal teli volt. Gyer -
mekeink élményvilágát tovább gazdagítottuk, örü-
lünk, hogy újra megtarthattuk hagyományos ün-
nepeinket. Reméljük, az elkövetkezendő eszten-
dőkben is így alakulnak majd mindennapjaink.

TAUZ ANNA

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS

Nevelőtestületünk:
Óvodavezető:

Vargyasné Bakonyi Ildikó
Óvodavezető helyettes:

Eszényiné Honti Krisztina
Óvodatitkár::

Csányi Vonková Petra
Katica csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: 

Vatainé Nagy Enikő
Óvodapedagógus:

Eszényiné Honti Krisztina
Dajka:

Déri Jánosné
Maci csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: 

Molnár Vivien
Óvodapedagógus: 

Horváthné Papp Éva
Dajka: 

Vintura Irén
Napocska csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus:

Gábor Dorottya : Vargyasné Bakonyi Ildikó,
Pedagógiai asszisztens:
Kékesiné Fitz Zsuzsanna
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Dajka:
Neubrandt Gábor Mihályné

Pillangó csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus:

Tauz Anna
Óvodapedagógus:

Vasadi Attiláné
Dajka: 

Herr Klára Andrea
Süni csoport:
Német nemzetiségi óvodapedagógus: 

Varga Nikolett
Óvodapedagógus:

Molnár Anna
Dajka: Tauzer Balázsné
Konyhai dolgozók:

Frühwirth Tünde, Ötvös Gusztávné
Gondnok-karbantartó:

Hirsch László
Óvodánk munkáját segítő közfoglalkoztatot.:

Pecz János

Elérhetőségeink:
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda

Dorfkindergarten Wetschesch
Cím: 2220 Vecsés, Fő út 83.
Telefon: +36-29 350-310
Mobil: +36-30 368-7622
E-mail: info@falusiovi.hu
Honlap: www.falusiovi.hu

Facebook oldal:
www.facebook.com/falusinemzetisegiovoda

Gyermekmosoly Alapítvány
Bankszámlaszáma: 65100091-11217561

Vecsési Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola

A vecsési zenei alapfokú művészeti iskola 2021-2022-
es tanéve egyértelműen a „visszarázódás” jegyében
telt. Az online oktatás helyébe fokozatosan visszake-
rült a jelenlét megnyugtató rutinja, hiszen a zeneta-
nár és zenét tanuló diák élő kapcsolatát nem pótol-
hatja semmilyen nagy-sebességű eszköz vagy adatát-
vitel. A 2021-es karácsonyi hangverseny még
videofelvételek formájában valósult meg a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ nagytermében. Januártól azon-
ban már fokozatosan vissza tudott térni a zeneiskola
a megszokott tanszaki hangversenyek formájához,
amelyeket a JAM házban, az Evangélikus templomban,
illetve a BÁKK-ban tartottunk. Nagy eseménynek szá-
mított a nyári zenei táborunk. Szélpál Krisztina veze-
tésével és Szabó Imre vezénylésével egy hét intenzív
gyakorlás, játék, közös zenélés valósult meg a 24 ta-
gú ifjúsági fúvószenekar növendékeivel.
A tábor rögtönzött hangversennyel zárult július 2-
án szombaton délelőtt a Piac téren, amely kellemes
színfoltot jelentett a piac látogatóinak, árusainak.
A nyarat szintén táborral zártuk, a kisebb korosz-
tály kamarazenei táborával, végül a már hagyo-
mánynak számító térzenével az Erzsébet téri temp-
lom előtt augusztus 28-án. 

Milyen boldogtalanok volnánk mi, férfiak, ha
a nők bölcsek akarnának lenni.  

A szerelem nem szerelem többé, mihelyt
bolondság; s a bolondság sem bolondság,
mihelyt  szerelem.  
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Az évkezdés pedagógus-problémái a zeneisko-
lát sem kerülték el. Felmondás, valamint pályael-
hagyás miatt több tanárunkat pótolni kellett,
amely végül sikerült. 285 fős tanulói, 24 fős zene-
tanári létszámmal vágunk neki az új tanévnek.
Koncert-helyszíneinket nyilvánvalóan újra kell ér-
telmezni a megemelkedett fűtési költségek miatt.
A kihívás egyértelmű: csendüljön fel a zene, a ze-
nét tanulni akarók jussanak szereplési lehetőség-
hez. Jelmondatunk-szlogenünk továbbra is: 

…zenÉLJ velünk!
RAINER-MICSINYEI LÁSZLÓ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Zenetanárok-tanszakok:
Almásy László Attila zongora, Baranyai Anna ma-
gánének, Balázs Dorottya szolfézs, Boldizsár Zsolt
furulya-rézfúvós, Brunner Bence furulya-rézfúvós,
Csongár Péter klarinét, Farkas Márta gordonka,
Farkasné Szőke Tünde zongora, Hámori Zsolt hang-
szerkarbantartó, Keő Barbara iskolatitkár, Kerepesi
László zongora-szintetizátor, Keresztes Sándor har-
monika, Laczó Brigitta zongora, Láng Zsolt trom-
bita-furulya, Lehel Bence Mózes klarinét-szaxofon,
Möntör Máté gitár, Rainer-Micsinyei László intéz-
ményvezető-rézfúvós, Rozmán Angéla hegedű,
Szabó Imre zenekar-trombita, Szalai-Kismarjai
Lilla gordonka-gitár, Szélpál Krisztina intézmény-
vezető-helyettes -oboa-furulya, Szendőfi Anikó
szolfézs, Takács Péter klarinét-furulya-szaxofon,
Tóth Enikő zongora, Tuboly Roland ütő, Vatamány
Sándorné zongora-szolfézs, Várady Márta hegedű,
Vígh Krisztina fuvola

Vecsési Zeneiskola a Kultúráért Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Adószám: 18669660-1-13

Czövek Olivér
Református Óvoda

Óvodánk fő nevelési célja az óvodás korú gyerme-
kek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegíté-
se, úgy ahogyan az Óvodai Nevelés Országos Alap -
programja ezt megfogalmazza. Mindezen túl sze-
retnénk, ha a hozzánk járó gyermekek neveléséhez
hozzájárulna a keresztény értékrend szerinti neve-
lés, de hogy mi is pontosan az? 

Hit- remény- szeretet
Hittel nevelni, reménnyel nevelni, szeretetben

ne velni. Azt gondolom, egyik sem szolgál bővebb
magyarázatra. Ebben a hármas egységben szeret-
nénk gyermekeinket a nekik megfelelő módon ne-
velni, terelgetni. Mégis kiemelném a reményt. A
gyermek ajándék, jutalom – ahogy a Biblia írja- a
jövőbe vetett reménység. Nem mindegy, hogy mit
lát, mit hall, milyen kapaszkodói lesznek az élet
tengerén. Reménységgel vagyunk arra, hogy tudunk
kapaszkodókat adni a gyermekeken keresztül a
családoknak.

Óvodánk továbbra is három
csoporttal működik
és szolgál. 
Napsugár csoport

Kőszeghy-Jankovics Viktória –  óvodapedagógus
Pintér László – Óvodapedagógus
Pintérné Fejér Dóra – dajka
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Süni csoport
Pintér Cserne – óvodapedagógus
Glökner Tünde – pedagógiai asszisztens
Koszár-Knor Annamária –- pedagógiai
asszisztens
Balogh Jánosné – dajka

Szivárvány csoport
Simon Istvánné – óvodapedagógus
Zoltán Gáborné – óvodapedagógus
Bulyáki Edit – dajka

Technikai dolgozók:
Nyiri Csilla –  óvodatitkár
Rus Adrián –  karbantartó
Bulyáki Erika –konyhás
Várady Alexandra –  konyhás-dajka

Vecsés és Környéke
Család-és

Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ 

Az elmúlt évek a megküzdések évei voltak a város,
az ország és a világ lakói számára is. A 2022-es év
is sok megpróbáltatás, de ezzel együtt több öröm-
teli eseményt és pillanatot hozott intézményünk
életébe. 

Alig ocsúdtunk fel a COVID-19 világjárvány
okozta problémák orvoslása kapcsán egyből egy
váratlan és tragikus esemény okozta hatások kezd-

tek begyűrűzni intézményünk falai közé. Igen! Az
orosz-ukrán konfliktusra próbálok utalni. Sajnos
nem csak a híradásokból, hanem testközelből érez-
hettük ezen tragikus események okozta árhullámot. 

Kollégáink aktívan részt vettek a városunkba
érkező menekültek helyzetének kezelésében. A rá-
szorulókat az önkormányzattal közösen regisztrál-
tuk. Szállásadóikkal együttműködve ellátásukat
próbáltuk segíteni. A lakosságnak köszönhetően
több heti tartósélelmiszer és tisztító-, valamint
tisztálkodószer került általunk begyűjtésre, majd
pedig ezen adományok célzottan kerültek a szá-
mukra kiosztásra. Együttműködve egyházi és civil
szervezetekkel a segítésük célzottan és azonnali jel-
leggel elindult.

A háború okozta feszültségek mentén intézmé-
nyünk a megszokott menetben bonyolította állan-
dó szakmai tevékenységét. Folyamatos segítséget
biztosítunk adománybörzéink segítségével. Csa lád -
se gítőink állnak a lakosság rendelkezésére, ado-
mányok közvetítése, információ-nyújtás, admi-
nisztratív jellegű segítségnyújtás, a jelzőrendszeri
tagokkal együttműködve próbálnak megoldásokat
keresni a családok számára. A gyermekjóléti köz-
ponttal közösen a veszélyeztetett kiskorúak nyo-
mon követése folyamatos. Az intézmény szakmai
feladatait, melynek egy részét törvény által előír-
tan biztosítani kell a 2022-es évben is szervezte és
ellátta, valamint a lakossági szükségletek mentén
alakult szolgáltatásaink is teljes kapacitással mű-
ködnek. Ilyenek a következőek: a kapcsolattartási
ügyelet, a készenléti telefonos szolgálat, a pszicho-
lógiai tanácsadás, a jogi tanácsadás, a családterá-
piás szolgáltatásunk vagy a mediáció feladatellá-
tása.

A nyár folyamán ismételten megrendezésre ke-
rül a már több éves múlttal rendelkező nyári nap-
közi. Önkormányzati támogatással és szülői hoz-
zájárulással a 2022-es évben is sikerült öt héten át
megszervezni a gyermekek aktív nyári napközi fel-
ügyeletét. Az idén a Halmi Telepi Általános Iskola
volt a házigazdája ezen aktív táborozásnak. Az idei
évben is sikerült a Földfém Alapítvány támogatása
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által nyaraltatnunk a Balatonon. Öt aktív napot
tölthettünk el idén Balatonlellén, ahol a visszajel-
zések alapján a gyermekek jól érezték magukat. A
korosztálynak megfelelően volt kreatív élményfes-
tés, balatoni bulihajózás, cirkusz és a már elma-
radhatatlan vidámpark is.

A vecsési lakosok nagylelkű felajánlásainak kö-
szönhetően intézményünk az idei évben is több csa-
ládnak tudott segíteni bútor-, ruha-, játék- és tar-
tós élelmiszer közvetítésében, amelyet ezúttal is
hálásan köszönünk. Intézményünk 2021-es elköl-
tözése kapcsán az adományok tárolási lehetőségei
is kulturált, szervezett keretek között valósulhat
meg; ennek kapcsán ezen évben már egy jól bevált
és kialakult rendszerben tudjuk befogadni a fel-
ajánlott ruhákat, élelmiszereket, használati tár-
gyakat, valamint kiosztani azt a rászoruló családok
számára.

A járványhelyzet enyhülése okán több, a ko-
rábbiakban elmaradt városi rendezvény került új-
ra megrendezésre, melyeken aktív programszerve-
zőként volt jelen intézményünk is. Kollégáink a Lóti
futi eseményen nagy népszerűségnek örvendő gyer-
mekprogramok szervezésével képviseltették magu-
kat. Csillámtetoválás, gumikarkötő szövés keltette
fel a gyermekek érdeklődését és csatlakoztak nagy
számmal az általunk kínált programokba.

Az ősszel megrendezésre kerül Ká posz ta fesz -
tivál korábban nem látott tömeget vonzott.
Felkészültünk, őszi kézműves foglalkozással és a
népszerű csillámtetkóval vártuk a nagy számban
érdeklődő gyermekeket.

Továbbra is nyitott szívvel és segítő szándékkal
várjuk Önöket, karácsony közeledtével pedig na-
gyon boldog, békés ünnepeket és sikeres új évet kí-
vánunk!

DR. TÁRNOKINÉ TÖRŐ KRISZTINA

A vecsési gesztorintézmény
munkatársai: 
Intézményvezető: 

dr. Tárnokiné Törő Krisztina,
gyermek klinikai-szakpszichológus 

Gyermekjóléti Központ szakmai egység: 
Farkasné Balog Edina, szakmai vezető,
esetmenedzser
Judit, esetmenedzser Jagicza Éva, esetmene-

dzser - Naghi Beatrix, esetmenedzser – dr.
Török Katalin, esetmenedzser – Daxkobler
Márta, pszichológus (részmunkaidőben) –
Bátorné Horváth Laura, gyermekpszichológus
(részmunkaidőben) – Mátyási Emese, gyer-
mekpszichológus (részmunkaidőben) – Ba -
logh- Csizmadia Lilla, óvodai iskolai szociális
segítő –- Csillagné Gonda Mariann, óvodai is-
kolai szociális segítő  – Fűrész Nikolett Edina,
óvodai iskolai szociális segítő – Boros-Drajkó
Anita, óvodai iskolai szociális segítő – Jávor
Ilona Györgyi, óvodai iskolai szociális segítő –
Dora-Gali Rita, óvodai iskolai szociális segítő
– Hazafi Éva, gyógypedagógus - Dr. Nagy An -
na, jogász – Fűrész Nikolett, gazdasági ügyin-
téző – Pusztainé Botka Mónika, gazdasági
ügyintéző – Vargáné Fazekas Magdolna, asz-
szisztens – Havasi István Józsefné, asszisztens

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység: 
Pataki Ágnes, szakmai vezető, családsegítő –
Pap András, családsegítő – Csibi Norbert, csa-
ládsegítő – Surin Adrienn, családsegítő -
Bánóczi Anikó, családsegítő – Domozi Fe -
rencné, tisztaságfelelős – Varga Norbert Mik -
lósné, tisztaságfelelős – Kisvölcsei Gábor, kar-
bantartó

Ha minden császár kiadja pátensét és
ukázát, hogy kétszer kettő ezentúl öt legyen,
ha minden pápa kiadja bulláját, hogy 
kétszer kettőt ötnek higgyék, és ha minden
pénzkirály ötnek fogja is számítani a kétszer
kettőt, az azért mégis örökké négy marad. 

Rossz dolog ugyan az üres gyomor; 
de az üres szív még rosszabb.  
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Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi

és Kétnyelvű
Általános Iskola

Anton Grassalkovich
Grundschule
Wetschesch

Advent a Grassalkovich iskolában
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…” - tanul-
gatják a versikét már az elsősök is. Eljött az év talán
legszebb, legizgalmasabb időszaka, a karácsonyt
megelőző négy hét várakozás. Világnézettől függet-
lenül mindenki vár valami szépet és jót, ami nem
anyagi természetű, hanem a lelket építi, teszi jobbá. 

Igyekszünk az iskolánkban is meghitté tenni
ezeket a heteket. Sajnos a világjárvány miatt idén
sem kerülhet sor nagyobb létszámú közös ünnep-
lésre, de ha végigmegyünk a folyosókon, feltekin-
tünk az ablakokra, látjuk az ügyes kezek által lét-
rehozott dekorációt, esténként felgyulladó fényeket.
Az osztályokban titokzatos „angyalkák”, „sze re tet -
manók” lepik meg társaikat, vagy a közös kalendári-
um bontogatása okoz örömteli izgalmakat. 

Az iskola bejáratánál elhelyezett csodálatos ad-
venti koszorún közösen meggyújtott gyertyák jel-
zik a várva-várt ünnep közeledtét. Az osztályon-
kénti kézműves foglalkozásokon szebbnél szebb ko-
szorúk, asztali díszek, képeslapok készültek. A 4.
osztályosok és az énekkarosok az idén is összeállí-
tották kis műsorukat, amit végül csak felvételről
láthatnak az iskola tanulói, dolgozói. A 4. a osztály
Magyarné Kárpáti Erzsébet, Gáborné Bárány Ágnes
és Dömötörné Futó Molnár Mónika közreműködé-
sével az adventi szokásokról mesél versösszeállításá-
ban, valamint a karácsonyi csillagokról énekelnek. A
4. b osztályosoknak Gombosné Simon Aman da taní-
totta be a hagyományos, vecsési betlehemes játé-
kot, amivel idén sajnos nem juthatnak el a csalá-

dokhoz. Az énekkarunk, kicsik és nagyok, Fa ze -
kasné Gombár Mónika és Nagy Andrea irányításá-
val karácsonyi dalokkal teszi teljessé az ünneplést.

A gyertyafény, mézeskalács illat mellett sem fe-
ledkezünk meg a járvány miatti óvatosságról.
Hiszen ez az időszak arról is szól, hogy még jobban
figyeljünk egymásra. Reménykedünk, hogy a kö-
vetkező adventet félelmek, szorongások nélkül él-
hetjük át.

FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA TANÍTÓ

Fenntarthatósági Témahét 
„Felelős elkötelezettség a környezetünkért”
Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energia-
készlet, klímaváltozás – ezek a veszélyek fenyege-
tik Földünket, ha nem változtatunk szemléletün-
kön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a
gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért tanuló-
ink figyelmét Földünk jövőjének sorsára irányítva
rendeztük meg idén a Fenntarthatósági Témahetet
iskolánkban. Célunk volt, hogy már iskolás koruk-
ban megismerjék a téma fontosságát és felfigyelje-
nek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigye-
léssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

A hét folyamán változatos programok részesei
lehettek diákjaink, melyeket lelkesen és érdeklőd-
ve fogadtak. Ennek keretén belül szófelhő készítése az
iskolában szétszórt QR kódok segítségével, valamint
kisfilmek megtekintése, plakátkészítés, kupakgyűjtés,
szemétszedés szerepelt. A hulladék újra hasz no s ítá -
sának köszönhetően sok szép dekoráció, alkotás
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készült, melyekből kiállítást szerveztünk az iskola
bejáratánál.

A program részét képezte a Föld napjáról való
megemlékezés, melyre az alsó tagozatos diákok
látványos plakátokkal készültek, valamint kisfil-
meket néztek meg az aulában a Föld védelmének
fontosságáról.

Pedagógusaink autómentes napot is tartottak
a héten, gyalog, kerékpáron vagy tömegközleke-
déssel érkeztek az iskolába, ezzel is hangsúlyozva
a légszennyezés elleni védelem fontosságát.

A TeSzedd! - pályázathoz csatlakozva iskolánk
minden felső tagozatos diákja tanáraik kíséretében
a környező utcákban gyűjtöttek össze több zsáknyi
szemetet.

A témahetet papírgyűjtéssel zártuk, melyben
minden osztály egymással versengve részt vett. 

A témahét változatos programjai Gáborné
Bárány Ágnes alsós és Maár-Bárány Anikó felsős
munkaközösségvezetők irányításával kerültek le-
bonyolításra. Köszönetet mondunk minden kedves
kollégának, akik segítették munkánkat.

Bízunk benne, hogy diákjaink körében erőseb-
bé vált az a szemlélet, mely szerint mi magunk fe-
lelünk környezetünkért, bolygónk – és az emberi-
ség – jövője rajtunk s cselekedeteinken áll.

MAÁR-BÁRÁNY ANIKÓ

Pályaorientációs nap 
Iskolánkban már több éves múltra tekint vissza a
Pályaorientációs nap megtartása. Sajnos az elmúlt

2 évben a járvány miatt ez elmaradt, az idén vi-
szont nagy örömünkre személyes jelenléttel a meg-
szokott formában tudtuk megtartani.

Felső tagozatos diákjaink 7 szakember prezen-
tációja nyomán ismerkedhettek a munka világával.
A felettébb érdekes előadások keretében szó esett a
bűnmegelőzésről, a rendőrök, az egészségügyben,
illetve a vízügyi területen dolgozók munkájáról.
Hetedikeseink egy jókora gyalogtúra megtétele után
„terepen” is jártak, ahol a vecsési Vízmű munká-
jába nyerhettek betekintést elismert szakemberek
irányításával. A hallottak és látottak témáiban vi-
dám vetélkedőkön vettek részt a gyerekek, ahol
gyorsan kiderült, ki mennyire figyelt a szaktekin-
télyek előadásain...

Az alsós kisdiákok elé is sokszínű paletta tárult,
sokféle foglalkozás rejtelmeibe tekinthettek be. Voltak
olyan osztályok, akik a repülőtérre látogattak, mások
a színház különleges világát nézhették meg. A máso-
dikosok a mézeskalács készítését, díszítését tanulhat-
ták meg, mások a kerámiák készítését csodálhatták.
A negyedikeseink pedig a hagyományos vecsési sava-
nyúság készítésének lépéseit, pillanatait figyelhették
meg, és jóízűen kóstolgatták a finomságokat. Minden
előadónknak, vendéglátóinknak köszönjük a munká-
ját, ismertetőiket, amelyeket a gyermekek nagy ér-
deklődéssel hallgattak meg.

Az „eredmények” alapján elmondható, hogy
tanulóink számára nemcsak érdekes, hanem való-
ban hasznos is volt ez a projekt-nap.
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És mivel hamarosan közeledik a húsvét ünne-
pe, alsós diákjainkkal tojásfát díszítettünk az is-
kola előtt. A tojásfán szebbnél szebb különböző szí-
nű és mintájú tojás, fából készült nyuszi jelezte en-
nek a szép ünnepnek a közeledtét.

ESZENYINÉ VARGA ZSUZSANNA ÉS GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES

Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
Iskolánkban nagy hagyománya van a vers- és pró-
zamondó versenynek német nyelven is. Az utóbbi
két évben nem igazán úgy tudott ez a verseny le-
zajlani, ahogy a vírushelyzet előtt. Az idén végre új-
ra meg tudtuk rendezni. 

A német nyelvet oktatóink nagy lelkesedéssel
hirdették meg a diákok körében a szavalóversenyt.
Közel 50 tanulót készítettek fel tanáraink az isko-
lai „házi” fordulóra. Mind irodalmi, mind nyelvjá-
rás kategóriában kerestünk verseket, szövegeket.
Február végén mértük fel, hogy kik képviselik majd
iskolánkat a kistérségi fordulóban.

A verseny kistérségi fordulójának szervezését
és lebonyolítását az idén újra elvállalta iskolánk.
Az aktuális járványügyi helyzet miatt online ver-
senyt hirdettünk meg 2022. március 4-ére 14 órai
kezdettel.

Kiértesítettük a körzetünkbe tartozó települé-
sek iskoláit. Összesen 7 település 64 tanulójának
szavalatát hallgattuk meg, értékeltük Hochdeutsch
kategóriában. Mundart kategóriában csak iskolánk
diákjait (7 főt) hallgattuk meg, s adtunk nekik ta-
nácsot a további felkészülési időszakra. 

Úgy érezzük, hogy a körülményekhez képest
egy jól előkészített és lebonyolított versenyt szer-
veztünk, melyet az ÉMNÖSZ segítségével jutalmaz-
tunk. Reméljük, hogy jövőre már jelenléti formá-
ban bonyolíthatjuk le ezt a fordulót.

Iskolánkból 13 tanuló jutott tovább a megyei
fordulóba. A diákok és kísérő tanáraik április 13-
án vettek részt az Újhartyánban megrendezett ver-
senyen. Szavalóink csodálatosan teljesítettek, s he-
ten az országos fordulóba jutottak. 
HD 1-2. Leidecker Laura 1. helyezett.

Felkészítő: Szőkéné Németh Noémi

HD 3-4. Halász Dávid 4. helyezett.
Felkészítő: Feketéné Kovács Viktória

HD 5-6. Csikász-Nagy Emma 4. helyezett. 
Felkészítő: Fazekasné Gombár Mónika

HD 7-8. Rab Angelika 4. helyezett.
Felkészítő: Tóthné Bajdik Edina

MU 3-4. Istók-Fenyvesi Bence 4. helyezett. 
Felkészítő: Feketéné Kovács Viktória
Scheiling Alina 5. helyezett.
Felkészítő: Feketéné Kovács Viktória

MU 5-6. Istók-Fenyvesi Luca 2. helyezett. 
Felkészítő: Busa Szilvia
Május 27-én rendezték az országos fordulót

Budapesten, ahol összesen 200 versenyzőt hallgat-
tak meg a zsűritagok. Tanulóink méltón helyt áll-
tak, mindannyian a saját kategóriájukban a rang-
sor elején végeztek.

Köszönöm szépen a felkészítők és a gyerekek
munkáját, hogy teljesítményükkel öregbítették is-
kolánk hírnevét! 

GOMBOSNÉ SIMON AMANDA

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Határtalanul
Mi, nyolcadikosok a tavalyi évben a járványügyi

korlátozások miatt sajnos nem mehettünk el a ter-
vezett időpontban erre a kirándulásra. Sze ren csén k re
engedélyt kaptunk az őszi időszakban arra, hogy
évfolyamunk bepótolhassa az utazást. Utunk öt na-
pig tartott.

Szeptember 5-én, hétfőn indultunk el az
Epresből. A magyar-szerb határon zökkenőmente-
sen és gyorsan sikerült átjutnunk.   Az első megál-
lónk a Palicsi-tó partja volt, amelyet Mátyás király
is kedvelt, és a mi tetszésünket is elnyerte. Ott
meg csodáltunk sok szecessziós épületet, köztük a
női fürdőt és a bagolyvárat.  Utána Szabadka bel-
városába vitt az utunk, ahol a Városháza díszter-
mébe nyertünk bebocsátást. Itt sok magyar vonat-
kozású vitrázst csodálhattunk meg. Megnéztünk
sok szökőkutat, szobrot, templomot és szép épület -
együttest is, mint például a Kaszinó, a Nép szín ház
valamint Európa második legnagyobb zsinagógája.
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Végül a Zentai úti temetőbe mentünk, ahol a fő-
nixmadár szobránál megemlékeztünk az 1944-es
délvidéki vérengzésről. A szállásunk Kishegyesen
volt, ahonnan másnap reggel korán indultunk to-
vább. 

A második napot Zomborban, Schweidel József
szülővárosában kezdtük meg, ahol a nap folyamán
a szülőházához és a mellszobrához is elmentünk.
Megnéztük a Vármegyeházát, ahol a híres zentai
csatát megörökítő festmény található. Ezt követő-
en szemügyre vettünk egy, az 1848-49-es szabad-
ságharcban falba csapódott ágyúgolyót. Kö vet ke -
zőnek Bosnyák Ernő operatőr szobrához mentünk
aki, mint kiderült, Zomborból akár Hollywoodot is
csinálhatott volna.

A második határátkelésünk is gördülékenyen
lezajlott, így dél körül már Hor vát országban,
Kiskőszegen találtuk magunkat. Ott egy Julka ne-
vű partizánnő szobra volt látható. Erről a helyről
gyönyörű kilátás nyílt a Dunára. Következő állo-
másunk a várdaróci tájház volt, ahol megismer-
kedtünk a baranyai magyarság érdekes hagyomá-
nyaival. Utunk ezután a Kopácsi-Rét Nemzeti
Parkba vezetett, ahol körülnéztünk a természetben.
A Dráván átkelve megérkeztünk Eszékre, felkeres-
tük a várat, és a folyó mentén sétáltunk be az óvá-
rosba, a főtéren található templomig. A nap leg-
utolsó programja a kultikus „A fityó elgázolja a
tankot” nevezetű szobor volt, amit először nagyon
humorosnak találtunk, de múltjára ráébredve
mindannyian elkomolyodtunk.

Harmadik napunkat Zágrábban városnézéssel
töltöttük. Itt bőven volt szabadidőnk is, aminek ki-
fejezetten örültünk, mert rengeteg hívogató kisbolt
volt a belvárosban. Sikerült rengeteg kunát elköl-
tenünk. A nap végén megérkeztünk a szállásra,
ahol a teraszról gyönyörű kilátás nyílt az Adriai-
tengerre. A vacsora előtt volt még egy kis időnk,
ezért lementünk a tengerpartra fürdeni a naple-
mentében. Bár a víz kicsit hideg volt, nagyon jól
szórakoztunk. Ez csodálatos zárása volt a napnak.
Valószínűleg mindenkinek ez volt a kedvenc prog-
ramja.

Negyedik nap a Fiuméhez tartozó Tersattoba
látogattunk. Ott a híres zarándokhelyet jártuk kör-
be, ahonnan pazar városra néző panoráma foga-
dott bennünket. A történelmi belváros felé halad-
va sok művészi graffitit láttunk. A helyi piacnál is-
mét kaptunk szabadidőt, amely alatt körbenéztünk
a téren, és galambokat etettünk. Felkerestük a ma-
gyar Vasminiszter (Baross Gábor) emléktábláját is.
Ezután a kikötő felé vettük az irányt. A korzón sé-
tálva mindenki vágyakozva tekintett a kikötött ha-
jókra. Számos halat és meglepetésünkre tengeri
csillagot láttunk.  Abbáziába átérve felidéztük né-
hány magyar nemesi család történetét, majd a ten-
gerparton gyalogoltunk. Itt fürdőzni sajnos nem
tudtunk, mert az erős szél miatt ember nagyságú
hullámok csaptak fel. A parton azonban megvi-
gasztalódtunk, mert meseszép kastélyokat láthat-
tunk, melyekben híres emberek arcképeit és szob-
rait csodálhattuk meg. Szabadprogramot már csak
Lovranban, egy nagyon hangulatos kisvárosban
kaptunk. Valószínű, hogy azon a délutánon sokunk
gondolt irigykedve a helyiekre, mert ilyen szép he-
lyen, a tenger hangjára hajtják minden nap álom-
ra a fejüket.

Utolsó reggel mindannyian enyhe csalódottsá-
got éreztünk. Korai indulásunkat egy hosszú bu-
szozás követte, mialatt még szinte mindenki fél-
álomban volt. Varasdra érve a városházát, a szé-
kesegyházat, a Draskovics és Megyei palotát néztük
meg. A helyi templom falánál kis angyalok csüng-
tek, amik bár kicsit ijesztőek voltak, mégis szinte
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mindenki lefotózta őket.  A vármúzeumnál már
mindannyian tűkön ültünk a szabadprogramot vár-
va. A buszhoz visszafelé a Mesterségek utcáján
mentünk keresztül, ami mindenkit elkápráztatott:
a házak előtti padok különböző szerszámokból vol-
tak összehegesztve. Itt is fotók sokasága készült el.
Csáktornya, az utolsó állomásunk, sok érdekessé-
get, illetve szobrot rejtett a Zrínyi családról. Az
utolsó határátkelés is problémamentes volt. A
hosszú út után estefelé érkeztünk meg Vecsésre. 

Való igaz, hogy az öt nap alatt rengeteget gya-
logoltunk és nagyon sűrű volt a program, mégis
olyan gyorsan elrepült ez a hét, hogy szinte észre
sem vettük. Arról nem is beszélve, hogy mennyi vic-
ces pillanat és szép emlék fűződik ehhez a kirán-
duláshoz.

GOMBOS KATA ÉS SUSZTER CSENGE

8.B OSZTÁLYOS TANULÓK

FOTÓK – MOLNÁR MELINDA PROJEKTVEZETŐ

Osztálykirándulások
Október 4-én a Hűvösvölgybe indult a 2.a és a 3.c
osztály. A sok esős, hideg idő után fellélegezhet-
tünk, hogy végre jó idő van, és kimozdulhatunk.
Túravezetőnkkel és kutyusával először egy hosszabb
sétára indultunk Hárshegy állomásig. Közben meg-
tudhattuk, milyen fák és állatok élnek az erdőben.
A kellemes séta után a gyermekvasút különkocsijá-
val utaztunk, mely külön a mi részünkre volt be-
rendezve. Az állatkákkal és növényekkel dekorált
kocsiban más-más feladatok vártak ránk. A máso-
dikosok és harmadikosok különböző feladatokat
oldottak meg 6-6 csoportban. A nagyobbak „illa-
tos feladata” volt a legkedveltebb, ki kellett talál-
ni, milyen növényt rejt egy üvegcse. A 3 órás ki-
rándulás alatt észrevétlenül tanultunk, és ismer-
tünk meg új dolgokat úgy, hogy minden
érzékszervünk bekapcsolódott ebbe a munkába. Az
erdő illata és nyugalma kellemesen feltöltött ben-
nünket, nagyon jól éreztük magunkat. 

Ugyanezen a napon délután az 1.a és a 3.a osz-
tályos gyerekek Móni néni és Ági néni vezetésével,
Enikő és Ildi nénik kíséretében a Hűvösvölgy állo-

másról a Széchenyi-hegy állomásra vonatoztak,
majd később vissza is a vonattal utaztak. Közben
megfigyelték az őszi természet növényvilágának
változásait, az elénk táruló gyönyörű nagyvárosi
panorámát, és egy kicsit mozogtak egy különleges
játszótéren. Csodálatos őszi időben, remek hangu-
latban telt a délután.

Szintén október 4-én a felsősökkel kirándul-
tunk a Pilisszentkereszt közelében található Dera-
szurdokban. A résztvevő húsz diák nagy izgalom-
mal várta a túrát, és reménykedett, hogy a csapa-
dékos szeptember után lesz víz a patakban. Ez
utóbbi sajnos nem teljesült, de kárpótolta a kis
csapatot a csodás szépségű szurdokvölgy, amelyen
végigsétálhattak. Az 5 kilométer hosszú megpró-
báltatást mindenki sikerrel teljesítette és várja a
következő kihívást.

NAGY ANDREA, GÁBORNÉ B.  ÁGNES, TÖRÖK TAMÁS

179



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

180

Adománygyűjtés az Állatok Világnapján
Október nemcsak az őszi időjárás beköszöntét je-
lenti, hanem iskolánkban már hagyományosan a
jótékonysági állateledel gyűjtésünket, amelyet már
több, mint 10 éve megszervezünk. Ilyenkor mindig
nagy örömmel tapasztaljuk, hogy milyen sokan
szeretnének segíteni a rászoruló négylábú baráta-
inkon.

Az idén is nagyon szép számban érkeztek az
adományok, amelyeket Kővári Tünde szülő segítsé-
gével elszállítottunk Gyömrőre, a Kutyamentsvár
Állatmenhelyre. Gyűjtésünkkel szeretnénk felhívni
a figyelmet az állatok szeretetére és a felelős állat-
tartás fontosságára.

Mindenkinek nagyon köszönjük a sok-sok ku-
tya- és cicaeledelt!

Cipősdoboz ajándék gyermekeknek
Iskolánkban már évek óta szorosan kapcsolódik az
advent időszakához a Cipősdoboz elnevezésű jóté-
konysági adománygyűjtés. Idén 10. alkalommal in-
dítottuk el a felhívást, amelyre a korábbi évekhez
hasonlóan igen szép számmal érkezett adomány:
166 doboz ajándékkal tudunk segíteni a nehézsor-
sú gyerekeken. Mindenkinek köszönjük a sok-sok
ajándékot, amellyel mosolyt varázsolunk egy-egy
kisgyermek arcára!

„Ha kapsz, megtelik a kezed, ha adsz, megte-
lik a szíved! „

GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES

AZ ISKOLAI ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE:
GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola

Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch
2220 Vecsés, Fő út 90–92.
Telelfon: 06-29 351-347

E-mail: info@grassalkovich-vecses.hu
OM azonosító: 032515

Az iskola alapítványa:
Diák Mentor Alapítvány

Számlaszáma: 11742283-20034113
Adószám:  18718403 - 1 - 13

Munkatársaink:
Igazgató: Sárdi Krisztina Anna
Igazgató helyettes: 

Hirschné Faragó Tünde, Konda Orsolya
Pedagógusok: 

Anderle-Sós Csilla, Békefiné Fenyvesi Gabriella,
Bíró-Lötz Otília, Busa Szilvia Dorka, Dombainé
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Dula Mária, Dömötörné Futó Molnár Mónika,
Drahos Dániel, Fazekasné Gombár Mónika, Fá -
bián Mercédesz, Feketéné Kovács Viktória, Gá -
borné Bárány Ágnes, Gárdi Viktória, Gáspárné
Hatvani Gabriella, Gombos Csaba, Gombosné
Simon Amanda, Hanti Mirtill Adrienn, Hudoba-
Stiller Nikolett, Hunya-Zehetmayer Adrienn,
Józsa-Szűcs Marianna, Kapusta-Mucsi Judit,
Keserű Edit, Kiss Enikő, Lahocsinszky Nóra,
Leskó Krisztina, Maár-Bárány Anikó Anna,
Molnár Melinda, Nagy Andrea, Nagy Donát, Po -
zsár László, Rockenbauer Anna, Stefán-Bögi
Orsolya, Szőkéné Németh Noémi, Török Tamás,
Untenecker Mónika, Vakter Laura 

Gyógypedagógu:s Török Szilvia
Pedagógiai asszisztens: Zehetmayer Józsefné
Könyvtáros: Kovács Zoltán Sándor 
Gazdasági vezető: Bársony Edit 
Gazdasági ügyintéző: könyvelő: Varga Barbara
Adminisztrációs ügyintéző: Erdős Katalin
Iskolatitkár: Filipszki Ágnes 
Technikai munkatársak: 

Bartáné Kozma Katalin, Farkas Melinda,
Haythné Vas Krisztina, Kapuvári Zsoltné, Pro -
rok Ildikó, Szabó Dezső Lászlóné, Szabó János,
Szabó Jánosné, Szántó János Gusztávné, Szen -
csák Erzsébet, Szécsi György, Telek Anita,
Virágh Zsoltné

Vecsési Mosolyország
Óvoda 

Kindergarten
Kinderlachen in

Wetschesch
Óvodánk a Vecsési Önkormányzat által fenntartott
Kisfaludy utcai székhelyünkön és Tompa utcai te-
lephelyünkön működik. Csoportjaink mindegyike
vegyes csoport: Delfin, Piroska, Tücsök és Süni.
Pedagógiai programunk 3 fő elemre épül. A gyer-

mekek sokoldalú testi – lelki fejlesztésére alapoz-
za kommunikációs fejlesztési koncepcióját magyar
és német nyelven, szeretetteljes családias óvodai
légkörben, amit változatos tevékenységi formák al-
kalmazásával játékba integrálva valósít meg élet-
kornak megfelelően. A szülőkkel való szoros együtt-
működésben, a családi nevelés kiegészítőjeként kí-
vánjuk a gyermeket alkalmassá tenni az iskolai élet
megkezdéséhez. Példamutató és értékképviselő
munkánkat fejlesztő pedagógus és gyógypedagó-
gus segíti, ezen kívül lehetőség nyílik hitoktatás-
ban való részvételre is. Idén is pályáztunk a Zöld
óvoda címre, immáron másodszorra, a telephe-
lyünkkel együtt melyet sikeresen el is nyerte óvo-
dánk. Csoportjaink továbbra is élő sarokkal ren-
delkeznek, melyeket gondoznak a mindennapok so-
rán az óvodásaink, emellett magaságyásokat
gondozunk, növényeket ültetünk szülői segítséggel.
Végtelen büszkeséggel tölt el minket, hogy a ZÖLD
ÓVODA cím mellett az ÁLLATBARÁT ÓVODA címet
is elnyerte óvodánk. Továbbra is lehetőség van a
gyermekeknek részt venni a Bozsik focin és az
Ovizsaru programban. Az év során számos korsze-
rűsítés, szépítés történt az Vecsési Önkormányzat,
a Szülők és A Vecsési Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány közreműködésével. Ilyenek voltak pél-
dául: udvarunkon megújult a gumitégla, torna szo-
bában padló csiszolás és fényezés történt, tel -
jeskörű festés, csoportszobai bútor korszerűsítés.

2021/2022. nevelési év eseményei
A 2021/2022-as nevelési év szeptember 1. napjával
kezdetét vette. Elkezdődött az újonnan érkező
gyermekek befogadása, illetve a középső- és nagy-
csoportosainkat is visszavártuk.  Óvodánk vegyes
csoportjai lévén ezen időszak zökkenőmentesen
telt, a kiscsoportosok gyorsan beilleszkedtek az
óvodai közösségbe.

Első programunk a Mobilitás és Autómentes
nap volt a hónapban. Óvodánk udvarán különböző
állomásokon ismerkedhettek meg a gyerekek a
környezetbarát közlekedés fontosságával. Kö vet ke -
ző Zöld heti programunk az állatvédő hetünk volt,
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mely körülölelte az Állatok Világnapját. Idei évtől
havonta meglátogatott minket a „mézes bácsi”, aki
játékos foglalkozásokkal ismertette a gyermekeket
a méhekkel és azok hasznosságával. Ezt követte a
szüreti hagyományok felelevenítése. Gye r m e ke -
inkkel szőlőt préseltünk, mustot ittunk, gyümölcssa-
látát, kreatív alkotásokat készítettünk, és természe-
tesen nem maradhatott el a szüreti táncos mulatság
sem. Az Őszbúcsúztató Márton napi meg  emlékezés, a
Covid19 vírus miatt a délelőttbe ágyazva székhe-
lyünkön tudtuk megtartani. 

Decemberben eljött hozzánk a Mikulás. A cso-
portjainkban külön-külön vendégül láttuk őt, és be-
szélgettünk vele. A Luca napi népszokásra is sor ke-
rült, a délelőtt folyamán forgó rendszerben a népszo -
káshoz kapcsolódó kreatív ötletekkel szí  nesítettük a
gyermekek napját. Székhelyünkön és telephelyün-
kön egyaránt megünnepeltük a karácsonyt, ünne-
pély keretében családias hangulatban a délelőtti
óvodai életbe ágyazva, így köszöntünk el egymás-
tól az év végén, hogy megújult erővel, kipihenten
kezdjük meg az új esztendőt. A januári fagyos hó-
napban lehetőségünk volt heti egyszer a piactéren
felállított jégpályán korcsolyázni. Februárban far-
sangi jelmezbált rendeztünk, ahol a gyermekek kü-
lönböző modern és népzenei stílusokra mulathat-
tak. Jelentős télűzési szokás a kiszebábégetés, mely
az óvoda udvarán került megrendezésre. 

Tavaszi hónapunk nyitó programja a március
15-ei megemlékezés. Óvodánk csoportjaival elsé-
táltunk a Petőfi Sándor szoborhoz, hogy letűzzük
kis zászlóinkat a szabadságharc emlékére.

Sváb hetünkben a vecsési sváb hagyományokat
elevenítettük fel a gyermekekkel. Sváb konyha,
sváb öltözködés és bálok, táncok tájház témakör-
ben. A népi hagyományok szerint megszerveztük a
húsvétot. Újra csatlakoztunk a „Trach Tag” kezde-
ményezéshely, amikor a modern öltözködést öt-
vözzük a népviselettel. Áprilisban újabb zöldhét
projekt során megünnepeltük a mosolyfánk szüle-
tésnapját, és a szülőkkel közösen virágokkal díszí-
tettük udvarainkat. Gyűjtést szerveztünk a Gyömrői
Árvácska állatotthon számára, melyet meglátogat-

tunk az intézményünk dolgozóival. A gyermekekkel
közös kiránduláson vettünk részt az Aero parkban
mely remek kikapcsolódásnak bizonyult. A
Madarak és Fák napja alkalmából meglátogattuk a
gyermekekkel a Róder Imre Városi Könyvtárat.
Májusban felköszöntöttük online formában az
édesanyákat, nagymamákat, majd ezt követően
online formában előadtuk az évzáró műsorunkat
is. Május végén élményekkel teli gyermeknapi
pónilovaglással szereztük örömet a gyermekeknek.
Megszerveztük a Kihívás napját, melyen különbö-
ző sportágakkal ismerkedhettek a gyermekek: ju-
do, kajak, kézilabda, jégkorong, foci. Részt vehe-
tett a Süni csoportunk a megrendezésre kerülő
Tájház születésnapon, melyen sváb hagyományőr-
ző táncokkal léptek fel. Június első hetén elballag-
tak nagycsoportosaink, műsorral búcsúztak óvo-
dánktól. Ezután kezdetét vette a nyári élet.

2022/2023. nevelési év eseményei napjainkig
Szeptember 1-jétől megkezdődött a beszoktatás,
mely során a kiscsoportok könnyen hozzászoktak
az óvodai mindennapokhoz. Ebben a nevelési év-
ben is első programunk a Mobilitás és Autómentes
nap volt, mely során a gyermekek örömmel fogad-
tak új ismereteket a környezettudatos közlekedés-
sel kapcsolatban.
Az óvoda részt vehetett a Káposztafeszt felvonulá-
son, ahol a gyermekek mellett a szülők is szívesen
csatlakoztak. Ezt követően Zöld hét keretén belül
állatvédő hetet tartottunk, ahol a gyermekek ál-
latbemutatón vehettek részt, és megemlékeztünk
az Állatok Vi lág nap járól is. Őszi programjaink kö-
zé tartozik a szüreti mulatság, hagyományok fel-
elevenítése, mustkészítés és kóstolás, melyen a
gyer mekek minden évben nagy szeretettel vesznek
részt. Az Őszbúcsúztató Márton napi megemléke-
zés lesz a következő eseményünk, melyet a szülők-
kel közösen szeretnénk megrendezni. Bízunk benne,
hogy a 2022/2023-as nevelési évben a téli ünnepi
időszakra tervezett programjaink is megvalósul-
hatnak. 

SOPONYAI ORSOLYA, óvodapedagógus



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

184

Az intézményünkben dolgozók névsora:
Óvodavezető: Kovácsné d’Elhougne Ilona
Óvodavezető helyettes: Kuni-Schiszler Katalin
A Vecsési Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai:

Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni, Ku ni-
Schiszler Katalin – Kati néni, Simon Brigitta –
Brigi néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni
néni, Jónás Renáta – Reni néni, Soponyai Or -
solya - Orsi néni

A Vecsési Mosolyország Óvoda dajkái:
Zsolnai Györgyné –- Szilvi néni, Juhászné Ollé
Tünde – Tündi néni, Simonné Fülöp Brigitta –
Brigi néni, Sarkadyné Lukács Krisztina –
Kriszti néni, Ördögh Fruzsina – Fruzsi néni,
Horváth Tímea – Timi néni

Pedagógiai asszisztens: 
Seres Lajosné - Szilvi néni, Kukolyné Kovács
Zsuzsanna – Zsuzsi néni, Kozma Borbála –
Bori néni, Szatmári Adrienn –  Adri néni

Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia – Terike néni
Karbantartó munkatárs: Ujvári Zoltán - Zoli bácsi

Elérhetőségeink:
2020 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

Telefon/fax: 06-29 350-554
E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com

Telephely:
2220 Vecsés, Tompa utca 25.

Telefon: 06-29 352-433
Pedagógiai munkánkról állandóan tájékozódhat-

nak a www.mosolyorszagovi.hu felületen, ahol ké-
pekkel, aktuális hírekkel számolunk be mindennap-
jainkról. Szeretettel invitálunk minden kedves olvasót
óvodánk weboldalára. Ismerjenek meg minket!

Alapítványunk:
A Vecsési Gyermekekért Alapítvány

1% Adószáma: 18666485-1-3
OTP számlaszáma: 11742283 – 20020914
Alapítványunk több mint 25 éve szilárd táma-

sza pedagógiai célkitűzéseinknek, környezetünk
korszerűsítésének, eszköztárunk fejlesztésének.
Köszönjük.

Bálint Ágnes Óvoda
A 2021-2022-es nevelési év első félévét még mindig
a koronavírus járvány árnyékolta be. Folyamatosan
nyitva voltunk, de a járványügyi intézkedések mi-
att közösségi programokat nem tarthattunk.
Elmaradt a városi Káposztafeszt, óvodánk hagyo-
mányos Sportágválasztója, és a közös családi kre-
atív délutánok is.

Az első programunk, amit közösen tartottunk,
a karácsony volt, amelyet az Erzsébet téri temp-
lomban rendeztünk meg. Itt egy szép karácsonyi
mesével és orgonával kísért közös énekléssel han-
golódtunk az ünnepekre.

