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AZ UTCA HANGJA

Tart-e böjtöt, 
ÉS HA IGEN, MIÉRT?

Római katoli-
kus vagyok, és 

rendszeresen 
böjtölök. Az 
adventit nem 
követem, de 
a farsang 
utáni nagy-

böjtöt meg-
tartom. Ilyen-

kor húst nem 
eszem, de minden 

mást: zöldséget, tej-
terméket, gyümölcsöt, to-

vábbra is fogyasztok. A család-
ban csak én böjtölök, szerintem jó 
lenne, ha mások is tennék, de saj-
nos a baráti körömben senki sem 
böjtöl. A böjtöt Isten rendelte el, 
és nyilván megvoltak ennek az 
egészségügyi okai.  

Péntekenként szoktam böjtölni, 
ugyanis római katolikus vagyok, és 
gyakorolom a vallásomat. Vasár-
naponként a feleségemmel temp-
lomba járunk istentiszteletre, dicső-
ítésekre, és van, amikor többnapos 
lelki gyakorlatokon veszünk részt. 
Muszáj törődni ebben a kiszámít-
hatatlan világban az egészségünk-
kel, és Isten ad ehhez kapaszkodót. 

A böjt a hamvazószerdán 
kezdődik és húsvétva-

sárnapig tart, eb-
ben az időszakban 

péntekenként 
már csökken-
tem az étel-
mennyiséget. 
Én húst és tojást 
nem eszem, de 

a hal és a zöld-
ség nálam még 

belefér a böjtbe. 
Ugyanakkor fontos-

nak tartom, hogy sok 
vizet igyunk ilyenkor, és az 

alkohol ne kerüljön előtérbe. Én ás-
ványvizet iszom, de lehet ez akár 
tisztított víz is, de a csapvizet a klór-
szaga miatt nem szeretem. Javas-
lom a böjtöt mindenkinek, mert ez 
jelentősen hozzájárul a szervezet 
tisztulásához.  

Sajnálom, de a magam részéről far-
sang után nem szoktam tartani böjtöt. 
Ugyanakkor biztos, hogy nagyon jót 
tesz a szervezetnek, és én is élek vele, de 
nem éppen ebben az időszakban. Hosz-
szabb ünnepek után szoktam tartani 
egyhetes böjtöt, ilyenkor egyszerű éte-
leket szoktam enni, nem eszem 
húst, és persze sokat 
iszom, például vizet 
vagy gyümölcsleve-
ket. A böjt során 
reggel keveset 
szoktam enni, 
délben többet, 
és este semmit. 
A böjt jelentős 
megkönnyeb-
bülést hoz a szer-
vezetemnek, a 
harmadik nap után 

már sokkal könnyebb a mozgás is. Éves 
szinten olyan hat-hét alkalommal tar-
tok böjtöt, de ebben van olyan időszak 
is, amikor csak pár napot böjtölök. Az 
egészség szempontjából nagyon meg-
látszik az eredmény, és ha az embernek 
van valami baja, vagy fáj valamije, ak-
kor az eltűnik. A böjtöt nagyon jó mód-
szernek tartom, és nyilván nem véletle-
nül lett kitalálva, hiszen már a Bibliában 

is benne van. Én a böjtöt az egész-
ség szempontjából tartom 

fontosnak. Az ünnepeket 
követően túlterheltség 

lép fel az elfogyasz-
tott sütemények és 
fi nomságok követ-
keztében, és ezt 
követően a böjt 
után jobb a közér-
zetem, ezért min-

denkinek javaslom 
kipróbálni. 

Práczki Péter

NÉMETH KÁROLYNÉ

KOLOZSI MIHÁLY LETETTÉK AZ ÚJ BÖLCSŐDE 
ALAPKÖVÉT

ÖNKORMÁNYZAT

Az új intézményben 
ötvenhat gyermek gon-
dozására lesz lehetőség. 

A VEKOP-6.1.1-21-2021-00014 számú 
beruházás európai uniós forrásból va-
lósul meg, az új bölcsődére a Verseny-
képes Közép-Magyarország Operatív 
Program „Bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása, bővítése” című pályázaton 
nyert 599,78 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást a város önkor-
mányzata.
 Az építőiparban tapasztalható jelen-
tős áremelkedések miatt Vecsés Város 
Önkormányzata kérvényére további 
210 077 470 forint kiegészítő támoga-
tást biztosított az állam a 1629/2022.
(XII.15.) kormányhatározattal. 

Négy csoport-
szobás új bölcsőde 
építése VecsésenA 

böjt, mint terápiás módszer már 
az ókori egyiptomiaknál felelhető 
volt. Gyógyító erejét már akkori-
ban felismerték, ezért tudomány-

nyá is fejlődött. A keresztény vallásban 
a farsangi időszakot követően hamvazó-
szerdával kezdődik a húsvét előtti negy-
ven napos böjt. Ez az időszak a bűnbá-
nat és a megtisztulás ideje, melynek a 
hit elmélyítése mellett szerves része a 
nagyböjti önmegtartóztatás. A korábbi 
szigorú szabályokon napjainkra enyhí-
tett a katolikus egyház, a húsvétvasár-
napig tartó negyven napos böjt idején 
a 18 és 60 év közötti emberek egy nap 
háromszor étkezhetnek, de csak annyit, 
hogy egyik étkezés alkalmával sem lak-
nak jól, péntekenként pedig tartózkod-
niuk kell a húsevéstől. 
 Napjainkban a böjtnek számos for-
mája elterjedt, sokan vannak például, 
akik negyven napig nélkülözik a hús-
fogyasztást, mások pedig csak nagy-

pénteken tartják meg ezt 
a szokást. 
 A böjt nem csak 
vallásos gyakorlat 
lehet, a szervezet-
re kifejtett számos 
jótékony hatása 
miatt egészség-
ügyi megfontolás-
ból is dönthetünk 
az önmegtartózta-
tás mellett. Továbbá 
olyan dolgokat is kiik-
tathatunk az életünkből, 
melyeknek leginkább csak 
káros hatásai vannak. Ez az időszak 
jó alkalom lehet például arra, hogy 
megszabaduljunk káros szenvedé-
lyeinktől.   
 E havi kérdezősködésünk alkalmával 
arra voltunk kíváncsiak, böjtölnek-e a ve-
csési járókelők, és ha igen, akkor milyen 
megfontolásból?  
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BALÁZS DEZSŐNÉ

Ü nnepélyes keretek között tették le 
február 15-én a Damjanich utcá-
ban épülő új bölcsőde alapkövét, 
ezzel egy időben a bokrétaünnepet 

is megtartották. A kivitelezési szerződés 
aláírását követően a munkálatokat végző 
Reogroup Kft. a közelgő ősz miatt azon-
nal elkezdte a beruházást, sokáig nem 
tudtak olyan időpontot találni az ünnepé-
lyes alapkőletételre, amely mindkét félnek 
ideális lett volna, ezért most pótolták a je-
les eseményt. Az ünnepségen részt vett 
– és beszédet mondott – Szlahó Csaba 
polgármester, a képviselő-testület tagjai, 
továbbá Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő, Szabó István, Pest Vármegye Köz-
gyűlésének elnöke és Káldy Györgyné, a 
Semmelweis Bölcsőde intézményvezetője.  
 Szlahó Csaba elmondta, az új böl-
csőde megépítését az indokolta, hogy 

az elmúlt években fo-
lyamatosan emelkedett 
a kisgyermekes csalá-
dok száma Vecsésen.  
 – A főváros közelsége, 
a fejlett infrastruktúra és 
a barátságos városkép 
sok fi atal párt vonzott Ve-
csésre az elmúlt évtized-

ben, ezzel együtt a kisgyermekes csalá-
dok száma is folyamatosan emelkedett a 
városban. Jelenleg két, 60 és 56 férőhe-
lyes bölcsőde működik a városban, me-
lyek már az átadásaikkor sem tudták el-
látni a települési igényeket. Sok szülőre 
jellemző, főleg a mai világban, hogy még 
azelőtt szeretne visszatérni a munka vilá-
gába, mielőtt gyermeke eléri az óvodást 
kort. A projekt hosszútávú célja az esély-
egyenlőség biztosítása a kisgyermekes 
édesanyák számára, azzal, hogy bölcső-
dei szolgáltatás igénybevételével vissza-
segítjük őket a mukaerőpiacra – mondta 
a polgármester, hozzátéve, hogy az új in-
tézmény befogadóképességének köszön-
hetően másfélszeresére emelkedik Ve-
csésen a bölcsődei férőhelyek száma. 
 A Tipegők bölcsőde szomszédságá-
ban, a Damjanich utca 38. szám alatt 
épülő 721 négyzetméter alapterületű új 
bölcsőde két gondozási egységben, négy 
csoportszobával rendelkezik majd, és 56 
gyermek befogadására lesz alkalmas.  
Az épületben fejlesztőszobát, melegítő-

konyhát – az ételeket a főintéz-
mény főzőkonyhájából szállít-
ják a gyerekeknek – és egyéb 
kiszolgáló helyiségeket is ki-
alakítanak. Az új intézmény a 
Semmelweis Bölcsőde telep-
helyeként működik majd. 
 Az épületet egy 116 négy-
zetméteres fedett terasz és 
egy mozgatható fedésű terasz-
rész köti össze az 591 négy-
zetméteres kerttel, ahol nyáron 
a szabad levegőn, de árnyék-
ban pihenhetnek a kicsik. Az 
épület mögött egy tágas, 1276 
négyzetméteres játszóudvar 
várja majd a gyerekeket, kor-
szerű játszóeszközökkel és gu-