Januárban a hagyományos Egészséghét kereté-
ben olyan szülőket hívtunk meg csoportjainkba,
akiknek munkája kapcsolódik az egészség megőr-
zéséhez. Járt nálunk gyógytornász, masszőr, fogor-
vos, gyermekorvos és dentálhigiénikus is.

Egy apuka, aki a légimentők igazgató orvosa,
az óvoda munkatársainak tartott korszerű elsőse-
gélynyújtásból gyakorlati képzést. 

Áprilisban a méhek napja alkalmából családi
napot tartottunk, ahol Szűcs Károly ismeretter-
jesztő játékai mellett finom mézeket, mézeskalá-
csokat lehetett kóstolni.

Idén is bekapcsolódtunk a Sulizsák programba,
melynek keretében 1349 kg olyan ruhaneműt gyűj-
töttünk össze - a gyermekek és szülők aktív közre-
működésével -, amely nem a kukában végezte, ha-
nem további hasznosításra került.

Madarak és fák napja alkalmából csatlakoz-
tunk az Énekelj az erdőben országos élménynap-
hoz, aminek keretében óvodánk udvarán minden
gyermek és dolgozó együtt énekelt és táncolt a Zöld
erdőben, zöld mezőben kezdetű dalra. Be bi zo nyo -
sodott, hogy a közös dalolásnak, táncnak az ébre-
dő tavaszi természetben nincs párja.

Május 10-én Frühwirtné Halász Melinda alpol-
gármester szervezésében és Vecsés Város Kör nye zet -
védelmi Bizottsága támogatásával egy nagyon igé-
nyesen kivitelezett, hasznos ismereteket nyújtó ÖKO
játszóházban vehettek részt óvodánk gyermekei.
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Hagyományos Gyermekhetünkre Bálint Ágnes
születésének 100. évfordulója alkalmából egy 2 he-
tes projekttel készültünk. Minden csoport válasz-
tott egy számára kedves Bálint Ágnes mesét, ami-
vel a gyerekek ráhangolódását segítettük a mese-
hétre. Megismerkedhettek Mazsolával, Manócskával
és a Csutkababa történetével, Frakkal és a 2 macs-
ka civódásaival, Kukori és Kotkoda végtelen gilisz-
tájával, égő szemétdombjával, valamint Vízipók vi-
lágával.

Minden óvodapedagógus kidolgozott egy-egy
részletes tematikát, és a mesék köré szerveztünk
minden egyéb óvodai tevékenységet, játékos fela -
datot. 

Óvodásaink sportnapon vehettek részt, nagy-
csoportosaink eljátszották Mazsola és Tádé Vigyük
haza meséjét, volt ovi-mozi, tűzoltós program és
családi nap, mind-mind kapcsolódva a Bálint Ág-
nes mesékhez.

A nevelési évtől júniusban minden csoport a
szülőkkel együtt szervezett játszó délutánnal kö-
szönt el.

Június közepén közös ballagáson búcsúztunk
iskolába menő gyermekeinktől.

A nyári hónapokban az eddigi tapasztalata-
inkra és jó gyakorlatainkra építve beadtuk pályá-
zatunkat a Zöld Óvoda cím elnyerésére.

A 2021-2022-es tanévet a nevelőtestülettel egy
élményekben gazdag, jóhangulatú tatai kirándu-
lással zárhattuk.

VARGÁNÉ BALOGH ANDREA ÉS LAKNER BRIGITTA

Óvodánk adatai:
Cím: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 31.

Telefonszám: 06-29 350-149
E-mail: balintagnesovi@gmail.com
Honlap: www.balintagnesovoda.hu

Alapítványunk neve:
Az Andrástelep Gyermekeiért

Vecsés Nyílt Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 

18670282-1-13

Dolgozóink:
Óvodavezető: Lakner Brigitta
Óvodavezető helyettes: Vargáné Balogh Andrea 

Óvodapedagógusok: 
Bene Katalin, Bogdán Judit, Bognár Judit, Bo t or -
né Fehér Anita, Fischer Béláné, Hajsóné Bé nyei
Hedvig, Hutvágnerné Rékasi Mónika, Ma yerné
Jákli Rita, Nyalka Krisztina, Rátócziné Be lányi
Csilla, Soltészné Kovács Zita, Takácsné Elek Gina

Dajkák:
Ardeleán Éva Kinga, Csere Istvánné, Droppáné
Kósa Mariann, Kósa Árpádné, Pollákné Barna
Renáta, Takács Lászlóné, Tihanyi Istvánné,

Pedagógiai asszisztensek:
Horváthné Dóra Beatrix, Jusztin Ágnes,

Óvodatitkár: 
Kovács Mónika

Konyhai dolgozók: Kovács Erika, Schattmann Éva,
Karbantartó: Pollák János

Vecsési Tündérkert
Óvoda

Intézményünkben nyolc csoportban foglalkozunk a
gyerekekkel. Minden csoport maximális létszám-
mal, 25-30 fővel üzemel.

Nevelési programunk szerint kiemelt hangsúlyt
kap a hagyományok-, népszokások-, jeles napok és
a környezetvédelem megismertetése, megszerette-
tése, szokások kialakítása. Projekt módszert alkal-
mazva célunk, hogy a gyermekek saját élményű ta-
pasztalatokat szerezzenek változatos, sokszínű te-
vékenységek során.

Tehetséggondozó projekt keretén belül kapnak le-
hetőséget az érdeklődő gyermekek képességeik kibon-
takoztatására: néptánc-népzene, zenés, hangszeres fog-
lalkozáson, melyet két óvodapedagógusunk tart.

Óvodánk állandó programjai: 
Bozsik-foci
Havi egy alkalommal színházlátogatás a
BÁKK-ba
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Káposztafeszt, idén a 2. helyezettek lettünk.
Márton-nap, lámpás felvonulás a Halmi téren
Adventi sütivásár
Farsang
Télkergető felvonulás a Halmi téren
Madarak és fák napja, galamb verseny
Nagycsoportosok búcsúja
Pizsama parti a búcsúzó nagycsoportosoknak.
A jeles napokat projekteken keresztül tesszük
emlékezetessé és maradandóvá a gyermekeknek.

Munkatársaink:
Szabó Etelka – intézményvezető
Nagyné Bereczki Katalin – intézményvezető-
helyettes
Kosztáné Sbül Ilona – intézményvezető-
helyettes
Bene Mónika – óvodatitkár
Bazsóné Mezei Gabriella, Simon Tünde, Dom -
bo róczki Nóra Hajnal, Szekeres Gyöngy -
vér,Koczóné Fenyvesi Erika, Csővári Alexa,
Gáspár Judit, Gothárd Éva, Nagyné Szabó Il -
dikó, Süveges Emőke, Csizmadia Renáta, Csür -
kéné Gősi Szilvia, Tóthné Kelemen Krisztina,
Brez óczki Bernadett
Vennesné Kőpataki Melinda
pedagógiaiasszisztens

Megyesi Klaudia– pedagógiaiasszisztens
Skribek Réka – pedagógiaiasszisztens
Völgyesi Gáborné – konyhai dolgozó
Minkóné Gál Krisztina – konyhai dolgozó
Váginé Engler Krisztina, Csákányiné Homolya
Mária, Simon Mihályné, Staberecz Ildikó, Halmi
Melinda, Vígh Jenőné, Boros-Csanádi Krisztina,
Kovácsné Zsigri Katalin
Hepp Zsolt – karbantartó, kertész

Valakinek a becsületét ellopni nemcsak azért
legsúlyosabb, mert a becsület a legdrágább kincse
mindenkinek, hanem azért is, mert 
azt legnehezebb visszaadni. 
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Bálint Ágnes
Kulturális Központ 

2021 őszétől két év bezárásokkal teli pandémiás
időszakot követően végre korlátozások nélkül

szervezhettük programjainkat, és adhattunk újra
helyet közösségi foglalkozásoknak,

művészeti csoportjainknak.

A decembert teltházas Tankcsapda koncerttel kezd-
tük, majd újra megszervezhettük a már hagyo-
mánnyá vált városi Mikulás programot, ahol a
BÁKK Mikulás Szép Attila segítségével kamionon
járta körbe Vecsés utcáit. A BÁKK előtti Fő téren
Handa Banda koncerttel is kedveskedtünk a gyere-
keknek.

Előszilveszteri színházi programmal is készül-
tünk az év végén: a Veres 1 Színház társulata fel-
hőtlen kikapcsolódást ígérő műsorával a Sörgyári
Capriccioval szórakoztatta közönségünket.

Január-februárban újra a 2020 előtti lelkese-
déssel és közönségünk igényeit kielégítő program-
kínálattal lendültünk bele az évbe, abban bízva,
hogy talán bezárás és korlátozás nélkül csinálhat-
juk végig a teljes évadot.

A tél és a tavasz folyamán minden vasárnap 16
órakor vehetett részt közönségünk Térzene kon-
certjeinken, ahol fiatal tehetséges zenészek és
együttesek mutatkoztak be. Ezeket a programokat
ingyenesen látogathatta közönségünk, mivel a
Térzene Program és az NKA támogatásával valósul-
tak meg.

Kőhalmi Zoltán dupla teltházas Dumaszínház
estje, a Magyar Kultúra Hete programsorozatunk
mellett februárra Kowalsky meg a Vega koncertet
és a Játékszín Dominógyilkosság című színházi elő-
adását szerveztük, és mindemellett nekiláttunk a
jubileumi X. Bálint Ágnes Mesefesztivál teljes körű
megtervezésének is.

A Mazsola Játszóház szervezésében februárban
a szintén már hagyományosnak mondható farsan-
gi buli sem maradhatott el, ahol a gyerekeket a
Kiskalász Zenekar koncertjét követően jelmezver-
senyen is részt vehettek.

Igazán magas fordulatszámra tavasszal kap-
csolt a BÁKK Csapata, hiszen márciustól júniusig
összesen négy-négy koncertet és színházi előadást
valósítottunk meg, amellett, hogy elindult a tár-
sasjáték klub és a babaszínház kezdeményezésünk
is, valamint interaktív LEGO kockakiállítással is

A TANKCSAPDA

SÖRGYÁRI CAPRICCO

DOMINÓGYILKOSSÁG
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vártuk látogatóinkat. Fellépett többek között a
BÁKK színpadán a Veres 1 Színház, a Bánfalvy
Stúdió, Lengyel Tamás és Kovács András Péter. A fi-
atal korosztály igényeit is figyelembe véve meghív-
tuk Azahriah-t és a Carson Coma zenekart, akik
teltházas koncertekkel hálálták meg a felkérést.
Március végén jótékonysági adománykoncertet
szerveztünk a Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye -
sület, a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, a
Dinoszaurusz Band és a Jazz Bond Zenekar közre-
működésével, melynek teljes bevételét az ukrajnai
menekült családok megsegítésére ajánlottuk fel.

Tavasszal hirdettük meg nyárra tematikus gyer-
mek táborainkat, ahol természetjáró-barlangász,
hagyományos mesterségek és különleges társasjá-
ték témákkal vártuk az érdeklődőket.

Rendhagyó módon, július 8-9-10-én került
megrendezésre a Bálint Ágnes Mesefesztivál. Az
egész hétvégét felölelő eseménysorozat az elmúlt
10 év Mesefesztiváljait ötvözte névadója Bálint Ág-
nes születésének 100. évfordulójával. A Me se fesz ti -
vál elhivatott abban, hogy a klasszikus mesék
adaptálásával minőségi szórakozást, ingyenes ki-
kapcsolódási lehetőséget nyújtson gyermekeknek
és a családoknak egyaránt. 2013-as indulása óta a
Bálint Ágnes Mesefesztivál – ha szabad így fogal-
maznunk – kinőtte magát, hiszen 2019-ben (a
pandémiát megelőzően) az ország minden pontjá-

ból érkeztek látogatók, és két nap alatt több mint
tízezer érdeklődőt vonzott.

Idén nemcsak tematikájában, de szereplőiben
is megelevenedett az elmúlt 10 év, újra a
Mesefesztiválon köszönthettük a jól ismert mese-
hősöket: a három kismalacot, a farkas komát, az
óriást, a hétfejű sárkányt, a buboréktündért, por-
cicát, a cirkuszi társulatot, de természetesen Ma -
zsola és BÁKK Manó sem maradhatott ki a sorból.

Az idei fesztiválra –  amely a „Bálint Ágnes 100
– A mese örök” elnevezésű programsorozatunk egyik
kiemelt állomása is volt egyben - a báb- és gyer-
mekszínházi előadások bemutatására olyan hazánk-
ban működő, nagy hagyománnyal bíró kő-bábszín-
házakat kértünk fel, akik repertoárjuk legjobb elő-
adásait hozták el Vecsésre. A minőségi programok
mellett látványos és különleges meglepetés játékok-

MANÓ ÉS A MESEFESZTIVÁL

BÁBSZÍNHÁZ

KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
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kal is készültünk, természetesen nem maradhatott el
a retro kisbusz és a kisvonat sem, mely a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ és a Bálint Ágnes Emlékház
között közlekedett. Gye rek kon cer tekkel fellépett az
Apacuka zenekar és a Buborék együttes is.

Nyáron összesen 5 alkalommal szerveztük meg
BÁKK KultúrSokk nyáresti ingyenes programsoro-
zatunkat, ahol a görög, a sváb, a francia, a latin és
a bolgár kultúra világába kalauzoltuk el a közön-
séget. A koncertek és gyermekfoglalkozások mel-
lett kvízekkel és autentikus kulináris fogásokkal is
készültünk a Platz Bistro jóvoltából.

Őszi programjainkra szép érdeklődés mellett jó
ütemben fogytak a belépők, ahol olyan produkciókat
láthatott közönség, mint a Játékszín „Adás hiba” cí-
mű előadását, A zene világnapja alkalmából Ricardo
Fernandez del Moral spanyol gitárművész és flamen-
co-énekes, valamint a Vecsési Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola közös koncertjét, a Bánfalvy Stúdió
„Bébi. BUMM!” – című színpadi adaptáció ősbemu-
tatóját, valamint ismét a fiatalabb korosztálynak is
kedvezve, a BSW együttes élő koncertjét. 

Természetesen a beltéri családi programok sem
maradhattak el, október 29-én Halloween Party-val és
a Buborék Együttes koncertjével vártuk a kisebbeket
és nagyobbakat, november elején pedig egy egész hét-
végén át ReGaMex retró videojáték és kvarcjáték kiál-
lítást szerveztünk. Dupla teltházas Dumaszínházunk
őszi előadója ezúttal Aranyosi Péter humorista volt.

Művészeti csoportjaink magas színvonalon,
több szakmai elismerést magukénak tudva mű-
ködnek már évek óta. Sok-sok fellépés, előadás áll
már mögöttük, és nem csak Vecsésen, de az or-
szágban, sőt a határokon túl is elismerés övezi
őket. A Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar, va-
lamint a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar
idei számos, rangos fellépéseik közül kiemelkedik a
Budakeszi Művelődési Központban, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség által rendezett versenyen elért
eredményük, mely elődöntőn együtteseink ARANY
fokozatot értek el és bejutottak a jövő tavaszra ter-
vezett középdöntőbe.

Részletes információkért kattintsanak a www. -
kulturba.hu weboldalra, és iratkozzanak fel hűség-
programunkra. Facebookon is keressenek, kövessenek
minket, hogy első kézből értesüljenek újdonságaink-
ról, friss híreinkről. A BÁKK a továbbiakban is szeret-
né maradéktalanul kiszolgálni a vecsési és környék-
beli közönségét, igyekszünk ebben a változó világban
is minőségi programokkal és élményekkel teli időtöl-
téssel várni kedves látogatóinkat!

A BÁKK 2023-ban is az ÉLMÉNYVÁR!

Fő elérhetőségünk: 
E-mail: info@kulturba.hu

Telefon: 06-29 350-279, 06-30 668-7038
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 43.

Munkatársak:
Kis Tóth János igazgató, Méhész-Matus Eszter gaz-
dasági vezető, Sohajda László marketing vezető,
Baráth Mária gazdasági ügyintéző, Dankos Melinda
ügyintéző, Tóth Boglárka értékesítési munkatárs,
Hegedüs-Czibolya Bettina rendezvényszervező, Nagy
Richárd technikus, Dobrovitz Eszter jegypénztáros-
recepciós, Kauremszki Anna jegypénztáros-recepci-
ós, Molnár Katalin ügyintéző, Eftimie Dorin karban-
tartó, Kiss Róbertné takarító, Blázy Zsuzsanna ját-
szóház vezető, Katonáné Gergely Tünde játszóház
vezető, Radóci Tiborné játszóház vezető

SOHAJDA LÁSZLÓ

FOTÓK: KÁLLAI-TÓTH ANETT ÉS GÁBOR KRISZTIÁN

Zene Világnapján spanyol zene



191

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

Évforduló
A tavalyi kalendáriumban olvashattak a vecsési 

foci 110 évéről, de terjedelme miatt nem jutottunk
a végére. Hogy a történet ne legyen torzó, 

ezért most befejezzük a históriát, 
egészen napjainkig kitolvaa határidőt.

A 110 évbe így is beleférünk, mert 
emlékeztetjük az olvasót, hogy az első meccset ugyan

1911-ben játszották a vecsési focisták, de a klub
hivatalos bejegyzése 1912-es.

110 éves a vecsési foci
A politikai rendszerváltozás nemcsak a politika
terén hozott változásokat. Megindult az útkere-
sés a fociban is. Ezt helyben is érezhettük, és a
kezdeti tapogatózás után messzire röpítette a he-
lyi csapatot.

1989-90-es bajnokságot a körzeti I. osztályban
veretlenül nyerte meg a VFC! Zömében ez volt az
összeállítás: Tarjányi – Török, Gondos, Tóth K.,
Zoltán, Müller, Földvári, Molnár, Szél, Csőke, Nagy -
fejeő. Játszottak még: Legendi, Schiszler, Maros,
Czipper András, Gergely, Ragó. Az elnök Palotai Pál,
az edző Trasser Lajos volt. 

A gárdát a megyei II. osztályba sorolták be,
ahonnan 1994-ben kiestünk. A körzetiben az 1996-
os szezon hoz bajnoki címet. Ismét a megyei II. osz-
tály. Innen számítható a felemelkedés. Már János
lett az edző, aki korábban a Honvéd utánpótlás
edzője volt. Mellette Krausz István – a hatvanas
évek kitűnő focistájának fia – lett játékosedző.
Sallai Sándor a sokszoros magyar válogatott leve-
zetésként erősítette a VFC-t. És feltűnt egy fiatal
zseni, Roik István, aki tucatjával lőtte a gólokat.
Palotai Pál elnök örömmel nyugtázta, hogy az
1996-97-es idény is első helyet hozott a II. osz-
tályban. 

FELSŐ SOR: RÁCZ JÓZSEF, PAPP TIBOR, CZUDOR JÁNOS, GUMOLKA RÓBERT,
KISS ANDRÁS, FÖLDVÁRI TIBOR. KÖZÉPSŐ SOR: MÁR JÁNOS VEZETŐ EDZŐ,
MISZLAI CSABA TECHNIKAI VEZETŐ, KRAUSZ ISTVÁN JÁTÉKOSEDZŐ, CSOKNYAI

VILMOS, VARGA FERENC, SEBŐK ZSOLT, NAGYFEJEŐ JÁNOS, KUN ATTILA,
GONDA TIBOR TERMINÁL IG., MOLNÁR JÁNOS PÁLYAGONDNOK, LITMANN

LÁSZLÓ GYÚRÓ. ÜLNEK: LENCSE CSABA, ROIK ISTVÁN, VIRÁGH FERENC,
GENDUR LÁSZLÓ, SZÉL LÁSZLÓ, KOVÁCS IMRE

KÉPRŐL HIÁNYOZNAK: CSŐKE LAJOS, SALLAI SÁNDOR

1997-98 megye I. osztály. Roikot leigazolta az
NB. I.-es Siófok, a nagy nevek eltűntek, sőt 3 bün-
tetőpont levonásával kiestünk az I. osztályból. A
klub óvást nyújtott be, de közben elkezdődtek az
1998-99-es megye II. küzdelmei. Jellemző a hazai
foci akkori viszonyaira, hogy az óvásnak helyt ad-
tak, és az a döntés született, hogy visszaminősítet-
ték a csapatot az I. osztályba, de végig kellett ját-
szani a bajnokságot és a helyezéstől függetlenül
1999 őszén az I. osztályban kezdhettünk. Közben a
VFC vezetését Pintér Ferenc vette át. Kári József és
Balatoni István segítette őt munkájában, Gyimesi
István volt válogatott focista játékosedzőként irá-
nyította szakmai munkát.

Érdekesség, hogy 1999 februárjában Gyimesi
és Sallai mellett itt játszott Kovács Kálmán és
Törőcsik András is! Détári is edzett, de játékára
nem került sor, azonban utána éveken át a VFC ve-
zetésében dolgozott. Tavasszal újra itt játszott Roik,
leigazolták Tyukodi Tibort és Richtert csatárnak. A
gárda nem nyerte meg a bajnokságot, de ettől még
feljutott. 

1999 nyarán egy sereg focista érkezett: a válo-
gatott kapus, Koszta a BVSC-ből, Tyukodi Zoltán és

Vecsési színes
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Bereczki a Csepelből, Zsiga a Vasasból és Inotai, aki
leszerelés után visszajött. 

Imponáló ősz. Első hely, 57-10-es gólkülönb-
ség, Roik és Tyukodi T. szórja a gólokat. A tavasz
gyengébb lett, és a megtáltosodott Pilisvörösvár el-
leni itthoni vereség után maradt a csalódás, a 2.
hely. Roik 46 góllal lett gólkirály, a 113-28-as gól-
különbség és a 78 pont is kevés volt.

Nyáron távozott Gyimesi és a következő keret
kezdte meg a 2000-2001-es bajnokságot: Horváth
Dezső (BVSC), Altorjai – kapusok, Szabó, Varga,
Bereczki, Kolláth, Fehér (Dunaharaszti), Fogarasi
(RTK), Implom (Kunszentmárton), Kozioroszki
(Kakucs), Kiss András (Fót, édesapja a 70-es évek
kiválósága volt), Zsiga (Kispest ), Roik, Inotai,
Jefferson, Czipper Zsolt (Sopron, vecsési), Kiss
Zoltán (Kispest), Barta (Kakucs). A csapat napon-
ta edzett, az új edző, Csima György a Vasas kitű-
nősége lett.

Az őszt veretlenül zártuk az 1. helyen, a muta-
tók: 17 14  3  0    55   10     45 pont

A tavasszal volt egy kis lezserség, de a fiúk nem
engedték kiénekelni a sajtot a szájukból. 2001. jú-
nius 17-én a 2. helyezett Veresegyháza otthonában
elért 2-2 bajnoki címet jelentett. 1967 után először
nyertünk bajnokságot, amivel NB III.-ba jutottunk!
117 gólt rúgtunk és 32 góllal ismét Roik lett a gól-
király.

ÁLLNAK, BALRÓL A MÁSODIK BERECZKI PÉTER, A KÖZÖNSÉG KEDVENCE VOLT.
JOBBOLDALT CSIMA GYÖRGY, PINTÉR FERENC ÉS TRASSER LAJOS.

GUGGOLNAK, BALRÓL A NEGYEDIK ROIK ISTVÁN AZ ÖRÖKÖS GÓLKIRÁLY.

A 14 csapatos Mátra csoportba kerültünk. Ez
más kávéház – szokták mondani. Az őszi 10. he-

lyezés ezt igazolja. 2001. december 28-án a köz-
gyűlésen új vezetőség áll fel. Rácz Gábor lett az el-
nök, vezetőségbe került Csima György edző és Roik
István játékos. Az idényt a 9. helyen zártuk 50%-
os teljesítménnyel, és Roik itt is gólkirály lett 23
góllal. 

Nagy kérdés, mi történt 2002 nyarán, mert a
teljes csapat szétesett. Be nem tartott ígéretekről
suttogtak, de tény, hogy őszre a becsületet a teljes
Szent István Technikum csapatának átigazolása és
1-2 új igazolás mentette meg. A csapatban a régi-
ek közül Bereczki, Inotai, Kiss András maradt. A
legfájóbb Roik távozása volt. Ő még a későbbiek-
ben óriásit tudott volna segíteni. Méltatlan volt az
eljárás minden idők egyik legkiválóbb vecsési fo-
cistájával! Az újak közül Mészáros, Fülöp, Retezi és
Vass jeleskedett. Csima edző remek egységes csa-
patot alakított ki. Ez az alkalmi csapat felülmúlta
a várakozást, az őszt a 2. helyen zárta, amit tavasz
végére is átmentett. Az átszervezés szabályzata sze-
rint ez is elég volt a feljutáshoz –NB II.! 

Szerencsés átszervezések
A 2001-es megye bajnoki cím és az utána követke-
ző évtizedet méltán nevezhetjük a vecsési foci
aranykorának. Megyéből a profi másodligába me-
neteltünk! Bár ezt követően visszaesés történt, de
olyan mélypont, mint a hetvenes évek után volt, azt
elkerültük. Történetünk 2021 novemberével fejező-
dik be. 

Az átszervezés 2003 őszén az NB II. Winner
csoportjába segítette a VFC-t. A sikeredző Csima
György helyett előbb Blaschek Árpád, majd 2004
áprilisától Csábi József sokszoros válogatott lett az
edző. A csapat kiesőhelyen végzett, de ekkor újabb
átszervezés miatt a csapat maradt az NB II.-ben.
2004 őszére érkezett Pisont István, Hungler, Elbert,
Menyhárt, Fekete. Czipper volt az egyedüli vecsési,
de a Szent Istvánosokból is maradtak még.

Rácz Gábor lett az elnök, Földvári Tibor és
Szomora Géza a helyettes, Csábi József az edző.
Ragyogóan menetelt a gárda: az őszi 2. hely ta-
vaszra bravúros ezüstéremmé vált, ami feljutást ért



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

a profi NB II. Keleti csoportjába! Vecsési foci ilyen
magas osztályban még sosem játszott!  (A fotón a
játékoskeret és a vezetőség látható.)

Hét felejthetetlen szezon 
2006: 12. hely. 2007: 7., 2008: 5., 2009:
11., 2010: 7., 2011: 7., 2012 kiesés.
A főváros közelsége és a profi másodliga nagy
vonzerőt jelentett a VFC számára. A lehetőségeknek
az anyagiak szabhattak határt. Ha több volt a tá-
mogatás, akkor meg lehetett erősíteni a keretet.
Persze, sokan tekintették ezt ugródeszkának is és
fél év után továbbálltak. Így bizony előfordult,
hogy félévenként a játékosok fele változott, ami ne-
hezítette a stabilcsapat kialakítását.

Az elnök 2010 tavaszáig Rácz Gábor volt, őt
Földvári Tibor követte. Az edzők sorában váloga-
tottakat találunk: Csábi József után Pisont István,
Détári Lajos (többször is beugrott edzőként, de
kapcsolatain keresztül sok játékos érkezet, Herédi
Attila, Horváth Ferenc. 

És micsoda játékosok! Néhány név: Máj,
Hungler, Czipper, Folmer, Faragó, Menyhárt több
évet is játszottak, ők alapemberek voltak, de ka-
pusként itt volt Elbert (Ciprusra ment), helyette
jött Bogdán (2007 tavasz), aki fél év után szerző-
dött Angliába. Ma Fradiban véd, és válogatott. Jött
Holczer (FTC, Paks). Említhető még Gyenes és Vezér,
akik első osztályban is védtek.

Mezőnyben tucatnyi első ligát megjárt játékos-
ról beszélhetünk, csak ízelítőül: Holló, Kiskapusi,
Lukács, Ködöböcz, Kulcsár, Hamar, Szkukalek,
Hullám, Vasas. Szinte minden évben voltak idegen-
légiósok is: Dosso, Mboussi és szerb fiúk.

És micsoda mérkőzések! Az a történelmi hely-
zet állt elő, hogy három bajnoki évben egy cso-
portban voltunk a Ferencvárossal! Hat csodálatos
meccs! Ebből kettő: 2006. szeptember, Puskás
Ferenc Stadion, 8000 néző. Vecsés 1965 után újra a
foci szentélyében, de most bajnokin. Kikaptunk 3-
0-ra, de emlékezetes volt. 2008. november:
Vecsésen a Fradi! 2500 néző, pótlelátó a bejáratnál
a kapu mögött. Fantasztikus hangulat a 4-0-ás ve-
reség ellenére. 

Előtte szeptemberben az Újpest játszott itt
Magyar Kupa meccset. 1-1 lett, és csak 11-esekkel
estünk ki.

Minden álomnak egyszer vége. 2011/12-es
évadban Dúró József a tréner, a csapat alaposan
meggyengült és utolsó helyen kiestünk.

Köszönet mindenkinek, aki részese volt ennek
a szép korszaknak.

Balszerencsés átszervezés 
Amíg a korábbi átszervezések bennmaradást vagy
feljebbjutást eredményeztek, addig a 2012/13. évi
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bajnokság végén az NB III. Alföldi csoportjában ez
rosszul érintette a VFC-t. Csak az első hat helyezett
maradt az osztályban, a többi kiesett a megyei osz-
tályba. Vecsés 8. lett…

2013 őszén Czibolya Zoltán lett az elnök, és a
4. fordulótól a többszörös válogatott Urbán Flórián
lett a tréner. Kiegyensúlyozott teljesítménnyel
bronzérmesek lettünk. A következő idényben már
ezüstérmet akasztottak a játékosok nyakába. Mégis
edzőcsere történt. Urbánt Vincze Gábor váltotta és
a csapat ismét 2. helyen végzett. Az érmes helyezé-
sek után a közvélemény kiéhezett már egy bajnoki
aranyra. Ez 2017 nyarára be is érett. Bajnokok let-
tünk, és az őszt az NB III. Közép csoportjában
kezdtük. Simon Antal volt az edző, de sikertelenség
miatt a 13. forduló után Szász Ferenc váltotta őt,
ám a tavasz sem hozott sok babért, és utolsóként
kiestünk.

A 2018/19-es megyei bajnokságot Gendúr
László edzővel kezdtük, de tavaszra visszatért
Vincze Gábor, és az átalakuló gárda 6. helye bizta-
tó volt. A következő bajnoki évadot 2020 márciu-
sában a kitörő Covid-járvány megszakította 19 for-
duló után, majd az MLSZ májusban befejezettnek
nyilvánította a bajnokságokat. Mieink ismét a 6.
helyen zártak.

A 2020/21-es szezonban csapatunk nagyon de-
rekasan harcolt, és látható lett, hogy akár vérme-
sebb álmokat is szövögethet. Így is lett és egy for-
dulóval a vége előtt már aranyérmesek voltunk. A
VFC vezetése azonban úgy döntött, hogy nem tud-
ják vállalni most a magasabb osztály anyagi ter-
heit, ezért maradnak a megyei osztályban. A tervek
szerint 2-3 év múlva – már az új sportcentrumban
– célunk lehet a magasabb osztály. 

A játékosok egy része elment, és az ősz nem
volt túl jó. A gárda a 8. helyről várta a tavaszt, ahol
a VFC megtáltosodott, és Vincze Gábor legénysége
a 3. helyre tornázta fel magát a zárásra. A 2022-es
őszi nyitányt megerősített kerettel kezdte a VFC.
Vincze szerint minimális cél a dobogó. Az eredmé-
nyek is megfeleltek az elvárásnak, masszív védeke-
zés mellett gólerős támadójáték jellemezte a játé-

kunkat. Sőt, eljött egy történelmi pillanat is: októ-
ber 15-én az új Sportcentrumban lejátszották az el-
ső villanyfényes mérkőzést, amelyen fényes siker
született: VFC-Biatorbágy 4-0!

Az idény végén becsúszott két vereség miatt el-
úszott a az első hely, de a dobogó maradt.

SZALONTAI JÁNOS

Akire büszkék vagyunk
„Csak azt kérem mindenkitől,
őrizzék meg, amink van!”
A népszerű nyugalmazott tanár és helytörténeti ku-
tató munkásságát idén országos szinten is elis-
merték, hiszen Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetést kapott.

–  Őszinte leszek, nem számítottam rá, de nem
is az elismerésért csinálom, hanem a jövő nemze-
dék számára. Korábban se számítottam kitünteté-
sekre, ha kaptam, megköszöntem, és folytattam a
munkámat tovább – mondta Gál István, aki ko-
rábban is kapott miniszteri kitüntetést, de nem
ilyen magas rangút.

Magyar Ezüst Érdemkereszt
A Magyar Ezüst Érdemkereszt a független és
demokratikus Magyarország érdekeinek elő-
segítése, valamint támogatása körül kima-
gasló érdemeket szerzett magyar és külföl-
di állampolgároknak adományozható, kü-
lön polgári és katonai tagozattal.
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Február elején a miniszterelnöki hivataltól ka-
pott egy e-mailt, melyben tudatták, javaslatot
nyújtottak be a nevére ennek az elismerésnek a cél-
jából. Március elején pedig újabb üzenetet kapott,
melyben azt írták, a kuratórium úgy döntött, hogy
a jövő nemzedék számára a hagyományok, a helyi
történeti gyökereink megismerése terén iránymu-
tató tevékenysége elismeréseként megkapja a ki-
tüntetést, amelyet március 11-én adtak át.

– Helytörténettel foglalkozom 1948 óta.
Először 1963-ban léptem be a közösségi életbe, és
kisebb nagyobb megszakításokkal máig részt ve-
szek benne. Anyám szerény körülmények között,
egyedül nevelt hármunkat, de később mind a hár-
man a tanulást választottuk, hogy kitörjünk a sze-
génységből – emlékezett a kezdetekre.

Amellett, hogy elismert tanár volt, számos po-
zíciót betöltött Vecsésen. Három ciklusban volt ön-
kormányzati képviselő, volt az Oktatási-, Mű ve lő -
dési- és Sportbizottság elnöke, és a Te le pü lés -
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is.
Emellett számos könyve jelent meg, többek között
a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola történeté-

ről, az 1956-os forradalom vecsési hőseiről és ál-
dozatairól, a vecsési cserkészcsapatokról, neves ve-
csési emberekről, településünk díszpolgárairól, váro -
su nk köztéri és egyházi szobrairól, em lé kműveiről.

De nevéhez köthető az Erzsébet tér parkosítá-
sa, az ott található kopjafát, a II. világháború ve-
csési áldozatai emlékművét is az ő kezdeményezé-
sére állították fel. A könyvírás mellett maketteket
is készít Vecsésről, olyan épületekről is, melyek a
háborúban elpusztultak.

Korábban elkészítette Vecsés méretarányos ma-
kettjét is 7000 házzal.

Egészségével kapcsolatban elmondta, jobb le-
hetne, de rosszabb ne legyen. Családjában többek-
nek is gond volt idős korábban a hallásával, és ne-
ki is vannak problémái.

– Ez a legnagyobb gondom, ezért mondok
vissza minden közszereplést. Tanulmányi, sport,
versmondó versenyeket szerveztem, de nem szeret-
ném, hogy a hátam mögött összesúgjanak. Emelt
fővel akartam visszavonulni. Csak azt kérem min-
denkitől, őrizzék meg, amink van! A háborúban sok
mindent elvesztett ez a város, és az azóta történt
fejlődésnek aktív résztvevője voltam.

– A könyveimre, a „Fal nem épül ember nél-
kül” musical szövegkönyvére, de tulajdonképpen
az összes munkámra büszke vagyok – mondta ar-
ra a kérdésre, mire a legbüszkébb hosszú pályája
során. Elárulta, hatodikos korában kifűrészelte
Európa összes államát, a darabokból pedig a puzz-
le-hoz hasonló kirakót készített. Most ugyanezt ter-
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vezi Vecséssel kapcsolatban is, hogy az így elkészí-
tett kirakós segítségével a fiatalok játszva ismerjék
meg a települést. 

SZ. GY., FOTÓ: VARGA

Megszépült az ősi
faluközpont
Hősök Ligete

Az 1786-ban újratelepített Vecsés központja a régi
4. sz. főútnál, a Cifra Csárda környéke volt a má-
sodik világégés végéig. Ez természetes adottság
volt, hiszen az újratelepített falu első telepesei itt,
a Pest-Szolnok országút mellett kapták meg a ház-
helyüket. Pontosabban már voltak itt telepesek ke-
véssel korábban is, első kis halottjukat, egy kis-
lányt már el is temették a mai temető területén,
amikor megjelent a letelepítési okirat a feltételek-
kel. Itt állt már központként a Cifra Csárda, mint
postaállomás, pihenőhely. A szorgalmas lakók ha-
mar megteremtették a kis település infrastruktú-
ráját. 1797-ben megalakult a római katolikus egy-
ház és iskola, három év múlva már fölszentelték a
mai COOP bolt helyén álló templomot. A Vágóhíd
és Malom utcák utalnak az életfenntartásban fon-
tos funkciót betöltő létesítményekre, és aztán év-
század múltán itt lett a Községnek és a kultúrának
is háza. 

Az első világégés és a trianoni nemzetcsonkítás
után a hatalom minden erőt a nemzettudat erősí-
tésére igyekezett fordítani. Törvénybe iktatták,
hogy május utolsó vasárnapja a Hősök Napja le-
gyen, amikor elveszített, hősi halott honfitársaink-
ra emlékezünk. Ezután szinte minden faluban – az
elszakított területeken is, de ott inkább a két bécsi
döntést követő visszatérés után – Hősök Ligetét
hozták létre, emlékművet állítottak a hősi halottak
tiszteletére, nagyon sok helyütt országzászlót is
emeltek a közelébe. Így alakult ki Vecsésen is a
Cifra Csárda melletti területen a Hősök Ligete, ben-
ne a Hősök Emlékművével, majd a Róder Imre em-

lékkúttal. Itt tartották a nemzeti ünnepeket és a je-
les napokat 1944-ig.

Utána hamarosan áttevődött a falu központja
a jelenlegi helyére, és a feledés, az elfeledtetés sor-
sára jutott a Hősök Ligete. De legalább megmaradt,
enyészet melletti porladásában is jelezte a szebb
időket. Rendszerváltozás hajnalán egy-egy koszo-
rúzásra felébredt a Hősök Emlékműve, majd lassú,
apró lépésekkel a terület is megfiatalodott. A Cifra
Csárda gyönyörű lett, az emlékmű is átesett egy
plasztikai beavatkozáson, aztán idekerült a
malenkij szobor is. 

Csak a tér őrizte évszázados, kopottas nyomait.
A tér felújítása nagyon is szükségessé vált. A

tervekről Frühwirthné Halász Melinda alpolgár-
mester asszony a VT márciusi számában így nyi-
latkozott:

„Az utóbbi években a park növényállományá-
nak állapota jelentősen leromlott. Az itt található
fák egy része már nem tartható közparkban. A pa-
dok, hulladéktárolók állapota is erősen kifogásol-
ható. A sövények hiányosak, sok olyan magról kelt
egyed nőtt ki, melyek nem képviselnek esztétikai
értéket.

2020-ban az önkormányzat megrendelt egy
komplett tervet a park újjáépítésére vonatkozóan.

A geodéziai és dendrológiai felmérés után el-
kezdődött a tervezési folyamat, melynek eredmé-
nyeként Petre Anna Gabriella és Mónusné Török
Eszter tájépítészek egy részletesen kidolgozott ter-
vet készítettek el.

Ezek a tervek idén megvalósulhatnak, a kivite-
lezés teljes költségét Vecsés Város Önkormányzata
biztosítja. Március végén indulhat el a park teljes
átépítése, melynek várható befejezése – megfelelő
időjárás esetén – május közepe.

A terveknek megfelelően felszámoljuk a már
rég nem használt gyöngykavics borítású utakat, a
balesetveszélyes, elöregedett fákat eltávolítjuk, és
helyettük új egyedeket, fasort is ültetünk. Megújul
a növényállomány, sok cserje, sok száz évelő talál
új otthonra a park területén. A fajok válogatási
szempontja elsődlegesen az volt, hogy jó ökológiai
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és esztétikai értéket képviselő növényzet kerüljön
kiültetésre. A gyepfelületet is megújítjuk, valamint
öntözőrendszert telepítünk a park teljes területén.

Új asztalokat, padokat, kerékpártámaszokat,
szemeteseket helyezünk el. Elkészül egy informáci-
ós tábla is, melyen a park történetéről ,és az itt ta-
lálható emlékművekről olvashat sok érdekességet
az ide látogató. A tábla anyagát Frühwirth Mihály
állította össze, a grafikai munkákat Cseszkó Renáta
készítette el. Ezúton is köszönjük önzetlen munká-
jukat!

Elhelyezünk egy nagy konténer tárolót is, aho-
vá kulturáltan tudjuk gyűjteni a park területéről a
hulladékot. Megújítjuk a park burkolatait is. Az
emlékművek körüli területeket, az odavezető uta-
kat, valamint a parkon átvezető közlekedési sé-
tányt is új igényes burkolattal látjuk el. A füves te-
rületen egy új tipegősor is átvezet majd.

A sétány mentén 4 darab fényszennyezés-men-
tes kandeláber biztosítja majd az esti biztonságos
közlekedést. Az emlékműveket pedig díszvilágítás-
sal látjuk el. A park területén létrehozott értékeket
és az emlékműveket térfigyelő kamerák alkalma-
zásával fogjuk megvédeni az esetleges rongálástól.

Bízunk benne, hogy a megszépült parkot mind
az itt lakók, mind az erre közlekedők szívesen ve-
szik birtokba, és újra méltó központi része lesz a
„falunak”.

Ha ma végigjárjuk a parkot, akkor megálla-
píthatjuk, minden a terveknek megfelelően készült
el. Május 29-én megtörtént a teljesen felújított
park ünnepélyes átadása s ökumenikus fölszente-
lése. És megtörtént a Hősök Napi tisztelgés is az el-
ső világégés áldozataira. A kalendárium 73-74. ol-
dalán erről olvashatnak a VT tudósítása alapján.

A múltra emlékezni, a szellemi és tárgyi ha-
gyatékát ápolni, gondozni a jelenkor kötelessége,
hogy a jövő generációja történelmi távlatot lát-
hasson és becsülhesse életterét. A tér a város egyik
legszebb tere lett. A mellékelt fotó összeállítás
mindennek képes bizonyítékát adja. 

KÉP ÉS SZÖVEG: SZALONTAI JÁNOS

Helytörténet
Az Andrássy pecsétnyomó
Április 23-án üzenetet kaptam Sárbogárdról. Egy
férfi keresett meg azzal, hogy van egy Vecsés szá-
mára értékes pecsétnyomó a birtokában. A bélyeg-
ző felirata: 

„GRÓF ANDRÁSSY ALADÁR VECSÉSI URADALMA”.

Ugyanúgy felvillanyozódtam, mint mikor megta-
láltam a forrásokban, hogy az Andrássy major
birtokosa nem Andrássy Gyula volt, hanem az
öccse, Andrássy Aladár. A képek, melyeket a pe-
csétről küldött, ráadásul ugyanazt a koronás
Andrássy-címert tartalmazták, amelyek a Bálint
Ágnes Emlékháznál őrzött régi bontott téglákon is
megfigyelhetőek. Az Andrássy-címeres téglák ma-
gyarázata, hogy az emlékház az 1870-es évek ele-
jétől 1909-ig „Andrássy kastélyként” funkcionált.

A pecsét patinás állapotban volt lefényképezve,
tulajdonosa szerint a sárbogárdi szőlőjükben talál-
ták. Kisebb tárgyalások után május 11-én hazatért
Vecsésre a pecsétnyomó. Ezt külön is szeretném meg-
köszönni Szlahó Csabának, aki kezdetektől az ügy
mellé állt, és akinek segítségével sikerült végül meg-
szerezni ezt a különleges kis bélyegzőt.

És miért is fontos ez a tenyérben elférő, csodás
kis tárgy? Jelképezi azt az Andrássy-uradalmat,
amelyről nevét az Andrássy-telep kapta. Azt az ura-
dalmat, amely a Budapest környéki tejgazdaságok
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egyik legfontosabbika volt, hiszen a tejszövetkezet el-
nöke, Andrássy Aladár igazgatta. Azt az uradalmat,
melynek gazdája az Országos Mentőszolgálat egyik
létrehozója volt. (És milyen szép játéka a sorsnak,
hogy a Vecsési Mentőállomás a hajdani And rássy-
major helyén épült fel!) Felidézi azt az Andrássy
Aladárt, aki Bem apó majd Görgey segédjeként
küzdött a magyar szabadságért 1848-1849-ben. És
eszünkbe juttathatja Sisit, a magyar királynét, aki-
nek külön lakosztályt építtetett vecsési kastélyába
Andrássy.

Itt van hát. Most éppen felújítás alatt, de re-
ményeink szerint nemsokára a nagyközönség szá-
mára is közkinccsé téve. 

„Fidelitate et Fortitudine”. (Hűséggel és bá-
torsággal.

KISS GÁBOR, VECSÉSI HONISMERETI KÖR

Akire büszkék vagyunk
Egy év alatt három bronzérem!
Varga Katalin egy év alatt három világversenyen
három bronzérmet gyűjtött be, és közben magyar

bajnok lett. 2021-ben a tokiói olimpián bronzér-
met nyert a paraversenyek KL2 200 méteres szá-
mában. Idén a kanadai Halifaxben rendezett ka-
jak-kenu világbajnokságon történt a duplázás,
majd rá két hétre a müncheni Eb-n is harmadik-
ként ért célba. Ami bosszúság lehet benne, hogy
minden alkalommal két brit lány előzte meg őt. A
szeptemberi országos bajnokságon első lett.

A VT szeptemberi számában SZ.Gy. kollégánk-
nak adott riportjában elmondta, hogy combtörése
miatt az egész idei éve kérdéses volt, erről olvas-
hatnak a kalendárium 115. oldalán. A „vaslady”
súlyos sérülés után szerzett két érme ezért különö-
sen értékes. Most már a 2024-es párizsi olimpiára
készül. Az előbb említett beszélgetésből idézünk:

„Az év elején a vb-részvétel volt a titkon álmo-
dott cél, a hosszabb távú cél egyértelműen a pári-
zsi olimpia. Két év múlva az olimpián pedig szeret-
né maga mögé utasítani az angolokat is. 

– Ez csak nagyon sok munkával fog menni. Aki
közvetlenül előttem van, nem igazán tud már fejlőd-
ni. Tud egy időt, de annál már nem tud jobbat. Aki
előtte van, az se nagyon tud már javulni. Nekem eb-
ben a nyárban a legnagyobb pozitívum, hogy még a
sérülést követően is tudtam időt javítani. Mindezt
úgy, hogy az edzésmunkának csak egy részét tudtam
megcsinálni. Minden, amit az edzőm kitalál, és az a
munka, amit beleteszünk, javításra jogosít – mond-
ta az örök optimista Varga Katalin.”

KAL INFO
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Töltsön egy hosszú
hétvégét Vecsés

városában
Az alábbi írásom 2019 decemberében jelent meg

a VT-ben. Az inspirálta, hogy a rendszerváltozás utáni
időben, különösen 2010 után, milyen minőségi változás
állt be, amitől egy álmos, a fővárostól minden szálon
függő településből egy élhető település lett, ahol akár

egy tartalmas hétvégét is el lehet tölteni. Csak ott
olvasható frissítés, ahol valami újdonság történt 

a három év alatt. Olvassuk hát:

Az igazsághoz tartozik azonban - ahogyan a felejt-
hetetlen rock musical, a Fal nem épül ember nélkül
címe és története sugallja -, hogy a ma komfortér-
zetében benne van az eltelt évtizedek, évszázadok
hagyatéka, és mint a téglából épült fal, úgy alakí-
totta mai életünket őseink szorgalma és tehetsége. 

Erről az elképzelt vecsési turisztikai hétvégéről
nem írhattunk volna korábban. Láthatják majd,
azért sem, mert szinte évenként gazdagodott az a
kínálati paletta, mely csábító lehet egy idelátoga-
tónak. Azután az sem mellékes, hogy az egyik hely-
ről a másikat a kedves vendég porban-sárban lá-
togatja, vagy nem, mert nyilván szükség van a tel-
jes infrastruktúra adta kényelemre is. És marad a
nagy kérdés: a kulturális, gasztronómiai, pihenő
(szállás, wellness) ajánlat színvonalában, látniva-
lóban érdekelheti-e a turistát? 

Valószínűsíthető, hogy évek múltán változhat
a kínálat, csiszoltabb lehet egyes elemeiben, és
újak, izgalmasak keletkezhetnek.

Biztos vagyok abban, hogy ez az összeállítás
egy település élhető minőségébe is betekintést en-
ged, és abba is, hogy milyen lelkületű és kultúrájú
emberek formálják. 

És szerintem ez a legfontosabb.
Ha a kedves vendég a főváros irányából érke-

zik, akkor a Market Central bevásárlóközpont lát-
ványa fogadja, a forgalom nagysága, a boltok so-
kasága szinte egy nagyváros képzetét is keltheti

benne. Csábító egy rövid látogatás a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtérre, ahol megláthatja a dina-
mikusan fejlődő légikikötőt. Ha a régebbi repülők,
légi járművek, a légiközlekedés fejlődése érdekli,
akkor ajánlhatjuk az Aeropark Budapest (Re -
pülőgép Múzeum) látnivalóit. A repülőgép múze-
umban megtekinthető a magyar közforgalmú re-
pülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődéstörté-
nete, a LI–2 típustól kezdve egészen az ez redfordulóig
szolgálatban lévő TU–154-esen át a manapság is
aktív L-410-es típusig, valamint számos repülőtéri
kiszolgáló eszköz. Szimulátor segítségével a láto-
gatók ki is próbálhatják, milyen egy repülőgépet
vezetni.

(FORRÁS:REPÜLŐMÚZEUM.HU)

A turistát általában érdekli annak a település-
nek a története, amelyet megtisztel látogatásával,
akkor ajánlhatjuk a Vecsési Tájház megtekintését a
Jókai Mór utca 6. szám alatt. A Tájház egyre kidol-
gozottabb felépítettsége, maga a tájház épületének
jellege, berendezése, a helyi svábok életformáját
sokrétűen bemutató helyiségei bő információval
szolgálnak. Ha ez a látogatás egy programmal egy
időre esik – sváb disznóvágás, tojásfutás, tájház
születésnapja vagy káposztafeszt -, akkor a helyi
német nemzetiségi kultúra reprezentánsai által
nyújtott színvonalas kulturális élményt is átél-
hetnek.
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HÚSVÉTHÉTFŐI TOJÁSFUTÁS A TÁJHÁZ UDVARÁN FOTÓ: VARGA NORBERT

A közelben található az 1786-ban újratelepített
település faluközpontja, amely rendeltetését a há-
ború végéig be is töltötte, hiszen itt volt a
Községháza és a plébániatemplom, de ezek a há-
ború viharában megsemmisültek. Itt láthatjuk a
Czifra Csárdát, mely a falu legrégebbi épülete,
amely már az újratelepítés előtt postakocsi állo-
más, pihenő- és lócserélő hely volt. Az idő során
gyökeresen megváltozott az egykori emeletes foga-
dó külleme, de jelenlegi teljesen felújított állapo-
tában már dísze városunknak. Közelében emlék-
művek idézik a múltat és a jelent. Az Epres volt a
Piac helye, ma impozáns, szépen felújított eper fá-
ival, térkövezett és közművel ellátott területe a he-
lyi fesztiválok helyszíne. A Czifracsárda előtt áll a
kereszt, mely a svábság betelepítésére és a háború
utáni elhurcolására és kitelepítésére emlékeztet. A
Hősök Ligete felől találjuk a most felavatott ma -
lenkij robotra elhurcolt vecsésiek drámai szobrát,
és kicsit odébb az 1922-ben felállított első világhá-
borús emlékművet rajta 169 vecsési hősi halott ne-
vével. Ugyanitt találjuk a falu egyik nagy szülötté-
nek, Róder Imre néptanítónak emléket állító ívókutat.
A Hősök Ligetét 2022-ben teljesen á t építették az esz-
tétikai igényeknek megfelelően, az itt található em-
lékművek így váltak hangsúlyosabbá.

Világbajnokok
lovasparkja

Ha a várost Üllő felől érjük el, akkor az M0 körgyű-
rűre vagy az M4 autóútra is feljuthatunk, de a város-
ba érve rögtön a Dobrovitz Lovasparkba érkezünk.

Vecsés kétségkívül legnagyobb sporthírességei
ők már jó ideje.  Már néhány éve a honi fogathajtás
legkiválóbb műhelye a vecsési Dobrovitz Lovaspark.
Dobrovitz József a négyesek mezőnyének nagysága,
fia ifj. Dobrovitz József a kettesek csillaga, de a né-
gyeseknél is megmutatta már tudását. Világ- és
Európa bajnokok, országos bajnokok szabadtéri és fe-
deles versenyek díjazottjai. A Lovaspark 300.000 nm-
en várja látogatóit. Egyszerű, stílusos, klasszikus hely
embernek és lónak egyaránt, ahol valóságos családi
vendégszeretet és professzionális sportolási lehetőség,
kocsikázás és lovaglás szerepelhet a programban.

A káposztacsodák
hazájában

Ha a lovasparkból a város felé araszolunk, akkor
jobbra a település legősibb városrészét találjuk,
majd a Czifra Csárda környékét, mely az újratele-
pített (1786) falu központja volt. Most a leghíre-

A TELJESEN FELÚJÍTOTT CZIFRA CSÁRDA BEJÁRATA FOTÓ: KATONA CSABA

DOBROVITZ AZ AKADÁLYOK KÖZÖTT FOTÓ: Varga Norbert
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sebb vecsési termékről, a hungaricummá válás kü-
szöbén álló savanyított káposztáról és a méltán hí-
res vecsési savanyúságokról essék pár szó. Az első
betelepített és savanyított káposztát előállító csa-
ládok otthona is ezen a területen volt, és ma is
döntően itt található a termékeket előállító vállal-
kozások sora. Könnyen megoldható, hogy a kíván-
csi látogató valahol meg is tekinthessen a Fő utca,
a Jókai utca, vagy az Ady utca egyikében egy-egy
családi üzemet, ahol a híres vecsési káposzta és sa-
vanyúságok készülnek.

Bálint Ágnes Emlékház
Vecsésnek több híressége volt és van. Ku ta tó -
munkák eredményeként már azt is tudjuk, hogy az
1848/49-es forradalom és szabadságharc több ki-
válósága Vecséshez köthető, és előtte vagy utána te-
lepülésünkön élt. A leghíresebb közülük az And -
rássy-család, akiknek vadászkastélya volt falunkban.
A Monarchia külügyminiszterének és Ma  gyarország
miniszterelnökének bátyja gróf Andrássy Aladár
(szintén szabadságharcos) építette ezt a kastélyt a
kiegyezés után. Kiss Gábor, az Andrássy iskola ta-
nárának köszönhetően az is köztudott immár, hogy
I. Ferenc József császár, majd magyar király egye-
dül, de feleségével, Sissivel is több alkalommal itt
járt, híres magyar arisztokrata és külföldi uralko-

dóházak családtagjaival együtt. Általában vonattal
érkeztek, és vadásztak kis vadakra az akkor még
néptelen vecsési erdőkben, pusztákon. Amikor az
Andrássyak eladták a területet és felparcellázásá-
val megalapították az Andrássy-telepet, a vadász-
kastély a Németh/Bálint család tulajdonába került.
A kastély a háború után alaposan megsérült, át-
alakításra szorult. Itt élt és alkotott Bálint Ágnes
meseíró. Háza emlékház lett, és egyeztetés után lá-
togatható. A ház történelmi levegője, berendezési
tárgyai, a meseírónő személyes tárgyai emlékezetes
perceket adományoznak a látogatónak. A bejárat-
tól a Futrinka utca házai sorakoznak, csak a híres
lakói hiányoznak belőlük. Kitűnő program a
Vecsésre érkező kisgyermekes családoknak, hiszen
kerti vasút, földalatti csúszda és játékok sokasága
várja a látogatókat. Mesefesztivál és Káposztafeszt
alkalmával folyamatosan nyitva van az Emlékház,
ahol rengeteg játék mellett gyermekelőadásokkal
is várják a családokat. Az emlékház bekerült a
Magyar Értéktárba.

Erzsébet tér
Az emlékház közelében van az Erzsébet tér, amely
megérdemel egy rövid sétát. A 95 éves iskola bejá-
rata a középületek sorában a legszebb a városban.
Előtte a parkban két kopjafa tiszteleg a Bocskai- és
a Rákóczi, valamint az 1848/49-es szabadságharc-
nak. Az október 6-ai gyásznapon itt tartják a vá-
rosi megemlékezést. Az Erzsébet téren van az

EMLÉKHÁZI FORGATAG FOTÓ: EMLÉKHÁZ

SAVANYÚSÁGCSODÁK A KÁPOSZTAFESZTEN FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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Irgalmas Jézus Plébánia kegytemploma, melyet
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére szenteltek
fel. A húsvétot követő vasárnap, az Isteni Ir ga -
lmasság Ünnepén az ország számos területéről, de
külföldről, főként Lengyelországból is érkeznek za-
rándokok. A templom iskola felőli végén látható
Szórádi Zsigmond szobrászművész Gyertya alkotá-
sa, mely a II. világháború Andrássy- és Halmy-te-
lepi áldozatainak állít emléket. 

Mit érdemes még
megnézni

– séta Vecsésen
A történelmi Vecsés legszebb épületegyüttese a
Petőfi téren a templom, a plébánia (zárda) és a ré-
gi iskola (ma gimnázium) épületei. A Kalocsai
Szegény Iskola nővérei számára 1916 és 1921 között
készült az épületegyüttes. A zárda és a polgári le-
ányiskola Petrovátz Gyula tervei szerint neoromán
stílusban épült. Az új templomot 1921. április 23-
án szentelte fel Hanauer István váci megyéspüspök.

Az iskola udvarában áll Búza Barna Kossuth-
díjas szobrászművész Petőfi Sándor mellszobra.

Sétáink során érdemes felfigyelni, hogy vala meny -
nyi közutunk aszfaltozott, egyre több a térkővel el-
látott járdaszakasz. Lehetetlen nem észrevenni,
hogy valamennyi iskola, óvoda, közintézmény
kiválló állapotban van, energiatakarékos korsze-
rűsítésekkel újultak meg. Ugyanez elmondható a
templomok és a temető állapotára is. Egy szélté-
ben-hosszában átívelő sétán az is tapasztalható,
hogy mindenütt játszóterek, műfüves kispályák és
sportudvarok találhatóak.

Két kis múzeum is fellelhető. Varga Ferenc ott-
hona különleges mezőgazdasági és ipari gépcsodák
gyűjtőhelye. Muzeális értékű gépei és motorjai
nemcsak itt láthatóak, hanem külföldi kiállításo-
kon is megcsodált darabok. 

Mankovics Tibor közel 30 éve gyűjti az öntött-
vas tárgyakat a Kárpát-medence teljes ipari ha-
gyatékából. Vaskályhák százai, vasalók ezrei mel-
lett számtalan sparhelt, mozsár, több száz sisak,
betűs és címeres tégla, falikút és sok egyéb tárgy-
ból áll a gyűjteménye.

Egy ilyen séta lakalmával két nemzeti identi-
tást erősítő emlékművel találkozhatunk, melyet
nem szabad kifelejteni a látnivalók sorából.

� � � � � � �

GYERTYA, A FRISSEN SZIGETELT ÉS SZÍNEZETT

TEMPLOMMAL FOTÓ. – SZAJAN –

PETŐFI TÉR A RÉGI ÉPÜLETEGYÜTTESSEL

FOTÓ: VARGA NORBERT
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Megmaradás Emlékmű
A 2004. december 5-ei keserű népszavazás után az
Orbán Balázs Erdélyi Kör közadakozásból felállít-
tatta 2005. június 4-én a Megmaradás Em lék mű -
vet. A kör vezetése tervezte meg a hatalmas szé -
kelykaput, az anyaországot láncokkal összekötő el-
szakított országrészek mondanivalóját. 

A tervet művészi módon, népi elemekkel gaz-
dagon illusztrálva Márkus Ferenc és családja farag-
ta ki. Az országban is egyedülálló emlékműt először
az Erzsébet téri római katolikus plébánia udvará-
ban állították fel. A testület 2009-ben született
döntése után kerülhetett az Emlékmű a Vashíddal
szemben lévő üres közterületre. A kör vezetése ké-
sőbb egy szoborpark létesítése mellett döntött, és
2014-től közadakozásból évente avattak fel fából
készült mellszobrokat nemzeti nagyjainkról. 

Június 4-én itt tartják a városi megemlékező
ünnepségeket. Gyergyószárhegyi testvértelepülé-
sünk egykori polgármestere, Len Emil emléktáblát
adományozott 2011-ben a Nemzeti Összetartozás
Napja kihirdetése és a kettős állampolgárság elér-
hetősége köszönetére.

Honfoglalás Emlékmű
A nemzeti hagyományok ápolására alakult a Városi
Nemzeti Szövetség. Katonai, rendvédelmi és ha-

gyományőrző rendezvények mellett legnagyobb
vállalkozásuk a 2007. július elején a vasúti sorom-
pónál felállított Honfoglalás Emlékmű volt, a po-
zsonyi csata tiszteletére. Az ország egyik legszebb
lovas szobra – Horváth István szobrászművész al-
kotása – nem csak a hont visszafoglaló őseinkre,
hanem nemzeti múltunk hőseire is emlékeztet. 

Városközpont

A település Községházája a Fő utcán megsemmisült
1944-ben, a november elejétől december végéig
tartó ostrom alatt. 1945 után a falu újonnan ala-
kuló vezetése ideiglenes helyeken ülésezett, majd az
’50-es évek elején a Községháza új helyét a telepü-
lés mértani középpontjában találták meg, és fel-
építették a Tanácsházát. Hozzáépítés és többszöri
átépítés, jelentős korszerűsítés után vált végleges-
sé a Városháza épülete. Az előtte lévő Szent István
tér, a mögötte lévő Piac tér és a Bálint Ágnes
Kulturális Központ teszi teljessé a Városközpontot.

A Szent István tér gazdag emlékművekben.
Valamikor a Czifra Csárda mellett álló Újratelepí-
tési emlékmű (Branczeiz János alkotása) még a ré-
gi Tanácsház építésekor került jelenlegi helyére, de
2002-ben felújították és 90 fokkal elfordították.
Így, a 2000-ben felszentelt Szent István Ivókúttal

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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VÁROSKÖZPONT FELÜLRŐL FOTÓ: IFJ. KORTYE VILMOS
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(Seres János és Szórádi Zsigmond alkotása) került
szembe, ami az összetartozás mondanivalóját erő-
síti. A téren áll még az ’56-os emlékoszlop (Kampfl
János alkotása, melyet később újragondolta Szórádi
Zsigmond) a vecsési áldozatok nevével. 

Gasztronómia,
szállás és wellness

Az egész napos barangolás közben és utána nagyon
fontos tényező a közérzetünk alakulásában az ét-
kezés, kicsit tágabban a kulináris élvezetek meglé-
te és milyensége, és a szálláshelyek minősége. A so-
kak által kedvelt, és főként Erdélyben szokásos fa-
lusi turizmusnak – családnál való szállás,
félpanziós ellátással – megfelelő kategória
Vecsésen nincs. Ugyanakkor minden más van, ami
között válogathatunk.

Éttermek
A városban kiváló éttermek biztosítják, hogy ne

maradjon éhen a kedves vendég. A Halásztanya (Fő
utca), a Cream Café (Andrássy-telep, Lakópark), a
Platz Bistro (Városközpont), a Vadászi Étterem

(Dózsa Gy. út) és legújabban megnyílt Eprespark
Étterem, Panzió (Fő út) minőségében, ár-érték ará-
nyában és egymástól eltérő konyhakultúrájában
biztosítja, hogy mindenki megtalálja a maga ízlé-
sét. Természetesen gyorséttermek és kifőzdék is
rendelkezésre állnak.

Manapság nagy vonzerőt jelent a borturizmus.
A borvidékek nehezen behozható előnyt élveznek
azokkal szemben, ahol ez nem található. Vecsésen
a Borbarátok Egyesülete lassan 20 éve jelen van a
városi közéletben. Vecsési borászok az ország nagy-
hírű szőlőtermő vidékeiről vásárolják a legkiválóbb
szőlőfajtákat. Nemcsak a városi borversenyen nyer-
nek díjakat, hanem az országban sok helyütt. A
mecseknádasdi német nemzetiségi borversenyen,
ami az egyik legnagyobb vetélkedés az országban,
és évente,, átlagosan 700 bort bírálnak el, a kis ve-
csési különítmény megbecsült résztvevője a must-
rának, mert az oklevelek sorát hozzák haza, de
megbecsült indulói más borversenyeknek is.

Vacsora és borkóstoló a Petz Családi
Pincészetnél
A Petz Családi Pincészet Vecsés legősibb városrész-
ében fekszik. A borospince, a kemencés borház, a
családi vendéglátás és a hangulatosan berendezett,
40 férőhelyes rendezvényterme alkalmas családi
események, baráti összejövetelek, céges rendezvé-
nyek lebonyolítására. Fő specialitásuk a kemencé-
ben, illetve bográcsban készült ételek, amelyek jól
bevált családi receptek alapján készülnek, házias
ízvilággal, minőségi alapanyagokból.

SZENT ISTVÁN IVÓKÚT (KORONÁS KÚT)
FOTÓK: KATONA CSABA

FOTÓ: CREAM CAFÉ ÉTTEREM (CREAMCAFÉ.HU)
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Petz Márton nemcsak kemencés, bográcsos éte-
lekkel és kitűnő boraival várja a vendégeit, hanem
kisebb múzeumával is. A mezőgazdasági kéziszer-
számok mellett a disznóvágás és a feldolgozás, va-
lamint a borkészítés ezer kelléke –esetenként mu-
zeális darabja - látható mini-tájházában.

Szálláshelyek
Itt érhető tetten az utóbbi 15-20 év legnagyobb fej-
lődése. Amíg, korábban alig-alig volt szálláshely a
városban, addig ma bőséges a választék.

Szállások tekintetében Budapest Airport Hotel
Stáció 2015-ben elnyerte az ország legjobb szállo-
dája díjat, de szinte évente nyeri el valamely kate-
góriában a legjobbnak járó elismerést. A Stáció
Hotel teljes kínálatot nyújt, akár konferencia tu-
rizmus, akár kikapcsolódás a cél, hiszen a legma-
gasabb színvonalú wellness-, fitness- és szépészeti
szolgáltatásokkal, emellett pedig kitűnő kulináris
élményekkel várják a vendégeket.

Csak a fantázia kedvéért gondoljanak bele: mi-
lyen jó lehet a wellness nyújtotta pihentetést ki-
használni egy Dobrovitz–lovaglás, vagy egy Pet z ék nél
töltött este után…

Az Airport Budapest Hotel Superior a Market
Central árnyékában minden igényt kielégítő szol-
gáltatásokkal várja a vendégeket.

A szállodákon túl több panzió, apartman mo-
telek és a gomba módra szaporodó vendégházak
kínálják szolgáltatásaikat az ideérkezőknek. Aki
neten akar érdeklődni, annak 24 vecsési szállásadó
tud ajánlatot adni, hogy mindenki megtalálhassa
az elvárásainak megfelelőt. A repülőtér közelsége
miatt parkolók tucatja, autómosók, benzinkutak
szolgálják a vendégek kényelmét.

Kérjük, jöjjenek Vecsésre! Töltsenek el nálunk egy
kellemes és tartalmas hosszú hétvégét!

Eddig az írás. Nyilván a fantázia szülötte, megva-
lósítását, turisztikai ajánlattá válását az eltelt há-
rom év sem segítette, hiszen a járvánnyal járó el-
szigeteltség és a háború okozta gazdasági vissza-
esés, energiaválság a sokkal jobb adottságokkal
bíró igazi turisztikai fellegvárakat is megviselt. De
ezek a mi adottságaink, mi rájuk vagyunk büszkék,
és hátha eljön a mi idők is.

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK A CSALÁDI HONLAPRÓL
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ÉVFORDULÓ

95 éves az Andrássy-
-telepi iskola

A vecsési írónő, G. Ferenczy Hanna, aki az isko-
lánkba járt, így írt az 1930-as évekről: „A térről
sugárszerűen ágaztak szét az utcák. Emlékszem a
Toldy utca sarkán egy szatócsboltra, mely állandó-
an tele volt a frissen sült kenyér és sütemény illa-
tával. A Deák Ferenc utca sarkán hentesüzlet volt,
a Kinizsi utca sarkán trafik. Az Arany János utcai
sarkon nagy, bekerítetlen telken csak egy kerekes
kút árválkodott. A Deák Ferenc és a Toldy Ferenc
utca között hatalmas épület állt, klasszicista stí-
lusban épült zárda, kazettás ablakai előtt hatalmas
jegenyékkel. A súlyos, tölgyfából készült portaaj-
tóig lépcsők vezettek fel. A lépcsők két oldalán lé-
vő oszlopon egy-egy kőgolyó ékeskedett – olyan
pózban, mintha éppen le akarnának gurulni a he-
lyükről.

Az épület magában foglalt egy kápolnát, négy tan-
termet, egy papi lakosztályt és az emeleten lévő kla-
uzúrát. A tantermek hosszú, L alakú folyosóról nyíl-
tak. A bejárati folyosón mennyezetig érő missziós ke-
reszt állt aranybetűs felirattal: „Mentsd meg lelkedet!”
Erről a folyosóról nyílt az elemi iskola első és máso-
dik osztálya. A csapóajtón túli folyosóról a harmadik
és negyedik osztály. Majd egy harmadik folyosóról a
kápolnába, a sekrestyébe s ezen túl az apácák kony-
hájába lehetett jutni. Erről a harmadik folyosóról ka-

nyargott felfelé a lépcső az emeleten lévő klauzúrába,
amely nekünk, gyerekeknek tiltott terület volt.” (A női
szerzetesek klauzúrájába (elszigetelt lakrészbe) sen-
ki sem mehetett be, még nő sem, csak az apácák. Ők
is csak a tanítás, az oktatás ellátása végett hagyhat-
ták el azt – kal szerk.)

Andrássy-telep
Andrássy Gyula öccse, Andrássy Aladár 1874-ben
Vecséstől délre megvette Halom-puszta egy részét,
melyet Halomegyházának, Halomegyháza-pusztá-
nak hívtak. A területen szántóföldek, rétek, erdő és
óriási részen nádasok feküdtek. Tejgazdaságot ho-
zott itt létre, illetve egy időben vadászházként
használta a major központi épületét. Ebben a va-
dászházban 1872 és 1884 között többször megfor-
dult a király és a királyné is.

Andrássy Aladár fia 1909-ben eladta a terüle-
tet a Magyar Telepítő és Parcellázó Banknak. A
bank parcelláztatta a területet, kialakult az And -
rássy-telep. Főleg munkáscsaládok költöztek ide,
több mint 2000 fővel nőtt Vecsés lélekszáma. Az ős-
lakosok „Gyarmatnak”, „Mici-telepnek” hívták
Vecsés új részét, utóbbi esetben egy Mici nevű kecs-
kére utalva, amely a szegénységet szimbolizálta. A
szegénység mellett azonban volt még egy gond, hi-
ányzott egy iskola. A telepítő bank hiába ajánlotta
fel már 1912-ben, hogy iskolát létesít, ezt az akko-
ri képviselő-testület leszavazta.

Az 1920-as években viszont Fehér János, a Falu
plébánosa sikerre vitte az ügyet. Ő nemcsak okta-
tásban, hanem hitéletben is gondolkodott, ezért a
születendő intézményt apácák vezetésére bízta. Így
lett a telepnek egyszerre iskolája és vallási élete is.
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Andrássy-Telepi Római Katolikus Elemi
Népiskola
1927. május 15-én begördült egy vonat az állo-
másra, rajta a Budafoki Szent Cecília énekkarral. A
kar egy ünnepélyre érkezett, az „Andrássy” alap-
kőletételi ünnepélyére.

Fehér János és támogatói ekkor már hónapok
óta szervezték az Andrássy-telepi iskola megalapí-
tását. A munka beérett, Hörcher Elemér és Nedits
Hubert irányításával fél év alatt kész lett az épület,
amelynek homlokzatán máig jól látható az Elemi
Népiskola felirat.

1928. február 1-jén elindult a tanítás. A taná-
rok az Isteni Megváltó Leányai rend apácái lettek,
akiket öltözékük alapján „Szürkéknek” hívtak.
Székhelyük Sopronban volt, de az ország több
pontján működtettek iskolákat és óvodákat.

Az apácák az épület zárda részében laktak. (A
mai gazdasági és igazgatói iroda.) Az iskolának kis
harangtornya és kápolnája is lett, mivel ekkoriban
még nem volt a telepen templom. Hétköznapokon
tanítás folyt, hétvégenként az összenyitható ter-
mekben szentmisét celebráltak.

Az alsós udvar mai műfüves részének a helyén
állt a lelkészlakás. Az intézményben rendszeresen
folytak elsőáldozások, bérmálások, gyónások, de
kereszteléseket és esküvőket is tartottak. Időről
időre zarándoklatokat vezettek a tanító nővérek,
illetve „szeretet-reggeliket” szerveztek a gyerme-
keknek. A 30-as évek végére elérték, hogy úrnapi

körmeneten vett részt a telep apraja-nagyja, és eh-
hez utcai virágszőnyegekkel díszítette fel szűkebb
lakóhelyét.

Az iskolához, zárdához baromfiudvar, vízveze-
tékkel ellátott kert, szőlőlugas és rózsafák is tar-
toztak.

Elsőtől negyedik évfolyamig jártak ide a gyere-
kek, mai szóhasználattal csak alsó tagozat volt.
Főleg az Andrássy-telep munkásainak gyermekei és
a Halmy-uradalom cselédségének, személyzetének
gyermekei tanultak nálunk. Ezen kívül jártak ide a
tanyavilágból; Alsóhalomból, Középhalomból, Gyál-
Szőlőligetről és Tornyoslőbről is.

Az 1927/1928-as tanév elsős diákjai
Fiúosztály: Bajári István, Bálint Zoltán, Buzás
Károly, Dankó Antal, Deli Károly, Doró Tibor, Fülöp
István, Gáspár Ferenc, Góczi János, Hrubos Sándor,
Jahoa Zoltán, Juris Béla, Keve Sándor, Kis János,
Koncz Sándor, Potrák József, Potrák Pál, Preiszner
Jó zsef, Rigler József, Rigler Sándor, Tüske István,
Varga István, Veszelka Pál, Zmerzli József Lány -
osztály: Albert Anna, Bíró Gizella, Buzás Erzsébet,
Farkas Emília, Figura Róza, Hajba Margit, Hirhó
Júlia, Holik Ilona, Hrovatin Erzsébet, Karsai Julia,
Kirchner Malvin, Kocsek Má ria, Kovács Erzsébet,
Krenyóczy Róza, Krajner Mária, Krajnyák Mária,
Kretz Katalin, Mészáros Má ria, Müller Sarolta, Pál
Ilona, Pallaga Julia, Radics Ro  zália, Raisz Stefánia,
Rejtinger Erzsébet, Svecz Er zsébet, Szabó Julia,
Szmerek Róza, Vas Mária.
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Boldog születésnapot!
Azóta sok víz lefolyt a Dunán… Mi pedig éljük to-
vább a történetet. Járunk a kilencvenöt éves falép-
csőn, órákra készülünk, tárgyalunk a hajdani zár-
da helyén, kávézunk a harang helyénél, tanítunk a
volt kápolnánál, vissza-visszagondolunk a múltra,
ahogy egyszer talán majd ránk is visszagondolnak.

Boldog kilencvenötödik születésnapot Andrássy
iskola! 

KISS GÁBOR, ANDRÁSSY ISKOLA

Emlékképek a 95 éves
alma materhez

Kitűnő írást olvashattak az előzőekben. Kiss Gábor
helytörténész hihetetlen sok adattal, tényfeltárással

gazdagította az elmúlt években a Halmy- és 
az Andrássy-telep múltját. Olyan patinát adott
a településrészeknek, amely segíti az itt élőkben

a patrióta gondolkodás kialakulását.

Az említett írás az Andrássy iskola kialakulását idé-
zi fel. Ehhez szeretnék kiegészítést tenni, mondjuk
úgy, hogy egy kevéske adalékkal szolgálni az 50-
60-as évekről. Születésemtől itt élek, itt jártam is-
kolába, feleségem is, gyermekeim és unokáim is ide
jártak/járnak, ezért innen is vannak élmények, de
maradjunk a gyermekkoromnál. Talán tanulságos
lehet az unokáimnak is.

Az előzményekhez annyit kell megismételni,
hogy Andrássy-telepet 1910-ben parcellázták, utá-
na kezdték belakni.

Az Andrássyak miatt teljesen érthető, hogy
Sisiről, Erzsébetnek nevezték el a teret. Trianon
után a régi Magyarország minden területéről ér-
keztek az első letelepedők. A mi családunk - anyai
és apai ágról is - három elcsatolt országrészből ván-
doroltak ide és találtak ha  zát-házat. Elsőként
Kertekalja felől, a Zrínyi utca gerincében történt a ter-
jeszkedés, javában sváb családok által. A következő
célterület a tér lett, majd a kettő közötti térség be-
népesítése.

1928-ra nagyon is aktuálissá vált az iskola lé-
tesítése. Az újkori Vecsés egyik legnagyobb szemé-
lyiségének, Fehér János pápai prelátus úrnak kö-
szönhető ez is, mint sok minden más. Csak a szűk-
lelkűség lehet az oka, hogy sem utca, sem tér, sem
egy szobor nem örökíti meg nevét.

Kiss tanár úr cikkének külön érdekessége Bá -
lint Ágnes visszaemlékezése a térről. Ez valószínű-
leg a 30-as évek vége felé, a háború előtt keletkez-
hetett. Érdemes összeveti a jelennel. Pékárú finom
illatát említi. Ez volt a Szomi-pékség, államosítás
után a 60-as években is kenyér-tej bolt volt, ma
papír-írószer-ajándék bolt. A pincében most is lát-
ható még a kemence, vastag korommal.
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Kicsit tovább haladva a Deák Ferenc utca sar-
kán, valamikor a Lopos-család hentesüzlete volt.
Később is hentesüzlet maradt egészen a 80-as évek
végéig, most ismét a családé lett, és fodrászat üze-
mel a helyén. A Kinizsi utca sarkára írt trafik eltűnt,
helyén családi ház áll. A Kinizsi utca másik sarkán
a Németh szabó dolgozott, kicsit beljebb Hajczinger
Sanyi bácsi fodrászata volt, mellette Lázár Gergely
(Lulu) cipész dolgozott. A környéken sok bolt üze-
melt, még a háború előtti időből, a Hangya
Szövetkezetek idejéből. Ahol saroképület van és le
van vágva a sarok, ott volt a bolt bejárata. 1945
után ezeket elvették tulajdonosától, de többet újra
nyitottak állami tulajdonként. Persze ott is nyílt ki-
csi bolt, ahol kitelepítés miatt üresen maradt a ház.
Ritka kuriózum a Deák Ferenc utcában a Vitéz
„kocsma”, amit mára szépen átalakítottak, de a
söntés része régen szintén élelmiszerbolt volt.

A leírásban szerepel a Kinizsi utca-Arany János
utca közötti terület a kerekes kúttal. Ez a 70-es
évek közepéig üres is volt. Minden évben bevetet-
ték kukoricával, így hasznosították. Ezen a terüle-
ten épült fel a Martinka (ma COOP) ABC, majd a
80-as évek elején a Posta.

Nézzük meg miként változtak a régi iskolában
a belső terek.

A kommunista hatalomátvétel, a szerzetesren-
dek megszüntetése után állami iskola lett. Ennek
megfelelően az egyházi részeket átalakították tan-
termekké. Ezt a lakosság számának gyors emelke-
dése is indokolta. A Halmy-telep népessége nőtt, is-
kola ott nem volt, csak 1967-ben épült az alsó ta-
gozat számára. Hajdúból, Szabolcsból a TSZ-esítés
miatti nagy elvándorlás után nemcsak a főváros,
de Vecsés népessége is megnőtt. Az osztályok lét-
száma 45 fő körül mozgott. A fűtés fa- és széntü-
zelésű kályhákkal történt. Talán 1959-ben két hét
szénszünetre emlékezem, mert nem volt mivel fű-
teni, de nagyon örültünk neki.

Az egyik héten az alsó tagozat járt délelőtt is-
kolába, a felső tagozat pedig délután. A következő
hét fordítva volt. Természetesen szombaton is volt
tanítás.

Gyermekkorom újdonsága a tévé megjelenése
volt az emberek életében. Az iskola is vásárolt té-
vét, és adásnapokon (eleiben csak kedd, csütörtök,
szombat és vasárnap) egy forintért lehetett nézni
az esti 2-3 órás adást. Ezek teltházas osztálytermet
vonzottak, mert egy kézen meg lehetett számolni,
hogy a környéken kinek volt tévéje. (például a fő-
városból száműzött Dréher – igen, a sörösökről
van szó! – családnak a Toldy Ferenc utcában.)

Az összenyitható termek a 80-as évek végéig
léteztek. Itt színházi-előadások, filmvetítések is
voltak, sőt egy időben tornateremként is használ-
ták. Kiss Pista bácsiék sok előadásukat itt is be-
mutatták. Már akkor jellemző vonása volt az isko-
lának az élénk amatőr színjátszás, ami a jelenkor-
ban is domináns.

„Az alsós udvar mai műfüves részének a helyén
állt a lelkészlakás” – olvashattuk. Ez volt lényegében
a plébánia is. Az 1987-89-ben végrehajtott új, Toldy
utcai épületszárny építésénél bontották el, ekkor épült
fel a mai plébánia a Kinizsi utca sarkán.

Napköziként funkcionált államosítástól, a több
tulajdonost megélt, majd Kári tulajdonból elvett
Bethlen Gábor - Arany János utca sarkán lévő ven-
déglátóhely a rendszerváltozásig. Egyik részében volt
a napközi, az egykori báltermet alakították ki torna-
teremmé, majd ennek is a feléből a 60-as években
osztálytermet alakítottak ki a zsúfoltság miatt. 

Érdekes és tanulságos még az iskola névválto-
zásai. Eredetileg Isteni Megváltó Leányainak Római
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Katolikus Elemi Népiskola nevet viselte. Nevéből ere-
dően a további tanulmányokat szinte minden telepi
gyermek a Falusi iskolában folytatta. A háború után
„elnyerte” a személytelenség bélyegét és számot ka-
pott. Így lett 2. számú Általános Iskola… Aztán meg-
kapta a tér nevét, és lett Martinovics Ignác Általános
Iskola. Ez is gyökértelen. 

Ma elmondhatjuk, hogy teljes az erkölcsi és ér-
telmi összhang a telep és az iskola névadása között.
Végre! 

SZALONTAI JÁNOS

Életem a tévé…
Dobos Menyhért 1969 óta dolgozik a Magyar

Televíziónál, illetve annak változásai során a közszol-
gálati médiánál. Az utóbbi hét évben a Duna

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., 
a hazai közszolgálati média elsőszámú vezetője volt.

Életének felét Vecsésen élte le, innen az ismeretségünk.
A vallomás alapgondolata a közmédia feladata

nemcsak országosan, hanem Vecsésen is,
hiszen a VT is ezt a szerepet tölti be.

1969-ben a Magyar Televízióban videó- és hang -
technikusként kezdtem el dolgozni, ahol televíziós
játékok és közéleti műsorok gyártása, valamint
helyszíni közvetítések készítése volt a feladat.
Visszagondolva azt kell mondanom, hogy végigjár-
tam a „szamárlétrát”, aminek a hasznát a mai na-
pig élvezem. 1976-tól 1992-ig képmérnökként dol-
goztam. Fontos megjegyezni, hogy 1990-ig – bár
egyeduralkodó volt a tévé – közszolgálati felada-
tát egyáltalán nem látta el. Bel- és külföldi hírek-
hez csak a felsőbb vezetők jutottak, ők osztották ki
a feladatot a szerkesztőkhöz, műsorvezetőkhöz. Ők
kizárólagosan csak pártkatonák lehettek. A mi fe -
ladatunk a gyártás volt, természetesen szigorú
kontroll mellett.

Rendszerváltozás idején szinte semmi sem vál-
tozott, a törvényi háttér sem adott lehetőséget, leg-
feljebb néhány régi kádert cseréltek le, a vezetők
és a szerkesztők a régiek maradtak.

Az első Orbán-kormány igyekezett változáso-
kat elérni a közmédia helyzetében, de a rövid idő
nem engedett mélyreható módosításokat. 2000-től
2002-ig az elnöki kabinet vezetője, 2003-ban pe-
dig közéleti igazgatóvá neveztek ki. Ez periférikus-
nak látszó, de nagyon testhez álló, kedves feladat
volt, mert egyházi, vallási, kisebbségi, közéleti és a
határon túli műsorok felügyeletét és irányítását je-
lentette. Ez a mai napig szívem csücske, mert a
nemzet összetartozásának talán legfontosabb te-
rületeit jelenti.

2010-11 a nagy átalakítások időszaka volt.
Ezek során gyakran változtak a beosztásaim is. Így
az M1 és M2 csatornák műsorigazgatója, a Magyar
Televízió Szolgáltatási vezérigazgató-helyettese,
majd tartalom-előállítási vezérigazgató-helyettese
voltam 2011 szeptemberéig, amikor megválasztot-
tak a Duna TV Zrt. vezérigazgatójának. Ez igazán
hálás, teljes embert és folyamatos munkát igényelt,
de boldogan végeztem. A szolgálatom betetőzése
volt a Torockói Duna-Ház 2014-es megnyitása,
amely a magyar kultúra, a nemzeti identitás és az
anyanyelv megőrzésének helyi központjává vált.

A magyar közmédia átszervezésével 2015. júli-
us 1-jén lettem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója. Ez lett az egyedüli közszolgá-
lati médiaszolgáltató Magyarországon. A Duna

MEGÁLLAPODÁS AZ INDONÉZIAI MÉDIA SZOLGÁLTATÓVAL.
HÁTTÉRBEN ORBÁN VIKTOR ÉS AZ INDONÉZ ELNÖK. 
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Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Rádió Nonprofit
Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar
Távirati Iroda Nonprofit Zrt. társaságokból jött lét-
re. Feladatunk a négy közszolgálati média tevé-
kenységének összehangolása, a felesleges párhuza-
mok felszámolása, a közszolgáltató médiumok mű-
ködésének hatékonyabbá tétele volt, azok
összevonása a központosított műsorgyártás és az
adminisztráció terén.

A közszolgálat tartalmáról idézek az alapelve-
inkből: „A közmédia tartalomszolgáltatásában
Magyarország Alaptörvényében lefektetett érté-
kekhez és elvekhez igazodik, az ott megfogalma-
zott nemzeti hitvallás a magyar közszolgálati mé-
diaszolgáltatás alappillére.

A magyar közszolgálati újságírás a magyar
nemzet érdekét tartja szem előtt, a nemzet szuve-
renitását, a magyar közösséget szolgálja. Ez a kö-
zösség a nemzet határon túli tagjait, a világma-
gyarságot is magába foglalja. 

A közszolgálati médiaszolgáltatás működését a
Magyarországon élők közös áldozatvállalása bizto-
sítja, ezért nem az üzleti érdek motiválja.

Fontos feladata az anyanyelvi kultúra megőr-
zése, védelme és ápolása, valamint a magyaror-
szági nemzetiségek életének bemutatása is. A kul-
turális sokszínűséget szem előtt tartva az értékte-
remtést és értékőrzést részesíti előnyben, vallja a
kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Értékként

tekint a családra, kiemelten kezeli a gyermekkorú-
ak védelmét, hozzájárul oktatásukhoz. Elősegíti a
környezet- és egészségtudatos gondolkodást, be-
számol tudományos eredményekről, közvetíti a
fontos hazai és magyar vonatkozású nemzetközi
sporteseményeket.”

A felügyelő alapítvány civil kuratóriuma felé
évente beszámoltatási kötelezettségem van. Ez kö-
zel 550 oldalas jelentés, amit a kuratórium minden
évben el is fogadott. Van egy parlamenti bizottság
is, ami paritásos alapon működik és a törvényi kö-
telezettségeknek való megfelelést vizsgálja. 

A helyi, így a vecsési közmédiának is csak ezt
tudom tanácsolni. Az önkormányzat munkáját be-
mutató híreken túl nyissa meg a teret a helyi min-
dennapok szereplőinek, az oktatás, a kultúra, a hit-
élet, a sport, a határon túli kapcsolatok, a közélet
minden rezdülésének, de ne adjon helyet a nemzet,
a család rombolásának, a deviancia bármely for-
májának térnyeréséhez.

Augusztus 15-étől maradtam a cégnél, és főta-
nácsadóként segítem utódom munkáját, aki na-
gyon tapasztalt, kiváló szakember. Szabadságon is
nagyon régen voltam, talán több időm lesz gyer-
mekeimmel és unokáimmal szép órákat, napokat
eltölteni. Solymáron élünk 2009-től, jó volna civil
életet is élnem, de 53 év tévézés, közszolgálat után
ez nem tudom, mennyire sikerülhet.

LEJEGYEZTE: SZALONTAI JÁNOS

TOROCKÓ: DUNA-HÁZ. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKKEL AZ AVATÁSON.
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HELYTÖRTÉNET

Kiss Gábor tanár úr írásai nagyban
gazdagítják ismereteinket, mondhatjuk,
teljesen új távlatba helyezi településün-

ket. Az alábbi két tanulmány
más-más kort hoz elénk, amelyeket 

évszázadok kötnek össze.

Árpád-kori dénárok
Halom faluból

Ásatásokból tudjuk, hogy a mai Vecsés területén
több Árpád-kori falu is feküdt. Kettő nevét ismer-
jük is: Vecsés és Halom, egyre pedig gyanakszunk,
Tófő. Halom falu a középkorban Gyál és Vecsés kö-
zött helyezkedett el. Területe ma már Vecsés része.

Hogy honfoglalás-kori település is lehet, arról
az ásatások mellett egy igen érdekes megjegyzés
tanúskodik. 1938-ban az első Vecsés története
könyv a következőt írta: „a Vecsés községhez tar-
tozó Halom- vagy későbben Halomegyháza-pusz-
tát egykoron Árpád fejedelmi birtokai után Árpád-
halomnak is hívták.” Ezt a nevet egyelőre sehol
máshol nem találtam meg, mindenesetre nemcsak
korai, hanem kiemelt jelentőségű faluról lehet szó,
amennyiben ez bizonyítást nyer. Biztos viszont,

hogy templomos település volt. Templomának he-
lyét egy domb jelzi a mai M0-s gyáli-vecsési leága-
zásától keleti irányban. Halom a forrásokban álta-
lában együtt szerepel a középkori Vecséssel, első
írott említése 1323-ból való.

Most kicsit nézzünk ezen az időponton túl, a
honfoglaló dinasztia, az Árpádok korába!

Könyves Kálmán ezüstdénárja
A középkori Vecsés egyetlen ma is látható emléke
egy évről évre kisebbedő dombocska a Hold utca
keleti végénél. Ez a kis emelkedő jelzi Vecsés kö-
zépkori templomának a helyét. Tari Edit régésznő
vezetésével 1996 augusztusában ásatás is történt a
területen. A kutatók azonosították a templom alap-
jait, illetve a körülötte elterülő középkori temetőt.
Az ásatás bebizonyította, hogy Vecsés már az Ár-
pád-korban létezett. (Hogy Vecsés néven, az nem
bizonyított – kal szerk.)

Nyolc évvel később, 2004-ben, Rácz Tibor Ákos
régész irányításával egy autópálya ásatáson Köny ves
Kálmán korabeli (1095-1116) ezüstdénár került elő. A
különféle kormeghatározási módszereket ez nagyban
segítheti, szinte évtizedre pontosan lehet datálni egy-
egy lelőhelyen az időt. A dénárt Vecsés Árpád-kori
templomdombjától délre, a mai Alacska pihenőnél ta-
lálták. Ez a terület ma Kö zép ha lom ként ismert, a le-
let valószínű, hogy a középkori Halom faluhoz kötő-
dik. A Kálmán dénárokról tudni kell, hogy a szabad
parasztok füstpénzeként funkcionáltak, úgy is neve-
zik őket, hogy a „szabadok dénárai”.

Ebben az időben Halom még szórt település, ta-
nyák összessége, és nincs még kialakulva a jogilag egy-
séges jobbágyság. A falu tulajdonképpen átmenetet ké-
pez a nomád szállás és az európai típusú falvak között.

A régészek szerint a 12. századtól Halom már
a mai értelemben vett falu képét mutatja.

Ebből az időből is van egy pénzleletünk.
III. Béla 1172 és 1196 közötti uralkodását a

Magyar Királyság egyik fénykorának tartják. Az ő
pénzein jelent meg címerünk fontos eleme, a görög
eredetű kettős kereszt. Esetünkben egy másik ke-
leti szál lesz a mérvadó.
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Az M0-s autóút nyomvonalának ásatásakor
előkerült egy III. Béla kori rézdénár is, amely ún.
kufikus stílusú elemeket tartalmaz. A kufikus írás
az arab írások egyik fajtája, amelyet több Árpád-
házi királyunk is használt.

III. Béla, „Aranyváros hercege” a Kelet-Római
Birodalom szívében, Bizáncban nevelkedett. Nem
véletlen, hogy az arab írásokat is jól ismerte, és a
jelek szerint használta is. Ráadásul a pénzverés ek-
koriban a muzulmán vallású kálizok feladata volt,
akik ennél fogva kitűnően értettek az ilyen típusú
érmék elkészítéséhez. (A kálizok magyar nyelvű,
perzsa eredetű népcsoport voltak, akik a honfog-
lalókkal érkeztek a Kárpát-medencébe.)

A két pénzérme szépen behelyezi a többi régé-
szeti bizonyítékkal együtt Halomfalut az Árpád-ko-
ri települések sorába. A falu később még virágzik,
de aztán, jóval Buda 1541-es török általi elfoglalá-
sa előtt elnéptelenedik, pusztává válik. Utolsó em-
lítése lakott helyként 1474-ből való. Emlékét ma a
Halmi telep, a Felső-, Közép-, Alsóhalom elnevezé-
sek és a Halmi iskola őrzik. Ezen kívül a Halomi út
Pestszentlőrincen, a Ganz-kertvárosban. Ez az út
nyílegyenesen vezet Vecsés-Felsőhalomba. Nem
messze tőle egy Halomegyházi utca is emlékeztet a
múltra. Akárcsak az Üllőről Vecsés-Középhalom fe-
lé vezető Halomhatár út és Halomhatár-dűlő.

KISS GÁBOR, VECSÉSI HONISMERETI KÖR

Anna-telep – Országos
hírű szőlős 

Halmy József édesapja, a kastélyépítő Halmi
Deutsch Sándor vecsési szőlőtelepét feleségéről,
Schossberger Annáról Anna-telepnek nevezte el. A
szőlős 1884-től a második világháborús pusztítá-
sig állt fenn. 

Közepes méretű volt, kb. 23 hektáron feküdt.
Északi határa a mai Damjanich utca vonalában, ke-
leti határa a mai Dózsa György út és a régi
Andrássy-telepi temető helyére épült társas -
házaknál húzódott. Délen a napjainkban a vízmű
által használt szolgálati út határolta. Utána a mai
Görgey, Széchenyi és Andrássy utcákat követve raj-
zolódna ki a hajdani terület. A telepen folyó mun-
ka megerősítette Vecsés helyét az ország bortérké-
pén. Az 1896-os millenniumi ünnepségsorozaton
több fajta levágott szőlőt mutattak be innen, és a
terület térképét. A szőlőbirtok kiállítási érmet
nyert, Vecsést pedig újra Pest megye egyik jelentős
borvidékeként emlegették. 

Szőlőfajták 
1899-ben 23 fajta szőlőt termesztettek. Fehér borsző-
lőkből a következők voltak a telepen: Chasselas
croqúant, Chasselas d’Fontainebleau, Madelaine
angevine, Mézes fehér, Muscat croqúant, Muscat lunel
(Sárga muskotály), Olaszrizling, Sárga dinka,
Slankamenka és Zöldszilváni. Kékből és vörösből:
Cabernet franc, Carbenet sauvignon, Chasselas rouge
(Piros saszla), Fekete kadarka, Hosszúnyelű, Kövidinka,
Merlot, Nagyburgundi, Oportó, Pir os dinka, Piros
veltelini és Szent Lőrinc. Vegyesből: Chasselas vegyes.