Az építkezés tavaly kezdődött, erre utal az alapkőre felvésett évszám

 Szabó István megyei közgyűlés elnöke, Pintér Tibor, a 
Reogroup Kft. projektvezetője, Szűcs Lajos ogy. képvi-
selő, Káldy Györgyné, a Semmelweis Bölcsőde vezetője, 
Szlahó Csaba polgármester és Varga János a  Reogroup 
Kft. ügyvezetője közösen helyezte el az időkapszulát

Szlahó Csaba polgármester 
mondott beszédet

miburkolatú úttal, amely kismotorozásra 
is alkalmas lesz. A gépkocsik számára 
az épület előtt alakítanak ki parkolásra 
alkalmas térkőburkolatos felületet, egy 
darab akadálymentes parkolóval. 
 Az építési munkálatok tavaly kezdőd-
tek és január végére már elérte az 50 
százalékos készültséget az épület. A 
beruházás várhatóan május 30-án feje-
ződik be, így a szeptemberben 
kezdődő nevelési évet 
56 gyermek kezdhe-
ti meg az új intéz-
ményben.  

Pintér Tibor,
 Varga János

A cserepek is felkerültek a tetőre, 
az épület január végén elérte az 50 
százalékos készültséget
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 Négy szépkorú vecsési hölgynél járt Szlahó Csaba, 
hogy születésnapjuk alkalmából köszöntse őket. 

HÍREK

P eres Györgyné, Eszti néni 
decemberben töltötte be a 
90. életévét. Az ünnepelt 
családja körében fogadta a 

FELHÍVÁS 
KONTÉNEREKKEL 
KAPCSOLATBAN

SZÉPKORÚ LAKOSOKAT 
KÖSZÖNTÖTT 

a polgármester

A Vecsési Tájékoztató januá-
ri lapszámának 3. oldalán megje-
lent „Okoszebra hívja fel a fi gyelmet 
a gyalogosokra a Halmi térnél” című 
cikkünkben tévesen írtuk, hogy az 
okoszebra kivitelezési költségeinek fe-
lére 3,6 millió forintot fi zetett ki az ön-
kormányzat. A Besztercei utca-Halmi 
utca kereszteződésében kialakított 
okoszebra költsége összesen 3,6 mil-
lió forint volt, melynek az 50 százalé-
kát a Generali a Biztonságért Alapít-
vány fi nanszírozta, a fennmaradó 1,8 
millió forintot pedig a vecsési önkor-
mányzat fi zette ki.

HELYESBÍTÉS

város első emberét. (A 
fotón unokája és párja, 
Peres Krisztina és Borisz-
sza Gábor, valamint déd-
unokája, Borissza Laura 
látható). 
 Szintén december-
ben köszöntötte a pol-
gármester Téglás István 
Lászlónét. Erzsi néni is a 
90. születésnapját ün-
nepelte. 
 Róth Józsefné Erzsi 
nénit szintén 90. szüle-
tésnapja alkalmából kö-
szöntötte Szlahó Csaba 
idén januárban. 
 Dein Antalnét febru-
ár közepén köszöntötte 
Szlahó Csaba. Mariska 
néni is a 90. életévét töl-
tötte be. 
 Vecsés polgármeste-
re minden ünnepeltnek 
virágot és köszöntő le-
velet vitt, továbbá átad-
ta  Orbán Viktor minisz-

terelnök által küldött emléklapot is. 
 Minden ünnepeltnek jó egészsé-
get és még sok boldog pillanatot kí-
vánunk! VN

 ▪   Vecsés városa folyamatosan fejlődik, épül, 
szépül. Számos utca új burkolatot kapott, ren-
geteg járda, közterület megújult, díszburkolatot 
kapott. Ezek megóvása, védelme mindannyi-
unk érdeke, közös ügyünk. Kérünk ezért min-
denkit, hogy amennyiben konténert rendelnek, 
legyenek tekintettel a következőkre. 
 Konténer közterületen tárolása – 48 órán 
túl – csak és kizárólag közterületfoglalási en-
gedéllyel lehetséges, melyet a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Ve-
csés, Telepi út 58., tel.: 06-29/550-291) tud-
nak beszerezni!
 Gyalogos járdaszakasz lezárása konténer-
rel tilos!
 Konténert elsődlegesen magánterületen cél-
szerű használni. Amennyiben viszont valami-
lyen okból kifolyólag ez nem lehetséges, és a 
konténer az úttest szegélykövére, díszburko-
latra, felújított járdaszakaszra kerül, minden 
esetben kötelező fa talpfa használata, hogy 
az esetleges sérüléseket elkerüljék!
 Kérjük a lakosságot, hogy a konténert lera-
kótól kérje a talpfák használatát az állagmeg-
óvás miatt!
 Segítő együttműködésüket ezúton is kö-
szönjük! Forrás: www.vecses.hu

Peres Györgyné családja körében fogadta Szlahó Csaba

Róth Józsefnét januárban 
köszöntötte a polgármester

Dein Antalné februárban ünnepelte 
90. születésnapját

 ▪    Márciusi szelektív hulladékgyűjtés me-
netrendje: páratlan héten hétfőn (sárga): 
március 13. és 27. Páratlan héten szer-
dán (zöld): március 1., 15. és 29. Páros hé-
ten hétfőn (szürke): március 6. és 20. Pá-
ros héten szerdán (kék): február 8. és 22. 
 A pontos utcafelosztás elérhető a 
v-varosgondnok.hu honlapon, az „Utca-
felosztás” menüpontban. 
 A zöldhulladék elszállítása április-
tól indul. 

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
MENETRENDJE  A házhoz menő lomtalanítás rend-

szere a szelektív hulladékgyűjtési kör-
zeti rendszer mintája szerint történik 
2023. február 6-tól november 25-ig. A 
lomtalanításra személyesen regisztrál-
hatnak a Vecsési Városgondnok Non-
profi t Kft. ügyfélszolgálati irodájában 
(Károly u. 2.)
 Vecsésen 3 db gyűjtőszigeten adhatják 
le az üveghulladékot: Széchenyi u. 141. 
alatt, a Városgondnok telephelye előtti a 
parkolóban, a Fő úton a rendőrség mel-
lett (Fő u. 60.) és az Erzsébet téri Coop 
áruház udvarában.

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLAMI 
TÁMOGATÁST KAPOTT 
A BÖLCSŐDE 
BERUHÁZÁS

Az idei év első ülését január 31-én tartotta a város képviselő-
testülete. Az ülés Szlahó Csaba polgármester beszámoló-
jával kezdődött, melyben kiemelte, hogy a Damjanich ut-
cai bölcsőde kivitelezésére, a pályázaton elnyert össze-
gen felül, újabb támogatást kapott az önkormányzat. 

A z utolsó pillanatban, december 
15-én született meg a döntés, 
mely szerint önkormányzatunk a 
korábban elnyert pályázati forrá-

son felül további 210 millió forint támo-
gatás kapott a bölcsőde megépítésére. 
Ezzel az összeggel a beruházásra for-
dítandó önkormányzati önrészt, amely 
mintegy 240 millió forint, tudjuk jelen-
tős mértékben csökkenteni – hangsú-
lyozta a polgármester. Szlahó Csaba 
kiemelte továbbá, hogy a fenntartha-
tó városfejlesztési stratégia keretében 
megrendelt tervek kifi zetésére fordítha-
tó támogatást is kapott a város. Erre a 
célra több mint 57 millió forintot nyert 
az önkormányzat egy pályázaton. Be-
számolójában kitért továbbá a két álla-
mi beruházás, a kézilabda munkacsar-
nok és a tanuszoda építkezéseire is. 
Értesülései szerint mindkét épület el-
készülhet májusra, ekkor az átadás is 
megtörténik, reményei szerint nyár ele-

jén birtokba veheti a város a két sport-
létesítményt. 
 Januártól új vezetője lett a Vecsési 
Rendőrőrsnek, a váltás oka, hogy a 
korábbi vezetőt, Körmöndi Bernadet-
tet áthelyezték Gyömrőre – derült ki. 
A helyére Tóth Zoltán rendőr őrnagy 
került, aki megbízott őrsparancsnok-
ként látja el feladatait a Vecsési Rend-
őrőrsön. 
 Január 13-án a sportcélú támoga-
tásokkal kapcsolatban egyeztetett 
Szlahó Csaba a Pest Megyei Labda-
rúgó Szövetség vezetőivel. Mint kide-
rült, anyagi támogatásra számíthat a 
Vecsési FC, melynek köszönhetően 
további fejleszthetéseket hajthatnak 
végre a Sándor tanya helyén felépült 
sportkomplexumon. 
 A Budapest Airport Zrt. illetékesei-
vel online értekezleten majd személye-
sen is tárgyalt a polgármester. A Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemel-

tetője anyagi támogatást ajánlott fel a 
városnak, melyet egyebek között a Gras-
salkovich iskola nyílászáróinak további 
korszerűsítésére, illetve városi rendez-
vényekre fordíthat az önkormányzat. 