III. BÉLA KORI PÉNZÉRME A KÖZÉPKORI HALOM FALUBÓL

RÁCZ TIBOR ÁKOS RÉGÉSZ FÉNYKÉPE
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A szőlészet vezetőjéről is illik megemlékezni,
hiszen nélküle mindez nem jöhetett volna létre.
Molnár Jánosnak hívták. Idézzük fel emlékét egy
beszámolója részletével: „Múlt termésünk, miután
a legidősebb ültetésünk csak a negyedik évben volt
átlag, öt hektoliter szűrt mustot adott, melyből jó
fehér és vörös boraink vannak. Sima vesszőt az ősz-
szel a szomszéd birtokosoknak adtunk el 30000
darabot, különféle bor- és csemegefajokból. A sző-
lővessző ára 3-4 Ft volt ezrenként. Boraink egész-
ségesek és ez ideig kétszer vannak fejtve. Most vé-
geztük be 11 hold új szőlőnek beültetését, kezdjük
a karóverést és kapálást…” 

Schossberger Anna. Halmy József édesanyja, a
Nobel-díjas Hevesy György nagynénje. Férje halála
után 1909 és 1914 között ő irányította a vecsési
birtokot. Egy 1911-es egyetemi kirándulás szemlé-
letesen szól a szőlőtelepről. „E telep bő anyagot
nyújtott az elméleti ismereteknek a gyakorlatban
való helyes alkalmazására. Ez alkalommal a folyó
munkálatokat is megszemlélte a hallgatóság, így a
permetezés, kénporozás, kötözés, fogatos kapálás
kivitelét. Az egész telep üde, buja vegetációjával,
gazdagnak ígérkező termésével, fajta tiszta ültet-
vényeivel általános elismerést keltett a kirándulók
között, s az ismertebb homoki fajták ampelográfiai
összehasonlító ismereteinek megszerzésére alkal-

masnak bizonyult. Molnár János gazdasági intéző
fáradságot nem ismerő kalauzolásán kívül magya-
ros vendégszeretetében részesült a kiránduló tár-
saság.” 

Schossberger Anna országos akciókban is részt
vett. Az Izraelita Szünidei Gyermektelep fővédnö-
keként sok-sok szegény gyermeken segített.
Támogatta az Országos Magyar Iskola Egyesületet,
a magyar nyelv és kultúra terjesztését a nemzetisé-
gi vidékeken. Az első világháború kitörését még
megérte, a Magyar Vöröskereszten keresztül a há-
ború sebesültjeit segítette. 1914 őszén, 62 éves
korában elhunyt. Egy „…finom érzésű úrhölgy
…, ki oly nemes szívű, mint amily szerény, olyan
jó, mint amilyen igénytelen, és világító példa volt
élete során… Nagy emberi erényei révén felette
szerették őt a fővárosban” – írta róla a korabeli
újság. 

Halálakor fiára, Halmy Józsefre egy gondosan
rendezett vecsési birtokot hagyott szőlőteleppel,
kastéllyal, arborétummal, juhászattal, tehenészet-
tel, tejgazdasággal, erdővel és szántóföldekkel.

KISS GÁBOR, VECSÉSI HONISMERETI KÖR

� � � � � � �

HALMI DEUTSCH SÁNDOR ARCKÉPES TISZTELETJEGYE AZ ANNA-TELEPET

BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁSRA

SZÜRET AZ ANNA-TELEPEN. BALOLDALT FEHÉRBEN SCHOSSBERGER ANNA
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Büszkeségeink

Ultramaraton
Athéntől Spártáig

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

Zsuzsa teljesítményéről mindent elmond, hogy
az idei versenyt a szintidőn belül csak az indulók
51 százaléka tudta teljesíteni, a 24 magyar induló-
ból 13 ért célba. De vajon honnan jön az ötlet egy
négygyermekes édesanyának, hogy egy ilyen em-
bert próbáló kihívásnak nekivágjon? 

– Ez a Spartathlon egy olyan futás, ami na-
gyon sok ultrafutónak egy álom, mert az egyik leg-
nehezebb, legkeményebb verseny. Nem lehet csak
úgy indulni rajta, mint mondjuk egy Ultra -
balatonon, hogy benevezek, befizetem és megyek.
Ehhez vannak kvalifikációs versenyek, adott verse-
nyeken egy eredményt, egy szintet meg kell futni.
Aki nagyon jó, az automatikusan bekerül, aki nem
annyira jó, azt sorsolják – mondta Zsuzsa. 

Harminchat óra mindenből sok, hát még fu-
tásból. Vajon hogyan lehet, hogyan kell egy ilyen
versenyre felkészülni? 

– Futni kell sokat. Munka és négy gyerek mel-
lett készültem fel, de fontos, hogy jó edzője legyen
az embernek. Én öt éve dolgozom az enyémmel, és
a nagy átlaghoz képest kevesebb futással indultam
a versenyen. Idén futottam 3000 kilométert, más
akár ennek a dupláját is. Én nem futok heti 200 ki-
lométereket, nem futok olyan sokat és így is sike-
rült – válaszolta Zsuzsa, hozzátéve, ilyen értelem-
ben edzésnek fogható fel az Ultrabalaton, hiszen ott
futott 220 km-t. 

Még az sem tudta őt megtörni, hogy március-
ban a 24 órás magyar bajnokságra készült, jó for-

mában volt, dobogóra akart kerülni, de a verseny
előtt három nappal Covidos lett, így ezen a meg-
mérettetésen nem tudott részt venni. 

A Spartathlonon szigorú szabályok vannak, és
nem engedélyezett a folyamatos kísérés sem.
Zsuzsát az edzője és párja segítette, velük is csak a
kijelölt pontokon találkozhatott pár óránként, eze-
ken kívül nem szólhattak hozzá, segítséget nem
kaphatott tőlük. Maga a verseny reggel 7-kor indul
helyi idő szerint, és másnap este hétre kell
Spártába érni, és a főtéren a Leonidasz-szobor lá-
bát megérinteni. 

– A legkegyetlenebb az időjárás volt. Szombaton
37 fok és tűző nap volt. Erre valamennyire felkészül-
tem, nyáron minden nap a legnagyobb melegben fél
2 és fél 3 között futottam, de ez egészen más volt.
Pénteken 32-33 fok volt, az is tűző napon, de a más-
nap az igazán embert próbáló volt. Olyan volt az
aszfalt, mintha melegítették volna, olyan érzés volt
sokszor, mint amikor az ember túl közel ül a tábor-
tűzhöz, és szinte megsüti a lábát, annyira forrónak
éreztem. Itthon ilyet nem tapasztaltam. Nehézség az
első 80 km-en a szűk szintidő, később a 150 km-től
kezdődő komoly emelkedők, éjszaka egy szűk ösvé-
nyen hegymászás is volt a csúcsra. A hőség miatt a
szombati napon dőltek ki mellőlem az emberek –
mondta a nehézségekről. 

A verseny alatt csak egyfajta sportitalt ivott, és
koffeintablettát vett be éjszaka. De már előtte egy
héttel figyelt minden energiabevitelre. Sőt, már
egész nyáron figyelte a táplálkozását, mert nem
mindegy, hogy az ember mennyi pluszt visz magán. 

– Nem az volt tavaly a tervem, hogy idén lefu-
tom, de úgy voltam vele, ha kihúzzák a nevem, az
felülír mindent. Az út több pontján úgy éreztem,
mintha egy álomvilágban lettem volna, nem hittem
el, hogy ott vagyok. Mikor megfogtam Leonidasz
lábát, örültem, hogy 36 óra után végre meg lehet
állni, le lehet ülni végre. Olyankor érkeztem meg,
amikor sokan, fél órával a szintidő lejárta előtt és
sorba kellett állnom, hogy megérinthessem a lábát. 

Azzal, hogy teljesítette a versenyt, jövőre nem
élvez semmi előnyt, hogy lefutotta. A verseny köz-
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ben azt gondolta, hogy soha többet, de most már
azt mondja, jövőre is le szeretné futni. 

– Még mindig ott vagyok félig, és egyre jobban
érzem, hogy vissza akarok menni oda. Ezt szeret-
ném még egyszer teljesíteni, az biztos, csak nem
úgy, hogy az utolsó 70 km-en az a legnagyobb ba-
jom, hogy a talpamról lejött a bőr, és így nem volt
túl kellemes a vége. Egy 200 km-es versenyen min-
denképpen fáj valamid, olyan nincs, hogy nem. De
szeretném kikerülni, hogy ilyen megelőzhető fáj-
dalom ne legyen. Nagyon sokat mentünk fel és le,
ezt nem szokta az én lábam, és lehet, ezért csúsz-
kált a cipőben a talpam. 

Az egész 247 km-en át hatalmas szeretet és
tisztelet vette körül a futókat. Az autókból és há-
zakból szurkoltak, tapsoltak nekik. Az egész ver-
seny, a környezet még mindig feldolgozás alatt van
benne. 

A célban egy sört kívánt a legjobban, de nem
tudta meginni. 

– Leültem, és éreztem, hogy a lábaim nincsenek
a legjobb állapotban. Kértem az egészségügyi sze-
mélyzetet, tegyék rendbe, kettő kortyot tudtam inni,
és éreztem, ha nem kerülök vízszintesbe, elájulok. A

következő két óra nem volt kellemes, de ettem egy
krémlevest, ittam vizet és kávét, lassan magamhoz
tértem, ezután már csak aludni akartam.

A fantasztikus sportember végül így összegzett:
„Az egész egy nagyon szép út volt, és nemcsak a fu-
tás miatt. Ez most annyira sokadrangú lett, nem
azt éreztem, hogy egy futóversenyen vagyok. Ez az
egész út olyan volt, mint maga az élet. 247 km-t
nem lehet megtervezni előre. Mondjuk 100 km még
belátható, de annyi minden közbe jöhet, és arra
megoldást kell találni. Teljesen olyan, mint egy át-
lagos 36 óra itthon, mindig jöhet az újra tervezés.
Tudtam, hogy elindulok, és hogy meg is érkezem,
de hogy mikor és hogyan, és milyen utak, kitérők
lesznek közben, azt nem. Tudtam, ha probléma
lesz, azt meg kell oldani.”

SZ. GY.

Történelem, ami ne
ismétlődjön meg!

Az év hónapjai sorban kínálják a fájdalmas, emlé-
kezésre méltó évfordulókat. Az Abander-Abonyi
család alábbi élettörténete erre példa. A mesélő
Abonyi Ferenc a Jókai utcából.

Nem tudom pontosan, hogy családunk Abander
néven mikor került Vecsésre. Édesapám úgy mondta,
hogy Elzász-Lotharingiából érkeztünk valamikor a
19. században, és egyből itt telepedtünk meg. Őseink
is földművelésből éltek, káposztát, burgonyát ter-
mesztettek és szőlőt műveltek. Az ehhez szükséges
szerszámokat és állatokat, majd a gépeket a kor kö-
vetelményének megfelelően vásárolták meg. 

Valamikor a 30-as években édesapám – jó su-
gallatra – magyarnak vallotta magát, ami később
egy rossztól megóvta. A család már akkor földmű-
veléssel foglalkozott. Zöldséget termesztettek és ká-
posztát savanyítottak a Haller és a Teleki téri pia-
con árultak. Volt ló, tehén, bika, sertések és szám-
lálhatatlan baromfi. 

1944 végén a front sokáig itt húzódott. 1944.
november 18-án édesanyám szülei a Fő úton lak-



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023

218

tak, egy bombatalálat az udvaron érte őket, mind-
ketten azonnal meghaltak. Volt egy 18 éves bá-
tyám, akinek szüleimmel együtt a Város utcában
egy rokon menedéket adott, de egy véletlen hely-
zetben egy bombatalálat őt is az udvaron érte és
meghalt 1944. december 23-án. A front nemsoká-
ra továbbment, de az oroszok itt maradtak, és az
állatállomány kárba veszett.

Édesapám bekerült az első malenkij robotos
transzportba 1945 januárjában, és 23 hónapot töl-
tött Sztalinoban, a Donyec-medencében. A család-
ból még ott volt bátyja, Ignác, aki ott halt meg, an-
nak lánya Róza és egy másik unokahúga Máder
Katalin, ők hazaértek. 

Édesanyám 1945-ben „ráhatással” Abonyira
változtatta a nevünket, azt remélve, hogy ettől
édesapánk hamarabb ér haza. Közben - segítséggel
- művelte a földet. Nem tudom honnan vette az
erejét, hiszen fia és szülei meghaltak, férje fogság-
ban volt, de élni kellett. Aztán újabb csapás érte.
1945-ben a teljes gabonatermés leégett, odaveszett.
Még szerencse, hogy a földműveléshez szükséges
eszközök megmaradtak. 

1946 májusában újabb csapás érte a svábsá-
got, így a családot is. Anyukám húgát, aki Uitz lány
volt és férjét, Frühwirth Tamást kitelepítették so-
kakkal együtt. A házakba idegeneket telepítettek.
Volt a családban olyan, akinek elvette a házát az új
hatalom birtokosa, majd pár évvel később ez az

alak felajánlotta nekik, hogy pénzért visszavásá-
rolhatják a régi, saját tulajdonukat. Az egész csa-
lád dobta össze a pénzt számukra.

Édesapám 1946 decemberében jött haza a fog-
ságból, én 1947 novemberében születtem kései
gyermekként szüleim örömére. Életünket a Rákosi-
rendszer keserítette meg a kötelező beszolgálta-
tással. Volt, hogy nem termett annyi, amennyit be
kellett adni. 1960-ban jött az újabb csapás, a TSZ.
Egy pillanat alatt mindenünk elveszett. A föld, a
szőlő, az állatok. Az udvar üres lett. Apám előtte
készíttetett 20 ezer forintért egy új, gumikerekes
lovaskocsit. A régit vitte a közösbe, de ott azt
mondták: ez a Tied lehet, az újat kell leadnod! Még
szerencse, hogy a bikát és a tehenet előtte eladtuk.

A 18 hold földből 1 holdat kaptunk művelésre,
fél hold szőlőt és fél hold szántót, amihez béreltünk
fél hold szőlőt. A savanyítás teljesen abba maradt,
10 évig a TSZ dolgozó nem vehetett lovat, ami a
földműveléshez nélkülözhetetlen volt. Később ro-
kon nevére vettünk egyet. A TSZ-ek nem üzemeltek
jól. Igyekeztek kedvezményeket adni. Bevetették a
földet, nekünk kellett gondozni, és 33%-át meg-
kaptuk. Ennek szállításáért engedték, hogy lovat
vehessünk.

Szüleim megöregedtek, és lassan csak a háztá-
ji és a konyhakert maradt.

Iskoláim elvégzése után nem volt vonzó a föld,
repülőgép-műszerész lettem. Nagyon megszeret-
tem, minden típusvizsgát letettem, bejártam a fél

ÉDESAPÁM A KEDVES LOVÁVAL, AMÍG MEGVOLT

NEHÉZ IDŐKBEN PIACRA KÉSZÜLVE
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világot. 1992-ben nagy dilemma előtt álltam. A
reptéren orosz gépek helyett nyugati gépek érkez-
tek, a reptér és a szakma is nagy átállás előtt állt.
Jöttek a földvisszaadások, látszott, a földművelés-
ben is nagy változások lesznek. Így is lett, sajnos
édesanyám nem élte meg, mert 1992-ben meghalt,
de édesapám igen. Végül a váltás mellett döntöt-
tem.

Kedvezményes nyugdíjat választottam, a vég-
kielégítésből és pályázati forrásból a visszakapott
földeken újrakezdtük a termelést. 15 hektáron ku-
tat fúrtunk, gépesítettünk, termesztettünk burgo-
nyát, káposztát, céklát, zöldséget. A savanyításhoz
épületet bővítettünk, technológiát fejlesztettünk.
Mára feleségemmel csak besegítünk, a családi vál-
lalkozást lányom és fiam családja végzi.

Nagyon sokszor jutnak eszembe szüleim. Most,
hogy van valamink, eljutottunk valahová, és ha ar-
ra gondolok, hogy ezt az egyik pillanatról a másik-
ra elvennék, és semmink maradna, azt hogyan le-
hetne túlélni. Ők mindezt átélték többször is, halál
és fogság mellett és volt erejük újrakezdeni. Ezzel
tartoztunk, talán tetszene is nekik, ahová eljutot-
tunk. Ez a tanulság a gyerekeknek és az unokák-
nak is, ez adjon erőt nekik.

LEJEGYEZTE: SZALONTAI JÁNOS
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Bocus d’Or
Vecsési közreműködő
a kontinens versenyen
A Bocuse d’Or ötletét 1985-ben Lyonban, a SIRHA
Nemzetközi Szálloda, Vendéglátás és Élelmiszerke-
reskedelmi Kiállításon Paul Bocuse, a kiállítás ak-
kori elnöke fogalmazta meg.

Úgy érezte, jó lenne a szakkiállítás alatt me-
legkonyhás szakácsversenyt tartani, amely jelentős
mértékben hozzájárulhatna a szakma fejlődéséhez,
a minőség fenntartásához. Gondos előkészületek
után a verseny 1987-ben került először megrende-
zésre, és kétévente ismétlődik. Magyarországnak
óriási elismerés, hogy mi vagyunk az egyedüli or-
szág, aki kétszer rendezhette meg az európai dön-
tőt. 2016-ban Széll Tamás révén mi diadalmaskod-
tunk, és most 2022- március 23-24-én rendezhet-
tük másodjára a kontinens döntőt.

Vecsésen a 40 év feletti korosztály tudja, hogy
hol volt Kári Józsi bácsi és felesége, Gizi néni ven-
déglátóegysége. Fiúk, Kári János a szállodaiparban
folytatta a szakmát. Az unoka, Deli János, már a
harmadik generáció a családban. Számára az ét-
keztetés a főterület. Az Óbudai Gléda Vendéglő
társtulajdonosa, ami bekerült Magyarország top 50
étterme közé. 2018-ban Magyarország legjobb tíz
étterme, és az ország tíz legjobb ebédelő étterme
elismerést vívta ki.
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–  Az a megtiszteltetés ért, hogy Bocuse d'Or
Europe 2016-os Budapesten megrendezésre került
döntőjének lehettem a Stage menedzsere, és idén
ugyanez volt a feladatom. Ebben a feladatkörben
az én felelősségem alá tartozott az európai döntő
mind a két versenynapján a versenyzők és zsűri kö-
zötti terület ellenőrzése, irányítása. Így a többi ve-
zető munkájának összehangolása, a felszolgáló ta-
nulók irányítása. Kapcsolattartás a konyhai és a
kóstoló zsűrivel, továbbá a technikai személyzet-
tel, valamint a francia szervezőkkel. Hozzám tar-
tozott a versenyzőkkel való kommunikáció, a fel-
merülő problémák kezelése, és a versenyszabályok
betartatása a tálalástól a kóstolásig. A kimért fran-
cia kollégák a végén úgy nyilatkoztak, hogy a leg-
jobb európai döntő volt a verseny történetében.
Fantasztikus érzés volt részt venni egy ilyen esemé-
nyen, ami nagy magyar sikerrel zárult. Ezzel meg-
erősítettük Magyarország helyzetét a világ gaszt-
ronómiai térképén, amit a jövő évi lyoni döntő meg
is erősíthet.

A nagyon szigorú és kívülállónak kissé bonyo-
lult feltételrendszert, és a rendkívül korrekt bírá-
lati rendszert nem szükséges ismertetni. Kétévente
változik a kiírás is, hogy éppen milyen ételeket kell
készíteni. Idén 17 ország vett részt a budapesti
döntőben. Az egyik napon az egyik fele, másikon a
többinek kellett megmutatni tudását.

Mindenkinek azonos volt a feladata. Ezúttal
egy vegán tálat kellett készíteni a magyar konyha
egyik legfőbb alapanyaga, a burgonya felhasználá-
sával. A hústál témája pedig a magyar konyha egy
másik jellegzetes alapanyaga, az őzhús volt. A sé-
feknek ezeket szezonális hozzávalókkal, tavaszi
zöldségételként kellett elkészíteniük, amelyekbe ál-
lati fehérje csak tyúktojásból és tejtermékekből ke-
rülhetett. A kész fogást melegen tálalták a zsűri ti-
zennégy tagjának. A versenyfogásokban ezeknek a
termékeknek felismerhetőnek kellett lenniük mind
látványban, mind ízben.

Egy csapatban ketten voltak, a szakács és a se-
gédje. A séfnek 23 évesnél idősebbnek kell lennie,
míg a commis (segéd) a verseny ideje alatt még

nem tölthette be a 22. életévét. A harmadik tag a
coach (tréner), de ő maga a konyhában nem lehet
jelen a verseny ideje alatt. 

A pontszám kétharmadát a felszolgált étel mi-
nősége határozza meg (ez max. 40 pont lehet),
egyharmadát pedig a tálalásért kaphatják a ver-
senyzők, valamint további 20 ponttal értékelhető a
csapatmunka, a főzési folyamat tisztasága, és hogy
mennyire takarékosan használja a szakács az alap-
anyagokat. A legmagasabb összesített pontszámot
elért séf kapja a Bocuse d’Or trófeát.

Idén a magyar versenyző Dalnoki Bence, a
Michelin-csillagos Stand Étterem sous chefje,
commis-ja pedig Nyikos Patrik volt. Széll Tamás
coachként segítette a csapatot. A magyar csapat
fantasztikus eredményt ért el, és a második helyen
végzett. Az első Dánia, a harmadik pedig Norvégia
lett. A legjobb commis díját Svédország kapta,
akárcsak a legjobb hústálét, a legjobb vegán tál ér-
deme Nagy-Britanniát illette.

A kontinensdöntőkből huszonnégy csapat, ezek
közül tíz európai induló jut a Bocuse d’Or 2023-as,
lyoni világdöntőjébe. 

Deli János elmondta, hogy Jerome Bocus, az
alapító fia, úgy vélekedett két nap után, hogy ez
jobb volt, mint a 2016-os EB döntő, köszönik a vi-
lágszínvonalú rendezést.

SZALONTAI JÁNOS FOTÓK DELI

DELI JÁNOS BOCUS JEROME-MAL
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Intézményeink élete 2022-ben
Vecsési Andrássy

Gyula Általános Iskola
„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”

Az utóbbi években intézményünk rövidtávú felada-
tai közé emelte egy megújuló arculat kialakítását,
és annak erőteljes, több csatornán történő kom-
munikációját. A folyamat elindult, igyekeztünk is-
kolánk honlapjának átformálásával pontos napra-
kész érdekes tájékoztatást nyújtani az intézmé-
nyünkben folyó munkáról, az aktualitásokról,
hírekről, tudnivalókról. A honlap fejlesztése fel-
gyorsult, új tartalmakkal is bővült, amely az egyik
iskolatitkár és az iskolavezetés szoros együttműkö-
désével valósul meg. Fontos kommunikációs csa-
torna a településünkön havi rendszerességgel meg-
jelenő Vecsési Tájékoztató, melyben rendszeresen
közölnek riportokat, cikkeket az intézmény helyze-
téről, eseményeiről, programjairól, iskolánk diák-
jainak és az őket felkészítő pedagógusok eredmé-
nyeiről. A vecsési Williams TV is évente többször
készít és sugároz műsorokat, melynek egy része ri-
port jellegű, vagy az iskola jelentősebb rendezvé-
nyeit, eseményeit, ünnepségeit mutatja be a tele-
pülésen élőknek. Már a kényszerű digitális oktatás
előtt is rendszeresen használtuk a különböző
Facebook és Messenger csoportok gyors és szé les -
kör ben elérhető kommunikációs lehetőségeit. 2020
szeptemberétől létrehoztuk az intézmény hivatalos
Facebook oldalát is. Kiemelt figyelmet fordítunk ar-
ra, hogy iskolánk közvetlen környezetét széppé, han -
gulatossá, gyermekbaráttá tegyük. Ezt jelzik a feldí-
szített ablakok, termek, az intézmény udvara.
Mindezeknél a lényeg: az összefogás. Összeköt min-
ket egy közös cél. Tanár, szülő s még gyermek is
gyakran szorgalmasan dolgozik azon, hogy az and-
rássys gyerekek otthonosan érezzék magukat nálunk.

VESZPRÉMI KLÁRA

Képek iskolánk életéből

Alsó tagozat
Az alsós munkaközösséget 10 alsós osztály tanítói
alkotják. Havonta beszéltük meg a felmerülő prob-
lémákat, előttünk álló feladatokat, programok
szervezését. Szerencsére idén sokkal több progra-
mot valósíthattunk meg, sokkal színesebb volt az
iskolai élet, mint tavaly. Rendhagyó volt az idén a
farsangi mulatságunk. Szerettük volna elkerülni az
osztályok keveredését, illetve, hogy nagy tömegben
legyenek egy légtérben gyerekek, szülők, pedagó-
gusok, így osztálykeretben tartottuk egy péntek
délelőtt vigasságunkat. Örömmel mondhatom,
hogy nagyon jó hangulatban telt. Közös táncra is
lehetőség nyílt a testnevelés teremben (külön alsó-
sok, külön felsősök) a diákok által közkedvelt Just
dance-re. Márciusban elkészítettük és lecseréltük
az iskola téli dekorációját tavaszira. Közben a 4.
osztályos tanító nénik lelkesen tartották havonta
Iskolacsipegető foglakozásainkat. Tavaszra is ma-
radt program bőven: volt iskolai szavalóverseny (a
városi elmaradt sajnos), énekverseny, húsvéti csa-
ládi kézműves foglakozás iskolánk diákjai számá-
ra. Hihetetlen volt a lelkesedés a programok iránt,
az elmúlt évek sivársága után nagyon vágytak már
a gyerekek a közös együttlétekre. Lelkesen bekap-
csolódtunk a Sulizsák programba, majd ugyanilyen
lelkesedéssel részt vettünk az Andrássy-túrán. Ha
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május, akkor anyák napja; de ez a hónap mást is
tartogatott, iskolánk 95. születésnapjának megün-
neplését. A Szülői munkaközösség által szervezett
gyereknapon már telejen felszabadultan vettek
részt, ahogy az osztálykirándulásokon is. Az elmúlt
évekhez képest igazán mozgalmas évet zártunk.

FÁBIÁNNÉ BALAJTI ANIKÓ

Felső tagozat
Érdekes tanárként egy évről, jelen esetben a 2022-
esről beszélni. Úgy vagyunk vele, mi tanárok, hogy
az év augusztus közepétől június végéig tart.
Félévekben gondolkozunk, ahol a szilveszter nem a
véget jelenti, hanem inkább közeledést az első fél-
év vége felé. De mivel ez egy kalendáriuma 2022-
es évről, akkor vágjunk bele így! Az iskola felső ta-
gozatának programjai:

Január: Kertész Erzsébet: Zsuzsi vakációja –
színdarab a magyar kultúra napja alkalmából.
Február: farsang… Valentin-napi élőszív az udva-
ron… Valentin-napi „szívküldi”. Március: tavaszi
tábor Gárdonyban… 1848-as ünnepély… Zrínyi
ma tematika verseny. Április: fenntarthatósági té-
mahét… költészet napi megemlékezés… húsvé-
ti kézműves… szavaló verseny… papírgyűjtés…
„Sulizsák” program… pályaorientáció… ének-
ve rseny… VI. Andrássy-túra. Május: III. Andrássy-
gála… angolverseny… helytörténeti verseny…
kompetenciamérések… gyereknap. Június: tria-
no ni emléknap… DIKI-nap… ballagás… ban-
kett… Július: nyári tábor… vándortáborok. Au -
gusztus: a tanév előkészítése. Szeptember: részvé-
tel a Káposztafeszten. Október: a köszönés hete…
digitális mérések… aradi városi műsor… 1956-
os ünnepély… felvételire készítő szülői… papír-
gyűjtés… halloween-buli. November: digitális mé-
rések… „Netfit”… tankerületi szakmai nap…
Bolyai magyar- és matekverseny… Zrínyi matek-
verseny… pályaválasztási szülői…  pályaorien-
táció. December: mikulásozás… adventi kézmű-
ves… zsibvásár… karácsonyi műsor. És közben
vé gig rajta tartottuk a szemünk a „Békés iskolák”
projekten, az „Iskolatej” programon és a felzár-

kóztató, tehetséggondozó munkáinkon. Tanáraink
egy része Ukrajnából menekült gyerekeket oktatott
a vecsési evangélikus gyülekezet kérésére és segít-
ségével. Azt hiszem, tartalmas volt az évünk. 2023-
ban ugyanilyet remélünk!

KISS GÁBOR

Napközi
Az Andrássyban 10 napközis csoportban vannak a
gyerekek délutánonként. Ezek egy kivételével tisz-
ta csoportok, vagyis ugyanazok a gyerekek vannak
együtt délután is, akik délelőtt. 

A napközi feladata közé tartozik, a gyerekcso-
portok közösség formálása, szokásrend kialakítá-
sa, magatartási szabályok kialakítása, betartása.
Fontos a nyugodt tanulás körülményeinek biztosí-
tása, a tanulási technikák elsajátításának megse-
gítése.

Gyermekeink szeretnek a napköziben lenni, ezt
bizonyítja, hogy a csoportlétszámok gyakorlatilag
megegyeznek az osztálylétszámokkal. Évek óta ha-
gyománnyá vált a november végén megtartott ősz-
búcsúztató, amelyre mindig szeretettel várjuk a le-
endő elsősöket. A másik nagyon népszerű program
tavasszal a kiszebáb égetés.

NAPKÖZISEK AZ UDVARON
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A gyerekek mindkettőre versekkel, dalokkal ké-
szülnek.

KOVÁCSNÉ GYETVAI GYÖRGYI

Iskolacsipegető
A 2021-22-es tanévben iskolánk 5 csipegetővel vár-
ta a leendő első osztályos gyerekeket. Az első ta-
lálkozásra a tornateremben került sor, ahol a taní-
tó nénik játékos sportfoglalkozást tartottak az ap-
róságoknak. Mindenki hatalmas mosollyal távozott,
és izgatottan várta a következő találkozást.  A má-
sodik alkalommal már a tantermeket is megcso-
dálhatták a kicsik, hiszen itt zajlott a közös játék.
Játékos formában ismerkedhettek meg a gyerekek
a logikai gondolkodás alapjaival. A következő fog-
lalkozás az egész iskolát megmozgatta. Advent a
legizgalmasabb időszak kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Ezt az izgatott várakozási időszakot sze-
rettük volna még meghittebbé tenni kézműves fog-
lalkozásunkkal, melyen a legkisebbek szülei is részt
vehettek. Csodálatos tárgyakat készíthettek az
ügyes kezek. Alkothattak például pingvint, rén-
szarvast, jegesmedve mécsestartót, papír harangot.
Egy hideg téli napon a pici ovisok ismét ellátogat-
tak hozzánk. Ezen a délutánon népi játékokkal, ha-
gyományokkal ismertették meg őket a tanító né-
nik, mellyel egybekötve kézzel készített fa játékok-
kal kápráztatták el a gyerekeket. Az utolsó alkalom
csak a szülőké volt. 2-2 órán találkozhattak a le-
endő első osztályos tanítókkal. Egy magyar és egy
matematika órát láthattak. Április közepén zajlott
a beiratkozás, mely felülmúlta a várakozásunkat.
Nagy örömünkre igen sok picike választotta az
Andrássy iskolát második „otthonául”.

DUDÁS LAURA

DIKI
A tanévben kétheti rendszerességgel gyűltünk ösz-
sze, hogy megvitassuk közös ügyeinket. Mindig az
udvaron találkoztunk. A DIKI vezetője Várszegi
Viola (8.a), helyettese pedig Bartha Dóra (8.c) volt.
A gyűléseken az aktuális problémák mellett mindig
felkészültünk a következő programjainkra.

Szeptemberben megszerveztük és lebonyolí-
tottuk az iskolai papírgyűjtést. Október végén
megtartottuk volna az iskolai Halloween-bulit, de
ez járvány miatt elmaradt. December 6-án reggel
Mikulás-napi szaloncukorosztással leptük meg a
diákokat, a szülőket és a tanárokat. Az iskola előtt
osztottuk a szaloncukrokat, nagyon örültek a Gye -
rekek. Karácsony előtt zsibvásárt rendeztünk a
tornateremben. A második félévben megszervez-
tük a tavaszi tábort. Gárdonyban jártunk, és fel-
fedeztük a Velencei-tó környékének csodáit. Ápri-
lisban megrendezésre került a 6. Andrássy-túra
„Halom falu nyomában”. Májusban lebonyolítot-
tuk a tavaszi papírgyűjtést. Júniusban egy DIKI-
nappal búcsúztunk. 

A visszajelzések alapján az említett progra-
mokra a következő tanévben is szükség lesz.
Rajtunk nem múlik!

KISS GÁBOR, DIKI-T SEGÍTŐ TANÁR

Fenntarthatósági témahét
Iskolánkban 2022. április 25-től április 29-ig zaj-
lott le a fenntarthatósági témahét. Ebben a tanév-
ben az egyik kiemelt téma a víz volt, de természe-
tesen más témával is foglalkozhattak a gyerekek és
a pedagógusok, például az egészségvédelemmel, fe-
lelős fogyasztással és természetesen az állandó té-
mával, a hulladékkal is.
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Az egyes évfolyamok az alábbi témákkal fog-
lalkoztak:

1-2. évfolyam: A vízipók birodalmában
A gyerekek a vízipók birodalmában kalandoz-

hattak tanítójuk vezetésével. Játékos feladatokon,
meséken keresztül szereztek ismereteket a vizes
élőhelyen élő állatokkal kapcsolatban.

3-4. évfolyam: Cseppben a tenger
Az órák célja a gyerekek vízhez való pozitív kötő-

désének kialakítása, erősítése a víz téma komplex kör-
bejárásával. Játékokkal (pl.: esőerdő, mocsárjárás,
kvízjáték), zenével (pl.: vízorgona, a víz hangjai,
Händel: Vízizene), verssel (Lehoczky János: A vizek fo-
hásza), mesével (Mese a vízről, A patak meséje). 

5-6. évfolyam: Fenntartható életmód; Kiknek
köszönhetjük ételeinket; Az élelmiszer útja

Ezeken az órákon a diákok megismerkedtek a
fenntartható életmód, a fenntartható táplálkozás
és az élelmiszerpazarlás fogalmával különböző te-
vékenységeken, feladatokon keresztül. A foglalko-
zások alkalmával a gyerekek megtudhatták példá-
ul, hogy mennyi élelmiszert fogyasztanak a világ
különböző országaiban élő családok hetente, illet-
ve mit tehetnek ők maguk is azért, hogy csökkent-
sék az ökológiai lábnyomukat.

7-8. évfolyam: Tudatos vásárlás a hétközna -
pokban, Fenntartható közlekedés.

A tanórák célja az energiahatékony, energia- és
nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezet-
tudatos állampolgári magatartás megalapozása. A
fenntartható közlekedés témájában a diákok a köz-
lekedés történetén keresztül megismerkednek a kör-

nyezetkímélő közlekedési eszközökkel és a közleke-
dési módok fenntarthatóbb megoldásaival.

Ezen a héten a feldolgozott témák mellett isko-
lánk több közösségi programban is részt vett a fenn-
tarthatósági témahét keretében. Sor került a sulizsák
gyűjtésre. Az idei tanévben 1544 kg ruhát sikerült ösz-
szegyűjtenünk. Április 28-ra papírgyűjtést szervez-
tünk. A gyűjtés és a konténerpakolás is remek han-
gulatban telt. 14.229 kg papírt gyűjtöttünk. A fenn-
tarthatósági témahét lezárásaként az egész iskola
elindult április 29-én, pénteken a 6. Andrássy-túrára.
A túra célja volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek
közvetlen környezetükkel, megfigyeljék és értékelni
tudják a természet szépségeit, a patak mentén végig-
járják a tanösvényt, és játszva tanuljanak Vecsés és
környéke történetéről a „Halom falu nyomában”.

A fenntarthatósági témahét létrejöttében köz-
reműködtek: Csorba Lászlóné, Fejérné Gál Tímea,
Horváthné Gyurcsán Erika, Kazár Tímea, Kiss
Gábor, Kissné Fehér Judit, Roth Ágnes, valamint a
DIKI-s diákok

ROTH ÁGNES

Tavaszi tábor 2022
Az idei táborunkat tavasszal szerveztük meg.
Táborhelyünk Gárdonyban, a Fészek Vendégházban
igazi élettel teli diákotthonná alakult át. A
Velencei-tónál régi jó barátunk, Teker Zoltán bicik-
likölcsönző és túraszervező fogadott minket a csa-
patával. Megbízható kerékpárjaikkal az egész csa-
pat körbebringázta a tavat. Pákozdon és Velencén
kisebb pihenőt és szórakozási lehetőségeket is be-
iktattunk. A Sarki Róka Falatozóban választékos és
gyerekbarát ételek fogadtak. Minden nap minden
elfogyott. A mozgás és a megfelelő táplálkozás fel-
pörgette a diákokat. Küzdöttünk élő csocsóban, lé-
zerharcban és focimeccseken. Gya logoltunk ter-
málfürdőbe, ahol nagyot pancsoltunk. Felfedeztük
a tópart titkait és esténként csapatépítő játékokat
játszottunk. Altatni senkit sem kellett egyik éjsza-
ka sem. Kipirulva, élményekkel telve értünk haza.
Jövőre folytatjuk!

KISS GÁBOR, DIKI-T SEGÍTŐ TANÁR
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Újra színdarab a Színe-Javától
Színjátszó szakkör a 2021-22-es tanévben végre
hagyományosan működött. 2022. február 4-én ke-
rült sor a kultúra napi előadásra. Kertész Erzsébet
Zsuzsi vakációja című regényének feldolgozását két
alkalommal adtuk elő: külön az alsósoknak, külön
a felsősöknek. Mindkét előadás telt házas és nagy-
sikerű volt. Az alsósok az Andrássy Gálára készül-
tek Bálint Ágnes írásainak feldolgozásával. Remek
előadás volt nagy sikerrel.

VESZPRÉMI KLÁRA

III. Andrássy-gála és 95. születésnap
Dudás Laura és Kissné Fehér Judit szervezésében
harmadszor is nagy sikert aratott az Andrássy-gá-
la. A BÁKK csordultig megtelt nézőtere előtt mu-
tatkozott be iskolánk, és vonultatta fel tehetsége-
it. Közben az előtérben Kovácsné Gyetvai Györgyi

tanítónő rendezésében egy Bálint Ágnes mesefigu-
ráiból készült montázs kápráztatta el az arra járó-
kat. Több száz gyerekrajz lett szuperül elrendezve!

A műsor a Himnusszal és Veszprémi Klára igaz-
gatónő bevezetőjével vette kezdetét. Majd a két
műsorvezető, Bird-Németh Éva és Fejérné Gál
Tímea percei következtek. Az egész estét ők vezé-
nyelték, kiváló konferansziék voltak.  Elsőként én
meséltem az iskola történetéről azon az apropón,
hogy 95 évvel ezelőtt rakták le intézményünk épü-
letének alapkövét. Kiselőadásomat a 6.a osztály
poharas műsora, a Cup song követte, amelyre
Kissné Fehér Judit készítette fel a tanulókat. A 3.b-
s Rónai Nemes Laci egy Romhányi-verssel szóra-
koztatott minket, amelyben Kovácsné Gyetvai
Györgyi segítette. Dudás Laura osztálya, a 4.b töl-
tötte aztán be a színpadot. Bálint Ágnes klassziku-
sából, a Szeleburdi családból mutattak be egy jele-
netet. Ezután újra egy monológ, Cyrano orrmono-
lógja jött, Bárány Réka (7.b) csodás előadásában
Malinkó Judit felkészítésével. A 3.a (Kovácsné
Gyetvai Györgyi) és a 3.b (Kürti Orsolya) a hajótö-
röttek táncával zenei folytatást adott. És a zenénél
maradt Simon Anna (5.b) és Tóth Ivett (5.b) is,
akik négykezest játszottak egy zongorán. Várszegi
Viola (8.a) Rab Zsuzsa Vaspántok című versét sza-
valta, melyet édesanyja választott ki neki. A kis el-
sősök, Brezóczki Mihály tánctanár tanítványai, na-
gyot táncoltak. Sipos Anna (5.b) angolul szavalt,
Makula János (8.b) pedig Caramell klasszikusát

A DIÁKOK EGY RÉSZE. ŐK MÁR KINT VANNAK A VÍZBŐL!

A ZÁRÓSZÁM A ZENEISKOLA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
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énekelte el. Az első felvonás Balajti Anikó néni el-
sőseinek bájos Sulidalával zárult. A második felvo-
nást az 5.a és 5.b lányainak Dua Lipa tánca nyi-
totta meg (Horváthné Gyurcsán Erika). Fejér
Rozina a 2.a–ból állatokat varázsolt a színpadra
Börcsök Mária versével (Fejérné Gál Tímea).
Osztálytársa, Kontár Eszter a Láttál-e már valaha?
örökzöldjét énekelte Tácsik Luca segítségével. Deme
Kati néni 4.a osztálya tavaszi táncot járt. Fejérné
Gál Tímea Mezei Reginája pletykás asszonyokról
„népmesélt”. A Sebők-lányok óriásit énekeltek.
Sebők-Bán Emma (4.b) a Csillagoknak teremtője
és a Feljött már az esti csillag című dalokat éne-
kelte,  nővére, Flóra (6.b) pedig egy komolyzenei
témát adott elő. A 3.c, Róth Ági néni osztálya ere-
deti módon idézte a dzsungel hangjait, a két má-
sodik  (Fejérné Gál Tímea és Zumpf Anikó) pedig
már a vakációra hangolt. Rahovitzki Dóra (4.b)
Vesztergom Andrea – Csak azért is kislegénye
(Dudás Laura tanítónő) megalapozta a finálét. A
finálét, ahol rengetegen ott voltak a színpadon, di-
ákok, tanárok, zeneiskola. A zene az kell!-énekel-
ték, miközben Csorba Erika tanárnő osztálya jelelt
mellettük. Fergetegesen, tortával ért véget az este,
a 95. születésnap. Legközelebb újra ugyanitt! Éljen
az Andrássy iskola!

KISS GÁBOR

Intézményvezető: Veszprémi Klára
Intézményvezető-helyettesek: 

Dominik Tünde, Szentgróti-Tóth Tamás
Pedagógusok: 

Apkó Zsuzsanna tanító, Barna Lászlóné tanító,
tanár, napközis, Benczédi Beatrix pszichológus,
Benkes Andrea tanító – fejlesztő pedagógus,
Berényi Mária tanár, Bird-Németh Éva tanár,
Borhi Réka gyógypedagógus, Csikósné Plau schin
Katalin tanár, Csorba Lászlóné tanár, Dudás
Laura Erika tanító, Fábiánné Balajti Anikó taní-
tó, Fabu Matild fejlesztő pedagógus, Fejérné Gál
Tímea tanító, Gyöpösné Gémes Ilona Anikó ta-
nár, Horváth Zoltán tanár, Hor váthné Gyurcsán
Erika tanár, Jakabacska Zsolt tanár, Kabai

Gabriella tanár, Kazár Tímea tanár, Kéri Ma -
rietta tanár, Kiss Éva tanár, Kiss Gábor tanár,
Kissné Fehér Judit tanár, Kissné Szabó Katalin
Szilvia tanító, Kovács Krisztina tanító, Kovácsné
Gyetvai Györgyi tanító, Kürti Orsolya tanító,
Majzik Ferenc tanár, Malinkó Judit tanár, Mán -
doki Réka Anna tanító, Orczi Tóth Enikő tanító,
Petrus Mariann tanító, Pichler Rudolf Csaba ta-
nár, Roth Ágnes tanító, Simon Gyöngyi tanár,
Szabó Zita tanító, Szaniszló Petra tanító, Tóth
Luca tanár, Zumpf Anikó tanító

Pedagógiai asszisztens: 
Albert Mónika, Kenyó Andrea, Szabados Ágnes,
Parti Mária

Iskolatitkár:
Beleslin Judit, Pongó Nelli

Rendszergazda:
Sárosi Gábor

Karbantartók:
Szász Ferenc, Széplaki Imre

Portás-kézbesítő: 
Wunsch Ildikó

Takarítók:
Csibiné Nagy Magdolna, Jászberényi Lászlóné,
Miszlai Mária Márta, Tudja Andrásné, Vincze
Istvánné, Tóth Jánosné

Esti portás:
Juhász Gyuláné

Konyhai dolgozók: Brezóczki Mihályné, Dein Já -
nosné, Gyenis Károlyné

Önkormányzati kisegítő: Guth Rita

Az iskola elérhetősége:
Cím: 2220 Vecsés, Erzsébet tér. 1.

Tel.: 06- 29  350-408 
E-mail: titkarsag@andrassy-vecses.hu,

Web: www.andrassy-vecsés.hu
Facebook: Vecsési Andrássy Gyula Általános

Iskola- Hivatalos

Andrássy-telep Ifjúságért Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér. 1.

Bankszámla: 65100091-10095832
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Vecsési
Egészségügyi Szolgálat
A világ egészségügyi ellátásának nagyon nehéz éve
volt 2020, a Covid járvány felbukkanása és roha-
mos terjedése miatt, hatása évek múlva is látható,
érezhető.

2021-ben Oltópont lettünk, melyet az előrelátó
műszaki építészeti megoldásoknak köszönhetően az
Alapellátási Központban meg tudtunk oldani.  A ve-
csési betegeknek nem kellett kilométereket utazniuk
a vakcináért. A 2019-ben átadott Alapellátási
Központ lett az Oltópont bázisa. Elláttuk a vecsési,
monori, nagykátai járás interneten önként bejelent-
kezők oltását. Ez több ezer paciens ellátását jelen-
tette a betegellátáson felül! Sokan jöttek ezen kívüli
területekről is. Az oltási kampány humán erőforrás
igénye akkora volt, hogy csak nagy erőfeszítéssel tud-
tuk biztosítani, ennek ellenére az egyéb betegellátást
a szakrendelőben és az egynapos sebészeten tovább-
ra is végeztük. A Vecsési Önkormányzattól kaptunk
segítséget a betegirányításban és a dolgozók ebédjé-
nek biztosításában. Az oltópont 2022. 03. 25-ig mű-
ködött, kb. 1 év alatt több mint 13000 pácienst ol-
tottunk be, emellett a háziorvosok is folyamatosan
oltották a betegeiket. A közeli szakrendeléseken és
kórházakban jelentősen csökkent az egyéb betegel-
látás, ezekről a helyekről is sok beteg nálunk jelent-
kezett ellátásra. 

Ezek ellenére továbbra is teljes kapacitással
működött a megszokott egészségügyi ellátás az
alapellátásban, a Szakrendelőben és az Egynapos
Sebészeten.

A járvány okozta helyzet megkövetelte a te le -
medicina bevezetését és fejlesztését, elérhetővé vál-
tak az orvosok számára a beteg vizsgálati eredmé-
nyeinek lekérdezése és az e-recept!

Szeretnénk felhívni betegeink figyelmét arra,
hogy a Szakrendelő szolgáltatásait CSAK a föld-
szinti betegirányítónál történő bejelentkezés alap-
ján vehetik igénybe, melyhez TAJ kártya és szemé-
lyi azonosító okmány szükséges. Előjegyzett és visz-

szarendelt betegeink bejelentkezése TAJ szám alap-
ján a földszinten elhelyezett totemoszlopokon is ki-
vitelezhető. Az Alapellátási Központban a bejelent-
kezés csak a totemoszlopokon lehetséges.

TOTEMOSZLOP

ULTRAHANG
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A rendelő orvosok neveit és rendelési idejüket
honlapunkon találják: http://vecsesi szak ren de lo.hu.
Az „aktuális rendelési idők” menüpontban, 2 hét-
re előre követhetők a rendelési időkben bekövetke-
ző változások. Telefonos előjegyzési lehetőséget is
üzemeltetünk. 

2020-22-ig az Egészséges Budapest Program
segítségével a Szakrendelő csaknem teljes egész-
ségügyi műszerparkját új, modern eszközökre cse-
réltük, többek között új a kardiológiai eszközpark,
a hallásvizsgáló eszközök, valamint felsőkategóri-
ás ultrahang készüléket szereztünk be.

Két új rendelést is indítottunk. Az egyik gép a
nők emlőszűrésének eszköze: a mammográf.
Helyileg a Telepi úti telephelyünkön van telepítve.
A régebbi készülékekhez képest nagy előrelépés,
hogy nem csak egyes felvételekre képes, hanem mi-
nőségileg új, ún. tomográfként is működik. Ez az
egyes elváltozásokat nagy pontossággal, teljes ter-
jedelmükben láthatókká teszi – ezáltal pontosabb
diagnózis kapható. A másik modern készülék az
Alapellátási Központban működik, mely ún. teljes
test os teo den zitométer– mely a csontritkulás fel-
ismerésére alkalmas – e vizsgálatokra is rövid vá-
rakozás után van lehetőség

Ezek jelenleg Vecsésen még a társadalombizto-
sító által nem térített vizsgálatok, ezért jelenleg fi-
zetősek. A mammográfia beutaló köteles: a házior-
vos is adhat beutalót! A beutalóval időpont egyezte-
tés szükséges a Szakrendelő betegirányító pult jánál
személyesen, vagy telefonon. Az os teo den zi tométer

igénybevételéhez csak időpont előjegyzés szüksé-
ges, szintén a Szakrendelő betegirányító pultjánál.
Az állandó vecsési lakhellyel rendelkezők számára
Vecsés Önkormányzata 50%-os engedményt bizto-
sít. Ezen felül a komplex mam mog rap hiás vizsgá-
latért (fizikális vizsgálat, ultrahang, mam mog -
raphia) 12.500 forintot, a denzitometriás vizsgála-
tért 4.500 forintot kell fizetnie vecsési lakosnak. A
kedvezmény igénybevétele nélkül külsős betegek is
igénybe vehetik ezeket a vizsgálatokat.

Minden szakterületünk a jobb és biztonságosabb
ellátásra törekszik, ezt biztosítja az Egészségügyi
Szolgálat MSZ EN ISO-9001:2015-ös minőségi tanú-
sítványa, melyet 2022-re is megkaptunk. 

Az Alapellátási Központban Alu zsalúzia rendszert
telepítettünk, az árnyékolás hiánya miatt nem volt ef-
fektív hűtés egyes helyiségekben. Ez az árnyékolás
már az eredeti terveken is szerepelt. A Rendelőintézet
előtti „Bimbó” szobor megvilágítását új, korszerű,
nagy hatásfokú LED világításra cseréltük. 

OSTODENZÍTOMÉTER

FIZIKOTERÁPIA
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Legfontosabb feladatunk, hogy továbbra is mű-
ködőképes maradjon a vecsési egészségügyi ellátás
a minőség csökkenése nélkül, ez a romló egészség-
ügyi gazdasági viszonyok miatt egyre nehezebb fe -
ladatot jelent. 2004-2006-ban, már 17 éve készült
el a szakrendelő teljes felújítása, a szakmai felsze-
relések, berendezések egy részének cseréjével
együtt. Az egészségügyi berendezések túlnyomó ré-
szét az EBP program segítségével lecseréltük, de
ezentúl az épülettel is foglalkoznunk kell. Eddig
csak a megelőző karbantartásokat kellett végez-
nünk, javításokra minimális szükség volt, de sajnos
17 év után folyamatosan kell az épülettel és beren-
dezéseinek javításával, cseréjével a rendszeres kar-
bantartáson kívül is foglalkozni. A kazánházunk-
ban a kazánok gazdaságosan javíthatatlanok let-
tek, teljes kazáncserére, rekonstrukcióra volt
szükség. Ezt az energiaárak jelentős emelkedése is
indokolja, az új, kondenzációs kazánok energiata-
karékosabbak. Az energiaárrobbanás miatt nap-
elemeket telepítettünk a Szakrendelőbe. Ezeket a
fejlesztéseket Önkormányzati forrásból sikerült
megvalósítani. Szintén napelemeket telepítünk az
Alapellátási Központra is, ez itt is csökkenteni fog-
ja rezsi költségeinket. A Szakrendelőben a régi
fénycsöves világítást korszerű, energiatakarékos
LED-es lámpatestekre cseréltük, majd a teljes épü-
letet kifestettük. Kijavíttattuk a tetőt, a bádogozást
és a széldeszkákat is felújítottuk. A Szakrendelőben
levegő fertőtlenítő berendezést telepítettünk a szel-
lőzőrendszerbe. 

A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért
Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi
ellátásának javítása, ezért a közhasznú tevékeny-
séget az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító egészségügyi és rehabilitációs tevékeny-
ség területén fejti ki. A gazdasági megszorítások és
az extrém energia áremelkedés teszik most igazán
szükségessé az alapítványi támogatásokat és az
adó felajánlásokat.

A Vecsési Egészségügyért Közalapítvány to-
vábbra is várja az alapítványi támogatásokat az
alábbi bankszámlaszámra: 

Takarékbank Zrt – 65100091-11251585
Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását a Vecsés

Egészségügyéért Közalapítvány számára.
(Adószáma: 18695553-1-13)

Vecsés egészségügyében
dolgozók névsora
Ádám Fanni, Albert Alexa, Bagó István, Bagóné
B.Tímea, Bakó Éva, Balog György, Bartha Béláné,
Bartáné Egeresi Tímea, Bulyáki Zoltánné, Csernyák
Réka, Dr. Molnár Imre, Darabné T. Ildikó, Dr. And -
rás Bernadett, Dr. Balázs Margit, Dr. Bartos Géza,
Dr. Berkes István, Dr. Bottyán Ferenc, Dr. Csősz
György, Dr. Dékány Gyuláné, Dr. Dudás Ani kó, Dr.
Durgham Ussama, Dr. Enyedi Lajos, Dr. Essek
Ferenc, Dr. Harmath Barbara, Dr. Hetthéssy Judit,
Dr. Holányi Péter, Dr. Hollós Gábor, Dr. Hoppa
Mónika, Dr. Hortobágyi Erika, Dr. Horváth János,
Dr. Hrutka Tibor, Dr. Juhász Ferenc, Dr. Kántor
Mihály, Dr. Kecskeméti Edit, Dr. Keserű Ró za, Dr.
Kiss Ivett, Dr. Kiss Tamás, Dr. Köllő Zsolt, Dr. Krup -
pai Ferenc, Dr. Lajos Beáta, Dr. Lakos Gábor, Dr.
Lip pai Beáta, Dr. Lugosi Mária, Dr. Melly András,
Dr. Mérth Gizella, Dr. Nguyen Thuy Tien, Dr. Orbázi
Zsuzsanna, Dr. Pajor Sándor, Dr. Pál András, Dr.
Papp Zsolt, Dr. Pelcz Ádám, Dr. Péli Rita, Dr. Piróth
Csaba, Dr. Popon Rozália, Dr. Prendl Beatrix, Dr.
Ringwald Zoltán, Dr. Rumony Eszter, Dr. Sibalin
Milán, Dr. Soós József, Dr. Szabó Anita, Dr. Szabó
Tibor, Dr. Szarvas Tibor, Dr. Szánthó András, Dr.
Székely Lilla, Dr. Tamás László, Dr. Tóth Mónika, Dr.
Urbán Veronika, Dr. Vajda Mária, Dr. Vámos István,
Dr. Váradi Hedvig, Dr. Varga Krisztina, Dr. Végh
Katalin, Dr. Vereb Éva, Dr. Villányi Imréné, Dr. Wé -
ber Gabriella, Dr. Zelenák Gergő, Dr. Zsilinszky Zsu -
zsanna, Ébertné Antal Beáta, Endrődiné Bö ször -
ményi Katalin, Falvainé B. Katalin, Faragóné Zelizi
Orsolya, Farkas Beatrix, Farkas Sándorné, Farkasné
Danka Tünde, Földi Beatrix, Földi Katalin, Gáncs
Józsefné, Gazsek Mária, Gazsiné B. Tünde, Hargitai
Levente, Hauser Péterné, Havacs Katalin, Hidvéginé
M. Anikó, Hollóné V. Tünde, Horváth Ferenc, Hudák
Zoltánné, Illés Mihályné, Jáger Tamás, Jáger Ti -
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borné, Jan csóné Farkas Éva, Jeneyné Nemes Edit,
Kállai Zsoltné, Kása Csilla, Képíró Istvánné, Ke -
rezsiné E. Zsuzsanna, Kicsák Zsu zsan na, Kisné
Hegedűs Ágnes, Kissné Gonda Szilvia, Kotlárikné
Vigh Mária, Kovács Ferencné, Kovács Péter, Lázók
József, Máriánné Sasvári Katalin, Matheisz Már -
tonné, Molnár Krisztina, Molnárné Hevesi-Tóth Éva,
Mórocz Ist vánné, Nagy Attila, Nagy Lászlóné, Nagy
Zsoltné, Nagyné Bódis Zsuzsanna, Nagyné M.
Katalin, Noszka Éva, Nyuliné V. Piroska, Olajosné
K. Anikó, Pálmai Ferencné, Pap Erzsébet, Papp
Mária, Patakfalvi Andrea, Perely Klára, Pethő Or -
solya, Salmanné K. Erzsébet, Sámsonné Barát
Ildikó, Selmeci Diana, Sértz József, Siska Veronika,
So mogyi Andrea, Strohmayer Klára, Susán Márta,
Szabó Imréné, Szabóné Szkaliczki Marianna,
Szántóné Szőcsi Irén, Szarka Béláné, Szarvas
Péter, Szászi Andrásné, Szásziné H. Ildikó,
Szélesné Hevesi Erika, Szilágyi Zoltán, Szucsák
János, Szűcs Kulcsár Jánosné, Szűcsné Nagy Haj -
nalka, Takácsné Varga Márta, Tanai Melinda, Te -
leki Lászlóné, Török Gáborné, Tuifelné V. Katalin,
Varasdiné Sz. Mariann, Varga Gyuláné, Varga Pé -
terné, Vargáné Tarr Mária, Villányiné B. Má ria,
Závodszky Andrea, Zéman Zoltán, Zsapka Já nosné

KÉP ÉS SZÖVEG: SZAKRENDELŐ

Önkormányzati Kft.-k élete
2022-ben

Vecsés Városközpont-
fejlesztő Projekt
Nonprofit Kft.

tevékenysége 2022-ben
A cégünk idén is több pályázat előkészítésében és
lebonyolításában vett részt. Tovább folytatódott a
tavaly Európai Uniós támogatásból elnyert bölcső-
de megvalósítása. Tavaszra elkészültek az engedé-
lyes majd a kiviteli tervek, melyek birtokában le-

folytattuk a kivitelező kiválasztására irányuló köz-
beszerzési eljárást. A hosszú és folyamatos ellenőr-
zésekkel tűzdelt eljárás végül nyár végén eredmé-
nyesen zárult, így augusztus végén megkezdődött
a Damjanich utcai új intézmény építése. Bízunk
benne, hogy a korábbi két bölcsőde (Semmelweis
bölcsőde és a Tipegők bölcsőde) mellett ez az új
épület tovább javítja a kisgyermekes szülők vissza-
térésének lehetőségét a munkába, a kisgyermekek
fejlődéséhez pedig modern, színes, játékokban és
élményekben gazdag környezetet biztosít. 599 mil-
lió Ft támogatást kapott bölcsőde, mint beruházás
a tervek szerint jövő év közepére készül el. Bizunk
benne, őszre birtokba vehetik az gyerkőcök.

A Belügyminisztérium és a Pén zü gy mi nisz té -
rium közösen ebben az évben is meghirdette az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatását, melynek keretében a szakorvosi ren-
delő épületenergetikai korszerűsítésére pályáztunk.
A fejlesztés a meglévő, már igencsak rossz állapot-
ban lévő kazánok cseréjét, egy új napelemes rend-
szer kiépítését és légtisztító berendezés beépítését
tartalmazta. Várakozásunk ellenére sajnos a pá-
lyázat támogatásban nem részesült. Azonban az
önkormányzat a szakorvosi rendelővel egyetértés-
ben úgy döntött, hogy az intézmény fűtése nem
maradhat bizonytalan helyzetben, valamint az idő-
közben kialakult nagymértékű rezsi áremelkedés is
azt indokolta, hogy a modernizálást akár önerőből
is, de meg kell tenni. Így a nyár folyamán lezajlott

ÁLLNAK A FALAK AZ ÚJ BÖLCSINÉLFOTÓ: SZALONTAI CSABA
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közbeszerzési eljárást követően augusztus elején
megkezdődött és november elejére be is fejeződött
a rendelő kazánjainak cseréje, a tetőre felkerült
napelemes rendszer besegít a villanyáram terme-
lésbe, a légtisztító berendezés pedig segít a fertőző
betegségek terjedésének visszaszorításában. A net-
tó 64,6 millió Ft összegű beruházás egész beruhá-
zás ideje alatt a rendelőintézet folyamatosan biz-
tosította a lakossági ellátást (képen).

A város életében gyakran visszatérő probléma
az ivóvíz minősége. Ennek javítására tavasszal nyúj-
tottunk be egy vízhálózat rekonstrukciós pályáza-
tot, melynek becsült összege nettó 1,29 milliárd Ft
volt, és 70%-át kaptuk volna meg támogatás for-
májában. Az Európai Uniós források hazánkba ér-
kezésének bizonytalansága miatt vélhetően ez a
pályázat felfüggesztésre kerül, vagy újra kiírják. Az
önkormányzat továbbra is minden jövőbeni pályá-
zati lehetőséget megragad, hogy a vízellátás minő-
ségét javítsa.

A nyár folyamán kezdődött meg a 0202 számú,
ún. Baross Gábor elkerülő út kivitelezésének elő-
készítése. A Vecsés-Gyál közötti körforgalomtól az
Almáskerti útig tartó új út építése már régóta sze-
repelt az önkormányzat tervei között, hiszen a vá-
rosra nehezedő egyre nagyobb forgalmat ezzel az
új elkerülő úttal csökkenteni lehet. 

A kivitelezés novemberben kezdődik meg és
jövő nyár végén fejeződik be. A tervek szerint a
Széchényi és Al más kert utcai nagy kanyar lám-
pás forgalomirányítást kap. A kivitelező a Colas
Út Kft.

Már a következő, 2021-2027-es Európai Uniós
költségvetési ciklus pályázatainak előkészítését is
megkezdtük. Ennek egyik eleme az óvodai intéz-
ményrendszer fejlesztésének szükségessége. A 2010-
es évek derekán még saját forrásból megépült a Deák
Ferenc utcai óvoda új szárnya, most megkezdtük a
Toldi Ferenc utcai óvoda új, energiahatékony épületé-
nek tervezését, mely 5 csoportszobával, tornaterem-
mel, logopédusi szobával, kisegítő helyiségekkel vár-
ja majd leendő kis használóit. A kiviteli tervek no -
vemberre elkészültek. A pályázat előkészítése az EU-s
pályázati kiírások ismeretében kezdődhetnek meg.

Az energiahatékony működés a Városfejlesztő
Kft. életében is elemi szükségletté vált, így az ősz
folyamán a Károly utcai irodánk is energetikai
korszerűsítésen esett keresztül. A fűtési rendszer
teljes felújítása kazáncserével, valamint a padlás
födémszigetelésével igyekszünk csökkenteni a ki-
adásainkat.

Két év kihagyást követően, ebben az évben si-
került megrendezni a XX. KáposztaFesztet. Cégünk
a pénzügyi bonyolítást végezte, közel háromszáz
szerződés megkötésével, teljesítésével. A tapaszta-
latok azt mutatják, egyrészt a lakosainknak a
pandémia után igénye volt a pár napos kikapcso-
lódásra, másrészt a szervezők általi fellépők minő-
sége is szolgálta a jó hangulatot.

FOTÓ: SZAKORVOSI

BARTÓK SZABOLCS, A COLAS ÚT KFT. KELET-MAGYARORSZÁGI

IGAZGATÓJA ÉS SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER FOTÓ:BUGYI ILONA



A városfejlesztő társaság idén is gondoskodik
a Vecsési Tájékoztató önkormányzati havilap, vala-
mint a Vecsési Kalendárium kiadásáról. Igyekszünk
mindig valamit újítani, érdekesebbé színesebbé
tenni mindkét kiadványt. A VT esetében a helyhi-
ány miatt nem mindig tudtuk a keresztrejtvényt a
lapba tenni, de ennek nagy sikere volt, és szívesen
olvassák az emberek az ún. utca hangja lakossági
spontán megnyilvánulásokat is.

A 2023. évi feladatokra is igyekeztünk előké-
szülni, főként az EU-s forrásokat biztosító ún. TOP
PLUSZ pályázatok előkészítésével.

KÉP ÉS SZÖVEG: VVFT CSAPATA

Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. életében
2022-ben is jelentős változások történtek. 2022. ja-
nuár 1-jétől közszolgáltatót váltottunk a korábbi
ÉTH Kft.-től átkerültünk az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez. Ez a váltás po-
zitív irányba változtatta meg az életünket, mivel
szakmailag és pénzügyileg is egy sokkal jobban
működő partnerre leltünk. Legalább a napi műkö-
désünk pénzügyi feltételei biztosítva vannak, ami
nem volt elmondható az előző partnerünknél.

Sajnos, a rezsicsökkentés vívmányának megőr-
zése miatt cégünk továbbra is 2012-es árakon vég-
zi a szolgáltatást, amit a lakosság az NHKV Zrt.-
nek fizet, és mi onnan kapjuk vissza ennek a pénz-
nek csak egy részét, és ebből kell megoldani a
szolgáltatást a megszokott színvonalon. Mint em-
lítettem, a hozzánk befolyó bevétel fedezi a napi
működést, de fejlesztésről szó sem lehet. Utoljára
2015-ben tudtunk pályázati pénzből hulladékszál-
lító célgépeket vásárolni, azonban mára sajnos ezek
a gépek is egyre sűrűbben hibásodnak meg és je-
lentős összegeket kell fordítani a javításokra, illet-
ve a karbantartásra. Ez azért is probléma, mert
amennyiben kiesik egy autó műszaki hiba miatt,
akkor a lakosság egyből észreveszi, ha a zöldhulla-

dék pár napos késéssel tűnik csak el az ingatlana
elől. Próbálunk erőn felül is teljesíteni, de ez sajnos
egyre nehezebben megy. 

Ehhez jött még az idei inflációs probléma. Ne -
künk minden beszállító árat emelt (gázolaj, áram,
alkatrész, szerelési díjak), ezért nagyon nehéz hely-
zetbe kerültünk, mivel mi nem emelhetünk díjat,
mert erre csak az MEKH jogosult. Nekünk tudomá-
sul kell venni, hogy mindennek az ára az egekbe
szökött, de nekünk változatlan mértékben áll csak
rendelkezésünkre a pénzügyi forrás. A jelenlegi
gazdasági helyzetben az is rendkívüli dolognak mi-
nősül, ha zökkenőmentesen tudjuk a városban a
hulladékgazdálkodási munkálatokat elvégezni. 

A házhoz menő lomtalanítás továbbra is jól
működik, amivel mind a lakosság, mind a tulajdo-
nos Önkormányzat meg van elégedve. A zöldhulla-
dék elszállítását a megszokott ütemben csak az
Önkormányzat plusz segítségével tudjuk elvégezni,
mivel az NHKV Zrt. által finanszírozott 12 db/év el-
szállításnál cégünk jóval több alkalommal szállít-
ja el a lakosságtól ezt a hulladéktípust. Valószínű,
hogy az erre a célra rendszeresített zsák árát ebben
az évben a megszokott alacsony szinten tudjuk tar-
tani, de jövőre mindenképpen egy kicsivel több
hozzájárulást fogunk a lakosságtól kérni.

Ebben az évben megkezdtük egy komplett ker-
tészeti csapat felépítését. Ennek érdekében humán
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erőforrással is bővültünk, illetve vásároltunk az
Önkormányzat segítségével egy kisteherautót, egy
nagy teljesítményű lombszívót, valamint különbö-
ző kertészeti kéziszerszámokat. Fél éves működés
után az Önkormányzat úgy gondolta, hogy átszer-
vezést hajt végre, így a kertészeti csoportot hozzá-
kapcsolták a közmunkásokhoz, így ők a Vá ros gond -
nok Kft.-től átkerültek az Önkormányzat közvetlen
irányítása alá. Közösen a beszerzett esz közökkel, re-
mélem a jövőben is zökkenőmentesen fogja elvé-
gezni ez a csapat a városban felmerülő zöldfelület
karbantartási munkálatait.

A folyamatosan változó világunkban a hulla-
dékgazdálkodás folyamatos változása is elenged-
hetetlen. Az EU-s előírásokhoz kell igazítani a visz-
szagyűjtött szelektív hulladékok feldolgozási ará-
nyát, illetve csökkenteni kell a lerakóba lerakott
hulladék mennyiséget. Ebből a célból a Kormány
úgy döntött, hogy 35 éves koncesszióban át adja
Magyarországon a hulladékgazdálkodási feladato-
kat a MOL Zrt.-nek. Ezzel egy időben elveszi az Ön-
kormányzatoktól a hulladékszállítással kapcsola-
tos kötelezően ellátandó feladatot, és ezt állami fel-
adattá teszi. Ez a változás is jelentősen fogja
be folyásolni a működésünket, de hogy milyen
irányba, azt még nem tudjuk megmondani. Min -

den esetre reméljük, hogy az Önkormányzat annak el-
lenére, hogy nem ő lesz kötelezett ennek a feladatnak
az elvégzésére, vagyis ennek a koordinálására, to-
vábbra is támogatni fogja a Vá ros gond nok Kft műkö-
dését, mivel közös célunk a város tisztántartása, il-
letve a megfelelő szintű szolgáltatás fenntartása. 

A Városgondnok Kft. bizakodva tekint a jövőbe,
és minden vecsési lakosnak az összes 

munkatársunk jó egészséget, illetve eredményes
2023-as évet kíván!

TUBA ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ

Önkormányzati
beruházások

A városi önkormányzat saját költségvetési forrás-
ból is több beruházást hajtott végre, A Va gyon gaz -
dálkodási osztály rendelkezésünkre bocsátotta a
részletes kimutatást. E szerint út-, járda és egyéb
más fejlesztések összesen 286,2 millió forint nagy-
ságban valósultak meg. Köszönjük Geiger Gizella
osztályvezető asszony tájékoztatását.

A teljesség igénye nélkül néhány komolyabb té-
telt megemlítünk. Járdaépítés összesen 133,5 mFt
értékben volt, ebből: Buda Nagy Antal utca 12,3;
Széchenyi utca 25,8; Telepi utca 12,4; Lőrinci út 30
mFt, és a Wass Albert utcában parkolósáv, fedett
árok és járda 31,6 mFt-ért valósult meg.

Útépítést és egyéb fejlesztést 68,2 mFt-ért haj-
tottak végre, ebből: Vághy Kálmán és Báró Sina
Simon utcákban út- és csatornaépítés 26,3;
Szigetköz utca 20,8 mFt.

Több nagyobb értékű beruházás volt: Schweidel
József utcában kosárpálya 9,0; Halmy téri iskola új
kapu, kerítés 25,3; Hősök Ligete 29,5 mFt.

Önkormányzati ingatlanokon 18,5 mFt érték-
ben végeztek szigetelési, tetőjavítási és fűtéskor-
szerűsítési felújításokat. A teljes összeget még for-
galomlassító küszöbök létesítése, úttorkolatok fel-
újítása egészíti ki. 

KAL INFO

UNIVERZÁLIS KISTRAKTOR, EZÚTTAL TOLÓLAPPAL
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Évfordulók 2022-ben

Alakulási év: 1797.

225 éve alapították meg
az egyházközséget

és az iskolát Vecsésen
Az egyház megalakulását legpontosabban a
Historia Domus (háztörténet) írja le. Ez eredetiben
latin nyelven íródott. A Róder Imre Városi Könyvtár
honlapján digitalizált formában ez mindenki szá-
mára elérhető magyar és német nyelven. Most eb-
ből idézünk.

A kezdetekről maga a főszereplő, Stansits Pál
a megalakuló egyházközség első plébánosa azt ír-
ja, hogy az 1786-os újratelepítéstől kezdődően a
lassan 500 főre gyarapodó kis falu közössége ál-
landóan kéri az egyházközség megalakulását
Grassalkovich hercegtől. A tárgyalások eredménye-
ként 1797. március 23-án szerződést kötnek Eme -
ricus Kováts jószágigazgatóval, a herceg teljhatal-
mú megbízottjával, miszerint:

„Őpüspöki Méltósága, Zerdahelyi Gábor, a be-
töltetlenül álló váci püspökség helyettese leghőbb
kérésünket, hogy saját lelkészünk legyen, elfogad-
ni kegyeskedett, és olyan feltétellel erősítette meg
azt, hogy mi előre biztosítjuk a lelkész rangjához
illő megélhetését. Ezután mi, az összegyűlt vecsési
bírók és a község egyhangúlag eldöntöttük, hogy a
mi lelkészünknek rangjához méltó ellátást adunk.”

A szerződés részletesen szabályozza a javadal-
mazást és más feltételeket. További idézetek a
Historia Domus-ból:

„Minthogy tehát a földesúr ezt a szerződést jó-
váhagyta, és méltóságos Gabriel Zerdahelyi úr, vá-
ci nagyprépost és - széküresedés folytán – kápta-
lani helynök elfogadta, én, Paulus Stánsits, aki 6
éve és 4 hónapja Vác városában a Szent Mihály szé-
kesegyház káplánja vagyok, Vecsésre helyeztettem
adminisztrátorként a következő okirat érvényénél
fogva”

Ezt követően a püspökség megbízottja, Zer d a -
helyi káptalani helynök írja le az egyház részéről
az új egyházközség első és mindenkori plébánosá-
nak kötelmeit.

„E püspöki leirat érvényénél fogva tehát... en-
gem, Stánsits Pált e vecsési templom tényleges ad-
minisztrátorságába főtisztelendő Michael Gláser, a
soroksári kerület főesperese beiktatott 1797. ápri-
lis 2-án, a templom megáldása alkalmával, amely-
re a szomszédos plébános urak is összegyűltek.”

Ezután egy szegényes leltárjegyzék következik,
amely felsorolja a plébánia „vagyonát”. Részletesen
leírja, hogy a szentmisék megtartására alkalmas
hely, és a plébános számára méltó lakhely nincs.
Így ezek létesítése került előtérbe. Stansits plébá-
nos úr erről ezt írja:

„Elnyervén tekintetes Emericus Kováts jószág-
igazgató úr beleegyezését, mindjárt a pünkösdi ün-
nepek után hozzáfogtunk templomunk építéséhez,
és mind az általam összekoldult pénzből, mind az
egyházközség által kényszerűségből felvett kölcsö-
nökből oly szépen haladtunk az építkezéssel, hogy
ugyanazon 1800. év szeptember l3-án - az uradal-
mi kocsma közelében - ezt a templomot Michael
Gláser főtisztelendő úr, Josephus Babindák ecseri
plébános, tisztelendő Michael Francisci egri teoló-
gus növendék és jómagam közreműködésével, to-
vábbá az egész helybeli lakosság jelenlétében meg-
áldotta. A megáldás után a régi oratóriumhoz ün-
nepélyes körmenet vonult, és onnan a főtisztelendő
esperes úr elhozta a legméltóságosabb Ol tá ri -
szentséget. Ettől kezdve az oratórium felszentelési
hatálya megszűnt, az istentiszteleteket az új temp-
lomban végzik, a templom patrociniuma (oltalma-
zója, védője – kal. szerk.) szeptember 14. lett.
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Adjon neki a jóságos Isten előrehaladást, tökélete-
sedést, híveimnek és nekem, bűnösnek kegyelmet,
bocsánatot és boldog halált. A régi oratóriumot a
község megvette, majd eladta 100 forintért a
Franciaországból származó Joannes Irtel szabó-
mesternek, az pedig kijavította, és maga és csa-
ládja számára lakóházzá tette.”

Stansits Pál plébános atya utolsó bejegyzéseiben
felsorolja a templom építéséhez kapott adományokat
és kiadásokat, ezek kelte 1801. május vége.

A névsor nagyon tanulságos. Vecsésieken túl
pesti, budai és főként váci polgárok adományoztak,
de egyéb más helyekről is érkezett pénz. Vecsésiek
esetében nagyon sok olyan vezetéknévvel találko-
zunk, amelyekkel a mai hétköznapokon is találko-
zunk! Akad közöttük protestáns és zsidó is, vala-
mint halomi juhász. A kiadásokból megtudhatjuk
a két kőműves mester: Spädt Albert és Schaller
Jakab, valamint az ácsmester Schliezinger Ferenc
személyét. Dicsőség nekik!

Az első püspöki látogatásról Plichta János plé-
bános ír:

„Nagyméltóságú és főtisztelendő Ladislaus
Kármánházy, egyházmegyénk kegyelmes püspöke
az egész egyházmegyében atyai látogatást végzett.
1810. június 3-án.”

Az első harangról Plichta János plébános így
tudósít:

„Egy pesti harangöntőnél 600 forintért vettünk
harangot, ebből az én híveimnek és a szomszédos

települések híveinek adományaiból a harangért ki-
fizettünk 400 Ft-ot, a többi 200 Ft-ot pedig a köz-
ségi pénztár fizette ki 1814-ben. A harangtorony
felépítéséhez szükséges tölgyfát a földesúr bőkezű-
en rendelkezésre bocsátotta. Az ácsmunkát és
egyéb szükséges kiadásokat a hívek felajánlása és
a templom pénztára fedezte.”

Az összedőlt plébánia helyett felépített újról
Munganaszt Endre plébános atya ad tájékoztatást:

„Számtalan kérelem és alkalmatlankodó sür-
getés után végre 1819. június I3-án, kegyurunk, a
herceg névnapján a templom mellett leraktuk az új
plébániaház alapjait. Az épületet a patrociniurn,
azaz Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén - mely
akkor szeptember 19-re esett - főtisztelendő
Michael Gláser kiérdemesült főesperes, soroksári
plébános ünnepélyesen megáldotta. Az épület költ-
ségeit hercegsége bőkezűsége fedezte, és Joannes
Vietoris jószágkormányzó úr kegyéből jött létre.”

Az említett első templom a mai Fő utca és
Iskola utca sarkán – a mostani COOP-ÁBC helyén,
a plébániája pedig az egykori vasbolt, a jelenlegi
péküzlet helyén – volt. 

A Bilkei monográfia ismerteti a plébánosok,
ahogyan ő fogalmaz, „A vezető elődök” névsorát:
Stansits Pál 1797– 1801, Csiki László 1801–1802,
Vesánszky István 1802–1807, Plichta János
1807—1815, Munganaszt Endre 1815–1851,
Arndorfer Alajos 1851–1902, Fíalla Ignác
1902–1907, Szitár Mihály 1907–1909. években és
Fehér János 1909-től máig (1938-ig – szerk.)”. 

Fehér János esperes plébános 1955-ig látta el
szolgálatát. 
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A régi plébánia épületét eladták, telkét és a temp-
lom kertjét parcellázták a 30-as években. Ebből épí-
tették az új plébánia épületét 1938-ban a Fő úton. A
Váci egyházmegye első központi fűtésű plébániája volt.

A háború viharai a templomokat sem kímélték.
1944 novemberében a falusi római katolikus temp-
lomot a németek felrobbantották. Háború után a
templommal szemben, a Czifra csárda mellett lát-
tak neki az új felépítésének 1946-ban.

A falak hamarosan álltak, de a kommunista
hatalomátvétel nem kedvezett a folytatáshoz. Az
építkezés abbamaradt, 1954-ben lebontásra ítélték.
sőt visszabontották az épületet. Ma a helyén egy
kereszt áll emlékeztetve a hamvába holt építkezés-
re. Ez idő alatt a Czifra Csárdában miséztek.

A szocializmus évtizedeiben több „istenháza”
is megépült, ami a hívek elszántságát bizonyítja,
pedig jellemző a korra az Egyházügyi Hivatal egyik
funkcionáriusának vélekedése az Andrássy-telepi
templom építésénél: „Nem támogatjuk, de nem is
akadályozzuk, ha boldogulni tudnak.”

Fehér János plébánost tisztségében előbb Ve -
hóczky Imre (1955-59), majd Kovács István plébá-
nos követte, aki óriási munkát végzett az új temp-
lom felépítésében. 

A templomot Árkai Bertalan neves építészmér-
nök tervezte. A templom alapjának ásása 1960. ok-
tóber 4-én kezdődött el a Jókai Mór és az Iskola ut-
ca sarkán. A hívők áldozatvállalására jellemző, hogy
karácsonykor már három méteres falak álltak.

„1962. május végére használható állapotba ke-
rült az új templom, és 1962. június 3-án nagy ün-
nepség keretében dr. Kovács Vince püspök, Apostoli
Kormányzó megáldotta az új templomot, és örök-
re lefoglalta az istentisztelet céljára az egész falu
nagy örömére és Isten dicsőségére.” – írja a
Historia Domus, majd az évenkénti gyarapodáso-
kat írja le, és végezetül így összegez: „A templom
jellegét Árkai Bertalan, Mohay Attila és Dr. Dénes
Jenő keze munkája határozza meg.” A templomot
a hívek segítsége mellett Sárosi János kőműves
mester építette és vakolta be kívül-belül.

Felszentelésekor – ugyanúgy, mint elődje – a
„Szent Kereszt Felmagasztalása” titulust kapta.

TEMPLOMSZENTELÉS 1962. JÚNIUS 3. 
BALRÓL: DR. NAGY JÁNOS, A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM PLÉBÁNOSA, KÖZÉPEN

DR. KOVÁCS VINCE PÜSPÖK, APOSTOLI KORMÁNYZÓ, KALÁSZ VILMOS,
JOBB SZÉLEN KOVÁCS ISTVÁN PLÉBÁNOS, A TEMPLOMÉPÍTŐ.

Kováts István plébános 1967 augusztusában
távozott el, helyére dr. Nagy János került a Fel ső -
te lepi plébániáról, őt Dobos Ervin követte.
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A rendszerváltozás idején dr. Zöldi Sándor a
plébános, aki 2002-ig szolgálta a híveket, majd a
templom egyházi vezetője dr. Káposztássy Béla plé-
bániai kormányzó lett 2008-ig. Ezután kezdett ér-
ződni, hogy a paphiány miatt átszervezésekre van
szükség. Az Óplébánia plébániai kormányzója
Varga Péter (2008. IV. 15. – 2010. X. 15.) az
Erzsébet téri plébános lett. A kettős beosztásból
adódóan a megszokott szentmiserendtől való elté-
réseket a gyülekezet tagjai esetenként sérelmezték.
A Szent Kereszt templom 2010. októberétől az ak-
kor alapított Óvárosi plébánia miséző helye lett so-
kunk szomorúságára.

Az Óvárosi plébánia dr. Huszka Mihály plébá-
nos atya vezetése mellett szolgálja a híveket.

A járvány ideje alatt a templom zárva volt, ami
alkalmat adott a belső tér felújítására 2021-ben. A
felújítás teljes költsége 26,7 millió forint volt, me-
lyet a Fehér János Alapítvány gyűjtött be támoga-
tóktól és a városi önkormányzattól. Ez tartalmaz-
ta a templom rákötését a szennyvízhálózatra, a
padló javítását és pótlását, a teljes elektromos há-
lózat felújítását új lámpatestekkel, új hangtechni-
kai rendszer kiépítését, valamint a teljes festést és
a plafon megújítását.

Ebben az évben 13,5 millió forint állami tá-
mogatást kapott a Vecsés Óváros Plébánia. A
külső rekonstrukció tartalmazta a vakolat fel-
újítását és festését, az eresz és a széldeszkák fel-
újítását és újrafestését, illetve a főbejárat előtti
műkő lépcső részleges felújítását, továbbá a be-
járatnál felállított kőfeszület megtisztítását is el-
végezték.

2022. szeptember 18-án Varga Lajos váci se-
gédpüspök által celebrált búcsúi szentmisén adtak
hálát a Gondviselésnek, hogy megünnepelhették az
egyházközség 225 éves fennmaradását.

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK: FRÜHWIRTH MIHÁLY ARCHÍVUMÁBÓL

225 éves az „Iskola”
A vecsési iskoláról, az oktatás kezdetéről az egy-
házközség történet megörökítő „Historia domus-
ból” értesülünk.

„Historia domus (lat. ‘háztörténet’): egyházi
intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó
könyv a plébániák és szerzetesházak történeti ku-
tatásának fő forrása. Vezetése a házfőnök és a plé-
bános feladata. A korai historia domusok nyelve la-
tin.” (Katolikus lexikon)

A fenti latin szöveg magyar fordítása:
A vecsési templom, plébánia és iskola, valamint

a velük kapcsolatos emlékezetes dolgok története,
amelyet 1797. április 1-jétől írni kezdett és össze-
állított Paulus Stánsits, ennek a vecsési plébániá-
nak első beiktatott adminisztrátora.

Paulus Stánsits bejegyzésénél olvashatjuk: …
a falu utolsó épületeként az iskolamester házát,
mely azelőtt pásztorház volt.”

A falu 1800-ban Grassalkovich III. Antal jó-
szágigazgatójának, Emericus Kováts segítségével
templomot épített. Az adakozók névsorában szere-
pel Valentinus Hertlein ludirector. 200 évvel ezelőtt
a kisgyermekek tanítóját és a kántort is nevezték
ludirectornak. (ludi = játékos, rector = igazga-
tó; van forrás, ahol a kántort jelenti, ludimagister)

VALENTINUS HERTLEIN A TEMPLOMÉPÍTÉSRE ADAKOZÓK NÉVSORÁBAN 1800
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HERTLEIN KERESZTSZÜLŐKÉNT

Az iskola állapota kezdetben elég viszontagsá-
gos volt. A váci püspök és a kegyúr (Grassalkovich
III. Antal) 1807 szeptemberében Joannes Plichta-t
bízták meg a plébánia vezetésével.  Az új plébános
így írt az iskoláról:

„A plébániával szomszédos iskola egyben a
községi marha- és birkapásztoroknak is lakóháza,
úgyhogy az egy födél alatt lakók többen is hasz-
nálják ugyanazt a konyhát. Régebben az utcára né-
ző szoba, melyben a helybeli iskolamester lakott,
egyúttal az iskolás gyerekek oktatására is szolgált,
később pedig a konyhával szomszédos szobában a
fentebb említett községi pásztorok laktak. Ennek a
zilált állapotnak megszüntetése végett hiába fi-
gyelmeztettem ismételten is a híveket, míg végre
1810-ben tekintetes Joannes Vietoris úr, a Gras -
salkovich hercegek valamennyi birtoka teljhatalmú
kormányzójának parancsára községi pásztorokat az
iskolaépületből átköltöztették a jelenlegi, eléggé roz-
zant állapotban lévő házba. Ugyan eb ben az 1810. év-
ben, miután a pásztorokat az iskolaépületből kiköl-
töztették, a helybeli iskolamester használatára istál-
ló és lakásul szolgáló szoba épült.”

Ezt a változást sürgette az a tény is, hogy ek-
kor már Johannes Lieb volt a „ludirector”. 1810-
ben kötött házasságot a helybéli Szapper Mag -
dalénával. (Ebből feltételezhetjük, hogy már 1810
előtt itt lakott tanítóként!)

Andreas Munganaszt 1816. március 4-én érke-
zett a vecsési plébániára. „Következő évben, 1817-
ben, csaknem a község közepén, a mészárszék kö-
zelében, szemben a templommal új iskola épült a
község költségén, az iskolaigazgató számára pedig
az iskolától elkülönítve lakószoba épült; az udvar
minden szükséges felszereléssel el lett látva.”
Ennek az épületnek a pontos helyét nem ismerjük,
minfen bizonnyal egy meglévő épületet alakítottak
át, újítottak fel … „mert 1830-ban a templom
másik oldalán, a plébániával szimmetrikusan új is-
kola és igazgatói lakás épült.” Erről már tudjuk,
hogy a Fő út és az Iskola utca sarkán épült. A taní-
tói lakrész, párhuzamosan a Fő úttal ma is áll.

A Historia domusban az 1800-as évekre vonat-
kozóan további adatok nem szerepelnek. Viszont az
1841-ben lezajlott püspöki látogatás jegyzőkönyve
(a 36 oldalas Canonika visitatio) értékes adatok-
kal szolgál.

” 1. A kántortanító
A kántortanító Strobel Mátyás; a Komárom megyei,
győri egyházmegyei Baj községből származik, 40
éves, erőteljes testi felépítésű, egészséges, nős, ma-
gyarul és németül tud. 1824-ben végzett a budai
tanítóképzőben; 2 évig Jenő községben, majd 16
éven át itt, ebben a községben volt segédtanító,
majd érdemei alapján elődjének halála után 1839-
ben igazgatótanítónak választották meg. Sem val-
lásosság, sem erkölcsösség, sem a szükséges tudás
tekintetében nincs ellene semmi kifogás. Azt a ta-
nítási módszert követi, melyet a királyi iskolában
/a tanítóképzőben/ tanult. Mind az iskolában, mind
az egyházi szolgálatban szorgalmas. Az orgonán,
mint képzett zenész jól játszik nem világias, hanem
az áhítat felindítására alkalmas dallamokat.
Semmilyen más hivatala sincs. Csak egészen cse-
kély földterület birtokosa.”
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Lieb halála után (1839) ő lett a kántortanító,
ezzel a jövedelme emelkedett, megillette a kántor-
lakás is. Volt mire házasodnia. 1840-ben feleségül
vette az üllői születésű Gombár Juliannát.

A 36-oldalas jegyzőkönyvből további képet ka-
punk az iskoláról: „Az itteni iskola csak három
éves; minthogy a szülők gyermekeiket szorgalma-
san küldik iskolába, alig van olyan iskolára alkal-
mas gyermek, aki onnan elmaradna. …

A tanítás Mindenszentek ünnepével kezdődik,
amikor a tanulók azonnal nagyobb számban ösz-
szegyűlnek, és Szent György napjáig nagy létszám-
ban meg is maradnak, de aztán lassanként elma-
radoznak, és csak a kézművesek és a törekvőbb
földművesek kisebb gyermekei maradnak, akik mi-
att az iskolai foglalkozások – bár szabálytalanul
– egész nyáron folytatódnak.”

A 19. század második felében az iskolával kap-
csolatos források jelentősen bővültek. Megjelentek
pedagógiai lapok, de más újságok is rendszeresen
adtak híreket oktatásról, iskolákról. Minderről bő-
séges információval szolgál Hanti Mirtill „A Falu
225 éves iskolája” című könyve.

FRÜHWIRTH MIHÁLY

A könyv
Hanti Mirtill tanárnővel Sz. Gy. kollégánk készített
riportot, ebből idézünk fel pár iskolával kapcsola-
tos gondolatot.

„De vajon mi volt számára a legmeglepőbb az
adatgyűjtés folyamán? – Leginkább, hogy vannak
dolgok, amik nem változtak. Ez persze lehet jó és
rossz is. A 19. század végi tanmenetek, naplók, bi-
zonyítványok szinte ugyanúgy néznek ki, mint
most. Ugyanazok a tantárgyak, hasonlóak a tan-
menetek, hasonlóak az elvárások, csak hát azóta
eltelt több mint száz év. Ennyivel bővült a tudás, és
mi mind elvárjuk a gyerektől, hogy ezt tudják.”

(…) „– Az idők során több iskolát is alapí-
tottak Vecsésen. A Faluban a Római Katolikus volt
az első, a kiindulópont. Később alapították az ál-
lami, majd a polgári fiúiskolát. A második világ-
háború után ezen iskolák összevonásából jött létre
a Központi Általános Iskola, amely napjainkig több
néven, több fenntartó irányítása alatt is állt.”

(…) „Mi volt a legnehezebb az utánjárásban?
- A 70-80-as évekről reális képet adni és a közel-
múlt iratai, dokumentumai is elég hiányosak. Annyi
fenntartóváltás volt az idők során, a tanács, a vá-
ros, az önkormányzat, a KLIK, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, aminek következtében nem minden
iratot, dokumentumot sikerült fellelni.”

Az idézetekhez annyit kell hozzá tenni, hogy a
könyv hihetetlenül gazdag információanyaggal bír,

A KÖNYV
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amit nagyon sok fotó illusztrál. Hasznos és ajánlott
olvasmány az érdeklődő számára. 

A kortanúként meg kell említeni, hogy 5-6
helyszínen folyt az oktatás az iskolában, ami ala-
posan megnehezítette az oktatók és a diákok dol-
gát. Nem véletlenül volt a legelső dolgok egyike a
megalakuló önkormányzatnak egy új Falusi iskolát
– Dorfschule-t építeni. 1994-1996 között fel is
épült az új intézmény, ami azóta tovább gazdago-
dott,  és minden igényt kielégítő feltételeket nyújt
pedagógusnak és gyermeknek egyaránt.

– SZAJAN –

1912-2022
110 éves a Vecsési Ipartestület

Az Ipartestület 2010-ben (nagy anyagi erőfeszí-
tések árán) szerzett először INTÉZMÉNY AK KRE -
DITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY-t  és került a felnőttkép-
zést végző intézmények közé.  Az OKJ-s rendszer
többször módosult, majd az elmúlt évben teljesen
átalakult. Az engedélyeket meg kellett újítani, új
programokat kellett íratni, természetesen új ára-
kon és a megfelelő hivatalos utat, átfutási időt ki-
várva lehetett csak lépni. A már megkezdett, fo-
lyamatban lévő képzéseket (pl. számítástechnikai
tréning) be tudtuk fejezni, állásbörzét is szervez-
tünk. 

Csak ősszel indíthattuk el első szaktanfolya-
mainkat, targoncavezetői képzéseinket. Gépkezelői
tanfolyamokat folyamatosan indítunk, megszer-
vezzük a hatósági vizsgát, amelynek sikeres letéte-

le után a résztvevők megkapják gépkezelői jogo-
sítványukat. 2022-ben Pilisen már volt egy tar-
goncavezetői tanfolyam és vizsga, Vecsésen pedig az
év végén indul egy újabb csoport. 

Mivel rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel
ismét meg tudunk szervezni minden képzést, tan-
folyamot, amire igény mutatkozik. Kapcsolatban
állunk a megyében oktatással foglalkozókkal, ha
kell, átirányítással tudjuk gyors tanulási lehető-
séghez. 

Pályázat keretében „Közösségfejlesztés alapfo-
kon” és Önkéntesek a szervezetben címmel tartot-
tak képzéseket az Erzsébet Ifjúsági Alap munka-
társai. 

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és
az Ipartestület INTERAKTÍV VÁLLALKOZÓI FÓRU  -
MOT tartott a Bálint Ágnes Művelődési Központban.

„Hogyan válasszuk el a lényegest a lényegte-
lentől? Gondolatok a gazdaságról” - című előadá-
sával dr. Vereczkey Zoltán, a kamara elnöke indí-
totta a rendezvényt, ezt követően „A Pest megyei
vállalkozások számára elérhető pályázati lehetősé-
gekről” Dr. Vincze Gábor, a PMKIK főtitkára adott
tájékoztatást, majd Prof. Dr. Nógrádi György, kül-
politikai szakértő, egyetemi professzor tartott
„Biztonság, közbiztonság, üzleti biztonság, gondo-
latok a migráció körüli nemzetközi jogról és té-
nyekről” - címmel érdekfeszítő előadást. 
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Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szla -
hó Csaba polgármester úr Vecsés és a térség gaz-
dasági helyzetéről fogalmazta meg gondolatait. 

2022-ben 110 éves a Vecsési Ipartestület. Ebből
az alkalomból az elmúlt 10 év történetét új könyv-
ben kívánjuk megörökíteni. Megjelenése az év vé-
gén várható, amit terveink szerint ünnepi közgyű-
lésen fogunk bemutatni és átadni.

Az évforduló kapcsán meg kell emlékezni elnö-
künk, Skribek Pál ötven éve végzett szervezeti te-
vékenységéről is. Skribek Pál 1972-ben váltott ipar-
engedélyt, 1972 év végén már az akkori jogelőd,
KIOSZ Helyi Csoport titkárának választották.
Néhány éven belül a megyei, majd a KIOSZ orszá-
gos vezetőségének is tagja lett. 