Intézményvezetőt 
választottak 
A Semmelweis Bölcsőde intézményve-
zetői állására benyújtott pályázatokról 
döntött a képviselő-testület. A képvise-
lők egyhangúlag támogatták a korábbi 
vezető, Káldy Györgyné ismételt kineve-
zését. Az intézményvezető teljesítmé-
nyével elégedett a városvezetés, a régi-
új vezető munkássága hozzájárul, hogy 
a vecsési gyerekek minél jobb körülmé-
nyek között nevelkedjenek. 
 A testületi ülésen az óvodák és a 
bölcsődék nyári bezárásának időpont-
járól is döntés született. A Vecsési 
Mosolyország Óvoda és a Bálint Ág-
nes Óvoda június 26-ától július 21-éig, 
a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és 
a Vecsési Tündérkert Óvoda július 24-
étől augusztus 18-áig zár be. A Sem-
melweis Bölcsőde nyári bezárása júni-
us 26-ától július 21-éig tart, a Tipegők 
Bölcsőde pedig július 17. és augusztus 
11. között lesz zárva.  VN
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munkába járáshoz, ügyintézéshez, sportoláshoz 
és szabadidős programokhoz is sok esetben a 
kerékpárt választják a kitöltők.
  A kérdőívben a válaszadók jelezték észre-
vételeiket a vecsési kerékpáros hálózattal kap-
csolatban. Több javaslatot tettek a szomszé-
dos települések felé kialakítandó útvonalakra, 
itt leginkább a Vecsés – Gyál és Vecsés – Üllő 
kapcsolat, illetve a Budapesttel való összeköt-
tetés szükségessége rajzolódott ki. A Vecsésen 
belüli kerékpározást illetően is sok észrevétel 
érkezett, főleg konkrét útvonalvezetési javas-
latok, illetve a biztonságos közlekedés szüksé-
gessége (pl. megfelelő útburkolat kialakítása, 
szabálytalanul közlekedők kiszűrése stb.) je-
lent meg. Összességében elmondható, hogy 
a kitöltők szerint egy összefüggő, megfelelő-

en karbantartott és főként biztonságos kerékpáros háló-
zat kialakítása lenne szükséges. 
 A munka folytatódik a hálózati terv és a javaslatok kidol-
gozásával. A helyzetértékelésben bemutatott informáci-
ók, illetve az online kérdőívre érkezett válaszok fi gyelem-
bevételével készül el Vecsés Kerékpárforgalmi Hálózati 
Tervének második üteme, mely során a hangsúly a fej-
lesztési lehetőségeken, a tervezett fejlesztések bemuta-
tásán és a megvalósításra vonatkozó irányok megadá-
sán lesz.  VT info

A nyilvános kérdőívben a „Milyen célból használsz kerékpárt?” 
kérdésre érkezett válaszok eloszlása 

KÖZLEKEDÉS KÉT KERÉKEN

A 
helyzetértékelő munkarész 2022 decemberében ké-
szült el. Ez megvizsgálta a magasabb szintű tervek-
ben szereplő javaslatokat és átfogóan bemutatta a 
vizsgált területet (pl. forgalomvonzó létesítmények), 

a kerékpáros közlekedési helyzetét (pl. meglévő kerékpár-
forgalmi létesítmények, értékelés és problématérkép) és a 
szervezeti-működési hátteret. 
 A tervezés során készült egy on-
line kérdőív is „Szoktál biciklizni? Szí-
vesen bicikliznél Vecsésen?” címmel. 
Ebben a Vecsésen élők vagy Vecsés-
re érkezők közlekedési szokásai, ke-
rékpározással kapcsolatos tapaszta-
latai kerültek felmérésre. A kérdőív fő 
célja annak megismerése volt, hogy 
milyen gyakran, milyen célból és mi-
lyen útvonalakon kerékpároznak Ve-
csésen az emberek, hol milyen prob-
lémákat tapasztalnak, illetve, hogy hol 
lenne szükség kerékpáros útvonalak 
kialakítására. 
 A kérdőívet 310-en töltötték ki, közü-
lük 293-an rendelkeznek kerékpárral, 
és 134 válaszadó a kerékpárt jelölte 
meg elsődleges közlekedési eszköz-
ként vecsési utazásai során. Jó idő ese-
tén a kitöltők többsége (71%-a) heten-
te többször használ kerékpárt, 40%-uk 
napi rendszerességgel biciklizik. 53 vá-
laszadó az időjárástól függetlenül napi 
szinten használ kerékpárt. Legtöbben 
boltba, vásárolni járnak kerékpárral, de 

ELSŐ LÉPÉSEK A KERÉKPÁROSBARÁT VECSÉS FELÉ
Vecsés Város Önkormányzata megbízásából a Mobilissimus Kft. készíti Vecsés Kerékpárforgalmi 
Hálózati Tervét, melyben felmérésre kerül a település és környezete kerékpáros közlekedésének a 
helyzete: kerékpáros forgalma, kerékpározhatósága, a kerékpáros közlekedést akadályozó ténye-
zők. Ezek alapján a terv javaslatot ad a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közle-
kedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt. 

JOBB LEHET AZ ÉLET, 
HA KERÉKPÁRRAL ÉLED

Más színekben láthatjuk a világot, lelkileg kiegyen-
súlyozottabbak, fi zikailag erősebbek lehetünk, ha 
nem fosztjuk meg magunkat a kerékpározás élmé-
nyétől. Ez akkor is igaz, ha csak hétköznapi közle-

kedés céljából pattanunk fel a drótparipára. 

KÖZLEKEDÉS

T öbb pozitív dologgal is találkoz-
hattak az elmúlt időszakban, akik 
figyelemmel kísérik a hazai ke-
rékpáros fejlesztések alakulását. 

Például hosszas várakozás után tavaly 
nyár végére elkészült a BuBa, azaz a 
Budapestet Balatonnal összekötő ke-
rékpárút. A 108 kilomé-
ter hosszú bicikliúton a 
fővárostól Balatonaka-
rattyáig tekerhet bizton-
ságos útvonalon, aki két 
keréken közelítené meg 
a magyar tengert. Emel-
lett az ország számos 
pontján készültek kerékpárutak, és több 
száz kilométernyi túraútvonalat jelöltek 
ki bringások számára. 
 Igaz, hogy a hasonló fejlesztések ed-
dig elkerülték Vecsést és környékét, de 
az mindenképpen bizakodásra adhat 
okot, hogy kormányzati szinten is sze-
repelnek a következő évek tervei között 
a kerékpáros fejlesztések. (Persze a je-
lenlegi gazdasági helyzetben érdemes 

kellő óvatossággal fogadni ezeket a hí-
reket.) Az pedig még inkább üdvözlendő 
itt helyben, hogy a vecsési városveze-
tés elkötelezettnek tűnik a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztésében. Hozzá 
kell tenni, sajnos az önkormányzatok-
nak – így Vecsésnek is – korlátozottak 

az erre a célra 
fordítható forrá-
sai, állami vagy 
Európai Uniós 
támogatás nél-
kül nem várha-
tunk jelentős 
fejlesztéseket, 

de a kerékpárforgalmi hálózati terv 
megrendelésével Vecsés már megtet-
te az első fontos lépést a cél felé veze-
tő úton. 
 Ahhoz, hogy a kerékpáros közleke-
dés minél többeknek legyen vonzó és 
valódi alternatívát nyújtson például az 
autóval szemben, elengedhetetlen a 
biztonságos közlekedés feltételeinek 
megteremtése (ide értve a kerékpáro-

sokat sújtó értelmetlen KRESZ-szabá-
lyok megváltoztatását is), de emellett 
nagy hangsúlyt kell helyezni a kerék-
páros szemléletmód formálására is. 
A hazai közlekedés napjainkban nem 
nevezhető kerékpárosbarátnak, a mér-
leg nyelve még mindig a gépjárművek 
irányába billen. Ezt az egyenlőtlensé-
get az infrastruktúra kialakításában és 
a közlekedés résztvevőinek fejében is 
fel kell számolni. Nem tekinthet úgy a 
kerékpárosokra a gépjárművezetők je-
lentős része, mintha kerülgetnivaló bóják 
lennének egy akadálypályán, ugyanak-
kor a bicikliseknek is kötelességük be-
tartani a szabályokat, körültekintően 
közlekedni, nem pedig keresztül-kasul 
járdán, zebrán, kocsiúton, ahogy éppen 
kedvük tartja. Régi igazság, hogy nincs 
kerékpáros és autós, az utakon közle-
kedők vannak, akik egyenrangú felek.
 