Elfoglaltsága miatt két alkalommal is átadta a
helyi szervezet közvetlen irányítását, de a vezető-
ségnek akkor is tagja maradt. Volt vezetőségi tag,
titkár, ügyvezető vagy elnök. Megszakítás 1987-
1991 között volt, akkor ismét a szervezet talpra ál-
lítása érdekében állt csatasorba és hozta ki a gö-
dörből az akkor már több adósságot felhalmozó
Ipartestületet. Munkáját társadalmi megbízatás-
nak tartotta, nem fizetésért végezte. Jelenleg is vá-
lasztott vezető több megyei és országos vállalkozá-
sokkal foglalkozó szervezetben (pl. Ipar tes tü letek
Országos Szervezete (IPOSZ) elnökségi tagja, Pest m.
és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Ipar ka -
mara Kézműves Tagozat elnökségi tagja). Részt vesz
helyi szinten, mint külsős bizottsági tag az Önkor-
mányzat munkájában, oktatás, a szakmai gyakorla-
ti tudás átadásának elismertetése szívügye! Ma már
nyugdíjas, fiatalokat megszégyenítő a munkabírása,
mégis a stafétabot átadására készül.

KÉP ÉS SZÖVEG: IPARTESTÜLET
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Akire büszkék vagyunk!
Pohl Zoltán vízilabdázó

Még az Andrássy iskola diákja volt, amikor fejébe
vette, hogy pólós lesz és válogatott. Az FTC meden-
céjében ismerkedett a játékkal és hamar kiderült,
hogy a páratlan akarat nagy tehetséggel párosul.
Junior válogatottal érmek és utána már a felnőttek
közé vezetett az út. Magyar bajnoki címek és kupa
győzelmek, Bajnokok Ligája győzelem és érmes he-
lyezések között meglett a legértékesebb, a váloga-
tottal Európa bajnoki cím 2020-ban. 

A szakma vélekedése szerint az egyik legkiválóbb
védőjátékosa a magyar mezőnynek. Ezért lepett meg
mindenkit, hogy kimaradt az olimpiai keretből. Utána
pedig jöttek a sérülések. Vállsérülés és műtét január-
ban, de májustól már játszik és tagja a BL 3. FTC-nek.
A budapesti vébén medencében van, de újabb balsze-
rencse: comb sérülés miatt ki kell hagynia a spliti EB-
t. Most már újra meccsel, szívből reméljük, hogy a jö-
vő sok, szép sikert tartogat számára.

– SZALONTAI –

A FÓRUM
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Közösségépítő

Fehér János 
Fehér János esperes plébános, pápai prelátus, a III.
o. érdemkereszt tulajdonosa, Vecsés község díszpol-
gára, vármegyei törvényhozási bizottsági tag, az egy-
háztanács, az állami elemi iskolai gondnokság és a
Vöröskereszt fiókjának elnöke, a település meghatá-
rozó személyisége, számos közintézmény alapítója és
bőkezű támogatója volt. A kalendáriumban több írás
is említi nevét, tevékenységét. Méltányos, hogy meg-
ismerjük a korszakos egyéniség életútját.

Fehér János (1874-1958, pápai prelátus, ceglédi
kerületi esperes, vecsési plébános). Őrszálláson (Dél -
vidék, Stancic – kal szerk.) született 1874. június 3-
án, jómódú sváb családban. Szülei: Weisz Domonkos
és Nuszpl Mária. Keresztszülei Rendt József és Pfeiffer
Teréz. Keresztelte Bruhaček János káplán.

Gimnáziumi tanulmányait a Kalocsai Fő gim ná -
zi umban, a jezsuitáknál végezte. A váci papnevelő-
be nyert felvételt. 1897-ben szentelték pappá.
Minden bizonnyal a váci papneveldében magyaro-
sította a nevét, mert első állomáshelyén már Fehér
Jánosként szerepel.

Kápláni évei igen mozgalmasak voltak. 
1897-ben Kiskunhalasra, 1898-ban Ceg léd be r -

celre, 1899-ban Kiskundorozsmára, 1900-ban Er -
zsébetfalvára helyezték. Ez a mai Pesterzsébet.

1902-ben Soroksárra került, 1903-ban Rá kos -
ke resztúr következett. 1906-ban került először
Vecsésre, itt teljes jogú adminisztrátorként műkö-
dött. 1907-ban Váchartyánra helyezték.

1909 decemberében a váci püspök kinevezte a
vecsési plébániára. 

46 esztendőn át volt plébános Vecsésen. Ez a 46
esztendő meghatározó volt Vecsés életében.

A váci püspöki levéltárban személyes iratai kö-
zött található a nyugdíjazása után írott összefog-
lalója. Ebben számot ad a Vecsésen töltött 46 esz-
tendőről. 

Alig, hogy elfoglalta állomáshelyét, megújította a
Kántoriskola épületét. A régi épületet másfél méterre
visszabontatta, megmagasította 4 méterre a tanter-
meket, új ablakokkal, ajtókkal és cseréptetővel látta
el. Így a megújított épület után már államsegélyre jo-
gosulttá vált az iskolafenntartó.

1912-ben az iskolaszék polgári iskolát indított. 

1915-ben 40 hold földet vásárolt (Felsőtelepen
– kal szerk.). Ebből adott 600 ölnyi területet pi-
actérnek és iskolának, egy kh területet a zárda, a
polgári leányiskola és a templom részére. Ehhez az
egyházközség további két kh. területet vásárolt. Két
utcát parcellázott.

1916-bn felépült a polgári és a zárda épülete.
A templomépítés a háború miatt félbe maradt,

csak 1921-ben készült el. Hannauer váci püspök
szentelte április 21-én. (lásd 203. oldal) Az ered-
mények elismeréseként a váci püspök felterjeszté-
se alapján elnyerte a pápai kamarás címet.

A TEMPLOMTÓL BALRA LÁTHATÓ AZ ISKOLA, TEMPLOMTÓL JOBBRA A PLÉBÁNIA
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A húszas években két nagyszerű épület kötődik
a nevéhez: 1926-ban hozzáfogtak a falusi kultúr-
ház építéséhez, 1927-ben elkészült. Következett az
Andrássy-telepi Katolikus elemi Népiskola építése.
1928-ban adták át. (lásd 207-209. oldalakat)

1938-ban az Óplébánia épülete készült el. (lásd
235. oldal – kal szerk.). A Váci egyházmegye első
központi fűtésű plébániája volt. Pálos Frigyes ka-
nonok úr ezt többször is hangsúlyozta, amikor
Fehér Jánosról érdeklődtem.

Ennek a sikeres korszaknak természetesen kül-
ső támogatói is voltak. Mindenképpen meg kell em-
líteni Klebelsberg Kuno kultuszminisztert, és Dr.
Preszly Elemér Pest vármegyei főispánt. Az ő tá-
mogatásuk mögött ott voltak a kor asszimilációs
törekvései is. 

A háború és a háború utáni évek már a meg-
próbáltatások ideje volt. 

A Kultúrházban mozi is működött. Ezért a ka-
marás úrnak, mint fenntartónak a II. zsidótör-
vénynek megfelelően igazolnia kellett a származá-
sát. A váci levéltár őrzi a püspök úr igazoló levelét
1941 márciusából. Két esztendővel később a német
megszállást követően őrizetbe vették. Egy csendőr-
parancsnok járt el az érdekében.  

Tétlen ezekben az években sem volt. Az új temp-
lom építése foglalkoztatta. Ehhez építőanyagokat
szerzett be, azokat különböző helyeken tárolta. A
front alatt szinte mindent széthordtak. Újból neki kez-

dett a tervek megvalósításához. Az új templom alap-
jait lerakták, falai álltak. Az építés 1954-ben megre-
kedt. (A Hatóság le is bontatta -– kal szerk.)

A prelátus úr megtört öregember lett. Előbb a
kerületi esperességről mondott le, majd 1955-ban
kérte a nyugdíjazását. Ebből az időből való az Ál-
lami Egyházügyi Hivataltól Miklós Imre elutasító
levele, amelyet a Váci egyházmegyei hatóságnak
írt. A levél arról tájékoztatja a váci püspökséget,
hogy az egyházi személyek állami nyugellátása
1955 június30-án befejeződött. 

Fehér János nyugdíjazási kérelme 1955. szept-
ember 10-i keltezésű, tehát elkésett. 

Visszavonult, a (Felső – kal szerk.) telepi
templom szomszédságában töltötte öreg napjait.
Átjárt gyóntatni. 

1958 novemberében halt meg. A Fő út 49. alat-
ti (Cifra Csárda – kal szerk.) szükségkápolnában
ravatalozták fel, innen temették.

FRÜHWIRTH MIHÁLY

ISKOLA UTCÁBAN VOLT, OSTROM ALATT MEGSEMMISÜLT, RÉSZBEN A HELYÉN

ÉPÜLT A MOSTANI TEMPLOM

ESKÜVŐI MENET, HÁTTÉRBEN AZ ÉPÜLŐ TEMPLOM ÉS A CIFRA CSÁRDA

A SZÜKSÉGKÁPOLNA TORNYÁVAL

FEHÉR JÁNOS TEMETÉSE. SÍRJA A RAVATALOZÓVAL SZEMBEN,
AZ ELSŐ SORBAN TALÁLHATÓ
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1959. október 10-én foglalta el állomáshelyét id.
Kovács István hitoktató felügyelő, akit Dr. Kovács
Vince apostoli kormányzó az elhelyezett Vehoczki
Imre helyébe a Vecsési ÓPlébánia vezetésével meg-
bízott. Kovács István azzal a szándékkal jött ide,
hogy templomot épít a felrobbantott templom he-
lyébe. A templomépítésre így emlékezett:

Helyzetem igen nehéz volt. A Fehér János által
megkezdett építkezés abbamaradt 1954-ben. Az ol-
dalfalak kidőltek. Erre a hatóságok kiadták az uta-
sítást: Le kell bontani az egészet, mert életveszé-
lyes. 

Akkor kértem, engedjék meg, hogy a megkez-
dett templomot kisebb, rövidebb formában tető alá
hozhassam. Ez se ment. 1960. Úrnapján dr. Kovács
Vince püspök úr az A.E.H. (Állami Egyházügyi
Hivatal) megbízottjával, Katona Imre főelőadó úr-
ral helyszíni szemlét tartottak, és megegyezés tör-

tént, hogy az Iskola utcában vagy a Kultúrház előt-
ti, vagy utáni telken épül föl az új templom. 

1960. szeptember utolsó napjaiban, 28-án
megkaptam az építési engedélyt a templomra a
Monori Járás illetékes Osztályától az Á.E.H. előze-
tes engedélye alapján. 

1960. október 4-én, Assisi Szt. Ferenc napján
kezdtük meg az alap ásását. 1960 karácsonyán az
alapon már három méteres falak álltak. 

1961. májusában folytattuk a nagy munkát.
Isten segítségével csodálatosan haladt a munka, és
a jó vecsési hívek mindenben áldozatosan segítet-
tek. 1961. szeptemberében mondhattam az első mi-
sét a búcsú vasárnapján az új falak között, a kék
ég alatt a hívek nagy tömegének részvételével.

ARCHÍV FOTÓ ÉS SZÖVEG: FRÜHWIRTH MIHÁLY
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Templomépítő
Kovács István (1916-1976)

1961.  A BÚCSÚ SZENTMISÉJÉN AZ ÜNNEPLŐ SOKASÁG
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Civilvilág 2022
Igenis, cserkésznek

lenni jó!
Idén nyáron a vecsési 1044. Róder Imre Cser -
készcsapat az 5. kerület által szervezett cserkész -
nagytáborban vett részt, ahol közel 400 cserkész
találkozott. Limbóczki Ferencné, a vecsésiek őrsve-
zetője szerint valamennyi résztvevő életre szóló él-
ményekkel gazdagodott a tíz nap alatt.

De vajon tisztában vagyunk azzal, hogy kik is
a cserkészek?

– A cserkészet vallási alapokon nyugvó ifjúsá-
gi mozgalom, mely az egész világon ismert.

Korosztályai kiscserkész, cserkész, rover. El s ő -
sorban a hazaszeretet és a természetszeretet a fő
irányvonala. A cserkészélet tartást ad a gyereknek,
megtanulja, hogy nem csak jogai, de kötelességei van-
nak, erre biztosíték a tíz cserkész törvény betartása.
Tudjuk, hogy aki cserkészfogadalmat tesz, az élete vé-
géig cserkész marad – mondta Marcsi, az őrsvezető.

Úgy véli, a jó cserkész figyel az embertársaira,
tudja, hogyan kell viselkedni.

– Az 1044 Róder Imre Cserkészcsapat 1997
környékén alakult meg, Kellner János és felesége,
Anna vezetésével. Én csak az ő munkájukat viszem
tovább – mondta.

A mostani táborban a vecsési cserkészeket lá-
nyok képviselték. A tábori életet nagyon élvezték,
sátorban aludtak, elkerített részen lavórban tisz-
tálkodtak, és nem állt rendelkezésükre angol WC
sem, arról nem is beszélve, hogy esti világítást csak
az elemlámpák biztosították. Gödöllőn a Teleki Pál
cserkész parkban volt a tábor, a keretmese a
Gyűrűk ura. A rajokra bontott táborban mi a Tö r -
pök rajába tartoztunk. Csatakiáltásunk és indulónk
a legjobb volt. Kevés szebb dolog van, mint amikor
a hatalmas tábortűz körül 300-400 cserkész ül és
közösen énekel, játszik. Az érzés leírhatatlan – ele-
venítette fel a tábor legjobb pillanatait.

A mi csapatunkban is kellenének olyan fiata-
lok, akik meg tudják szólítani a gyerekeket. Nagy 

örömömre a mostani tábor hatására egyik „lá-
nyom” felvállalta a képzést, így talán könnyebb
lesz a toborzás.

Bízom benne, hogy majd nem jelent konkuren-
ciát az, hogy közel vagyunk Budapesthez, jobb
shoppingolni, mint hetente egyszer megismerni,
mit kell tenni az erdőben, vagy megtanulni a cser-
készet történetét. A sok technikai kütyü és infor-
mációdömping leköti a mai gyerekeket – mondta
Marcsi.

Vecsésen is rendszeres szereplői a városi ün-
nepségeknek, és kiemelten büszke rá, hogy a gye-
rekek tisztában vannak vele, mit jelentenek egyes
ünnepek, megemlékezések. Bár a cserkészet vallá-
si alapokon nyugszik, de ha valaki még keresi a hi-
tét, az nem akadály abban, 

CSAPATZÁSZLÓ ALATT A CSERKÉSZEK FOTÓ: VARGA

CSAPATUNK A TÁBORBAN
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hogy cserkész legyen. Amikor jön egy új gyerek,
egyből azt kérdezik: jó hogy itt vagy, de hol vannak
a társaid? És tényleg hol vannak?

SZ. GY. FOTÓ: CSERKÉSZ

Balla Péter Népdalkör 
A Balla Népdalkör 2022-es éve is elég mozgalmas
volt, 10 fontos eseményünk is adódott idén. Az el-
ső március 26-án volt az évnyitó születésnapi ren-
dezvényünk a Bálint Ágnes Kulturális Központban,
ahol számot vetettünk az előző év történéseivel, és
megterveztük a mostani esztendő programját. A
második az április 18-án tartott, Petőfi 200 ren-
dezvénysorozat nyitó rendezvénye volt a BÁKK-ban,
ahol Terék József tárogató művésszel adtunk mű-
sort. A harmadik esemény május 22-én a Lab da -
rózsa Népdalkör Népzenei Találkozója és 20.(+2)
születésnapja és cd bemutatója volt egyben. 

Majd következett az idei legfontosabb progra-
munk, a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny Elő döntője
június 4-én, amely a Vass Lajos Népzenei Szövetség ha-
gyományosan (2 évente) kiírt verseny folyamának el-
ső lépése. A Budakeszi Művelődési Központban rende-
zett megmérettetésen csapatunk nagyon jól szerepelt,
és az adható legjobb eredményt, az ARANY fokozatot
érte el, amellyel bejutottunk a jövő tavaszra tervezett
középdöntőbe. A Kárpát-medencei döntőre várhatóan
jövő ősszel kerül majd sor. Az előző ilyen versenyen
2019-ben a döntőbe jutottunk és Kiemelt Nívódíj elis-
merésben részesültünk. Jövőre szeretnénk a Vass Lajos
Nagydíjat kiérdemelni, reméljük, hogy sikerül majd!

Ezután egy kis pihenő következett, egy 1 napos
nyári tábor, ahol örömzenélés és közösségépítés
volt a fő cél. Gyűjtöttünk egy kis erőt a július 22-i,
Kisteleki Citerazenekar által rendezett Népzenei
Találkozóra, ahol több, számunkra kevésbé ismert
alföldi citerás és népdalénekes csoporttal találkoz-
hattunk. Nagyon kedves és közvetlen vendéglátás-
sal, igazi vidéki vendégszeretettel fogadtak minket
a tavalyi Szomszédoláson már megismert kisteleki-
ek. A délutáni találkozó előtt a méltán híres
Kiskunmajsai termálfürdőben hűsöltünk egy kicsit,
amely szintén egy kellemes élményünk lett. Nagyon
rövid pihenő után elérkezett a hagyományos városi
ünnepség augusztus 20-án, amire a rossz időjárás
miatt a BÁKK-ban került sor. Ezután a Vecsernye
kórus meghívására szeptember 3-án a Templomok
nyitott éjszakáján szerepeltünk, ahol az est folya-
mán 4 együttes adott koncertet az Evangélikus
templomban Vecsésen. Majd következett a már két-
szer elhalasztott XX. Vecsési Káposztafesztivál az
Epresben szeptember 24-én. A népdalkör és a cite-
razenekar felváltva szerepelt a színpadon, és Koska
György tagunk még látványos zászlótánccal is ki-
egészítette a fél órás műsorunkat. 

Legvégül november 12-13-án tettünk egy ki-
rándulást Somogy megye déli részébe, Tö rök kop -
pányba, ahol a helyi Menyecske kórussal várakozá-
son felül jól sikerült a kapcsolatfelvétel! A Csoóri
pályázatból támogatott utazásunk célja az volt,
hogy felkeressük Balla Péter egykori népdalgyűjtői
helyét, ahol 1938-ban kb. 50 népdalt sikerült leje-
gyezni és fonográf hengerre rögzíteni. Kíváncsiak
voltunk, hogy manapság ismerik-e ott a nevét, illet-
ve éneklik-e az általa gyűjtött dalokat. Sze ren csére
mindkét kérdésre igen volt a válasz! A jelenlegi
Menyecske kórus és annak elődje a Gyön gyös bok réta
is kitüntetett csoport volt, a maiak elő  adása erőtel-
jes, méltóságot parancsoló, igaz, csak hat tagjukat
hallottuk, de nagyon meggyőző volt! Természetesen
egy Balla Péter által helyben gyűjtött dalokból ál-
ló csokrot énekeltek nekünk, mi cserébe egy buko-
vinai gyűjtésű Balla bokrétával örvendeztettük meg
őket! Az általuk énekeltek közt volt egy dal, amit

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2023
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egy picit másképpen a citerazenekarunk Somogyi
csokrában mi is játszottunk, és nem tudtuk eddig,
hogy szintén Balla gyűjtés, így kedves unszolásuk-
ra a mi verziónkat is előadtuk. Ennek is nagy sike-
re volt a körükben!

A csoportot 2007 óta vezető Kuruczné Forró
Katalin és énekes társai a Hangyaházból elkalau-
zoltak minket a Helytörténeti gyűjteménynek
helyt adó tájjellegű házba, ahol a népviseletet és
a népi mesterségek és a házimunka eszközeit lát-
hattuk. Majd megmutatták a még fellelhető ős-
magyar és török időkből feltárt régészeti lelete-
ket a templomban, és az egykori török fürdő he-
lyén megkezdett ásatásokhoz is elvezettek min  ket.
Fantasztikus időutazást tettünk ezekkel a csodá-
latos amatőr helytörténész, népművelő, régész
hölgyekkel, akik mindent tudnak kis falujuk
múltjáról, és büszkék szeretett kisközségükre.
Reméljük, hogy ez a találkozás egy szép barátság
kezdete, és még lesz alkalmunk elmélyíteni kap-
csolatunkat! Mindenesetre máris meg  in vi táltuk
őket a jövő évre tervezett V. Szom szédolás Folklór
Fesztiválunkra, és ha tudunk, mi is visszame-
gyünk még ebbe a kedves, szép fekvésű kis falu-
ba, valamikor a jövő nyáron!

Népdalkörünk 2023-ban lesz 20 éves, ezt az
évfordulót szeretnénk méltó módon megünnepelni,
és a megismert népdalkincseinket továbbadni a kö-
vetkező generációknak! 

Aki szeretne velünk énekelni, keddenként
17.30-19 óráig a BÁKK Balla Péter termében meg-
talál minket, várjuk az énekelni tudó és szerető je-
lentkezőket!

KATONÁNÉ GERGELY TÜNDE ELNÖK

FOTÓK: KATONA CSABA

Labdarózsa Népdalkör
és Citerazenekar

Az idei évünk már sokkal mozgalmasabb volt, mint
a korábbi két év. Már alig vártuk, hogy ismét együtt
zenélhessünk-énekelhessünk közönség előtt. Február
19-én, a vecsési Böllérversenyen vettünk részt.

Az igazi munka utána kezdődött el. Felkészülés
a 3. CD zenei anyagának felvételére. A sok próba
meghozta gyümölcsét és egy igazán tartalmas CD-
t sikerült megalkotni. Május 22-én „Bárcsak min-
dig tavasz lenne…” –  címmel tartottuk a BÁKK
színháztermében CD bemutató koncert és jubileu-
mi műsorunkat. A programban III. CD teljes zene-
anyagát mutattuk be.

Május 28-án volt a XIV. Vass Lajos Népzenei
Találkozó és Verseny Bükkábrányban 

Bükkábrány adott otthont a verseny elődöntő-
jének. A több egyéni versenyző és még több kórus,
népdalkör közreműködésével megrendezett meg-
mérettetésnek az új kulturális központ Dudás Sán -
dor terme adott otthont. Összesen tizenhárom fel-
lépő teljesítményét értékelte a három tagú zsűri,
akik közül sokan az ország más tájairól érkeztek,
sőt a határokon túlról is jöttek vendégek.

Kora délutánra megszületett a zsűri döntése is:
mindenki arany minősítéssel zárhatta a napot,
amely egyben a középdöntőn való részvételre is fel-
jogosítja a fellépőket.

KISTELEK EMLÉKEZETES MARAD A KÖRNEK

SIKER BÜKKÁBRÁNYBAN
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Június emlékezetes marad számunkra. Június
4-én az Összetartozás Napján már hosszú évek óta
a Megmaradás Emlékműnél tartott ünnepség részt-
vevői vagyunk. Ez idén sem volt másként. Azt még
nem tudtuk, hogy alapító tagunknak, Zelei Jó zsef -
nek ez lesz az utolsó fellépése. Már ekkor is gyen-
gélkedett, és 14-én eltávozott végleg közülünk.
Nagy veszteség elvesztése, összetartó személyiség
volt. Örülünk annak, hogy felesége és unokája most
is közösségünk tagja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan június 14-én sze-
repeltünk a városi ünnepségen.

Október hónapja szúfolt volt számunkra.
Mindjárt 1-jén Dabason voltunk a IV. Szlama
László Népzenei Találkozó és XVII. Országos és
Térségi minősítőn. A rendezvényen lehetőséget kí-
náltak a csoportok számára bemutatkozásra, va-
lamint minősülésre egyaránt. A részt vevők a
KÓTA zsűrijének értékelését kapták. Mi Aranypáva
fokozatot értünk el.

Október 22-én Bugyin voltunk népzenei talál-
kozón. Régi barátainkhoz örömmel mentünk, aho-
gyan ők is nagy szeretettel jönnek hozzánk. Ezek
nagyon jó kedvű örömzenélések.

November 12-én Márton napi Székely–magyar
bált tartottunk a Temető utcai Rendezvényházban.

Csodálatos volt, hogy két év után ennyien össze
tudtunk jönni. Közel kétszázan mulattunk hajna-
lig. Most nem a Siculus együttes húzta a talpaláva-
lót, hanem a vecsési Kovács Sándor szaxofon- és tá-
rogató előadóművész és két barátja, akik Erdélyből
direkt erre a bálra jöttek el zenélni. A bálozók ma-
ximálisan elégedettek voltak a kitűnő muzsikálá-
sukkal. Köszönet a támogatók sokaságának, hogy
nagyon gazdag tombola ajándékokkal áraszthat-
tuk el a vendégeket.

Novemberben még egy hagyományosnak
mond ható meghívásnak is eleget tehettünk. A hó-
nap 20. napján Egerben, a Palócgálán mutathat-
tuk be műsorunkat. Fáradalmainkat a Szép -
asszony-völgy egyik kiváló borozójában pihenhet-
tük ki.

A hátralévő idő az adventi programokra való
felkészülést jelenti. December 11-én meghívott ba-
rátainkkal karácsonyi örömzenélést tartunk a
BÁKK-ban nemcsak a magunk, hanem a magyar
népzenét kedvelők számára is.

Másnap közösen, családi és baráti körben év-
záró ünnepséggel búcsúzunk az évtől.

ORBÁN ÉVA EGYESÜLETI ELNÖK FOTÓK: LABDARÓZSA

A KÉP JOBBSZÉLÉN ZELEI JÓZSEF
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Kisspista Színház
Az évet a Nemzeti Színházban kezdtük. A Paj -
taszínházi Szemle keretében léptünk fel, Tar
Ildikó: Láng a sötétben című darabjával január
29-én. Valamennyi előadást négy fiatal drama-
turg kísérte figyelemmel. A mi emléklapunkra a
következő szöveg került: „Gratulálunk az előadás
minden szereplőjének a kiemelkedő produkció-
hoz! A Márton Áron utolsó óráit bemutató törté-
net egyszerre volt humoros és könnyfakasztó;
minden szereplő erős színpadi jelenlétet muta-
tott. A modern és korhű kifejezések váltakozása
teret adott a püspök és a Sátán dinamikájának.
A zenei betétek felkavarnak, az ismert irodalmi
alakok megjelenése megnevettet, ám el is gon-
dolkodtat. Az egész XX. század megjelenik a da-
rabban. Köszönjük, hogy elhozták nekünk ezt az
élményt.” (Lásd 41-42. oldal)

Július 8-án, a Bálint Ágnes Mesefesztiválon
mutattuk be, a 2022-ben száz éves írónő tisztele-
tére Bálint Ágnes – Varsa Mátyás: Kukori és
Kotkoda című színjátékát az Emlékházban. Németh
Anna udvarán kevésnek bizonyult a székek száma.
500 néző szorongott a nézőtéren, az 54 perces elő-
adást többségük állva nézte végig, egy részük az
ülőhelyek mögül, mások két-három sorban a fal-
hoz húzódva. Még a színpad háta mögött is álltak.
A Fesztivál, tapsban mérhető legnagyobb sikerét,
egyértelműen ez az előadás hozta.
Kukori és Kotkoda. Szereplők:

Kresznerits Ádám, Gyurcsán Erika, Lenkefi
István, Frics Dániel, Gallen Gábor, Gombos
Gyula, Szép Dóra, Csősz Csenge, Hegedűs Ágos-
ton, Varsa Márton.

Zene: 
Lenkefi István, Kresznerits Ádám.
Szeptember 11-én lépett színre új, középisko-

lás tagozatunk (új, mert a korábbi középiskolások
időközben felnőttek). Hans Sachs két kora újkori
farsangi játékát adták elő, „Az ördögöt idéz a di-
ák” és „Az ellopott kakas” címűt. Az előadást hat-
szor játszottuk eddig, zajos sikerrel.

Hans Sachs: Farsangi játékok. Szereplők: Hegedűs
Ágoston, Csősz Csenge, Gombos Gyula, Varsa
Márton, Szép Dóra.

Zene: Kerepesi László

November 11-én beavató színházi előadást tar-
tottunk a BÁKK-ban – a „Kurázsi mama és gyerme-
kei” című Brecht drámából – diákoknak. El ját szot -
tuk a mű rövid foglalatát, közben-közben szó esett
Brechtről, megmutattuk a darab néhány érdekes for-
dulatát, diákokat hívtunk fel a színpadra, hogy saját
rögtönzéseiken keresztül ismerkedjenek meg a brech-
ti színészi játékmóddal: az elidegenítő hatással. Ez
volt a Kisspista Színház történetének 40. bemutatója.
Kurázsi mama és gyermekei. Szereplők: 

Meixner Veronika, Kresznerits Ádám, Vághy
Péter, Gallen Gábor, Nagy-Papp Krisztina, Var -
sa Mátyás. Az előadásokat tervezte: Kék Ma ja
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AZ ELLOPOTT KAKAS. SZÉP DÓRA, VARSA MÁRTON, HEGEDŰS ÁGOSTON,
CSŐSZ CSENGE FOTÓ: CSŐSZ-RADE BEÁTA

MEIXNER VERONIKA (KURÁZSI MAMA) ÉS GALLEN GÁBOR (EILIF)
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Az esztendő végén a Vecsési Egyetemisták
Kisspista Színháza tavalyi Dosztojevszkij előadását
igyekszünk felújítani (Feljegyzések az egérlyukból),
szeretnénk még ebben az évben műsorra tűzni, ha
sikerül. És, ha lesz hol.

Az előadásokat rendezte és az összeállítást ké-
szítette:

VARSA MÁTYÁS

Vecsési
Hagyományőrző
Zeneegyesület
Musikverein
Wetschesch

Muzsikusaik nagyon reménykedtek abban, hogy
dúsabb programjuk lehet már ebben az évben.
Várakozásaikban nem csalatoztak.

Fazekas József, az egyesület elnöke elmondta,
hogy tavasztól kezdődően már kezdtek visszatérni a
régi kerékvágásba. Még a decemberi hagyományos
karácsonyi hangversenyüket biztonsági feltételek
mellett, de közönség előtt és élő online közvetítésben
élvezhették a VHZ-t kedvelők. (Lásd 26-28. oldal)

Utána fokozatosan helyreállt a régi rend, az
ünnepségeket megtartották, amelyeken ők minden
esetben, már hosszú évek óta jelen vannak, és köz-
reműködésük színesíti a rendezvényt. Jeles vallási
események is újra bekerülhettek a naptárba. De a
sajátos helyzet, a járvány és az ukrán háború okoz-
ta válságos dőben új kihívás is jelentkezett. A baj-
ba jutott embereken való segítés! Ezért vettek részt
március 27-én azon a jótékonysági koncerten,
amelynek bevételét az ukrán menekülteknek aján-
lottak fel.

Március 6-án a nemzetiségi zenészeknek nagy
eseménye volt Tótvázsonyban. 

A Landesrat tisztújító közgyűlésén 49 fő kül-
döttből 45 fő jelenlétével újították meg a szekciók
vezetését. A közgyűlés az egyesület elnökének a kö-
vetkező 4 évre ismét Kreisz Lászlót választotta meg.
Két szekcióban Vecsésiek, a magas színvonalú ha-
gyományápolás elismeréseként, alelnöki tisztséget
nyertek el. Az ÉNEK szekció egyik alelnöke Fa ze -
kasné Gombár Mónika, a Wetschescher Nacht -
igallen karnagya, a ZENEKARI szekció egyik alel-
nöke Fazekas József, a VHZ elnöke és muzsikusa
lett.

Áprilisban a VHZ rendezte meg a Landesrat or-
szágos döntőjét ifjúsági zenekarok kategóriájában. A
mi zenekarunk jogot nyert az egyik szokásos, januá-
ri Landesrat gálán való fellépésre. (Lásd 66-67. oldal)

Május már bővelkedett programokban. A BÁKK
előtt térzenét adott a zenekar 8-án, 21-én a szo-
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KRESZNERITS ÁDÁM (SALAMON DAL) FOTÓK: HAVASSY GERGELY

A LEGFELSŐ SORBAN BALRÓL A HARMADIK FAZEKAS JÓZSEF, AZ ELSŐ SORBAN,
FEHÉR KABÁTBAN FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA LÁTHATÓ FOTÓ: LANDESRAT
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kásos látogatásnak tettek eleget a Péteri Bornapra.
Itt nem mellékesen a zenekar mellett a borászok is
szép sikereket könyvelhettek le. Május 29-én –
Hősök Napján, ahogyan régen is – a Hősök Ligete
avatásán emelték az ünnepség fényét, majd a
Tájházban fújták a talpalávalót.

Júniusban az Úrnapon, majd 26-án a Fel -
sőtelepi templom búcsúján kísérték a körmenetet. 

Június 25-én pedig a BÁKK Sváb-napján zenél-
hettek sokak örömére. Július a pihenés mellett a 25
éves Landesrat megünnepléséről szólt, amelyet a
Veszprém Arénában rendeztek meg. Ha augusztus,
akkor Murcifeszt, amelyet a borosokkal rendeznek
meg a zenészek Fő úti főhadiszállásán. Itt az ital a
borosok, a muzsika a zenészek reszortja. Ezúttal is
sikeres volt ez a hangulatos, nyárvégi esemény.
(Lásd 112-113. oldal)

Szeptember már a Káposztafesztre való felké-
szülésről szólt. Előtte azonban a Szent Kereszt
templom búcsú szentmiséjén, amelyen egyúttal az
egyházközség 225. évfordulóját ünnepelték, a kör-
menetet kísérték zenéükkel. Több fellépésük is volt
a két nap alatt. Szombaton és vasárnap a Hei -

matmelodie sátorban tartottak órás koncertet és
vasárnap délelőtt a templomtól vezették a felvonu-
lók sokaságát az Epresbe.

Október 6-án és 23-án a városi ünnepségen
közreműködtek. November 1-jén, Minden Szentek
napján térzenét adtak a ravatalozó előtt az ökume-
nikus áldás előtt.

Azután jön a felkészülés az év egyik kiemelke-
dő eseményére, a karácsonyi ajándékkoncertre,
ami most december 10-én lesz.

Szép volt, köszönjük!
SZALONTAI JÁNOS

Wetschescher
Nachtigallen

A tavalyi évkönyv történései közül egy nívós díj el-
nyerésének közzététele elmaradt. Most pótoljuk,
megérdemlik! Sajnáljuk és elnézést kérünk.

Minden évben a Magyar Kultúra Napján, janu-
ár 22-én adja át elismeréseit a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
(KÓTA) a nem hivatásos kórus-, zenekari és népze-
nei élet kiemelkedő képviselőinek.

2021-ben 14 kategóriában 37 díjazott vehette
át a KÓTA plakettet a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium Nagytermében rendezett díjátadó ün-
nepségen. Ebben az évben a Wetschescher Nach -
tigallen Kórus részesült abban a megtiszteltetés-
ben, hogy kiemelkedő tevékenységéért nemzetiségi
kategóriában átvehette az elismerő KÓTA-díjat.

Idézzük tovább a Landesrat honlapján megje-
lent méltatást:

A Wetschescher Nachtigallen Kórus Fazekasné
Gombár Mónika karnagy vezetésével azzal a céllal
alakult 27 éve, hogy a Vecsésen fellelhető német
népdalokat összegyűjti s továbbadja a fiatalabb ge-
nerációknak. A kórus tagjai kiváló énekesek, akik
a magyarországi és a nemzetközi fesztiválokon is
kiemelkedő eredményeket, díjakat, minősítéseket
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SZENT KERESZT TEMPLOM BÚCSÚJA FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

A FELVONULÓKAT FELVEZETI A VHZ! FOTÓ: NAGY MÁTYÁS



kaptak. Többször szerepeltek a Magyar Rádió, a
Német Nemzetiségi TV műsorában, többszörös
Arany Rozmaring-díjasok. A kórust harmonikán kí-
séri Kreisz László.

A járványhelyzet miatt a nagy létszámú kóru-
sok csak online mutatkozhattak be, viszont az át-
adó ünnepség résztvevőinek megadatott az az él-
mény is, hogy a kisebb létszámú Wetschescher
Nachtigallen Kórus produkcióját élőben is meg-
hallgathatták.

A Landesrat közössége szívből gratulál, és to-
vábbi sikeres és örömteli alkotást kíván a kórus-
nak!

FOTÓ: LANDESRAT

Polgárőrség

A polgárőrség alulról szervezett önkéntes rendszer,
mindenki térítés nélkül dolgozik, mindenkinek van
rendes munkája, és a szabadidejüket áldozzák fel
a lakosság érdekében. A helyi polgárőrség 2002-
ben alakult, 2009-ben az év egyesülete lett az or-
szágban. Tevékenységükről Hanek Gábor, a Vecsési
Polgárőr Egyesület elnöke a VT egyik számában
nyilatkozott. Ebből szemlézünk.

– A polgárőröknek több feladatuk is van, az el-
ső a közterületi járőrszolgálat, de minden önkor-
mányzati eseményt is mi biztosítunk, legyen az a
Káposztafeszt, vagy városi ünnepség. 

– Éves szinten az egyesületek rendkívül kevés
állami támogatást kapnak, ehhez jön az önkor-
mányzati támogatás, pályázati pénzek és a fel-
ajánlott 1 százalékos adó, de nagyrészt az önkor-
mányzatokon múlik, mennyire fontos nekik a tele-
pülés közbiztonsága, és tudnak-e segíteni.

–  A polgárőrök jogkörét törvény szabályozza,
ami pontosan leírja, mit tehetnek, és mit nem.
Elsősorban prevenciót végzünk, ha valamilyen jog-
sértést tapasztalunk, akkor felszólítjuk az elköve-
tőt a jogsértés megszüntetésére, avagy visszatart-
hatjuk bűncselekmény esetén a rendőrség kiérke-
zéséig, de önállóan rendőrt nem játszhatunk.

– Tavaly november első hétvégéjén tagjaink
az isaszegi polgárőrökkel karöltve 10 fővel kö-
zös szolgálatot láttak el a röszkei kollégákkal
az államhatáron. A három nap alatt 130 határ-
sértőt fogtak el a helyiekkel és a rendőrökkel
közösen.

Vecsésen nagyon jó a viszonyunk a rendőrség-
gel, és ez az önkormányzat számára is fontos. Sok
mindenre lenne még szükségünk: egy különálló
épületre, megfelelő öltözőrendszerre, tárgyalási és
oktatási kabinetteremre, plusz egy nagyon komoly
kamerarendszer is segítene nekünk 24 órás ügye-
lettel, akkor egy bejelentés után azonnal tudnánk
intézkedni. Ezért is fogadunk el minden támoga-
tást, ami munkánkat segíti.

VT INFO ÉS FOTÓ
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Vecsés város hitélete

Imahét a Krisztus-hívők
egységéért

Ebben az évben az ökumenikus imahetet janu-
ár 16–23. között tartották világszerte, így Vecsésen
is, programja az alábbi volt:

16. vasárnap 17 óra Jézus Szíve templom:
szolgált: Dömötörné Molnár Krisztina ref. lelkész

17. hétfő 18 óra Evangélikus templom
szolgált Téglási Lajos baptista lelkész

18. kedd 18 óra Szent Kereszt templom
szolgált: Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

19. szerda 18 óra Baptista imaház
szolgált: Frics Zoltán plébániaszervező diakónus

20. csütörtök 18 óra Erzsébet tér
szolgált: Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

21. péntek 18 óra Református templom
szolgált: Bakos Dávid baptista lelkész

22. szombat 17 óra Szent Erzsébet kápolna
szolgált: Dömötör Norbert református lelkész

23. vasárnap 17 óra Evangélikus templom
szolgált: Dr. Huszka Mihály rk. plébános

A koronavírus sajnos ez alkalommal is éreztet-
te következményeit, vagyis a megszorító rendelke-
zések miatt több változtatás történt a korábbi
évekhez képest. Elmaradtak a szertartás végén, a
templom elhagyásakor a lelkipásztorokkal történő
kézfogások és a templomkertbeli kötetlen, baráti
beszélgetések. A templomban üresen kellett hagy-
ni a kijelölt helyeket, szájmaszkot viseltünk, és vol-
tak, voltunk, akik egészségi állapotuk miatti okból
nem tudtak részt venni. Ezeket „mellékes” dolgok-
nak véljük, pedig nagyon fontosak, különösen, ha
a cél, hogy a különféle felekezetek együtt imád-
kozzanak az egyetlen Istenhez. Mikor volna erre
nagyon szükség, mint az imaheteken.

Az első közös imahét 1968-ban volt, témája:
Urunk dicsőségének magasztalása (Ef 1,14). A ’68-
as imahét óta az idei az 54. volt, s ennek imaanya-

gát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. Az
imahét jelmondata: „Maradjatok meg szeretetemben,
és sok gyümölcsöt teremtek.” (Jn 15,5 – 9.).

Szerintem – végignézve a korábbi 53 jelmon-
datot – talán ez volt az egyik legfontosabb és leg-
szebb témája az eddigi imaheteknek.

Jézus több alkalommal is beszélt 3 éves tanítói
körútja során a szőlőtő és szőlővessző csodálatos
és szükséges kapcsolatáról. Valószínű, mindnyájan
találkoztunk már elhagyott, elhanyagolt szőlővel,
ahol a szőlőtőkék kezeletlenül álltak, a szőlővesz-
szők megmetszés és kötözés nélkül a földön kúsz-
tak, a szerető gondoskodás elmaradása miatt, így
végül eltaposták őket. Érthető, hogy termés nem
volt rajtuk, szüretelni róluk nem lehetett. Pedig az
éltető napsugár és az áldott eső ezeket a vesszőket
is érte, éppen úgy, mint a nem is olyan messze lévő
kezelt, sok munkával és szeretettel gondozott táb-
lákat. Itt bő termést lehetett betakarítani, és finom
bor készülhetett belőle. Nem véletlen, hogy az Úr a
búzából készült kenyeret és a szőlőből készült bort
választotta ki arra, hogy átváltoztatás után szent
testének és szent vérének külső jegyei legyenek.

János apostol evangéliumának 15. fejezetét Jézus
ide vonatkozó szavaival kezdi: „Én vagyok a szőlőtő s
Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem
hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely te-
rem, megtisztítja, hogy még többet teremjen.”

BALRÓL: HUSZKA MIHÁLY RK. PLÉBÁNOS, HEINEMANN ILDIKÓ EVANGÉLIKUS,
DÖMÖTÖR NORBERT ÉS DÖMÖTÖRNÉ MOLNÁR KRISZTINA

REFORMÁTUS LELKÉSZEK
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Majd folytatja az imahét mottójával: „Én va-
gyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem ma-
rad, s én benne, az bő termést hoz. (…) Aki nem
marad bennem, azt kivetik, elszárad, a tűzre vetik
és elég. Ha bennem maradtok és tanításom is ben-
netek marad, akkor bármit akartok, kérjétek és
megkapjátok. (…) Amint engem szeret az Atya,
úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg szere-
tetemben.” Aztán szokatlanul, a téma fontossága
miatt így folytatja Jézus: „Az az én parancsom,
hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek ben-
neteket.” (Jn 15, 1-17)

Az imahét ugyan elmúlt, de az imanyolcad gon-
dolatairól elmélkedhetünk bármikor. Az egységben
növekednünk kell. Az, hogy Jézus bennünk marad,
s mi őbenne, kötelez minket az egység és a megbé-
kélés útjának követésére.

Urunk, újítsd meg bennünk az egység iránti
vágyat, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez
egyesít bennünket.

Ámen.
SZÖVEG ÉS KÉP: NAGY ISTVÁN ELEK

Óvárosi Római Katolikus
Plébánia

Jézus Szíve
Plébániatemplom

2220 Vecsés,
Petőfi tér 1.

Szent Kereszt
Templom

2220 Vecsés,
Jókai Mór u. 70.

Elérhetőségek:
Telefonszám: 06-29 350-364

Mobil: 06-30 388-04 56
E-mail:  huszka.mihaly@vaciegyhazmegye.hu

Irodai szolgálat:
Hétfő 16:00 – 17:30

Péntek: 16:00 – 17:30
és szentmisék kapcsán

Anyagilag is támogatható az egyházközség élete:
OTP: 11742283-20034395

Nehéz idők. Mondhatjuk teljes joggal, hiszen a
majd kétéves járvány után a közelben dúló háború
okozta menekültáradat ellátása jelent újabb fe -
ladatot a társadalomra. A határon vagy éppen a
vasútállomásokon megjelenő menekültáradat ellá-
tásában döntően az egyházak, az önkéntes segítők
járnak az élen. Ez is adta az apropót, hogy a ve-
csési katolikus egyháznál arról érdeklődjünk, mi-
lyen állapotban vészelték át a járványos időket és
milyen terveket szőnek az idei évre?

Vecsés legrégebbi egyháza, a római katolikus
Óvárosi plébánia vezetője, dr. Huszka Mihály plébá-
nos atya szavai óvatos optimizmusról árulkodnak. 

– Nehéz idők voltak, sok új kihívással kellett
megküzdenünk. Hálásan köszönöm a WTV segítsé-
gét, hogy felvették a szentmiséket előtte, majd azo-
kat vasárnap délelőtt bemutatták a tévében. Az
újabb hullámnál a zoom segítségével vasárnap dél-
előttönként közel 100 családdal találkozhattunk a
közösségi médiában és ilyen módon tarthattunk
szentmiséket. Egészen biztosan ennek is köszönhe-
tően a hívek együtt maradtak. Karitász és lelki cso-
portjaink is el tudták látni feladatukat. Ami érde-
kesség, hogy a vallás gyakorlásának ez a módja,
mintha kicsit elkényelmesítette volna a híveket, de
az újra beinduló programjaink, az elsőáldozásra és
a bérmálásra való felkészítés és az élő, templomban
átélt szentmisék, áldozások élménye visszahozza a
régi életünket. Ennek első lépése a húsvéti nagyhét
teljes hitében való átélése lehet két év után.

Mihály atya elmondta, hogy jeles események
várnak a plébánia híveire. Szeptember 18-án, a
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Szent Kereszt templom búcsúján ünneplik az egy-
ház vecsési születésének 225 éves jubileumát ün-
nepi püspöki misével. Erre az alkalomra tervezik a
bérmálást is, és október első vasárnapjára az első-
áldozást. 

A járvány okozta élő misék elmaradása abban
jelentett előnyt, hogy a Szent Kereszt templom tel-
jes belső megújulása a karantén ideje alatt megva-
lósulhatott. A templom külső színezése és a lépcső
újra lapozása a közeljövőben készül el, anyagi aka-
dálya nincs. Január 30-án a szélvihar károkat oko-
zott a Jézus Szíve templom tetőzetén. Kúp és lemez
palákat szakított le. Ezek megjavítását kormány-
zati segítségből tudjuk megvalósítani.

Ha megnyitjuk a plébánia honlapján az aktu-
ális hírlevelet, akkor két felhívást is olvashatunk.
Folyamatos gyűjtést tartanak a háború menekült-
jei számára, és más időszakban a vecsési rászorul-
tak részére is. A hírlevél kezdő sora már régóta az,
hogy kérik Szent József közbenjárását egy római
katolikus óvoda megépítéséhez.

– Hosszú idő óta dédelgetett tervünk, hogy a
Fő utcai régi plébánia épülethez tartozó területen
– de nem a régi plébánia épületében, mert az tér-
ségi, egyházi feladat ellátását szolgálná – egy
fenntartásunkban működő óvoda épülhessen. Cso -
dálatos dolog volna, ha Vecsésen egy óvodától gim-
náziumig terjedő római katolikus nevelési-oktatá-
si intézmény hálózat működhetne. Nagy áttörés-
ként kell értékelnünk, hogy a püspökségen elvi
döntés született arról, hogy az EKIF (Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főigazgatósága) megépíti ezt a
75 fős óvodát az államtól kapott egyházi támoga-
tási keretből. Selmeczi Zoltán főigazgató úr bizto-
sított bennünket erről, a megbeszélésen jelen volt
városunk polgármestere is.

Az óvodához annyit hozzá kell tenni, hogy az
állam az egyházi óvodákhoz ugyanúgy biztosítja a
forrást, mint az állami fenntartásban lévő óvodák-
hoz. A plébános úr hozzátette, hogy természetesen
más gyülekezek gyermekeit – ahogyan a Petőfi is-
kolában is – szeretettel várják. 

A megvalósulás elindításához az önkormányzat
támogató igénylése kell a püspökség felé. Reméljük,
hogy a járvány megszűnése után, amint az élet a
normális medrébe kerül, ez is megtörténik.

SZALONTAI JÁNOS

Megtörtént a külső felújítás
A cikkben jelzett külső felújítás a tavasz során meg-
történt. A célra 13,5 millió forint állami támogatást
kapott a Vecsés Óváros Plébánia. A külső rekonst-
rukció tartalmazta a vakolat felújítását és festését,
az eresz és a széldeszkák felújítását és újrafestését,
illetve a főbejárat előtti műkőlépcső részleges fel-
újítását, továbbá a bejáratnál felállított kőfeszület
megtisztítását is elvégezték.