A gyermekkor 
boldogsága köszön 
vissza ránk a kerékpáron 
Akit egyszer megérint a kerékpározás 
nagyszerűsége, többet nem mond le er-
ről az élményről. A két keréken töltött idő 
boldogabbá és szabadabbá tesz, egy 
hosszabb tekerés akár egy meditáci-
óval is felér. Bringázás közben javul a 
hangulatunk, csökken a szervezetben 
a stressz hormonok szintje, ezért na-
gyon jó ellenszere a szorongásnak és 
a depressziónak. A szabadság érzése, 
amit kerékpározás közben tapasztalha-
tunk, a gyermekkor gondtalan boldogsá-
gához hasonló érzéseket idéz fel ben-
nünk. Jótékony mentális hatásai mellett 
számos fi zikai pozitívuma is van. Javít-
ja, erősíti a szív- és érrendszer műkö-
dését, növeli a tüdő kapacitását, erősíti 
az izmokat, fokozza az állóképességet, 
páratlan zsírégető hatással bír, jót tesz 
az ízületeknek és még hosszasan sorol-
hatnánk a tudományosan is igazolt té-
nyeket. Mindezek nem csak akkor érvé-
nyesülnek, ha valaki sportszerűen űzi a 
kerékpározást, jótékony hatásait akkor 
is tapasztalhatjuk, ha például munká-
ba járáshoz, hétköznapi ügyintézéshez 
használjuk a kétkerekűt. A szélsőséges 
időjárási körülményektől eltekintve té-
len nem fázunk, ha megfelelő öltözetben 
ülünk kerékpárra, nyáron pedig a sebes-
ség megfelelő megválasztásával mér-
sékelhetjük az izzadást. Persze néha 
körülményesnek, kényelmetlennek tűn-
het a kerékpár az autóval szemben, de 
mint általában mindig, ebben az eset-
ben is csak rajtunk áll, hogy a tapasz-
talat hiánya miatt keletkezett berögző-
déseinken tudunk-e változtatni.   

Varga Norbert

A két keréken töl-
tött idő boldogabbá 

és szabadabbá tesz, egy 
hosszabb tekerés akár egy 
meditációval is felér.

Nyilvános kérdőív szerint használt és javasolt útvonalak hőtérképe
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A kerékpáros ügyességi
 pálya a Göci terüle-

tén épülhet meg. 

A 
pumptrack, azaz a pumpapálya 
egy kerékpáros ügyességi pálya, 
amely világszerte egyre népsze-
rűbb 2004 óta. Megszállott brin-

gások hazánkban is készítettek ilyen 
pályákat, de az Aktív Magyarország Or-
szágos Bringapark Programjának kö-
szönhetően vált országszerte ismertté.  
Korábban földes pályá-
kat alakítottak ki maguk-
nak a kerékpárosok, az 
első aszfaltos pumpa-
pálya pár évvel ezelőtt 
épült meg Magyarorszá-

gon. Azóta egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend hazánkban is, ami elsősor-
ban annak köszönhető, hogy a pályák 
építését az előbb említett program ke-
retében állami szinten is felkarolták. A 
döntött kanyarokból és hullámokból álló 
pályán eredetileg BMX és mountain bike 
kerékpárokkal gurultak, a pálya kialakí-
tásának köszönhetően pedálozás nélkül, 
a test fel- és lefelé mozgásával létreho-
zott lendülettel. Az újabb szilárd burko-
latú pályákat már gördeszkával, futóbi-
ciklivel és akár kerekesszékkel is lehet 

használni. Nemcsak felkészült bringá-
soknak nyújt klassz szórakozást, példá-
ul a gyerekek már egészen kis korukban 
magabiztos kerékpárossá válhatnak a 
pályán szerzett gyakorlatnak köszön-
hetően. 
 A képviselő-testület a januári testületi 
ülésen döntött arról, hogy ismét elindul 
az Országos Bringapark Program kere-
tében meghirdetett pályázaton. Vecsés 
már tavaly is pályázott, de forráshiány 
miatt nem kapott támogatást. A megva-
lósításra igényelhető támogatás 2 és 25 
millió forint között van, a pályázati kiírás 
szerint a beruházás összköltsége nem 
haladhatja meg az 50 millió forintot, és 
a költségek felét az önkormányzatnak 
kell biztosítania. 
 A lehetséges helyszíneket megvizs-
gálva a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Göci területén – ahol egy sza-
badidőpark kialakítása is tervben van – 
épülhetne meg a körülbelül 770 négyzet-
méter területű szilárd burkolatú pálya a 
hozzátartozó kiegészítő elemekkel (ivó-
kút, padok, szemetes, szervizállvány és 
napvitorla).  RGA 

Hullámok 
és döntött

 kanyarok a 
pumpapályán. 

Hasonló épülhet 
Vecsésen is

Az ATTRAKTÍV KERT Kertészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Tár-
saság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz -1.2.3-21 keretében 
feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert 50 % -os támogatási intenzitással 
a „Technológiai és infrastruktúra fejlesztés az Attraktív Kert Kft-nél” címmel benyúj-
tott pályázatára. A projekt 58,70 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a 
Széchenyi Terv Plusz keretein belül valósul meg 

A projekt részletes leírása: 
Társaságunk 2000-ben alakult betéti társaságként, ami jogutódlással korlátolt felelősségű társasággá alakult 
át 2010-ben. Alaptevékenységünk zöldterület kezelés, amely kert-park építési és fenntartási munkákat jelent.  
Az épített környezet megvalósításának, valamint annak fenntartásának teljes vertikumát átfogja működésünk, 
melyhez megbízható szakmai és infrastrukturális háttér áll rendelkezésünkre. Az eddig megvalósult építési és 
fenntartási munkáink jól tükrözik szakmai elkötelezettséget és igényességet, melynek eredménye a folyamatos 
piacon maradásunk és fejlődésünk. A pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésünk létfontosságú verseny-
képességünk megőrzéséhez, illetve növekedésünkhöz. 
A projekt keretein belül infrastrukturális, technológiai és napelemes rendszer fejlesztést kívánunk megvalósí-
tani társaságunk 2220 Vecsés Lőrinci utca 45 2817/3, és 2220 Vecsés Lőrinci utca 45 2817/5A cím alatt található 
telephelyein. A GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-03840 támogatott projekt részeként vecsési telephelyünkön 
aszfaltozott út és parkoló építését, a raktárépületeken korszerű műanyag nyílászárók cseréjét tervezzük. Az 
anyagmozgatáshoz egy Caterpillar árokásót, míg a zöldhulladék feldolgozáshoz egy Jensen aprítót szerzünk 
be. Energia szükségletünk biztosítását telephelyeinken részben napelemes rendszerek telepítésével kívánjuk 
megoldani, amelyek vecsés 2817/3 hrsz. alatt 49,84 kWp, míg 2817/5 hrsz. alatt 49,84 kWp teljesítménnyel 
fognak üzemelni. Vállalkozásunk ügyfélszolgálatának hatékonyságát a Dover Kft. által dolgozóink részére 
szervezett soft skill képzéssel egészítjük ki, továbbá a menedzsment számára vezetői és menedzsment tanács-
adást veszünk igénybe az Insedo Kft-től. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.15. A beruházásnak 
köszönhetően vállalkozásunk 22 fő munkahelyet tud megőrizni. Beruházásunk eredményeként vállalkozásunk 
árbevételének növekedését, és dolgozóink hatékonyságának növelését várjuk.
A projektről a www.attraktivkert.hu oldalon olvashatnak bővebben.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Technológiai és infrastruktúra fejlesztés az Attraktív Kert Kft-nél

2022. 12. 08. 

További információk kérhetők:
ATTRAKTÍV Kert Kft.

E z volt a harmadik alkalom, hogy bo-
hókás farsangi szemétszedésre in-
vitálták a vecsésieket a környezet-
védő egyesület tagjai. A szervezet 

vezetője, Krojher Gabriella elmondta, ku-
tyasétáltatók hívták fel a fi gyelmüket a la-
kótelep mögött lévő kiserdőben eluralko-
dott áldatlan állapotokra. 
 – A lakótelepen élők kutyasétáltatás 
közben fi gyeltek fel a hatalmas meny-
nyiségű szemétre. Azzal kerestek meg, 
hogy szeretnék, ha felszámolnánk ezt 

a lerakatot. Amikor kimentünk, hogy fel-
mérjük a helyszínt, a rengeteg szemét 
mellett egy összetákolt épületet is talál-
tunk, amiben két hajléktalan lakott. Őket 
sikerült elköltöztetni, tudomásom szerint 
normális, rendezett körülmények közé 
kerültek, és a szállásadójuktól munkát 
is kaptak. A bódé környezetében továb-
bi nagymennyiségű, ránézésre 50 köb-
méternyi szemetet találtunk, amit a kö-
vetkező alkalommal, áprilisban szedünk 
össze – mondta Krojher Gabriella.  

 Az egyesület elnöke elárulta, hogy az 
önkormányzat által is támogatott szemét-
szedő akció igazi összefogással valósult 
meg. Tavaly több olyan megmozdulás is 
volt, ahol a hirdetések ellenére alig néhá-
nyan gyűltek össze, ezzel szemben feb-
ruár 11-én harminc önkéntes vett részt a 
munkában. Reggeltől ebédidőig egy kon-
ténernyi hulladéktól szabadították meg a 
környezetet. 
 – Nagyon jó hangulatban telt a szemét-
szedés, igazi csapatmunka volt. Nagy len-
dületet adott a kezdeményezésnek, hogy 
Papp Gábor felajánlotta, kifi zeti a hulladék 
elszállítását. A konténer megtelt a délelőtt 
folyamán, és összegyűlt még nagyjából 
nyolc köbméter hulladék, amit az önkor-
mányzat szállított el. Nagyon jó volt látni, 
hogy ennyi lelkes ember gyűlt össze, bí-
zom benne, hogy következő szemétsze-
dések is ilyen jól alakulnak. Külön öröm 
számomra, hogy sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, sokan megköszönték a munkán-
kat – összegzett Korjher Gabriella. 
 Az egyesület elnöke elmondta, a követ-
kező akciót az önkormányzattal közösen 
április 15-ére tervezik. Ez egy nagyobb, 
a város több területét érintő szemétsze-
dés lesz a Föld napja alkalmából. A kez-
deményezéshez az iskolák is csatlakoz-
nak, de önkénteseket is várnak. 
 A szemétszedő akciókkal kapcso-
latos friss információk elérhetők a Kis-
patak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó Vecsés Facebook-
oldalán.    VA

Farsangi szemétszedő akciót tartott február 11-én a 
Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó. 

Az önkéntesek ezúttal a lakótelep mögötti kiserdőt
 tisztították meg az illegális szemétlerakattól. 

A VECSÉSI TERMÉSZETVÉDŐK 
IDEI ELSŐ AKCIÓJA

PUMPAPÁLYA KIALAKÍTÁSÁRA 
PÁLYÁZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT

IGAZI CSAPATMUNKA VOLT 
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A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel hív minden  
kedves bortermelőt; kóstolni, bírálni vágyó borkedvelőt,

2023. március 4-én 16 órai kezdettel  
a Petz Családi Pincészetben  
(2220 Vecsés, Malom utca 15., kapunyitás: 15:30) megrendezendő  
XVI. Vecsés Városi Borversenyre, Borkóstolóra!
PROGRAM:     Ünnepélyes megnyitó
     Borbírálat közönségszavazattal
 A kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében a borbírók bírálata,  
 valamint a közönség kóstolása alapján a legjobb borok díjazásra kerülnek!
     Vacsora
     Eredményhirdetés, díjkiosztás

Tisztelettel kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy a jegyvásárlást a szervezők munkájának  
megkönnyítése érdekében az alábbi helyszíneken tudják megtenni 2023. február 26-ig.

Premier Italszaküzletben (2220 Vecsés, Ady E. utca 18.) és a
Harmónia Szépségszalonban (2220 Vecsés, Fő út 32.)

INFORMÁCIÓ – Várszegi Csaba (+36 30 843 7687, vbe.vecses@gmail.com)

VECSÉS VÁROSI 
BORVERSENY

Nevezési feltételek: 

 

 

Nevezési díj:

   
3000 Ft/fő

Nevezés és borleadás: 
2023. március 3-án,  
pénteken 16:00-19:00 között!

Jegyárak:  
4000 Ft/fő  

5000 Ft/fő  

Újdonsággal bővült a Vecsési Ipartestület elérhető szolgálta-
tásainak köre: a vállalkozók már a vecsési irodában is 
regisztrálhatnak a SZÉCHENYI-KÁRTYA PROGRAMRA. 

A VECSÉSI IPARTESTÜLETNÉL
 IS IGÉNYELHETNEK HITELT 
A VÁLLALKOZÓK

F ebruártól Vecsésen is elérhetők az 
állami támogatással kínált Szé-
chenyi-kártya program legked-
vezőbb, fi x 5 százalék nettó éves 

kamatozású hitelei vállalkozók számá-
ra. A helyi és a környékbeli vállalkozá-
soknak könnyebbséget jelenthet, hogy 
már nem kell a fővárosig utazniuk az 
ügyintézés miatt, a hitelkérelmek a Ve-
csési Ipartestület vállalkozásfejleszté-
si irodájában is benyújthatók. A Szé-
chenyi kártya programot a KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési Zrt. koordinálja, 
a Vecsési Ipartestület a Pest Megyei 
Iparkamara által került be a hiteltermé-
keket regisztráló irodák közé – tudtuk 

meg Végerné Skribek Évától, a szerve-
zet ügyvezetőjétől. 
 – Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Ve-
csési Ipartestület vállalkozásfejlesztési 
irodája lett az első lépcsője az ügyinté-
zésnek. A mi feladatunk, hogy elvégez-
zük a vállalkozások előszűrését, ezáltal 
az adminisztráció jelentős részét átvesz-
szük a bankoktól – mondta Végerné. 
 Az Ipartestület ügyvezetője kiemelte, az 
államilag kamattámogatott hiteleket rend-
kívül kedvező kamatozással lehet felven-
ni. A vállalkozók számára több rendkívül 
hasznos konstrukció érhető el, többek kö-
zött folyószámlahitel, a vállalkozás műkö-
déséhez kapcsolódó kiadások fedezésé-

re fordítható hitel, továbbá beruházási- és 
agrárhitelek is szerepelnek a programban. 
 – Azoknak a vállalkozóknak, akik fon-
tolgatják a hitel felvételét, célszerű egy 
telefonos időpontegyeztetést követően 
eljönni a Vecsési Ipartestület irodájába, 
ahol átbeszélhetjük, hogy pontosan mit 
szeretnének és milyen lehetőségek áll-
nak rendelkezésre. Irodánkban lehető-
ség van a hitelkonstrukció kiválasztására, 
valamint azt a pénzintézetet is kiválaszt-
hatják, ahol az ügyletet szeretnék lebo-
nyolítani. A vállalkozókra természetesen 
ebben az esetben is vonatkoznak a hi-
telfelvétel szabályai. Alapvető elvárás 
például, hogy a munkaviszonyok rende-
zettek legyenek, valamint a vállalkozás 
ne legyen veszteséges – hangsúlyozta 
Végerné, hozzátéve, hogy a regisztráci-
ót követően a bank átveszi az irodától a 
hitelügyintézést és a hitelszerződést is a 
bankkal kötik meg a vállalkozók. 
 Végerné Skribek Éva a Széchenyi-kár-
tya program előnyei közül kiemelte, hogy 
a felvett hitel kamatozása fi x 5 százalék, 
ami a legkedvezőbb az elérhető hitelek kö-
zött. Az alacsony kamatot állami támoga-
tás biztosítja, így az még akkor sem vál-
tozik, ha a bankok kamatai emelkednek.  
 Az ügyintézéssel kapcsolatban további 
információt kérhetnek a 06-30/311-9480 
telefonszámon.  VN

HÍREK
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OKTATÁS

2023-as év a 200-as évfordulók jegyében indult. 200 
évvel ezelőtt született Petőfi  Sándor, valamint Kölcsey 
Ferenc 200 évvel ezelőtt fejezte be a Himnuszt. 1989 óta 

január 22-e a magyar kultúra napja. Iskolánk a korábbi évek-
hez hasonlóan idén is megemlékezett erről a jeles ünnepről. 

Irodalmi szempontból meg-
lehetősen mozgalmas volt 
2023 első néhány hete, hi-

szen még véget sem ért 
a január, máris három 

rangos irodalmi bicentená-
riumot ünnepelhettünk. 

OKTATÁS

A z 5-6. évfolyamos tanulók mesét, 
a 7-8. osztályosok verset írhattak 
az első félév során. A beadott pá-
lyaműveket a magyar szakos kol-

légák értékelték. A dobogós helyezést 
elért tanulók oklevelet, jutalomkönyvet 
és egy kis édességet vehettek át isko-
lánk igazgatónőjétől.
 Január 23-án megkezdődött a Három 
boszorkány kincse című mesejáték elő-
adássorozata. Erre a napra meghívtuk 
az iskola közelében található óvodáso-
kat, hogy ők is részesei legyenek en-
nek a számunkra is fontos ünnepnek. 
Január 24-én délelőtt két előadást tar-
tottunk. A szereplők szüleit is szerettük 
volna megajándékozni evvel a műsorral, 
ezért a délutáni órákban negyedszer lép-
tek színpadra a fi atal szereplők.
 A történet egy kalózcsapatról szólt, akik 
a címben említett kincset szerették vol-
na megszerezni. Mosolyt csalt a nézők 
arcára a sokféle karakter esetlensége, 
vagy éppen kreativitása. Felejthetetlen 
perceket szerzett a nézőknek a legbá-
tortalanabb kalózlány, aki kikérte magá-
nak, hogy veszélybe sodorják az életét, 
a legerősebb kalóz, aki mindig kész volt 
a csapat élére állni, a kapitány, aki utol-

sónak hagyta el a hajót, bár nem süly-
lyedő vízi alkalmatosságról volt szó, a 
tudósok, akik a legfélreérthetőbb nevű 
gyógynövényekből főztek teát, és a bu-
gyuta kalóz, aki mindent szó szerint ér-
tett. A kalózokat rémisztgette és segítet-
te három egér, akik potyautasként velük 
tartottak. A nézők láthatták a kincshez 
vezető térképet, és megmosolyoghat-
ták annak a matematikai feladatnak az 
egyedi megoldását, amit ki kellett szá-
molni a kalózoknak útjuk során. A törté-
net vége igazságos volt, mindenki meg-
kapta azt, amit megérdemelt.
 A produkciót az 5.b osztály tanulói ad-
ták elő. Teljes létszámmal vettek részt 
az osztályfőnökük által megírt történet 
éltre keltésében. Délutánonként jóked-
vűen dolgoztak a díszletek elkészítésén. 
Kreatív ötleteikkel gazdagították a törté-
netet.
 Öröm volt látni a kis szereplők boldog 
arcát akkor, amikor az előadások végén 
fogadták a jól megérdemelt tapsot.
 Úgy érzem, méltóképpen emlékeztünk 
meg a szívünkhöz közel álló magyar kul-
túra napjáról.