2022. szeptember 18-án Varga Lajos váci se-
gédpüspök által celebrált szentmisén adtak hálát
a Gondviselésnek, hogy megünnepelhették az egy-
házközség 225 éves fennmaradását. Ezzel kapcsola-
tosan olvashatnak a 234-237. oldalon.

KAL INFO

ÓPLÉBÁNIA UDVARÁN LENNE AZ ÓVODA

A 225 ÉVES ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZŐ BÚCSÚI PÜSPÖKI SZENTMISE

FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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Bérmálás a szentmisén
A katolikus egyházban a bérmálás (latinul
confirmatio, jelentése megerősítés) olyan szertar-
tás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján
közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó
számára. A Szentlélekben megerősítés keresztény
felekezetek által használt általános elnevezés. A ró-
mai katolikus egyház bérmálkozásnak nevezi, a ke-
resztyén egyházak konfirmációnak hívják.

A római szertartásban a keresztség után éve-
kig tartó hitoktatást követően kapják a bérmálást
és az eucharisztiát, mely keresztény beavatásuk
csúcspontja.

A bérmálás szentségét felveheti minden meg-
keresztelt, de még meg nem bérmált személy.

A búcsúi szentmisén három gyermek vehette fel
a bérmálás szentségét Varga Lajos váci segédpüs-
pök atya által. Balogh Zsófia, Gábos Csenge és
Pfeiffer Balázs élhette át hitük Szentlélek általi
megerősítését.

– SZAJAN – FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Elsőáldozás a Jézus Szíve
Plébániatemplomban

Október 2-án 28 gyermek vette magához az
Oltáriszentséget ünnepélyes szentmise és elsőáldo-
zás keretében a Vecsési Petőfi téri Jézus Szíve plé-
bániatemplomban.

Nagyon ritkán látható ilyen zsúfoltan a temp-
lom. A gyerekek fegyelmezetten viselkedtek és fel-
készülten, tiszta lélekkel várták, hogy az Úr Jézus
betérjen a szívükbe.

Dr. Huszka Mihály plébános atya úgy szólt a
gyerekekhez, mintha egy nagyapa mesélne el egy
kétezer évvel ezelőtt megtörtént igaz történetet.
Hangsúlyozta, hogy a gyerekek hitre való nevelésé-
ben a szülők, a hitoktatók és a papok egymás mun-
katársai kell, hogy legyenek. Felhívta a figyelmet a
szentmise-látogatás fontosságára az elsőáldozás
után is, valamint az esti ima és a Szentírás olvasá-
sának jelentőségére. Úgy fogalmazott, illetve idé-
zett, hogy „a szentáldozás sztráda a Mennyország
felé”.

A 28 elsőáldozó a Petőfi Sándor Római Ka -
tolikus Általános Iskola és Gimnázium 4. évfolya-
mának, valamint a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolának aláb-
bi tanulói voltak:
Antal Kata, Bagi Máté, Boga Szilárd, Boros Benett,
Böjte Nimród, Dénesi Attila, Fazekas Noémi, Ghas -
semi-Nejad Jázmin, Hajbel Ádám, Huber Dorottya,
Hursán Lena Anna, Kállai Gergő, Kohr Józ sef Hunor,
Koplányi Ádám, Lehoczki Linett, Lip csei Dávid,
Matheisz Annamária, Mayer Do rottya, Moldovai
Károly, Papp Sára, Sándor Dóra, Scheiling Alina,
Selmeczi Ádám, Tábi Brigitta, Tóth-Berényi Áron,
Vass Bence, Vennes-Lázár Dániel, Zsiga Ramóna
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Köszönetet szeretnénk mondani Huszka Mihály
atyának és a hitoktatóknak, Koncsikné Szilvay
Anna Panni néninek, Vrankó Gézáné – Kati néni-
nek és Peresáné Kállay Georginának, akik segítsé-
gével a gyerekek felkészültek a szép és emlékezetes
eseményre.

Örömteli ünnep volt a gyerekek, a családok, s
az egyházközség számára is.

SZÖVEG: PAPP ANDRÁSNÉ VÉG BERNADETT

FOTÓ: SERENITY TEAM

Mihály Atya köszöntése 
Bensőséges, családias és nagyon szép ünnepségen
vehettünk részt augusztus utolsó napján a Jézus
Szíve templomban, az esti szentmisén: Huszka
Mihály atyát köszöntöttük 70. születésnapja alkal-
mából.

Mihály atya hálát adott mennyei gazdájának,
az Úrnak a 70 év életadó kegyelmeiért, de hálát
adott hívei imádságaiért is, mert ez is szükségelte-
tik az eredményes papi munkához. A templom zsú-
folásig telve volt – ahogy mondani szokták –, még
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. Nem -
csak a plébánia hívei jöttek el, hanem szinte min-
denki, aki időt tudott szakítani rá.

Po l gár mes terünk, Szlahó Csaba méltatta szük-
séges és eredményes munkáját, majd a Petőfi
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium vezetősége és a másik plébániák kép-

viselői köszöntötték. Az ünnepélyes, meleg hangu-
latból érezni lehetett, hogy legszívesebben minden
résztvevő örömmel adta volna át ajándékát és kö-
szöntését, gratulációját egy-egy kézfogás erejéig.
(Sokan, nagyon sokan voltunk, erre nem kerülhe-
tett sor.) 

Mihály Atya 2009. szeptember 15-én, azaz 13
éve került Vecsésre, a Jézus Szíve Plébániára. Még
jóformán „meg sem melegedhetett”, amikor fő-
pásztora, Beer Miklós püspök úr 2010-ben megbíz-
ta a Falusi Óplébánia Szent Kereszt templom ellá-
tásával is úgy, hogy a két plébániát egyesítette. S mi -
vel az Erzsébet téri Irgalmas Jézus Plébánián nem
volt felszentelt pap, a főpásztor Mihály atyát bízta
meg, hogy az ottani hívek részére szentmisét mu-
tasson be, és a gyónási lehetőséget is biztosítsa, a
Halmi-telepi Szent Erzsébet kápolna ellátásával
együtt. Így az atya lelkipásztori munkája lényege-
sen több lett, nem is számítva a Petőfi iskola fele-
lősségteljes plusz munkáját, mivel az intézmény
egyházi fennhatóság alá került. És – reméljük –
hamarosan munkája, teendői, felelőssége még gya-
rapodni fog az egyházi óvoda elkészültével. Ha em-
beri ésszel mérjük fel tennivalóit - különösen mű-
ködése kimagasló fokát és intenzitását is figyelem-
be vesszük, akkor emberileg lehetetlennek tar tanánk.
De az ünnepségen tapasztalhattuk hívei odaadó
szeretetét, készségét az együttgondolkodásra és
együttműködésre, akkor már megértjük mosolygó,
reményteljes, készséges hozzáállását minden fel-
adathoz és mindenkihez. 

Nem véletlenül olvashatjuk a mise végén kapott
emléklapon Teréz-anya szavait, aki az Úr gondola-
tait továbbítja felé: „Az embereknek szükségük van
segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis
segíts! A legjobbat add a világnak abból, amid csak
van, s ha verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat
add a világnak, amid csak van!” 

A szentmise végén, közös agapén fogyaszthat-
tunk a hívek által hozott finomabbnál, finomabb
süteményekből. 

Biztos, már többen is felfigyelhettek Mihály
atya szentbeszédeire: örülhetünk, hogy ilyen ma-
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gas szintű, de mindenki számára érthető formában
hallhatjuk hetenként az Úr tanítását. Az atya ezzel
tiszteli meg vecsési híveit, s ezt köszönték meg a
hívek szerdán este őszinte ragaszkodásukkal, sze-
retetükkel. 

Urunk, Istenünk, éltesd hűséges szolgádat,
Mihály atyát, bőséges kegyelmeddel még számos
éven át. És talán lehetünk önzők egy kicsit: add,
hogy közöttünk, Vecsésen szolgálhasson téged mi-
nél több éven át, mert nagy szüksége van rá egész
városunknak! 

Kedves Mihály atya, foglalj továbbra is ben-
nünket imáidba, hisz hűséges híveid szeretnénk
maradni! Isten éltessen! 

NAGY ISTVÁN ELEK FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

Emlékek a plébánia életéből

Vecsési Református
Egyházközség

Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Telefon: 06-29 350-643

E-mail: vecsesi.ref@gmail.com
Honlap: vecsesi.ref.hu

Facebook: Vecsési Református Egyházközség
Lelkipásztorok:

Dömötör Norbert és Dömötörné Molnár Krisztina
Főgondnok: Szabó Dénes

Alapítvány:
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Adóazonosító szám: 18689390-1-13

Állandó heti alkalmaink:
Istentiszteletek:

Vasárnaponként – 10 órától a vecsési refor-
mátus templomban (Árpád u. 6.).
Gyermek-istentiszteletek: párhuzamosan a
vasárnapi istentisztelettel

Egyéb hétközi alkalmak:
Imaóra:
keddenként 18 órától a parókián
Istentisztelet: 
páros héten szerdán 10 órától
a Gondozási Központban
Fiatal Felnőtt Bibliaóra:
páros héten szerdán 18:30-tól a Petőfi utca
2./a szám alatt
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Bibliaóra:
péntekenként 18 órától a parókián
Kézműves Kör:
szombatonként 15 órakor a Szabadkai utca
85. szám alatt

Ifjúsági Bibliaóra:
páros héten szombaton 16 órától a parókián
Jézus mondja: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-

radtatok és meg vagytok terhelve és én megnyug-
vást adok nektek...” Mt 11,28.

Jézus hívását továbbadva, szeretettel várunk min-
denkit vasárnapi istentiszteleteinkre és hétközi alkal-
mainkra gyülekezetünk közösségébe, ahol Vele, a ki-
rályok Királyával és uraknak Urával, Jézus Krisztussal
találkozhatunk, aki megváltott minket, meggyógyít-
ja életünket, helyreállítja kapcsolatainkat!

A 2022-es év eseményeiből:
Az elmúlt évben is sok alkalom és esemény színesí-
tette gyülekezetünk életét. Istennek adunk hálát,
hogy Ő a járvány és a szomszédban dúló háború
árnyékában is megtartotta gyülekezetünket, sőt ál-
dásában is részesített minket. Két ilyen áldást sze-
retnénk most megemlíteni, két alkalmat, melyek
gyülekezetünk nagy örömére szolgáltak:

Június 17-től 19-ig közel 40-en gyülekezetünk-
ből egy nagyon szép hétvégét tölthettünk el Ba -
latonszárszón gyülekezeti táborunkban, ahol szin-
te minden korosztály képviseltette magát. A feltöl-
tő pihenésről volt szó: hogyan lehet a pihenésünk
testileg, s legfőképpen lelkileg feltöltővé. Így csen-
desedtünk el Isten igéje mellett is, abból is útmu-
tatást nyerve.

Beszélgettünk, kirándultunk, játszottunk, für-
dőztünk, fociztunk, és persze jobban megismertük
egymást és Istent is. Az Ő kegyelméből olyan áldott
volt a hétvége, hogy 2023-ban is ugyanide tervez-
zük családi, gyülekezeti táborunkat, melyre szere-
tettel hívogatunk mindenkit!

Egy másik alkalmat is megemlítünk a közel-
múltból. November 6-án családi istentiszteleten és
egy ún. gyülekezeti szeretetvendégségen lehettünk
együtt. A családi istentiszteleten a vendégszeretet-
ről hallottunk, és arról, hogy Isten maga hív meg
bennünket Krisztus által az ő mennyei lakomájára.

Ezután lehettünk együtt hosszú idő után újra
gyülekezeti szeretetvendégségben, ami azt jelen-
ti, hogy az istentiszteletet követően még együtt
maradtunk egy közös sütizésre, teázásra, beszél-
getésre.
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Jó volt együtt lenni, jobban megismerni egy-
mást, végre nem elrohanni az istentisztelet után,
hanem megélni az egymással való közösséget ilyen
formán is.  Áldjuk Istent, hogy mindeközben újra
megtelhetett gyülekezeti házunk nagyterme is, ahol
a reggeli előkészületek után már terített asztal várt
bennünket! Istené legyen ezért is a dicsőség, mert
„Boldog az, aki Isten országának vendége”!

KÉP ÉS SZÖVEG: REFORMÁTUS

Vecsési Bárka Baptista
Gyülekezet

Az idei év a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet éle-
tében a korábbi évek szokásához híven a karácsony
utáni pihenéssel kezdődött. 2021-ben is sok rászo-
ruló családnak tudtuk szebbé, emlékezetesebbé
tenni az ünnepet, ami sok figyelmet, időt és ener-
giát kivett a szolgáló csapatból, így jól esett az új
évi csendesebb napok érkezése.

Az ökumenikus imahét aktív tagjaiként aztán
pezsgő napok következtek, vendégként és vendég-
látóként egyaránt belefolytunk a rendezvénybe.

Az év első két hónapja máskülönben a szoká-
sos módon zajlott, tervezni kezdtük a nyári tábo-
rokat és programokat, amikor váratlanul kitört a
háború Ukrajnában.

Ez alaposan felforgatta a mindennapokat az
egész országban, természetesen nálunk is.

Az első napokban a gyülekezet lelkipásztora,
aki a Magyarországi Baptista Egyház külügyi szak-

titkára is, többször járt a határnál és a kárpátaljai
régióban, hogy hivatalosan informálódjon az ese-
ményekről. Ugyanakkor baráti látogatások is vol-
tak ezek, hiszen a zápszonyi, beregszászi közössé-
gekkel már egy évtizede partneri kapcsolatban ál-
lunk. Igyekeztünk gyorsan felmérni a szükségeket
és a lehetőségeket, majd megszervezni a segítség-
nyújtást. 

Sok baptista testvérünk úgy döntött, hogy
Kárpátalján marad, őket rendszeresen támogatjuk
azzal, amire szükségük van.

Jó kapcsolatot ápolunk a Baptista Sze re tet -
szolgálattal, amelyik a több évtizedes rutin és a ha-
tárhoz közeli lerakatának hála elsőként állított fel se-
gítő pontot a beregsurányi határnál, hogy a mene-
külőknek ételt, szállást, ruházatot és tanácsadást
nyújtson. Később  a kormány döntése szerint, ez a
határátkelő másik segélyszervezethez került, és a
baptisták a tiszabecsi határátkelőt kapták meg, ami
a legnagyobb forgalmú mind közül. A baptista kö-
zösség összetartását mutatja, hogy rövid idő alatt
olyan mennyiségű adomány gyűlt össze, amihez már
új raktárakat kellett bérelni. Sokan mások is a bap-
tistákra bízták adományaikat, akik a mai napig he-
tente 1-2 kamionnyi élelmiszert, higiéniai terméke-
ket, használati cikkeket, gyógyszert és minden más
szükséges dolgot visznek át a határon és osztanak
szét a magyarok és az oda menekült ukránok között.
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Bár mi magunk is részt vettünk ebben a munká-
ban, a gyülekezet élő és közvetlen kapcsolatrendsze-
rének hála személyesen is vittünk és viszünk szinte
minden hónapban partner gyülekezete inknek ado-
mányokat, legutóbb éppen pro  fesszionális  szü   ne t -
mentes tápot és hozzá való akkumulátort, hogy egy
hosszabb áramszünet esetén is működtetni lehessen
a keringető szivattyúkat. Erre azért van szükség, mert
felkészültek rá a kintiek, hogy esetleg az imaházak-
ban telelnek át majd mindazok, akik otthonukban
csak gázzal vagy villannyal tudnának fűteni.

Segítettünk autóvásárlásban is, papírok inté-
zésében, jelenleg pedig egy kárpátaljai magyar kis-
lány szemműtétjét próbáljuk valóra váltani, ami -
jogosultságok híján - a magánegészségügy révén
oldható csak meg. A gyülekezet több tagja komoly
erőfeszítéseket tesz a vizsgálatok és műtéti költsé-
gek előteremtésére, hozzák-viszik a gyermeket és
az édesanyját, gondoskodnak róluk.

A háború kitörésének első heteiben sok kár-
pátaljai magyar és roma menekült át a határon,
akiknek az ellátására az egész ország megmozdult.
A vecsési önkormányzat meghívására mi is részt
vettünk válságtanácskozáson, ahol a városi civil és
szakmai szervezetekkel, egyházakkal közösen pró-
báltuk a lehetőségeket és tennivalókat összehan-
golni. Részt vettünk a megvalósításban is, bár olyan

gyorsan változtak az események, hogy mire valami
beindult, néha már másra volt szükség.  

Az Új esély Központtal együttműködve mi is
részt vettünk menekültek elszállásolásában és ét-
keztetésében. Több roma család lakott a temető ut-
cai ingatlanban két hétig, akiket alapos előkészítés
után sikerült a vecsési gyülekezet gondnokságára bí-
zott pestlőrinci imaház épületében el szállásolnunk.
Másfél hónapig gondoskodtunk ott 22 főről, egé-
szen addig, amíg a papírjaik rendeződtek, és mun-
kát, illetve lakhatást intéztünk számukra Deb -
recenben, végül az átköltözésben segítettünk nekik.

A helyükre egy fiatal magyar család érkezett,
akik azóta is ott laknak az imaháznál 3 kicsi gyer-
mekkel, és dolgoznak, építik fel az új életüket
Magyarországon. Menet közben családoknál is meg-
fordultak néhány napos vagy hetes időközökre ma-
gyar és ukrán menekültek, akiket a gyülekezet tag-
jai saját költségen, szeretetből és emberségből be-
fogadtak magukhoz. Van olyan család, aki így lakik
ott hosszú távon valakinél, és várja a háború végét,
hogy hazatérhessen.

Ezekben a zűrös hónapokban nagyon lélek-
emelő volt látni, hogy milyen sok szeretet és kö-
nyörület van a vecsési emberekben, akik gyakran
ismeretlenül is megkerestek minket, hogy segítsé-
get ajánljanak fel. Bútor, ruha, élelmiszer, vegyiárú,
babaholmi, gyógyszer, játék, pénz és még ki tudja
mennyi minden formájában nyilvánították ki em-
berségüket a menekültek felé. 

A háborúnak még nincs vége, a támogatások
ezekben a napokban is folyamatosan mennek ki
a határon túlra, és mindenki próbál készülni a
télre, sokan félnek, bizonytalanok. Ezért imád-
kozunk értük, és bátorítjuk őket a fizikai segít-
ségen túl.

A háborún túl is van élet, és így a nyár elején
tudtunk gyülekezeti kirándulást szervezni, gyer-
mekeknek programokat kreálni, amik közül a leg-
nagyobb a Bibliai Családi Park. Szeptember elején
állítottuk fel a parkot a focipálya melletti edzőpá-
lyán, és ide hívtuk a családokat ingyenes szórako-
zásra. Sokan jöttek, újak is, és olyanok is, akik már

EGY CSOPORT GYERMEK, AKIK UKRAJNÁBAN ÉPPEN TANSZEREKKEL TÖLTÖTT

SÁRGA ZSÁKOS ADOMÁNYT VISZNEK ÁT
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az elmúlt években is voltak, és nagyon várták az
újbóli lehetőséget. Öröm volt látni, hogy ezúttal is
több, mint 150 gyermeknek és szüleiknek, nagy-
szüleiknek szerezhettünk pár boldog órát.

Az új iskolai tanévhez hangolva az istentiszte-
letekkel párhuzamosan újra indult a vasárnapi is-
kola több korcsoportban, van patchwork klubunk,
zenei estünk Szól a Csend néven, hétközi bibliata-
nulmányozásunk és fiataloknak szóló programunk
is, évek óta az Idősek Gondozási Központjában is
rendszeresen tartunk áhítatokat. 

Készülünk a karácsony előtti segélyezési akci-
ókra. Idén is közreműködünk a Baptista Sze re -
tetszolgálat cipős doboz akciójában, és ezen túl is
tervezünk segíteni a településen és a környéken
élőket, a kárpátaljaiakat.

Minden alkalmunk nyitott, és örömmel látjuk
azokat, akik Istent keresik, közösségre vágynak,
vagy csak kíváncsiak ránk. Az interneten is elérhe-
tőek istentiszteleteink videómegosztón és a közös-
ségi médiában. 

Elérhetőségeink: 2220 Vecsés, Mátyás utca 6.,
www.vecsesi-barka.hu; vecsesbarka@gmail.com
illetve a facebookon és a youtube-on is saját olda-
lunk van Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet néven.

TÉGLÁSI LAJOS, LELKIPÁSZTOR

Irgalmas Jézus Plébánia
Befejeződött az Erzsébet téri
templom teljes felújítása

A két évvel ezelőtt történt belső felújítást kö-
vetően most külsőleg is teljes egészében megújult
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom.
Az épület falaira szigetelés is került, így nem csak
esztétikai megújulásról beszélhetünk, a templom
energiafogyasztási mutatói is javultak. 

Megvolt az az előnyünk, hogy az épület nem áll
védettség alatt, így nagyobb szabadságunk volt a
felújítást illetően. Gyakorlatilag a legnagyobb mun-
ka a templom külső burkolása volt. A fal elég rossz
állapotba került az évek alatt, ezért az a döntés
született, hogy jobb lesz szigetelést rakni az épü-
letre. Ezáltal a templom hőmegtartó képessége is
javult, amit már most érzékelhetünk. A nyílászá-
rókban is szigetelt üvegek vannak, így összességé-
ben jelentős javulást tapasztalhatunk a belső hő-
mérséklet tekintetében – mondta el a plébániát ve-
zető Frics Zoltán plébániaszervező diakónus.

A templom külsejének egységes megjelenése
miatt néhány ablakot is kicseréltek, továbbá a

BIBLIAI CSALÁDI PARK MEGNYITÁSA
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homlokzaton lévő körablak felújítása is megtörtént.
Megújult a templom bejárati ajtaja, a fölötte lévő
előtető és a bejárat világítása is. A munkákat
ugyanaz a vállalkozó végezte, aki korábban a
templom belsejét is felújította. Az együttműködés
most is nagyon jó volt, a vállalkozó még arra is te-
kintettel volt, hogy a templomi alkalmakat ne za-
varják a zajjal járó munkálatok. 

A felújításra 15 millió forint állami támogatást
kapott a plébánia, ami fedezte a munkálatok nagy
részét, de az építőiparban tapasztalt jelentős ár-
emelkedések miatt adományokból kellett kiegészí-
teni a pályázaton elnyert összeget. 

Frics Zoltán elmondta, a templom tetejét 2011-
ben lecserélték, így a korábbi belső és a mostani
külső felújítás végeztével elmondható, hogy az
Erzsébet téri templom bő tíz év leforgása alatt tel-
jes egészében megújult. 

Elérhetőség:
Irgalmas Jézus Plébánia 

2220 Vecsés, Erzsébet tér 2.
Telefon: 06-30 792-6986

Email-cím:
vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu

internet:
vecses.vaciegyhazmegye.hu, vagy:

www.vecses-irgalmas.vaciegyhazmegye.hu
irodaidő:

hétfő, szerda, péntek:  9.00–11.00
sürgős esetben a fenti telefonszám hívható

VN FOTÓ: VARGA

Bérmálás és elsőáldozás
A plébániatemplomban két jeles alkalom is volt az
év során. Május 22-én püspöki szentmise keretében
volt bérmálás. Varga Lajos váci segédpüspök atya
által hat fiatal vehette fel a bérmálás szentségét.

Szeptember 11-én, szentmisén hét gyermek jut-
hatott az Oltáriszentség felvételéhez elsőáldozás al-
kalmával.

BÉRMÁLÁS

ELSŐÁLDOZÁS FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK

A férfit férfivá neveli a világ, saját maga, a
nőt szülői, nevelői, férje. És ez így van he-
lyesen, lélektanilag. Amely nőt a világ nevel,
azt rendesen el is rontja, s amely nő önma-
gát neveli, az aligha tud boldog lenni; mert
a nő boldogsága éppen gyöngeségében áll s
azon öntudatban, hogy nálánál erősebb lé-
nyek őt pártolják, védik, szeretik, mert
gyönge
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Vecsési Evangélikus
Egyházközség

A Lélek gyümölcse
Missziói gyülekezeti nap Vecsésen az evangélikus
gyülekezetben.

Templomunkban március 21. óta működik a
Menekült gyerekek iskolája a Sátor suli egyesületünk
szervezésben. Éppen ezért született meg az ötlet, hogy
egy olyan missziói napot tartsunk, ahol a kárpátaljai
roma testvéreinkkel együtt hallgathatjuk Isten igéjét.
Amikor ezt az alkalmat elkezdtük tervezni, még itt
volt köztünk Nagy do bronyból Ámit Gyula és a felesé-
ge, de mire magvalósítás nap ja elérkezett, ők már ha-
zautaztak. A suli viszont jelenleg is működik, cigány-
gyerekek járnak nap, mint nap a templomunkba ta-
nulni. Így május 22-ére meghívtuk a Vecsésen lakó
roma családokat is. Sajnos, közülük csak ketten jöt-
tek el, de így is áldott és szemléletformáló napunk volt
vasárnap. Isten különösképpen formálta ezt az alkal-
mat. Szeverényi János missziói lelkész, aki az igehir-
detés szolgálatát végezte volna, megbetegedett, de
utolsó pillanatban igent mondott megkeresésünkre
Bakay Péter cigánymissziós lelkész.

A napot istentisztelettel kezdtük, ahol a Ve -
csernye kórus vezetésével gitáros könnyűzenei éne-
keket énekeltünk a hagyományos liturgia helyén. A
kórust vezette és fuvolajátékkal az énekszámokat
színesítette Koczor Kinga. Gitáron Szucsák Tamás
kísérte az énekeket.

Az imádságokat és az igét a gyülekezeti tagok
olvasták fel. Bakay Péter a Galata levél alapján a
Lélek gyümölcseiről prédikált. Arról beszélt, hogy a
test cselekedeteivel szemben amik rombolnak, tönk-
retesznek és ölnek, Isten gyermekei csodálatos aján-
dékban részesülnek a Lélek által. Ezek a gyümölcsök
nem időszakiak, nem romlanak meg, nem kukaco-
sak, hanem életet adnak, táplálnak, soha el nem
fogynak. A kilenc gyümölcs: szeretet, öröm, békes-
ség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás, olyan gyümölcsök, amik itt, a kö-
zösségünkben, a misszióban, a cigánymisszióban
teremnek meg, amikor Isten egymáshoz vezet min-
ket. Így nekünk, sosem szabad felednünk, hogy
nemcsak azért vagyunk együtt, hogy jól érezzük
magunkat, hanem küldetésünk van, és ennek a ve-
csési közösségnek is meg kell találni a küldetését,
misszióját, és ha Isten így akarja, akkor éppen a ci-
gányság felé, de mozdulnunk kell. Nem maradha-
tunk ülve, nem lehetünk csak magunkat tápláló
közösség.

Az istentisztelet után három csoportban mélyí-
tettük el az igehirdetésben hallottakat. Bakay Pé -

AZ
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ter, Koczor Kinga és jómagam korosztályos meg-
osztásban vezettünk bibliaköröket.

Az ebédet Gombár János és felesége Bartha
Viktória készítette, a kukta szerepét Endreffy Zsolt
töltötte be. A közösség tagjai sütivel egészítették ki
a finom pörköltet és lángost. Délután Farkasné
Gombár Ildikó jött közénk, aki Franz Kett pedagógi-
ai módszerrel dolgozta fel velünk a Lélek működését
és gyümölcseit. Táncoltunk, dobáltunk lángocskákat
megjelenítő selyemszalagokat, közös képet alkot-
tunk, imádkoztunk. A közös ima előtt vallottunk ar-
ról, hogy mit köszönünk meg Istennek, mi az, ami-
ért a mai napon különösen is hálásak vagyunk.

Hálásak vagyunk Istennek a közösségért, az
együtt töltött időért, az igehirdetésért, a jó ebédért,
a jókedvért, a különleges isteni szervezésért, ami
csodás találkozásokat tett lehetővé. Kihagytam va-
lamit? Biztosan. 

A Szentlélek viszont nem hagyott ki minket.
Erejét éreztük egész nap.

HEINEMANN ILDIKÓ LELKÉSZ

Elérhetőség:
H-2220 Vecsés, Károly utca .24.

Telefon/Fax:
06-29 350-371

Heinemann Ildikó lelkésznő
Email: 

ildiko.heinemann@lutheran.hu
Telefon: +36-20 770-0442

Számlaszámunk: 
65100091-10098316

Sátor Egyesület
Adószám:

18207271113

Cím: 
H-2220 Vecsés, Károly utca 24.

Vallásszabadság
és egyházszületés

Az 1568. január 6-13-ai tordai országgyűlésen elfo-
gadták, a világon először, az általános vallásszabadsá-

got. Ennek következtében hamarosan megalakult
az unitárus egyház, az egyetlen magyar alapítású

történelmi egyház hazánkban.

Lassan öt éve ünnepeltük már a reformáció 500
éves születésnapját. 1517. október 31-én Luther
Márton, a Wittenbergi vártemplom kapujára ki-
szegezte 95 pontos tételét a katolikus egyház meg-
reformálására. Később kivált az egyházból és meg-
teremtette az ágostai evangélikus egyház alapjait.
Az 1540-es években Genf városában kezdte meg re-
formátori tevékenységét Kálvin János. A reformá-
ciónak ez a puritán változata szintén teret nyert és
tézisei alapján alakult és terjedt el a református
vallás.

A 16. században ugyan nem volt internet és
okostelefon, mégis a kornak megfelelően nagyon
gyorsan terjedtek el az új tanok, azok eljutottak
Magyarországra is. A vallás- és egyháztörténet
azon ban aligha érthető meg a történelmi kor isme -
rete nélkül, ezért tartsunk egy rendhagyó történe-
lem órát.

Kezdjük Mohácsnál. A csatavesztést ismerjük,
és azt is, hogy Szapolyai János erdélyi vajda jelen-
tős seregével „lekéste” a csatát, és később sem ütkö-
zött meg a Budát kifosztó és távozó Szulejmán hada-

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET A KÁPOSZTAFESZTEN FOTÓ: NAGY MÁTYÁS
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ival. Ez felettébb gyanús lehet. Nincs írásos nyoma,
de a későbbi történések azt igazolják, hogy egyez-
ség lehetett közöttük.

1526 őszén a magyar urak egy része magyar ki-
rállyá válassza őt I. János néven (képen). 1528-ban
Szulejmán hódoltatja I. Jánost, cserébe visszaadja
a Szent Koronát az összes királyi jelvénnyel együtt.
Szulejmán Nyugat felé támad (Kőszeg 1532).
Budán pedig I. János uralkodik. Északról nyomul
Habsburg Ferdinánd, akit a magyar urak másik ré-
sze támogat.

Kimondani is nehéz, de a látszat azt sugallja,
hogy I. János király a törökkel akar megszabadul-
ni a Habsburgtól, azzal, hogy a töröknek felvonu-
lási területként átadja a Dunántúlt, hogy Bécset tá-
madhassa. 

1540-ben megszületik fia, János Zsigmond. Rá
két héttel meghal I. János. Ezzel gyökeresen más
helyzet áll elő. Csecsemő helyett édesanyja, Jagelló
Izabella a tényleges uralkodó. Ferdinánd már
Budát akarja támadni. Szulejmán lépéskényszerbe
kerül – vagy ő, vagy Ferdinánd – de Buda lesz a
cél. Szinte napra pontosan kivárja a gyászévet, és
szerencsenapján, augusztus 29-én (ezen a napon

foglalta el Nándorfehérvárt 1523-ban, és ekkor volt
a mohácsi csata 1526-ban) Szulejmán elfoglalja
Budát. Innen számítható az ország három részre
szakadása.  

Izabella királyné számára Erdélyt jelölte ki lak-
helyül Gyulafehérvár központtal. Magukkal vihet-
ték a királyi háztartást, a Szent Koronát az összes
királyi jelvénnyel együtt. Török hadtestek biztosí-
tották a több száz szekeres menetet Erdélybe.

A török jelentős, de könnyen teljesíthető éves
adóért függetlenséget biztosított Erdélynek, egyet-
len feltétele volt, hogy jóvá kellett hagynia a feje-
delem személyét. Ez egy kivétellel meg is valósult a
150 év alatt. A közigazgatás nyelve mindvégig a
magyar volt. Ennek tudható be, hogy Erdélyben
megmaradt a nyelv, a kultúra és a magyar hagyo-
mány. Ezért dobban a magyarok szíve jobban
Erdély hallatán láttán.

Szapolyai fia, II. János néven 1540 -1551, vala-
mint 1556-1570 között magyar király, továbbá el-
ső erdélyi fejedelem volt János Zsigmond néven
1570-től haláláig. Katolikusként nevelkedett, Fráter
Martinuzzi György horvát származású, pálos ren-
di főpap volt a nevelője 1551-ig, annak meggyil-
kolásáig (képen). 
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II. János, az utolsó magyar király idejében is el-
kezdett terjedni a reformáció az általa vezetett or-
szágrészben is. 1562-ben áttért előbb az evangéli-
kus, majd 1564-ben a református vallásra. János
Zsigmond igen művelt ember volt, nyolc nyelven ol-
vasott és beszélt, több hangszeren játszott, szeret-
te a táncot, a zenét és az éneket. Műveltségén kívül
híres volt türelméről és igazságosságáról. Órákon
keresztül képes volt hallgatni a különböző feleke-
zetű papok hitvitáit. 

Csíksomlyó történetének kezdete is nevéhez fű-
ződik. 1567 tavaszán II. János sereggel indult a ka-
tolikus hegyi székelyek megtérítésére. A
gyergyóalfalui István pap fegyverbe szólította a
gyergyói és a csíki székelyeket, csatlakoztak hoz-
zájuk a háromszékiek is és elindultak a Hargita fe-
lé. Pünkösd előtti pénteken indult el a katolikus se-
reg. Az öregek, az asszonyok és a gyermekek pén-
tek éjjelt végigvirrasztották és szombaton így
várták a híreket. 

Úgy jegyezték fel, hogy a két sereg a Tolvajos-
tetőn találkozott. Semmi sem igazolja, hogy csata
lett volna, de a katolikus sereg a győzelem hírével
tért vissza Csíksomlyóra és azóta minden évben
Pünkösdszombatján tartják a búcsút. 

Joggal feltételezhető, hogy a Tolvajos-tetőn in-
kább egy kiegyezés történhetett a két fél között, és
az egyébként is felvilágosult uralkodó ezt iktatta
törvénybe. 1568. januárjában az országgyűlés
Tordán – a világon először – törvénybe foglalta a
lelkiismereti és vallásszabadságot. 

A tordai országgyűlés vallásügyi határozata:
„Urunk őfelsége miképpen ennek előtte való

gyűlésibe országával közönséggel az religio dolgá-
ról végezött, azonképpen mostan és ez jelen való
gyűlésébe azont erősíti, tudniillik, hogy midőn
helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédi-
kálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az
község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki
kényszerítéssel ne kényszerítse az ü lelke azon meg
nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, az
kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért penig senki az
superintendensök közül, se egyebek az prédikáto-
rokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki
az religióért senkitől, az elébbi constitutiók szerént,
és nem engedtetik ezt senkinek, hogy senki fogság-
gal, avagy helyéből való priválással fenyögessön az
tanításáért, mert a hit Istennek ajándéka, ez hal-
lásból lészön, mely hallás Istennek igéje által va-
gyon.”

A közel 500 éves magyar nyelvű írás ma is ol-
vasható és érthető, de leírjuk mai nyelvezettel is:

„A prédikátorok minden helyen hirdessék az
evangéliumot mindenki az ő értelme szerint; és a
közösség, ha elfogadja, jó, ha nem pedig senkit ne
kényszerítsenek arra, amit lelke el nem fogad; de
mindenki olyan prédikátort tarthasson, amelyik
neki tetszik. Ezért senki az elöljárók közül, se má-
sok a prédikátorokat ne bántsák, a vallásáért sen-
kit ne szidalmazzanak, az előbbi szabályok szerint.
Nem engedik meg senkinek, hogy a tanításért bár-
kit is büntessenek vagy fenyegessenek; mert a hit
Isten ajándéka, ez hallásból van, a hallás pedig
Isten Igéje által.”

A törvény előkészítésében Dávid Ferencnek fon-
tos szerepe volt. Ismerjük meg az unitárius egyház
alapítóját.

Dávid Ferenc (születési neve Franz David
Hertel, Kolozsvár, 1520 körül – Déva, 1579. no -
vember 15.) Tanulmányait 1545 és 1551 között
Wittenbergben, és az Odera menti Frankfurtban
végezte. Hazatérve katolikus plébános, de csakha-
mar csatlakozott a reformáció lutheránus ágához.
Lelkész, majd püspök lett. Később a helvét ágban
(református) találta meg az igazságot: református
püspök lett. 1555-től Kolozsvár főlelkésze. Később
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János Zsigmond erdélyi fejedelem udvari prédiká-
tora lett, akire nagy hatással volt. Ekkortól kezdett
antitrinitárius (későbbi nevén „unitárius”) néze-
teket vallani. 

1567-ben János Zsigmond a rendelkezésére bo-
csátotta a gyulafehérvári nyomdát, hogy nézeteit
hirdesse. Több magyar és latin nyelvű művet adott
ki, melyekben a humanizmus és reformáció néze-
teit vallotta. Jelentős részben az ő tevékenységének
köszönhető, hogy Erdély a vallási türelem jelképe
lett Európában. 

Dávid Ferenc lett az unitárius egyház első püs-
pöke. II. Jánosra érett korában nagy hatással volt
a püspök, akinek hatására végül unitáriusként halt
meg. Uralkodó létére is nagy türelemmel volt a más
hiten lévők iránt, sokszor hangoztatta Dávid Ferenc
szavait:

„Istennek képére és hasonlatosságára, jó cse-
lekedetre újonnan teremtett emberek vagyunk,
hogy Krisztus az igaz hit által mi bennünk lakóz-
zék és az ő törvénye a mi szívünkbe beirattassék.

A hit szabadság nélkül csak bilincs, a lélek bi-
lincse…

A szabadság nélküli, bilincsbe vert lélek csak
pince-világosságban sínylődő színtelen virág.

A „bércre esett” fa a világosság felé törekszik,
s így minden mellette álló fát túl akar nőni.

De egyszál magában emelkedik felfelé az ég fe-
lé, és nem elnyomva a mellette levőket.”

1571-ben János Zsigmond halála után a kato-
likus Báthory István lett Erdély fejedelme. Még ab-
ban az évben a gyulafehérvári nyomdát visszavet-
te az unitáriusoktól. Az 1572. évi marosvásárhelyi
országgyűlés megerősítette a vallásügyi törvényt,
de egyben kimondta az újabb hitújítások tilalmát
is. Dávid Ferencet eme tilalom alapján fogta perbe
1579-ben Báthory Kristóf fejedelem. Hite miatt
életfogytiglani fogságra ítélték, és még ebben az év-
ben a dévai várbörtön foglyaként halt meg.

Az unitárius egyház azonban fennmaradt, és
Erdélyben nagyszámú híve lett. Főként a sík- és
dombvidéki székelyek között. Templomaikon lát-
ható az egyház jelmondata: Egy az Isten!

Ma határokon átívelő egységes szervezetként
működik a Magyarországi Unitárius Egyház. Hét
egyházkörben szerveződtek, ebből hat Erdélyben és
egy Magyarországon tevékenykedik, fővárosi köz-
ponttal.

SZALONTAI JÁNOS

KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR: DÁVID FERENC TORDÁN (RÉSZLET)

A vadmadár kiszabadult a kalickájából. Hová
repül a vadmadár, ha a szabad levegőt érzi
szárnyai alatt? Jut-e eszébe, milyen fényes volt
kalickája, milyen nyájasan hízelgett gazdája,
milyen gazdagon táplálták, mint védve volt a
hideg ellen, üldözők ellen, milyen szépen taní-
tották énekelni? A vadmadár csak arra gondol,
hogy elrepüljön. Künn meglehet, hogy szétté-
pik, megfagy, talán nem is tudja már, hogyan
lehet élelmét a földből kikeresni, de mégis el-
repül. Bokrot keres. Párját keresi.
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Nemzetiségi hírek
A kalendáriumban sok helyütt olvashattak már né-
met nemzetiségi híreket. Óvoda és iskola is felada-
tának tekinti a nemzetiségi nyelv, a kultúra, a ha-
gyományok ápolását. Ezekkel az előző oldalakon
már megismerkedhettek. Bár teljes képet nem tu-
dunk adni, de néhány újabb vonását bemutatjuk.

Kedves
vendégek Németországból
Kétéves kihagyás után a jubileumi 20.
Káposztafesztre örömmel és tisztelettel fogadtuk
németországi testvértelepülésünk küldöttségét.
Látogatásukról számol be az alábbi, Rhein stet  t en -
ből érkezett írás.

Fahrt nach
Vecsès zum 20. Krautfest
Ein unvergessliches Wochenende erlebten Ende
September 15 Personen einer Rheinstettener
Delegation aus Gemeinderat und Freundeskreis,
die der Einladung des Bürgermeister Csaba
Szlaho folgten und zum 20. Krautfest nach Vecsès
reisten.

Die Delegation aus Rheinstetten wurde in
Vecsès nach 2 Jahren Corona Pause sehr herzlich
empfangen , es war – wie immer – eine Begegnung
mit vielen Freunden und Bekannten.

Am Vortag des Krautfestes lud die Partnerstadt
Vecsès seine Gäste zu einem Sparziergang ins
Heimatmuseum mit Anita Prokok – Jankovies ein.
Im Anschluss führte uns Michael Frühwirth durch
das Heimatmuseum .

Bevor es zur Kostprobe der „ Saurigkeiten” ( zb.
Eingelegte Gurken, Paprika usw. ) in die Grund -
schule ging , erwartete uns die Selb stverwaltung zu
einem gemeinsamen Mittagessen.

Am Abend waren wir zu einem festlichen Em -
pfang mit Festessen im Eprespark von Bü r ger -
meister Csaba Szlaho eingeladen.

Die heilige Messe am Sonntag war ganz auf
Erntedank ausgerichtet. Am Ende des Fest got -

tesdienstes gab es einen Festumzug zum Krautfest
. Auch wir nahmen an dem Festumzug mit unserer
Begleiterin Anna Frühwirth teil.

Am Krautfest angekommen, erwartete uns
schon der Kulturverein mit einem wundervollen
ungarischem Mittagessen.

Am Montagmorgen ging es mit Mónika
Fazekas-Gombár auf einem Traktor mit Anhänger
zu einer tollen Fahrt durch Vecsès.

Bevor wir dann am späten Nachmittag unsere
Heimreise antreten mussten, lud uns zum Abschluss
der tollen Zeit und der wunderschönen Reise, der
Bürgermeister Csaba Szlaho zu einem Mittagessen
im Restaurant „Halász“ein.

Vielen Dank für die tolle Gastfreundschaft, al-
len Beteiligten, dem Kulturverein und Freunde aus
Vecsès die dieses Wochenende für uns unvergesslich
gemacht haben.

BETTINA WEBER

20. Vecsési Káposztafesztivál
Felejthetetlen hétvégét tölthetett együtt a
Rheinstetteni delegáció 15 tagja, akik Szlahó Csaba
Polgármester meghívásának eleget téve részt vet-
tek a vecsési 20. Káposztafesztiválon. 

DÍSZVACSORA ELŐTT A NÉMET CSOPORT SZLAHÓ CSABÁVAL
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Két évnyi koronavírus szünet után a delegáci-
ónkat nagyon nagy örömmel fogadta a sok kedves
barát és ismerős. A káposztafesztivál előtti napon
Prorokné Jankovics Anita kíséretében ellátogattunk
a vecsési Tájház múzeumba, ahol Frühwirth Mihály
kalauzolt bennünket körbe. 

A savanyúságok kóstolása előtt az önkor-
mányzat vendégül látott bennünket egy ebédre, az
este folyamán pedig Szlahó Csaba polgármester úr
szervezett a delegációk részére egy ünnepi fogadást
az Epresparkban.

A vasárnapi szentmise a terményáldásról szólt.
Az istentisztelet után a felvonulási menet követke-
zett a fesztivál helyszínére. Frühwirth Anna kísé-
rőnkkel mi is részt vettünk a felvonuláson.

A Káposztafesztiválra érkezve a Vecsési
Kulturverein már várt minket egy nagyon finom
magyaros ebéddel.

Fazekas-Gombár Mónika hétfőn délelőtt egy
pótkocsis traktoron vitt el bennünket egy vecsési
városnézésre.

Mielőtt a késő délutáni órákban indultunk vol-
na haza, Szlahó Csaba polgármester meghívott

bennünket ebédre a Halász étterembe, a csodála-
tosan telt néhány nap és a kirándulás lezárása-
képpen.

Köszönjük a nagyszerű vendéglátást, minden-
kinek, aki részt vett, a Kulturverein-nak és a ve-
csési barátoknak, akik felejthetetlenné tették szá-
munkra ezt a hétvégét.

BETTINA WEBER

(MAGYARRA FORDÍTOTTA: FAZEKAS ANNAMÁRIA)

Sváb énekek és mondókák
Vecsésről

Értékes kötettel gazdagodott a vecsési sváb hagyo-
mányokat bemutató könyvek sora: megjelent a
„Sváb énekek és mondókák Vecsésről” – „Schwä -
bische Lieder und Sprüche aus Wetschesch” című
kiadvány, melynek bemutatóját november 7-én
tartották a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskolában.

Az eredeti archív hangfelvételeket tartalmazó
CD-ROM melléklettel közreadott, több tekintetben
is egyedülálló kötet megvalósítása Frühwirth
Mihály, Fazekasné Gombár Mónika és Osikoviczné
Csendesi Mária nevéhez fűződik. A projekt részese
volt Terjék József, Pest Megye Önkormányzatának
kulturális szakreferense is. 

A könyvbemutatón a számos vendég mellett
részt vett többek között Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, Szlahó Csaba polgármester, Frühwirthné
Halász Melinda alpolgármester és Tófalvi Mónika,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

A megjelent kötetet Kovácsné Fódi Krisztina, a
Landesrat ének-szekciójának elnöke méltatta, majd
a szerzők beszéltek a könyv születésének hátteréről. 

A sváb dalokkal és mondókákkal színesített
eseményen fellépett a Grassalkovich iskola

VT INFO ÉS KÉP

BALRÓL: TERJÉK JÓZSEF, FRÜHWIRTH MIHÁLY, KOVÁCSNÉ FÓDI KRISZTINA,
FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA, OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA, FRÜHWIRTHNÉ

HALÁSZ MELINDA ALPOLGÁRMESTER
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Ünnepeltek a Csalogányok
Fennállásának jubileumi, 25. évfordulóját ünne-
pelte november 12-én a Wetschescher Nachtigallen
Kórus. A csoport alakulása óta legfontosabb céljá-
nak tekinti, hogy a Vecsésen fellelhető német nép-
dal hagyományok ápolása s továbbítása. A kórus
tagjai kiemelkedő eredményeket értek el hazai és
nemzetközi fesztiválokon, többszörös Arany
Rozmaring-díjasok. A német népzene ápolásáért
végzett munkájukért Nemzetiségi kategóriában a
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Kóta-díj kitüntetésében is részesültek. ( Lásd 215-
252. oldalt)

Az ünnepséget a Grassalkovich Antal Általá-
nos Iskola aulájában tartották. A Nachtigallent
Kreisz László, a Landesrat elnöke kísérte tangó-
harmonikán. Vendég fellépő volt a Blumenstrauß
Kórus (Dunaharaszti), a Liederschatz Kórus (Bu -
dapest 18. ker.), a Lumpen Klumpen Tanz grup pe
(Vecsés), a Dinoszaurusz Band és Ferry P Bedy
zongoraművész.

VT INFO

Miként vélekedett Jókai Mór
a székelyekről

A magyar prózairodalom legnagyobb
alkotója Jókai Mór egyik művében így

írt a székelyekről:

„Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb
határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sa-

játságokkal elhalmozott egy nép. Magyarabb va-
lamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szo-
kásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amel-
lett megvannak benne minden nemzetnek a jó tu-
lajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a
svájci; szavatartó, hidegvérű, mint az angol, okos,
vállalkozó, számító, mint a zsidó; jó katona, mint
az arab; mértékletes, józan, szorgalmas, mint a po-
rosz; magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint
az olasz; találékony, mint a jenki; tiszta, mint a
hollandi; demokrata, szabadelvű, mint a francia; és
kitartó mint az orosz; és mindenek felett szapora,
mint a zsidó és a szláv; vallási türelem dolgában
pedig előtte van minden nemzetnek a világon.”