Gáspárné Hatvani Gabriella,
az 5.b osztály osztályfőnöke

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
A GRASSALKOVICHBANA z első jeles évforduló mindjárt újév 

napjára esett: éppen 200 évvel 
ezelőtt ekkor látta meg a napvi-
lágot leghíresebb magyar költőnk, 

iskolánk névadója: Petőfi  Sándor, a ma-
gyar romantika kiteljesítője, aki rövid pá-
lyája alatt közel ezer verset írt, és vado-
natúj témákat, vadonatúj hangot hozott 
a magyar költészetbe.
 Petőfi  sorsában és életpályájában sű-
rítve megtaláljuk mindazt, amit a mo-
dern magyar nemzet és a 
nemzeti kultúra megszü-
letése jelent. Nem csoda 
hát, hogy mind a mai na-
pig minden magyar ember 
tud fejből idézni Petőfi től, s 
az sem véletlen, hogy ta-
lán nincs olyan magyarlak-
ta helység a Kárpát-medencében, ahol 
ne lenne szobra, emléktáblája, de leg-
alább egy utca, melyet róla neveztek el.
 A magyar Országgyűlés a bicentená-
rium kapcsán a 2022–23-as évre Pető-
fi -emlékévet hirdetett, melynek során 
színes kulturális programkínálat és meg-
újuló intézmények, izgalmas kiállítások 
várják a látogatókat határainkon innen 
és túl. Petőfi  iskolaként szívügyünknek 
tartjuk, hogy a jeles évforduló kapcsán 
mi is megragadjuk a kínálkozó lehetősé-
geket, s diákjainkat, a kisebbeket és a 
nagyobbakat egyaránt élményszerű ta-
lálkozáshoz juttassuk Petőfi vel, a géni-
usszal, a magyar nemzeti öntudat meg-
fogalmazójával, valamint az első magyar 

infl uenszerrel, a világot szavai és tettei 
által jobbá tenni akaró emberrel.
 A másik bicentenárium ugyancsak egy 
születésnaphoz kötődik: Petőfi nél szűk 
három héttel később, 1823. január 20-
án jött világra Az ember tragédiája köl-
tője, a szintén tragikusan korán elhunyt 
Madách Imre.
 A Tragédia a magyar irodalom különle-
ges és szokatlan alkotása: szorosan kap-
csolódik nemzeti történelmünkhöz, de a 
nemzeti kérdés nem közvetlenül jelenik 
meg benne, hanem áttételesen, az egész 

európai civilizá-
ció, az egész em-
beriség sorskér-
désein keresztül. 
Hogy miért, az 
a kor történelmi 
eseményeiből és 
Madách egyéni 

élettörténetéből érthető meg.
 Ádám hinni akarását és Lucifer min-
dent megkérdőjelező kiábrándultságát 
úgy is tekinthetjük, mint a szerző belső 
vívódását remény és reménytelenség kö-

zött. A műben felmerülő gyöt-
rő kérdésekre Ádám nem kap 
egyértelmű, világos választ az 
Úrtól, a „titok” homályban ma-
rad, azonban azzal, hogy bár 
mindig elbukik, mindannyiszor 
van ereje újrakezdeni, Ádám-
Madách mégis győzelmet arat 
a kétség és a tagadás fölött.
 A harmadik jeles évforduló 
a Hymnus 200. születésnapja 
volt. Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én tisztázta le Szat-
márcsekén a magyarság nem-
zeti imádságává lett művének 
kéziratát. Ez a nap 1989 óta 
minden évben a magyar kul-
túra napja, így az ehhez a je-

les naphoz kapcsolódó megemlékezé-
sek és kulturális programok már lassan 
negyed évszázada alkalmat adnak arra, 
hogy nagyobb fi gyelmet szenteljünk év-
ezredes hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
 Iskolánk csatlakozott a nyíracsádi Szent 
Piroska Görögkatolikus Általános Isko-
la „Szavaljuk együtt a Himnuszt!” című 
kezdeményezéséhez. Születésének 200. 
évfordulója alkalmából több mint 100 is-
kola több mint 30 ezer diákja és tanára 
szólaltatta meg együtt nemzeti imádsá-
gunkat. A fő szervező, Kedves György-
né Zilahi Enikő így számolt be a közös 
versmondásról: „Olyan volt, mintha egy-
szerre kondulna meg több tízezer harang, 
mintha egy ütemre dobbanna több tízezer 
szív, s mintha egyszerre fogná meg egy-
más kezét sok tízezer gyermek, hogy kö-
zös akarattal ölelje át a jeles évfordulót.”

Telek Péter Pál igazgatóhelyettes
Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium

HÁROM IRODALMI 
bicentenárium

Több mint 100 
iskola több mint 

30 ezer diákja és taná-
ra szólaltatta meg együtt 
nemzeti imádságunkat. 

Tudta, hogy évente akár 10 milliárd 
forint is bennmarad az államkasz-
szában, amit civil szervezetek meg-
segítésére is fordíthattak volna? Az 
érintett adózók kevesebb mint fele 
rendelkezik a személyi jövedelem-
adó szabadon felajánlható 1 szá-
zalékáról, így még mindig nagyon 
sokan hagyják elúszni ezt a lehető-
séget. A felajánlás semmibe nem 
kerül, a szervezeteknek, alapítvá-
nyoknak pedig lehet, hogy nagyon 
hiányzik az a plusz forrás, ami az ál-
lam zsebében marad. Bár a fel nem 
ajánlott 1 százalékot pályázati for-
rásokba csoportosítják át, így akár 
el is juthat a pénz a civil szerveze-
tekhez, de hogy pontosan melyik 
szervezethez, arról nem a felajánló, 
hanem például a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap dönt.  
 
Vecsésen már a több 
száz macskát meg-
mentő Cica-Vár-Lak 
Alapítványnak is fel-
ajánlhatja adója 1 
százalékát, ezzel is 
támogatva az ön-
kéntes állatmentők munkáját. 
 A Cica-Vár-Lak Alapítvány 
 adószáma: 19285425-1-13. 

 A Kispatak 
Természetvé-
dő Egyesület 
és Hulladék-
kommandó ta-
lán már nem 
szorul különö-
sebb bemu-

tatásra. A vecsési környezetvédők 
évről évre hatalmas mennyiségű il-
legális hulladéktól szabadítják meg 
a várost, fákat ültetnek, és szemlé-
letformáló foglalkozásokat tartanak 
gyerekeknek, hogy csak néhányat 
említsünk tevékenységeik közül, me-
lyeket szabadidejükben, ellenszol-
gáltatás nélkül tesznek a városért. 
Az egyesületnek minden forint szá-
mít, ezért kérik, segítsék a munkáju-
kat az adó 1 százalék felajánlásával. 
 Az egyesület adószáma:   
 18710481-1-13. 

Az adóbevallási tervezet március 
15-étől elérhető az eszja.nav.gov.hu 
oldalon. Ne feledje, önnek semmibe 
nem kerül, de a szervezeteknek so-
kat számít! Ajánlja fel adóját helyi ci-
vil szervezetnek!  Vén

TÁMOGASSON HELYI 
SZERVEZETET ADÓJA 
1 SZÁZALÉKÁVAL! 
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ÓVODAI HÍREK

KRÁLDI KROPFNI SÜTÉS 
a Falusi óvodában

Hagyományainkhoz híven a farsangi időszakban ismét 
megrendeztünk egy közös sütögetést az óvodánkban.  

Az idén úgy döntöttünk, hogy a réteskészítés helyett 
megismertetjük a gyermekekkel a fánksütés fortélyait. 

Óvodánk az adventi időszakban meghívást kapott a Táj-
házba, melynek az udvarán egy csodaszép, formás fenyő-
fát díszíthettünk fel az ovisainkkal. A kedves hangulatú 

programot a Vecsési Tájházért Alapítvány pályázati támo-
gatásával Frühwirthné Halász Melinda és Horváth Ferenc 

szervezték, akik nagy szeretettel és melegszívű vendéglátás-
sal várták óvodánk összes gyermekét ezen a délelőttön.

ANGYALKÁK JÁRTAK 
A TÁJHÁZBAN…

A 
csoportok már nagyon készül-
tek erre a különleges esemény-
re. A mindennapos óvodai tevé-
kenységek mellett a gyermekek 

a felnőttek segítségével készítettek ha-
gyományőrző karácsonyfadíszeket, me-
lyek a Tájház jellegéhez 
igazodtak és egyben a 
régi időket sugallták. A 
tradicionális díszek alap-

ja dió és toboz volt, melyeket különbö-
ző technikákkal dekoráltak és ünnepi 
szalaggal láttak el. Ezen kívül az ovi-
sok megismerkedhettek a klasszikus 
szaloncukor csomagolásával is, melyet 
zsírpapír és fólia párosításával hoztak 

létre. Természetesen a karácsonyfadí-
szek készítése alatt a csoportokban fel-
csendültek magyar és német nyelvű ka-
rácsonyi énekek is, melyek még jobban 
fokozták a hangulatot.
 December közepén egy csodaszép, 
napsütéses, ámbár téliesen hideg idő-
ben sétáltunk el a Tájházba. A kapun 
belépve már megcsodálhattuk az udvar 
közepén álló, égősorral kivilágított kará-
csonyfát, és érezhettük a frissen elké-
szült tea és a mézeskalács illatát.
 A karácsonyfa-díszítést egy-két közös, 
mindenki által ismert énekkel – mint az 
Advent, Advent ein Lichtlein brennt…, il-
letve a Kiskarácsony, Nagykarácsony – 
kezdtük, melynek befejeztével a gyer-
mekek elhelyezték a fára a saját készí-
tésű díszeiket. Miután már pompázott a 
karácsonyfa, a gyermekek örömmel el-
fogyasztották a hangulatosan megterí-
tett asztal mellett a forró, ízletes teát és 
a csodálatos díszítésű mézeskalácsot.
 Ezen a délelőttön nem csak a gyer-
mekek részesültek élményben, hanem 
a felnőttek is egyaránt, hiszen a folya-
matosan pörgő mindennapjainknak há-
tat fordítva egy kicsit visszamehettünk 
a múltba… egy kicsit lelassulni, elme-

rengeni a régi időkről, 
és közben csodálni a 
karácsonyfán csüngő 
diók, tobozok, szalon-
cukrok sokaságát a hát-
térben meghúzódó régi 
parasztház falainak a 
tükrében.
 Köszönjük, hogy ré-
szesei lehettünk ennek 
a múltidéző, hagyomá-
nyokat ápoló és tovább-
adó programnak.

Vargyasné Bakonyi Ildikó 
Óvodavezető

Vecsési Falusi Nemzetiségi 
Óvoda – Dorfkindergarten 

Wetschesch

A 
fánk típusának kiválasztásá-
nál arra a törekedtünk, hogy ne 
egy közismert fánktésztát mu-
tassunk be, illetve készítsünk el, 

hanem egy sajátos, vecsési sváb recept 
alapján készült édességet. Tájékozódá-
sul belekukkantottunk a Vecsési sváb 
konyha – Donauschwäbische Küche in 
Wetschesch receptes könyvbe, ahol a 
fánkreceptek keresgélése mellett rátalál-
tunk egy olyan személyre, aki egyedivé 
tudná varázsolni jelenlétével óvodánk-
ban a fánkkészítést. Ötletünktől vezérel-
ve felvettük a kapcsolatot Wirthné Sárosi 
Évával, azzal a kedves személlyel, aki-
nek a szívéhez közel álló összegyűjtött 
receptjei találhatóak meg a könyvben. 
Éva szívesen és örömmel vállalta el a 
kitűzött napra a munkálatokat, és kész-
ségesen segített a fánk kiválasztásá-
ban is. Idén egy kelttésztára esett a vá-
lasztás, melynek Derelye fánk – „Králdi 
kropfni” az elnevezése.
 A fánksütés napját a gyermekek már 
nagyon várták, aznap nagy izgalommal 
érkeztek az óvodába. A délelőtt folyamán 
a csoportok 30 perces beosztással láto-
gattak ki a helyszínre, mely nem volt más, 
mint óvodánk nemzetiségi jellegű aulája. 
Éva és segítőtársa Niki gondosan előké-
szültek erre az élménygazdag délelőttre, 
a gyermekeket négy asztalnál is foglal-
koztatták, bevonták őket a fánkkészítés 

minden egyes fázisába. A kis óvodások 
jelentős feladatokat láttak el, mint a tojás-
mosás, liszt kimérés és szitálás, tészta-
nyújtás, tészta formázása derelyevágóval, 

illetve a kisült fánktész-
ta porcukorba forgatá-
sa. A legélvezetesebb 
állomás viszont minden 
gyermek számára az az 
asztal volt, ahol meg-
kóstolhatták az ellenáll-
hatatlan, ínycsiklandozó 
fánkokat. A kisült tészták 
egykettőre elfogytak a 
tálcáról, így bebizonyo-
sodott, hogy mindenki-
nek nagyon ízlett a régi 
sváb recept alapján ké-

szült Králdi kropfni.
 Nagyon szépen kö-

szönjük Wirthné Sárosi Évának és a 
Reibach Zsófi a szüleinek a lelkes köz-
reműködésüket és a támogatásukat!

Vargyasné Bakonyi Ildikó óvodavezető

Wirthné Sárosi Éva segítségével sváb recept 
alapján készítették el a fánkot a gyerekek

Íme, az ínycsiklandó végeredmény, 
a králdi kropfni, azaz a derelye fánk

Március 11-én, szombaton újra megnyitja 
-

Márciusban újra baba-  
és gyermekruha börze
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Ars Una Studio Kft., Abonyi Erzsé-
bet-mesterfodrász, Abonyi Éva, Agro-
Team Rajnai Bt.,  Arizona Bowling 
Club, Bálint Ágnes Kulturális Központ, 
Bau-Styl Kft., Bodorka fodrászat, Bor-
háló Vecsés, Brunner Krisztina, Bu-
dapest Airport Zrt., Darányi Henriett, 
Epres 72 BISTRO, Fajt Élelmiszer Üz-
letház, Fazekas Annamária, Fazekas 
Mátyásné, Fotolla-Eisenberger Gigi, 
Frézia Virágüzlet /E-Dekoráció , Früh-
Ker Kft., Halász Családi gazdaság, 
Házi sütemények és torták, Ilzi Kraut 
Kft., Kaiser Autósbolt, Kulturverein 
Wetschesch, Marosi Attila, Mérai Kft., 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Rézner Bt., Silvána Virágüzlet, 
Somogyi család, Rajnai Andrea fod-
rász, Rajnai Ernő, Rosmerein tánccso-
port, Schneider Andrea és Schneider 
Richárd, Stáció Hotel, Stiller család – 
UNIQA, Strom Kft., Stromi Kft., Sza-
bó Mihály és Macus Perfetto Gelato, 
Platz Bisztró, Tófalvi Mónika, Trünkel 
Osztrák Élelmiszer Szaküzlet  (Lőrin-
ci Piac), Válóczy Gumiszerviz, Varju 
Zoltán-fényképész, Vecsési horgoló 
klub, Vecsés Város Önk.-Oktatási Bi-
zottság, Vecsési Fallabda Klub, VESAV 
Kft., Zentai Tamás.

KÖSZÖNJÜK 
A TÁMOGATÁST! 

TAKSONYI VENDÉGEGYÜTTES 
a Svábbálon

FEDEZD FEL A REPÜLŐTÉR CSODÁS 
VILÁGÁT – MÁSKÉPP

A Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér szomszédságában talál-
ható egy különleges hely, amely igazi kincseket rejt a repü-

lés világáról. Az Aeropark repülőmúzeum betekintést enged 
a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évébe, és tapasz-
talt túravezetők segítségével elkalauzol bennünket a repü-
lőtér csodálatos világába. A környékbeli iskolák és óvodák 
ráadásul most – a Budapest Airport jóvoltából – díjmente-

sen kalandozhatnak a repülés múltjában és jelenében. 

Ugye mindannyiunknak vannak olyan élményei, amik 
egyszerűen megragadnak az agyunkban, még ak-

kor is, ha immár végérvényesen és visszafordíthatat-
lanul feledékenyek vagyunk? Azt vettem észre, hogy 
ezek az élmények sokszor közösségben érnek, és leg-
utóbb épp, amikor egyáltalán nem számítottam rá. 

A z Aeroparkot üzemeltető Légi-
közlekedési Kulturális Központ 
a Budapest Airporttal szoro-
san együttműködve folyamato-

san azon dolgozik, hogy a 
Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér közelében egy 
XXI. századi elvárásoknak 
megfelelő repülőmúzeum 
és légiközlekedési látoga-
tóközpont jöhessen létre, 
amelynek segítségével az 
érdeklődők minden korábbinál mélyeb-
ben megismerkedhetnek a repülés vi-
lágával. A Budapest Airport jóvoltából 
a környező óvodák és iskolák számá-
ra most ingyenesen igénybe vehetők 
az Aeropark egyedülálló élményt kí-
náló programjai.