25 éves az erdélyi
testvértelepülési kapcsolat

Augusztus 20-án volt 25 éve, hogy
megköttetett Vecsés és

Gyergyószárhegy közötti
testvértelepülési megállapodás.

Huszonhat évvel ezelőtt a Magyar Demokrata
Fórum két képviselője – Tóth Elemér, Gál István -
javaslatot nyújtott be a képviselő-testületnek
testvértelepülési kapcsolat kialakítására az elcsa-
tolt területeken, elsőként Erdélyben.

Október végén indultak el és nagyon jó érzék-
kel leltek rá a gyergyói medence kicsiny, de nagy

A NAP ÉS A HOLD MOTÍVUMA

JELLEGZETESEN A KELETI, ÁZSIAI NÉPEK

JELKÉPE, SZÉKELYFÖLD. ÉS A VECSÉSI MEGMARADÁS EMLÉKMŰ –
SZÉKELYKAPUINAK ELMARADHATATLAN DÍSZE.
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kulturális értékekkel bíró, négyezer lelkes telepü-
lésére. Székelyföld gyergyói-medencéje közel 800
méter magasságban, a havasok közti „tányérban”
fekszik, ezért „Kis-Szibériának” is nevezik.
Plébániatemploma 800 éve, Lázár-kastélya közel
600 éve, ferences kolostora közel 400 éve tekint le
az ott élőkre és az odalátogatókra. Nem melléke-
sen pazar kirándulási lehetőségeket kínál elhelyez-
kedése, falusi turizmusa pedig a legkényesebb igé-
nyeket is kielégíti. 

SZÁRHEGY A MAGASBÓL FOTÓ: ZSELICS MIHÁLY

Az akkori szárhegyi polgármester, Len Emilben
partnerre találtak,  és 1997 májusában már 15 fős
csoport utazott Erdélybe a szerződéstervezet meg-
beszélésére, kiegészítésére, végső formába szer-
kesztésébe. Néhány apróbb módosítás után ezt
hagyták jóvá, és hivatalos formában 25 évvel ez-
előtt, 1997. augusztus 20-án, Vecsésen elfogadták
a megállapodást: aláírta a két polgármester – Len
Emil és Molnár Imre – a testvértelepülési szerző-
dést. 

Elsőként a Zeneiskola növendékei 1998 áprili-
sában négy előadás keretében vitték hírét Ve csés -
nek, majd 1998 nyarán 15 szárhegyi diák érkezett
Vecsésre, számítástechnikai ismeretek elsajátítása
céljából.

A negyedévszázad alatt sokan mentek Szár -
hegyre, és leltek ott barátra, de onnan is sokan jöt-
tek Vecsésre, és örömteli módon sok kapcsolat ala-
kult ki nemcsak egyénileg, hanem szervezetek kö-
zött is. A VHZ és a két népdalkör többször is járt
odakint. 2010-12 között a Tavaszi Fesztiválra az ak-

kori és a mostani polgármester vezetésével jött lány
és öregfiú kézis csapat és a Cika zenészei, táncosai.
Ezt viszonoztuk mi is hasonló összetételben.
Újabban - bár két év kimaradt a járvány miatt –
örömteli a kölcsönös káposztafesztiválokon való
részvétel.

Így volt ez most is. 
A Vecsésre érkező küldöttségük a főzésre is

gondolt, és magukkal hozták a hozzávalókat.
A delegációt – a némettel együtt – fogadta a

város vezetése, és fogadást adott számukra az
Eprespark Étteremben. 

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER KÖSZÖNTI DANGULY ERVINT A VACSORÁN

Másnap a részt vettek a szentmisén, Danguly
Ervin polgármester Szlahó Csabával és Rheinstetten
polgármesterével együtt az ünnepi hintón tette meg
az utat a templomtól az Epresig. A csapat tagja ad-
dig a főzésben szorgoskodtak, és sátrukban ismét
remek ételt főztek. Bár most nem lettek fődíjasok,
de a zsűri különdíjjal jutalmazta őket.

A VECSÉSI KÁPOSZTAFESZTEN
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A vecsési küldöttség október 8-ára ment ki a
szárhegyi káposztafesztiválra, viszonozva látogatá-
sukat. Kiss Gáborék csapata vecsési ízeket varázsolt
a gyergyói-medence ékszerközségébe, ezzel is erő-
sítve a két település testvéri közösségét.

SZALONTAI JÁNOS

Határtalanul
a Kárpát-medencében

Állami forrásból több év óta lehetséges a
Határtalanul pályázat segítségével iskolai diákok-
nak eljutni az ezeréves Magyarország elrabolt or-
szágrészeibe. A támogatásból szinte évente mind-
egyik iskolából mehetnek néhány napos, történel-
mi ismereteiket bővítő, határon túli kapcsolatok
felvételére alkalmas kirándulásokra. Most az
Andrássy iskola tanulóinak erdélyi kirándulásáról
olvashatnak beszámolót.

Az Andrássy Gyula Általános Iskola 7. évfolya-
mos diákjai 2022. május 9-13. között Erdély cso-
dáit járva töltöttek el öt emlékezetes napot. Az uta-
zásra a pandémia miatt három évet kellett vár-
nunk, de felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
52 diákkal, 5 pedagógussal és idegenvezetőnkkel,
Moldován Laci bácsival hétfőn hajnalban indult a
hosszú útra a kirándulóbusz. Számos nevezetes tör-
ténelmi esemény helyszínére látogattunk el már el-
ső napunkon is, hisz utunk Szatmárnémetibe, az
1711-es Szatmári béke aláírásának helyszínére ve-
zetett. Az út fáradalmait Gernyeszegen pihentük ki,
itt töltöttünk két éjszakát is.

Pályázatunkban törekedtünk arra, hogy a le-
hető legtöbb helyre eljussunk, ahová ebben a rövid
időtartamban lehetőségünk akad, például
Marosvásárhelyre. Itt a Kultúrpalota tükörtermé-
nek színes üvegablakai varázsoltak el minket, majd
II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé avatásának helyszí-
nére, a várba is elsétáltunk. 

Második napon Fehéregyházán, az 1848/49-es
szabadságharc emlékhelyén nagy költőnk, Petőfi
Sándor szobránál, a koszorúzást követően, közösen

szavaltuk el a Föltámadott a tenger című költemé-
nyét. Segesváron megtekintettük a várat, majd há-
rom év után lehetőségünk volt újra találkozni test-
vériskolánk, a Gernyeszegi Teleki Domokos Általá-
nos Iskola diákjaival és pedagógusaival is.
Örültünk, hogy ismét együtt tölthettünk egy fel-
hőtlen délutánt. Természetesen a gernyeszegi Teleki
kastély sem maradt ki a látványosságok sorából.

A harmadik napunkon a szovátai Medve-tó
után Parajdra látogattunk el, egészségünk érdeké-
ben pár órát 120 méter mélyen a földfelszín alatt
töltöttünk. A szépséges Bucsin tető után Gyer gyó -
szentmiklóst elhagyva értünk a Gyilkos-tóhoz, ahol
előbb megcsodáltuk a tavat, majd elfoglaltuk szál-
lásunkat. 

Másnap 3 kilométeres gyalogtúra következett a
Békás-szoroson keresztül. A 3-400 méter magas szik-
lafalakkal övezett szurdokvölgyben, a patak mentén
haladva szemlélhettük meg a Kárpátok gyöngysze mét.
A Libán-tetőn keresztül Szé kely ud varhely felé lehető-
ségünk volt távolról megcsodálni a Madarasi Hargita
csúcsait. Szejkefürdőn a Mini Transilvania parkbeli sé-
tánk után Farkaslakára, Tamási Áron sírjához láto-
gattunk el. A rövid emlékezést, koszorúzást követően,
Korondon a gyönyörű, egyedi kerámiák közül válasz-
tottunk erdélyi emléket. 

A harmadik, balavásári szállásunkról indulva
Kolozsváron, Hunyadi Mátyás szülőházánál és
lovasszobránál tett látogatásunk után indultunk ha-
za Vecsésre. Mielőtt azonban átléptük volna az or-
szághatárt, utolsó állomásunk a nagykárolyi Károlyi-
kastély volt, mely gyönyörűen felújított termeivel és
gazdag gyűjteményével a régió nevezetessége. 

A program jól tervezett és sűrű volt, de életre
szóló kaland részesei lehettünk, amelyet sosem fe-
lejtünk el.

MALINKÓ JUDIT FOTÓ: ISKOLA
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Jubiláns házaspárok
köszöntése

Kettőezerben volt az első városi jubiláns házaspá -
rok köszöntése. A járvány miatt két éven át szüne-
telt a nemes hagyomány folytatása. Most teljes
pompájában ismét megünnepelhettük a házaspá -
rok hűségét.

A mai időkben külön hangsúllyal bíró rendez-
vény menetrendje már az első ünnepségen kiala-
kult. Templomi külsőségek mellett történik a városi
anyakönyvvezető, majd a polgármester köszönté-
se. A jelenlévő házaspárok – jelen esetben Füleki
Lívia városi anyakönyvvezető előtt – megerősítet-
ték polgári fogadalmukat a házastársi kapcsolat-
ra, majd a történelmi egyházak lelkipásztorainak
áldása után megismételték egyházi fogadalmi es-
küjüket is. Az ünneplők a polgármestertől és a
jegyző asszonytól díszoklevelet és ajándék virág-
kosarat vehettek át.

Az ünnepség ezután a BÁKK átrendezett szín-
háztermében folytatódott, ahol vacsorára látták
vendégül a jubiláló párokat. Most különösen sok
vendég volt, mert a városvezetés mély együttérzés-
től vezetve az elmúlt két évben elmaradt ünnepsé-
gek résztvevőit is meghívta. A pohárköszöntő és a
vacsora mellé műsor és táncra invitáló zene szol-
gálta a vendégek szórakozását.

Az eltelt két évben is ismertettük a jubiláló pá-
rok névsorát, most az ideit olvashatják.

25. éves, ezüst házassági
évfordulójukat ünnepelte:

Kári Ferenc – Jagoschitz Gabriella, Jurák Tibor
Antal – Kolozs Beáta Ilona, Lázár Csaba – Vincze
Ildikó, Erdélyi János – Maró Erika, Barta Tibor –
Bagosi Katalin, Duffer Péter – Szövérfi Edith, Szie -
ber János – Marosi Krisztina, Godó István – Nagy
Mónika, Pap János – Deák Henriett, Kállai Zsolt –
Gajda Erzsébet, Váradi János – Orosi Marianna,
Pintér László Attila – Fejér Dóra, Stop pen Miklós –

Csető Erika, Bartus János – Noszlopy Szilvia Tünde,
Bucskó Attila – Völgyesi Katalin, Tyukodi Antal –
Windisch Renáta Anett, Bócz János – Petróczy
Mónika Mária, Danilla Tibor – Fekete Edit,
Szabados József – Kenszler Ilona, Schu bert József
Zoltán – Ligetfalvi Gabriella, Benczik László –
Tábori Márta Éva, Fábián József Sándor – Kovács
Ildikó, Darvas Gábor Géza – Sturman Gyöngyi,
Képíró István – Dömsödi Ni ko letta, Malomsoki
István – Erdei Irén Magdolna, Hartman Ferenc –
Popon–Danucz Eszter, Táll István – Jenei Anna,
Czeglédi Zsigmond – Ésik Ilo na, Lakos György –
Holló Katalin, Füleki József – Herczig Krisztina

50. éves, arany házassági év-
fordulójukat ünnepelte:

Abonyi János – Krizinger Anna, Bús István – Dein
Ilona, Papp Ferenc – Gál Mária, Bősze István –
Lakatos Viola, Seres József – Hudák Anna Ildikó,
Nagy János – Holota Ágnes, Ladoniczki Kálmán –
Szűcs Irén, Magó László Károly – Leé Magdolna,
Gombos Sándor – Holló Anna Mária, Patkós Lajos
– Gönczi Anikó Veronika, Czinege István Pál – 
Sze remet Anna Éva, Hermann Miklós Győző –Varga
Éva, Kaári János – Barcsai Éva, Engler István –
Recsnik Ilona, Puskás László – Técsi Julianna,
Ináncsi Zsigmond – Dein Emma, Vincze Sándor –
Szomorú Mária, Némedi Károly – Strol Julianna,
Gombár József – Kárándi Julianna, Nagygyörgy
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Tibor – Kozlok Erzsébet, Malmos Károly – Palaga
Mária, Varga László Béla – Rinhoffer Erzsébet
Mária, Hesz Ferenc Károly – Csesznok Irén, Hegyi
Károly – Stiller Márta Mária, Figura György István
– Kassai Mária, Vincze László István – Tóth
Magdolna, Házi Sándor – Szabó Piroska Zsu zsan -
na, Rigler József – Polgár Mária, Reubl László –
Patkós Erzsébet, Török Lajos Ferenc – Papp Er zsé -
bet, Kelemen Miklós – Essek Gabriella Ilona,
Kaltenecker Sándor – Bors Erika, Cservák Csaba –
Halász Katalin, Tóth István – Mózer Róza, Hanek
Ferenc – Végvári Ilona

60. éves, gyémánt házassági
évfordulójukat ünnepelte:

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 Tibor –
Nagy Margit, Dunszt Béla – Mózer Gizella

65. éves, vas házassági évfor-
dulójukat ünnepelte:

Kauremszki Ferenc – Pohareczky Anna, Kovács
Ferenc – Ramholcz Mária, Prehanyik Mihály – Fe -
hér Julianna, Lakatos Sándor – Nagy Ilona

Hosszú, boldog, szerető családban eltöltött éveket
kívánunk!

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK: KOLONICS CSABA

Bezár a kisposta
A Magyar Posta a rezsiárak emelkedése miatt no -
vember 12-étől 210 településen, 366 postahelyen
ideiglenesen szünetelteti szolgáltatásait. Az intéz-
kedés Vecsést is érinti, az Arany János utcai 2-es
postán is felfüggesztik a szolgáltatást.

Az Arany János utcai kirendeltség megtartása
érdekében Szlahó Csaba levelet írt Simon Csillának,

ARANY JÁNOS UTCA. POSTA. 2002.
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a Magyar Posta Zrt. megbízott vezérigazgatójának,
leveléből idézünk pár gondolatot.

„…úgy gondoljuk, hogy a döntés-előkészí-
tés folyamatába szerencsés lett volna bevonni a
helyi önkormányzatokat (még akkor is, ha ez
meg lehetősen komoly adminisztrációs terhet je-
lentett volna).

Hosszú évtizedek óta együttműködünk a Ma -
gyar Posta Zrt.-vel, ennek megfelelően a 2-es pos-
ta (Vecsés, Arany János utca 43.) épületének hasz-
nálatáért bérleti díjat soha nem állapítottunk meg.
Ezért is gondolom, amennyiben időben értesítenek
bennünket a tervezett intézkedésekről, biztos meg-
egyezésre juthattunk volna, például a rezsiköltsé-
gek bizonyos mértékű átvállalásáról.

(…)Vecsés elhelyezkedéséből, illetve fejlődé-
séből fakadó speciális hátrány, hogy a vasút szin-
te kettészeli településünket, nagyjából elfelezve an-
nak lakosságát. Éppen ezért a kispostára nagyjá-
ból annyi ellátott jut, mint a nagypostára. Vecsés
lélekszáma legutóbbi népszámlálás alapján 21.600
fő, és ezen felül több ezer személy tartózkodási en-
gedéllyel él városunkban. Tehát postánként mini-
málisan is 11 ezer ellátottról beszélhetünk. Tovább
bonyolítja helyzetünket az az objektív tény – ez
nyilván nem a Posta Zrt. illetékességi körébe tar-
tozik, de az itt élők számára rendkívül megterhelő
körülmény – hogy különszintű csomópont hiányá-
ban a már amúgy is túlzsúfolt vasúti átjárókon kell
közlekednünk, esetenként 20 perc várakozással,
évente 100 ezer szerelvény halad át városunkon.”

A levélre még nem érkezett válasz. 
A kései kor olvasóinak leírjuk a Magyar Posta

állami vállalat. Magyarország az Európai Unió tag-
ja. Az EU szabályozása szerint állam állami tulaj-
donú vállalatot nem támogathat… 

Erre kell rövid időn belül ügyes megoldást ta-
lálni, mert ez nemcsak Vecsésen, hanem az ország
nagyon sok helyén okoz lehetetlen helyzetet…

– SZALONTAI – FOTÓ: VT
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Egy szolgáltató szemléletű
vecsési iparos

Szabó Dénes üveges mestert a minőségi munkájá-
ról, elkötelezett keresztyén hitéről, ipartestületi
munkájáról, közéletiségéről sokan ismerik
Vecsésen. Kevés nemzeti ünnep volt városunkban,
ahol ott ne lett volna. Ő sem számít azonban ősla-
kosnak városunkban, mégis sokat tett Vecsésért. 

1943. március 24-én, Lónyán, Szabó Sámuel és
Zsidó Mária gazdálkodók gyermekeként született.
Alapfokú iskoláit Szabolcs Szatmár megye csonka-
beregi részén fekvő szülőfalujában végezte. A II. vi-
lágháború végén az egész régi Bereg megyéből, s
közte az ő falujukból is a legtöbb 18 és 60 éves kor
közötti férfit összegyűjtötték és szovjet gulágokra,
kényszermunkatáborokba hurcolták, s a többségük
soha sem jött haza. Szabó Dénes édesapját Isten
hatalmas kegyelméből elkerülte ez a veszély, és a
szüleitől erős vallásos nevelést, szorgalmat kapott. 

Egy tanulókat toborzó újsághirdetés alapján ke-
rült fel Budapestre, az ipari iskolába, ahol épület-
üveges és képkeretező szakmát tanult. A szakmai
gyakorlatot a Budapesti Szakipari Vállalat üveges
osztályán töltötte, ahol Gábor Zoltán gyakorlati ok-
tatótól, mesterétől tanulta meg az épü  letüveges
szakma fortélyait. Jól tanult, szorgalmas volt, jó
szakmai érzékkel rendelkezett, de sem diákkorában,
sem később segédként sem kapott kitüntetést, mert
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se KISZ tag, se párttag nem volt. Sőt ráragasztották
a klerikális jelzőt is, mert templomba járt és Bibliát
olvasott, ami még a jutalmakból is kizárta. 1963-ban
tett eredményes szakmunkásvizsgát, s szorgalma
alapján a szakipari vállalat segédként is alkalmazta.
Rendszeresen eljárt Kispestre a Rózsák téri reformá-
tus gyülekezet ifjúsági közösségébe, ahol megismer-
te a későbbi feleségét, a vecsési Pozsgay Olgát, aki-
vel a házasságkötés után Vecsésen apósa házában, a
Kereszt utcában laktak. 

1970-ben sikeres mestervizsgát tett, ami elő-
feltétele volt, hogy önálló iparos lehessen. A Kereszt
utcai portán kezdte az iparos tevékenységet, s a
KIOSZ vecsési alapszervezetének aktív tagja lett.
Elsősorban Vecsésen és környékén dolgozott, mert
akkor sokan jöttek a főváros közeli településre a
téeszek sikertelensége miatt, és sokan itt építettek
maguknak házat. Szükség volt tehát az üvegesek
munkájára. Ezek mellett ő végezte a kelenföldi és
ráckevei református templom üveges munkáit, sőt
Monorra is őt hívta gyülekezet az üveges munkák
elvégzésére. 1972-ben vette meg a Kölcsey utcai in-
gatlant, ahol 1976-ban új, kétszintes házat és mű-
helyt épített. Lónyáról felhozta a szüleit, és békes-
ségben együtt éltek, amíg mindkettőt el nem hantol-
ták a helyi temetőben. Ezután a Délpesti Re  formátus
Egyházmegye és Budapest számos református
templomában végzett üvegezési munkálatokat.
Közben fa és vaskeretben az egyrétegű üvegrögzí-
tésére a hegyi krétából házilag gyúrt gittelés, vagy
a léccel történő üveg rögzítés technológiája tovább
bővült, s neki is fejlődnie kellett. Előbb a vasgittel
rögzített, fémhuzal-betétes üvegek, majd a gumi-
rögzítésű, az energia megtakarítást jelentősen se-
gítő termopan üvegek fokozatosan terjedtek el, az-
tán a hagyományos fakeretes ablakok mellett meg-
jelentek a műanyagkeretes ablakok is. Voltak, akik
csak a nagyobb munkákat vállalták, de valakinek
a kisebb üvegezéseket, javításokat is el kellett vé-
geznie. Szabó Dénes az épületek üvegezése mellett
a bútorok, hűtőszekrények repedt üvegpolcait, tük-
rök vagy képek tört üvegeit, a huzat, a szél, a vihar
által becsapott és kitört ablakok, ajtók, a gyerekek

által focizás vagy dobálás  közben betört iskolai
ablakok, ajtók üvegeinek a pótlását is szolgáltató
szemlélettel, a megrendelők elvárása szerint elvé-
gezte. 

Munka közben szívesen beszélgetett a megren-
delővel és családjával, s tett sokszor bizonyságot az
ő és minden ember bűneinek Megváltójáról, a fel-
támadt és élő Jézus Krisztusról. 1979-ben Vecsésen
a református gyülekezet gondnokának választot-
ták. Egyik kezdeményezője volt a különböző vecsé-
si vallási felekezetek ökumenikus együttműködésé-
nek. Felismerte, hogy nincs református, katolikus,
evangélikus vagy más Isten, csak egy Isten van, a
Szentháromság egy igaz Isten, vagyis az Atya, Fiú
és Szentlélek Isten, amit minden keresz-
tény/keresztyén felekezet elfogad és magasztal.
2002-ben a Délpesti Református Egyházmegye
gondnokának választották, amit 2014-ig látott el.
Ennek előnyeit a keresztyén óvoda építésébe kez-
dett vecsési gyülekezet is élvezte. Biblia- és ember-
ismerete nagymértékben segítette a presbiterek ki-
választásában és a Mátraházán folyó egyházmegyei
misszió erősítésében. 

Az egyházi kapcsolatok által az üveges megren-
delések is folyamatosak voltak. Váratlanul érte azon-
ban egy súlyos betegség és operáció, amely miatt
2012-től meg kellett szűntetnie az ipartestületi tag-
ságát, és nyugdíjba kényszerült. Isten hatalmas ke-
gyelméből azonban ma is aktív egyházi ember, ma is
ő a vecsési gyülekezet gondnoka. Néhai felesége,
Pozsgay Olga a fővárosban volt könyvelési ellenőr,
miközben 32 éven át volt a Vecsési Evangélikus
Egyházközség világi felügyelője. Két gyermekük szü-
letett. Dénes (1971), aki ma nemzetközi hírnévvel
rendelkező asztalos iparos, és Attila (1973), aki az
egykori APEH adóellenőreként dolgozott. 

A nyugdíjas üveges iparost ma is a szorgalom,
a sokoldalú érdeklődés jellemzi. Szabadidejében so-
kat olvas, rejtvényt fejt, kertészkedik, a református
gyülekezet ügyeit intézi, vagy a református csalá-
dokat látogatja, s hálát ad Istennek minden pilla-
natért.

OROSZ KÁROLY
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Hegedűs Károly
SZÜRKÜLET

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

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

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

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

Hegedűs Károly
ÁRTÉR

Mint vénséges vén remeték,
vízbe dőlve áztatják lombjukat
a tükröt tartó folyón, agyagba
dugott fehér kórók tetoválják a buja
zöld partot, néhol égig ér a jegenye.

A fékevesztett élet ölén ott ring
a mulandóság, arany bokrok ülnek
a hínárok hátán, apró fodrokat
köt a szél lelkem tükörképén.

Szerte fut a folyóág, teret mélyít az ár,
cikkan a nap a parti fecskék ruháján,
az ég kinyitotta orgiáját, kékben fürdő
látóhatár pókhálóján csillan a nyár.

Varjasi Béla
ÉVSZAKVÁLTÁS

Hűvös szelek fújják a hegyeknek ormát,
a fák és a bokrok most öltnek új formát,
Levetik a régi nyűtt nyári ruhájuk,
levette már az ősz s nem ad semmit rájuk,
Letépte már a sok színes levelet,
így várják kopáran a közelgő telet.
Nem is várat soká már a tél magára,
hamarosan eljő, s hó borul a tájra.

Varjasi Béla
FAGYOS TÉL

Az év minden szakának
megvan a szépsége s gondja.
Betudja mindenki magának,

kedvesebbnek melyiket mondja.

A nyári meleg engem éltet,
a hőség bármilyen lehet.

A tél hidegétől félek,
nem várom, elviselem a telet.

Hó, hideg megpróbál élőket, gépeket,
együtt nehezítve a küzdők harcát.

Ilyenkor irigylem a délebbi népeket,
mert nem kedvelem a télnek ezen arcát.

Jeges, hideg szél tördeli süvítve
kopár fák dermedt ágait.

Koppanva zuhannak, hullnak a földre,
végpusztulásra várva itt.

G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
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Szikrázó zord hideg nap,
reszket mindaz ki benne él.

Páránk a levegőben megfagy,
kegyetlen erejét bizonyítja a tél.

Hó borította táj csodás látványa
fantasztikus élmény, szánkózni is lehet.
Amikor már olvad, járhatunk a sárban,
szenvedhetjük a változást jelentő szelet.

Embert próbáló évszak ez,
zúzmara telepszik rá a fagyos fára.
Viselni reménnyel könnyebb lesz,

az enyhítő tavaszra várva.

Kelemen Bata Mária
HOL A BOLDOG ORSZÁG?

Létezik egy boldog ország – talán. 
Vajon merre, hol? – csak azt tudhatnám! 
Van Nekem egy igazmondó gömböm,
belenéztem, kutattam a Földön. 

A látványtól bizony elképedtem. 
Varázsgömböm remegett kezemben. 
Háború dúl, lövik egymást sorra, 
puska ropog, felrobban a bomba. 

Sok az árva, nagyúr biz az éhség,
járvány tombol, szerteszét szegénység. 
Ott nincsen öröm, csak nagy – nagy bá-
nat.
Felnőtt, gyermek, agyon gyötört, fáradt. 

Más égtájra fordítom a gömböm,
mi történik? – tovább érdeklődőm. 
Tombolnak a földöntúli erők,
vihar pusztít, leégnek az erdők. 

Hömpölygő, bősz árvíz elszabadul,
házakat semmisít meg konokul. 
Mindent elvisz, mi útjába kerül,
sodorja, elnyeli mohón végül. 

Szomorúan próbálkozom újra. 
Dölyfösségtől peng a lélek húrja. 
Létezik még testvéri szeretet? 
Irigység veszi át a szerepet. 

Önzőség, pénzhajszolás a lényeg. 
Rágják egymást, mint zöldfát a féreg. 
Földi BÉKE jöhetne már végre! 
Fohászkodom, felnézek az égre. 

Varázsgömbbe feltűnik egy ország. 
Halk zene szól, a szívekben jóság. 
Nincs irigység, megszűnt a gonoszság. 
Rátaláltam: ott a boldog ország!

Kelemen Bata Mária
PEJKÓ

Pej paripám szilaj vadló.
Elkelne már rája patkó!
Jó bőr nyereg a hátára, 
vas zabola a szájába!

Ha rákerül a vaspatkó,
zabolázott lesz a Pejkó.
Fölpattanok a hátára,
kezemben a kantárszára.

Száguldj lovam! – Irány a cél!
Akarata erős acél.
Repíti a jó patkója,
a hegyet is átugorja!

Szerencsét hoz ránk a patkó.
Nem ér utol minket hat ló!
Nincs előtte: gát, akadály,
mének között Ő a király!

Szélvész hátán üget, hasít,
célba érve büszkén nyerít!
Nagyon jól ment ez az iram!
Arany patkót nyert a lovam.
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Rászolgált a jutalomra,
cukrot rakok az abrakra!
Csodát tett vele a patkó,
megszelídült a vad Pejkó!

Benke Mária
HISZEM…

Hiszem, hogy az Élet játék,
minden perce EGY ajándék.
Hiszem, hogy az Élet boldog.
Pólóm alatt vidám szívet hordok…

Hiszem, hogy az Élet” fenékig” tejfel.
Boldog vagyok, ha reggel a Nap felkel...
Hiszem, hogy jó a sorsom,
bárki, bármi rosszat jósol…

Hiszem én a szép szavakat.
Elfogadom a kapott javakat.
Hiszem, hogy a jövő szép lesz,
ha az ember ezért mindig tesz.

Hiszem összekulcsolt kézzel:
imám meghallgatásra talál egyszer…
Hiszem, hogy jók az emberek,
őket is az Isten áldja meg…

Benke Mária
ÉV VÉGI SZÁMADÁS

Mérlegelek, számolgatok,
milyen is volt ez az év?
Volt sok jó és persze rossz is,
a rosszból most már elég!

Eszembe jut gyakran a mondás:
Szeresd felebarátodat!
A jelszó sajnos most más,
gyanakvó légy! – védd magad.

Ne bízz soha senkiben!
Ez engem elkeserít,
nekem bízni, hinni kell,
jókedvre csak ez derít!

Kapni jó!—de adni jobb,
egy érintést, egy mosolyt.
A mosoly gondot old,
egy az arcodon átosont…

Erős hittel mindent lehet,
az ember bármit megtehet.
Szeretni jó, boldog érzés,
ez nem is olyan túl nagy kérés…

Számadásom vége felé,
arra jöttem ismét rá:
Szeretetből volt a kevés,
az ember nem is gondol rá?

Szénási Sándor István
PÁRAKAPUBAN

Madár-röptű évtizedek
zuhatagánál megállok.
Párál a hűs emlékezés,
múltamon szivárványt látok.

Felnőttem az erőszaktól
jó emberek által védve.
Nem féltem a szegénységtől,
más volt az ember értéke.

Nem voltam hőzöngő magyar,
ellensége senkinek sem:
örömöm a jó munka volt,
és a szépséges Másik Nem.

Kulturáltabb lett a világ,
ahol nőtt a gazdagsága:
nem változott az ember,csak
kifinomult gonoszsága.
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Átrendeződött értékek
építik az új világot:
új csodák, rettentő gondok
előtt döbbenettel  állok.

Mi vár az új nemzedékre—
háborúk,vagy békés álmok?
Párál a hűs reménykedés,
jövőnkön szivárványt látok.

Szénási Sándor István
MENEDÉKHÁZBAN

Virtuális létemben
emlékeim közt bóklászó 
jelenem visz a hozzád vezető útra.
Egykor zománcos kannával kezemben
küldtél artézi kútra Anyám:
nagy idő átszűrt vizét hozom most
a mélyből dolgos létem fáradságát
enyhíteni hűsítő szeretet által…
Félem, és csodálom a teremtett, 
de magára hagyott világot,
ahol fény és árnyék örökös harcából
mindig győztesen jön elő az idő.
Hegyen-völgyön járva
a boldogságkeresésben,
a munka menedékházában
rám zárta az ajtót a kor.
Odakint erőtlen fényben fürdik az alkony,
csillag-madarak szállnak
karácsonyt ünneplő fenyőkre,
és ifjúkori álmok visznek Ninivébe
még a kénköves eső előtt.

Sallay Gyula
ADVENTBE ZÁRVA

Visszavárunk Uram!
Midőn a prófétákat idézem,
tudom a végítélettel
kell szembenéznem.

Így a véget nézve
kíváncsiságomat megértve 
van ezer kérdésem,
válaszokat remélve.

Ki húzza rá az élet
zajára a csendet?
Ki emel az embernek 
kőkeresztet?
Tudván te Mózest 
eltemetted!
A nekrológot ki írja,
melyben ott a bűn
és vétek,
az ítélet is, melyben
véget értem.
Ezek alapján a tetteket nézve
ki emel sztélét az ember emlékére?
Ki dugja a szeretetet az
idő palástjába, hogy az ember
egyszer, majd máskor, másképp csinálja?

Sallay Gyula
EMLÉKEIMBE ZÁRVA

Midőn csöppnyi testem 
akaratruhába zártam,
hogy majd sarokba állva
várjak a könnyes megváltásra,

nem tudtam mi a bűn,
csak vágyaim kerestem.
Sok gyermeki tettem
anyám féltő szemmel leste.

Most nagyapaként
unokám tetteit látva
anyám aggódó szemét
szemembe zártam.

Nyelvemre formálva
szinte súgva mondom:
mindent megadnék,
hogy újra sarokba állítson!
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Mesefesztiválra
meseíró pályázat

A X. Bálint Ágnes Mesefesztivál részeként a szerve-
zők idén is meghirdették a meseíró pályázatot. A
felhívásra sok színvonalas pályamű érkezett, a zsű-
ri több kategóriában hirdetett eredményt és egy fő-
díjat adott ki:
Kis Manó kategória nyertese: 

Varga Mirjam (8 éves): Meseszereplők partija
Nagy Manó kategória nyertese:

Vajda Noémi (11 éves): 
Buboréktündér és a kis Porcica

Örök gyerek kategória nyertese:
Fenyvesiné Jászai  Lídia: 
Egy mesés nap

Fő díjas mese:
Rádai-Nagy Klára (10 éves):
Árkon-bokron, pincén is túl

A fődíjas mesét most megosszuk a kalendári-
um olvasóival is.

Rádai-Nagy Klára
ÁRKON-BOKRON, A PINCÉN IS TÚL

– Képzeld, Dávid, egy porcicával beszélgettem!
– De jó, szuper, Lizi!
– És tudod, ki vezetett el hozzá? Óriás, a plüss-

mackóm volt az. Te is el akarsz oda jönni?
– Nem. És igazán abbahagyhatnád ezt a hü-

lyeséget. Örülök, hogy jókat játszol, meg minden,
de engem hagyj ki ebből.

– Hát jó – mondta Lizi, és elvonult.
Fel sem merült Dávidban, hogy a történet igaz

is lehet. De éjszaka, amikor a takaró alatt olvasott
zseblámpával, észrevette, hogy Lizi ágya üres.
Először azt hitte, csak pisilni ment ki, de aztán el-
kezdett aggódni. „Utána kéne mennem” – sóhaj-
tott Dávid, és nagy nehezen kikászálódott az ágy-
ból. Mivel félt egy kicsit a sötétben, magához vette

kedvenc plüssállatát, Hétfejű Sárkányt, aki egy zöld
nyúl volt. Gondolkodott, milyen lámpát vihetne,
végül felvette a foszforeszkáló pókot az éjjeliszek-
rényéről. Miután az egész házat átkutatta, és sehol
sem találta Lizit, rájött, hogy nem maradt más,
csak a pince. „Muszáj oda lemennem?” – kérdez-
te félhangosan.

– Nagyon is kell! Ott akarod hagyni a kishú-
godat? Gyerünk a pincéhez! – felelte egy hang.

– Ki ez, ki beszél? – Dávid lenézett a kezében
tartott plüssállatra. – Hétfejű Sárkány, te vagy az?
Nem is tudtam, hogy tudsz beszélni...

A pince lejáratánál Dávid megszeppent, de
Hétfejű sárkány, a nyúl mondta neki, hogy ne fél-
jen, nincs egyedül. És nem is volt olyan sötét. A pin-
ce hátsó falából furcsa fény áradt. Dávid csodálko-
zott, de Hétfejű Sárkány csak mosolygott.

Ekkor Dávid észrevette, hogy az egyik régi bú-
tor alól kikandikál valami rózsaszín. Lizi egyik haj-
csatja volt. Ezek szerint jó helyen járunk! – gon-
dolta. De amikor föl akarta venni, nagy visítást,
pontosabban nyávogást hallott, és meglátott egy
szürke macskát, ami egyre nagyobbra dagadt.

– Mi ez? – kiáltotta.
– Egy porcica! Mirkának hívják. Régi

jóbarátom – felelte Hétfejű –, csak könnyen meg-
sértődik.

– Ez az enyém! – kiáltotta a porcica. – Ne
merje senki se elvenni!

– Szerintem jobb hagyni – mondta Hétfejű
Sárkány. – Inkább nézzük meg, mi van a falnál.

Amikor odaértek, kiderült, hogy nem is a fal
van ott, hanem a Nap és a szabad ég.

– De hát itt a falnak kéne lennie! – kiáltotta
Dávid.

– Azonban nincs itt fal, mert az elég unalmas
lenne – válaszolta Hétfejű Sárkány.

– Na jó, akkor menjünk be. Vagyis ki – mond-
ta a fiú. 

Kint madárcsicsergést és patakcsörgedezést
hallottak. Egy tisztás közepén takaros kis ház állt.
Már majdnem odaértek, amikor meghallották,
hogy valaki visít.
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– Jujj, gyorsan bújjunk el a ház mögé – mond-
ta Dávid. Hétfejű Sárkány egyetértett. Nagy meg-
lepetésükre azonban valaki már volt ott.

– Úristen, ez egy farkas! – üvöltött Dávid, mi-
re a farkas is vonítani kezdett.

– Fogd már be végre! Ez csak Dezső, a jó öreg
farkas koma – nevetett Hétfejű Sárkány.

Ekkor három rózsaszín fej bukkant ki a ház fa-
la mögül.

– Ők pedig a három kismalac, Dundi, Röfi és
Tömpe – mondta a nyúl.

– Nem félünk a farkastól, nem esz meg, csak
megkóstol! – énekelték a kismalacok, és röfögve
elszaladtak. A farkas utánuk. Először bírta a tem-
pót, de aztán lassanként lemaradt, majd lihegve
megállt. A nyúl kiugrott Dávid kezéből, és a farkas
után rohant; Dávid meg utána.

– Jól vagy, Dezső? – kérdezte Hétfejű Sárkány.
– Jól vagyok, csak öregszem, és már nem bí-

rom olyan jól a tempót, mint hajdanán. Mindig ez
van – mondta Dezső, a farkas. – A légynek sem tu-
dok már ártani. Na, jól van, csáó! – és elnyargalt.

– Hétfejű, figyelj ide! Ezernyi kérdésem van. És
válaszokat szeretnék – mondta Dávid. – Először egy
könnyebbel kezdem. Te honnan ismered ezt a helyet?

– Hát, ez hosszú történet. Mindig álmomban
jártam itt. Néha elaludtam, és itt találtam magam.
Az emberek azt hiszik, hogy az álmaik csak az ál-
maik, semmi több. De rájöttem, hogy az álmaim
nagyon is lehetségesek, ha úgy akarom, és irányí-
tani is tudom, hogy mi történjen.

– Ezek szerint, ha azt álmodom, hogy egy fo-
lyóban vagyok, és lebegek a vízen, akkor az a hely
létezik? – kérdezte Dávid Hétfejűt.

– Nem feltétlenül, csak ha te is szeretnéd. Most
is egy létező helyen vagyunk, az a neve, hogy a
Mese országa. Hisz egy mesében vagyunk.

– Ezt gondoltam. Csak én úgy tudom, hogy a
három kismalac meséjében a farkas meghal.

– Egy évvel ezelőtt talán nem maradt volna le
az üldözésben, és akkor a farkas meghal. De itt a
mese, amikor a végéhez ér, megismétlődik – ma-
gyarázta Hétfejű.

– És nem unják ezt a mese szereplői?
– Nem, mert ők ezt úgy élik meg, mint amikor

te az iskolába mész minden nap egy héten át.
– Á, értem már. Csak azt mondd meg, hogy ke-

rült ide Óriás és Lizi? – kérdezte Dávid.
– Lehet, hogy Óriás is itt találta magát, és el

akarta hozni Lizit is.
– És hogy jutunk ki innen? Ne felejtsük el,

hogy azért jöttünk, hogy Lizit visszavigyük.
– Nem tudom, én mindig felébredtem a végén.

Azt tudom, hogy a pincén keresztül csak idefelé ve-
zet az út, mert az ajtó eltűnik. Próbáljuk meg meg-
találni. De előbb Lizit kell megkeresnünk!

Elindultak. A táj olyan volt, mint a mesékben,
egy erdei patak mentén haladtak. Dávid arra gon-
dolt, milyen jó lenne találni valami bogyót vagy
gyümölcsöt, mint a mesében. És nagy meglepeté-
sére egyszer csak ott termett egy eperbokor. Jól be-
lakmároztak és továbbindultak.

Hétfejű Sárkány hirtelen egy bokor alatt észre-
vett valamit. Lizi újabb csatja volt.

– Úgy látszik, Lizi is járt erre! – álmélkodott
a fiú. Aztán megláttak valamit a távolban, ami egy
hatalmas gombára emlékeztetett. Amikor közelebb
értek, látták, hogy cirkuszi sátor, ami teljesen el-
állta az útjukat, mivel az ösvény kellős közepén
állt. Dávidnak először nem akaródzott bemenni: mi
van, ha ki fogják dobni őket, vagy nincs a cirkusz
másik oldalán kijárat, netalántán éppen előadás
van – ők pedig nem vettek jegyet. De nem volt más
választásuk.

Amikor beléptek, faforgács illata csapta meg az
orrukat. Rögtön odasietett hozzájuk egy.

kecskeszakállas alak.
– Mit szeretnétek? Meg akartok nézni egy elő-

adást? – Azzal a választ meg sem várva füttyentett
egyet, mire megjelent egy tagbaszakadt, izmos em-
ber.

– Pista, vendégek jöttek! – mondta a kecske-
szakállas. Pista meghajolt.

– Köszönöm, hogy szólítottál, mester. Erős
Pista a nevem – mondta Dávid felé fordulva. –
Gyertek, üljetek le, már van két vendégünk. Erős
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Pista az egyik páholyba vezette őket, aholDávid
nagy meglepetésére nagy szóáradat fogadta őket.

– Sziasztok, ti hogy kerültetek ide? Ti is a pin-
cén keresztül? És találkoztatok Dezsővel? És a há-
rom kismalaccal? – csacsogta valaki. Lizi volt az.
Az ölében Óriás ült.

– Igen – felelte Dávid. – De Lizi, te hogy ke-
rültél ide? És nem tudod, hogyan juthatunk haza?

– Dezső azt mondta, hogy van egy haverja,
Buborella, aki egy buboréktündér, és ő tudja az
utat.

Van egy folyó, aminek Szétfolyó a neve, és olyan
csillogó kis kavicsok vannak benne. Úgy juthatunk
el a folyó partjára, ha ezeket a csillogó köveket kö-
vetjük, hiszen amikor nagy az esőzés, az árvíz el-
viszi őket mindenfelé. Ez a folyó elvisz majd min-
ket haza – mondta Óriás.

– Akkor most már nézzük meg az előadást, és
utána menjünk haza – mondta Lizi.

– Hölgyeim és uraim, ezennel megkezdjük az
előadást! – kiáltotta a porondmester. Először Erős
Pista jött ki egy nagy súlyzót emelve.

– Itt láthatjátok a világ legerősebb emberét! –
mondta a porondmester. Aztán a bohóc jött ki
zsonglőrködve. – Ő Pacsirta Pali, a bohóc! – A gó-
lyalábas és az artista egyszerre jelentek meg a po-
rondon. – Lebbenő Lóri, az artista, és Henrik, a gó-
lyalábas! – Henrik gólyalábon körbefutotta a po-
rondot, mindössze 13 másodperc alatt. Közben Lóri
ide-oda lengett a kötélen.

– Köszönjük, kedves vendégeink, hogy itt vol-
tatok! – zárta le az előadást a porondmester. Nem
sokkal később hőseink a sátor előtt álltak.

– És most csillogó kavicsokat kell keresnünk –
mondta Óriás.

Az első csillogó, halványrózsaszín követ Lizi ta-
lálta meg. Ezután mindenki talált legalább kettőt.
Dávid krémszínűt, Hétfejű rubinpirost, Óriás át-
tetszőt. Hosszú séta után értek a folyóhoz.

– Ó, hát ez gyönyörű! – kiáltott Óriás.
Hasonló kövek hevertek az alján, mint amiket ed-
dig találtak, csak sokkal több, és más színekben
pompáztak. Most már tudták, miért kapta a „Szét -

folyó” nevet. Amikor a Nap rásütött a ragyogó ka-
vicsokra, azok ezerfelé osztották a fényt az arany-
ló vízben.

– Most pedig feküdjünk rá a vízre, engedjük el
magunkat, és csukjuk be a szemünket – magya-
rázta Óriás. És mind ezt tették. A víz kellemesen
hűsített. Hamarosan sötétség borult rájuk.

– De jót aludtam! – nyitotta ki szemét a fiú.
– És milyen különös álmom volt! Hétfejű Sárkány
élt és beszélt! És azt mondta, hogy az álmaink iga-
zak is lehetnek, ha úgy akarjuk. Mi lenne, ha ki-
próbálnám? Talán igaza van.

Becsukta a szemét, és erősen gondolt arra,
hogy az álma valóság volt. Ekkor megérzett vala-
mit a kezében. Egy krémszínű kavics volt az.

FOTÓ: VARGA NORBERT
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Üdvözlet az Olvasónak!
Vegyes érzések kavarognak az emberben 2022 Adventjén. A kalendárium szerkesztése-
kor örömmel tapasztalhattam, hogy a járvány elcsitulásával visszatért a régi életünk.
De tudjuk, hogy ez csak a látszat. Nagyon sok gyanús, vészt jósló jel teszi bizonytalan-
ná nemcsak a mai napjainkat, hanem sokkal inkább tesz sötét kérdőjeleket a közeli és
távoli jövőnkre.

Örvendetes volt, hogy a régi rendezvények újbóli megtartása már-már a pár évvel ezelőtti békeidőt
hozta vissza. Gyermeki, önfeledt, gyanakvás mentes gondolatokkal kerestük a régi barátokat és a régi
énünket. Láttuk a fogyást testben és lélekben, de naivan hittük az újraépítkezés megvalósulásának lehe-
tőségét magunkban és másokban.

A február 24-én kitörő orosz-ukrán fegyveres konfliktus gyökeresen kezdte átírni mindennapjainkat.
Először hitetlenül néztük, hogyan lehetséges itt háború a szomszédunkban? Lehetséges, hogy a két test-
vérnép egymásnak esik, területért, saját népeik védelméért? Igen, lehetséges, véres valóság ez! Nekünk,
magyaroknak különösen kényes a helyzet, hiszen Kárpátalján 150 ezer magyar testvérünk él és tudjuk sa-
nyarú sorsukat, hogy nem vállalhatják magyarságukat, nyelvüket, kultúrájukat a mai Ukrajnában.

Villámháborúnak indult, de tíz hónap után nem látni a végét. Mindeközben a háború jelenleg is nagy
hevességgel dúl, az USA és az EU országai – Magyarország kivételével - a legmodernebb fegyverekkel,
megszámlálhatatlan milliárdokkal támogatják Ukrajnát. A háború pedig tombol, emberi tragédiákat és
anyagi pusztulást hagyva maga mögött.

Az üzemanyagárak már tavaly ősszel veszélyesen emelkedni kezdtek, majd a kitörő háború – és a rá-
adott EU-s válaszok, főként az energiát érintő szankciók hatására már nemcsak az a kérdés hogy milyen
áron lesz gazdaságot és emberi életet segítő olaj és gáz, hanem az is, hogy lesz-e? Mindezek az európai
emberek életében azt jelentik, hogy az energiaárak többszörösére emelkedtek, korlátozásokat vezettek be
a felhasználás mennyiségére, az országok kompenzációt adtak bizonyos határokig a lakosságnak az élet-
helyzet javítására, azonban a gyorsuló infláció jelezte, hogy más idők jönnek.

Lelkiismeret furdalásom van, hogy mindezek mennyire tükröződnek a helyi életet bemutató évkönyv-
ben. Ami vígasztal, hogy a saját sorsukat bemutató intézményvezetők, a civil szervezetek és az egyházak
képviselői vallják a Madáchi hitvallást: „Ember küzdj, és bízva bízzál.” Az ember örök optimista, hisz az
örömöt termő szeretetben és békességben, amiben jó élni. Mert, ha ezek hiányoznak, akkor az élet értel-
mét veszik el, és ha ezt hatalmi és pénzügyi érdekek elvehetik, ott már visszaszámlálnak.

Advent – várjuk az Úr eljövetelét. De hisszük azt is, hogy győz a józanész és lesz szeretet és öröm is.
Reménykedjünk…

SZALONTAI JÁNOS
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