Ingyenes repülőtér -
látogatás és orientációs nap 
Ezek közé a programok közé tartozik 
az ingyenes repülőtérlátogatás és ori-
entációs nap, melyet a Légiközlekedé-

si Kulturális Központ (LKK) a Budapest 
Airport közreműködésével a környék-
beli iskolák és óvodák részére díjmen-
tesen biztosít.  

 Az ingyenes repülőtérlátogatás során 
a csoportok eljuthatnak a repülőtér olyan 
területeire is, amelyek nemcsak az uta-
sok elől maradnak rejtve, de még a repü-
lőtéri dolgozók jelentős része is csak kü-
lön engedéllyel látogathat. Megnézhetik 
a repülőgépeket „vendégül látó” forgalmi 
és műszaki előtereket, a forgalmas futó-
pályákat, a páratlan navigációs beren-
dezéseket, a radarokat, valamint renge-
teg, további, mindaddig titkos helyszínt. 
A túravezető felügyelete mellett lehető-
ségük nyílik többször is kiszállni a busz-
ból, miközben alig száz méterre gurulnak 

tőlük a repülőgépek, és megnézhetik a 
gépmadarak fel- és leszállását is. A lá-
togatókat egy felkészült túravezető kíséri, 
aki a korosztálynak megfelelő izgalmas 
előadással és kulisszatitkokkal színesí-
ti a kalandot.  
 Csoportos repülőtér-látogatás prog-
ramra nagycsoportos óvodás kortól le-
het jelentkezni. Óvodások általában 2 
órás, általános iskola alsó tagozatosok 
2 vagy 3 órás, 5. osztálytól felfelé pe-
dig 3 órás reptérlátogatáson vehetnek 
részt.

Miért szeretjük 
a repülőtértúrát?
A repülés egyre jelentősebb szere-
pet tölt be az emberek életében, arról 
nem is beszélve, hogy egy légikikötő 
számos érdekes folyamatot, különle-
ges megoldást és izgalmas szakmát 
rejt. A repülőteret üzemeltető Buda-
pest Airport fontosnak tartja, hogy a 
jövő generációja már óvodás korban 
megismerkedjen ezzel a világgal, be-
tekintést nyerjen a repülőtér működé-
sébe, sőt megismerkedjen az utazá-
si szabályokkal, hogy az első – vagy 
épp sokadik – repülés még több él-
ményt jelentsen a legkisebbek szá-
mára is. A repülőtérlátogatás kiváló 
lehetőséget nyújt a gyerekek számá-
ra, hogy utasként, vagy akár – később, 
felnőve – munkatársként szívesen ér-
kezzenek a repülőtérre.
 A Légiközlekedési Kulturális Központ 
és a Budapest Airport célja a díjmentes 
re pülő térlátogatás biztosításával, hogy 
minden gyermek és az őket kísérő szü-
lők, pedagógusok megismerjék a repü-
lőtér varázslatos világát. A repülőtér-
üzemeltető emellett rendkívül fontosnak 

tartja a fi atal generációk edu-
kációját, a társadalom szem-
léletformálását, a tudatosság 
elősegítését, amelyre kiváló 
alkalmat jelent az Aeropark 
repülőtértúrája. 
 A repülőtéri szakmák meg-
ismertetése és az utánpótlás-

nevelés jegyében rengeteg csoport ér-
kezik pályaorientációs reptérlátogatásra. 
A látogatásra érkező óvodai és iskolás 
csoportok nem csupán új ismereteket 
szerezhetnek, hanem felejthetetlen él-
ményekkel is gazdagodhatnak egy olyan 
programon, ahol garantáltan nem unat-
kozik semelyik korosztály. 
 A Budapest Airport tavaly ősszel érte-
sítette a vecsési önkormányzatot a díj-
mentes repülőtérlátogatások lehetőségé-
ről. A településről eddig számos iskola 
és óvoda is részt vett már a programon. 

(x)

A látogatásra érkező óvodai és iskolás 
csoportok nem csupán új ismereteket sze-

rezhetnek, hanem felejthetetlen élményekkel 
is gazdagodhatnak egy olyan programon, ahol 
garantáltan nem unatkozik semelyik korosztály.
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SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A kik még nem voltak svábbálon, 
azoknak elárulom, hogy van egy 
„vecsési” névre hallgató tánc
– ez egyébként simán felveszi 

a versenyt Rubint Réka legkeményebb 
edzésvideójával –amit, ha meghallanak 
a résztvevők, egy emberként rohannak 
a tánctérre. Ezután kezdetét veszi a tö-
megsport. A párok ugyanazt a koreo-
gráfi át táncolják egy hatalmas körben 
– jelen esetben tojásban a BÁKK adott-
ságai miatt –, rengetegen vagyunk, kicsi 
a hely, a Brunner zenekarban is felbom-
lik a rend, és a tenorkürtös meg a klari-
nétos már lent tombol a táncosok között. 
Idén erőt vettem magamon, és nem áll-
tam be vecsésit táncolni, cserébe láttam 
a zenekar mellett állva az emberek ar-
cán az őszinte örömet, összetartozást, 
és azt gondoltam, fantasztikus dolog, 
hogy rengeteg fi atal és idős együtt táncol 
ugyanannak a hagyománynak a sodrá-
ban, hogy a két zenész, aki lejött közénk, 
hiába játszotta el már számtalanszor ezt 
a zenét, mégis élvezik, hogy benn van-
nak a forgatagban. Szóval egy pillanatra 
leállt itt az idő, vagy csak lelassult, épp 
csak annyira, hogy rögzíteni tudja az él-
ményt a szív. Azt gondoltam akkor, mi-

lyen jó vecsésinek, vecsési 
svábnak lenni, együtt tán-
colni és egy közös értéket 
ünnepelni.
 Az idei már a 46. volt a 
svábbálok hosszú sorában. 
A meghívott vendég együt tes 
a Taksonyi Dunamenti Svá-
bok Egyesületének Ifjúsági 
Csoportja volt, egy rendkí-
vül tehetséges, lendületes 
csapat, a lányok gyönyö-
rű ruhában, szépen befont 
hajjal, mosolygósan, a fi úk 
jó kiállással. Az este folya-
mán ők is élen jártak a tánc-
ban, hamar otthon érezték 
magukat a helyiek között.

 A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok 
Egyesülete 2021-ben ünnepelte fennál-
lásának 30. évfordulóját. A ma már több, 
mint 200 főt számláló közösség tagjai-
nak nagy részét a helyi gyermekek, fi a-
talok alkotják, akik lelkesen őrzik a kör-
nyék német nemzetiségi hagyományait. A 
táncosok aktív közreműködői Taksony és 
a régió rendezvényeinek, de az évek so-
rán megfordultak már Németországban, 
Szlovákiában, sőt az Amerikai Egyesült 
Államokban is. Rendszeres résztvevői a 
német nemzetiségi néptánc minősítők-
nek, ahonnan csaknem mindig arany mi-
nősítéssel távoznak. 
 A szervező Lumpen Klumpen Tánccso-
port nevében szeretném megköszönni a 
bált támogatók önzetlen segítségét, akik 
akár felajánlásukkal akár munkájukkal 
aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy több 
mint 260 ember jól érezte magát a bá-
lon, és hajnalig mulatott. Külön köszönet 

KULTÚRA

Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke és Szlahó Csaba 
polgármester nyitotta meg a bált
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A svábbált is szervező Lumpen Klumpen Tánccsoport

kiemelt támogatóinknak: Vecsés Város 
Önkormányzatának, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak és a Bálint Ágnes 
Kulturális Központnak. A fi nom ételekért 

és italokért pedig a Platz Bistro 
csapatának. És nem utolsó sor-
ban köszönet önöknek, nektek, 
akik eljöttetek, és velünk örülte-
tek.
 Jövőre veletek ugyanitt! 

Halász Zsuzsa

Az idei bál meghívott vendége a Taksonyi 
Dunamenti Svábok Egyesületének Ifjúsági 
Csoportja volt
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A BÁKK-ban megrendezésre kerülő programok korlátozások nélkül 
látogathatók! További információkért kövessenek minket a facebook-
on, vagy weboldalunkon. A program változtatás jogát fenntartjuk, 
az egyes programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a 
facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. 
Őszi-téli évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, va-
lamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.

PROGRAMAJÁNLÓ

  Az esemény ingyenesen, 
de kizárólag regisztrációval 
látogatható! Regisztrálni a 
www.kulturba.hu oldalon le-
hetséges.
 Pál elismert fővárosi nyomo-
zóként visszatér szülőfalujába, 
ahol brutális gyilkosság történt. 
Nyomozása során egyre söté-
tebb titkokra derül fény a kis 
közösség életében és Pálnak 
rá kell ébrednie, hogy előítéle-
te az itteni emberek iránt, ko-
rántsem biztos, hogy megala-

  Dombóvári István leg-
újabb önálló estjében sem-
mi sem lesz hétköznapi. Azok 
a témák is terítékre kerülnek, 

   Kihalnak-e a pingvinek 
a vakutól? Stílusos-e mű-

SZEMET SZEMÉRT
A DÉRYNÉ TÁRSULAT ELŐADÁSA
kortárs színpadi thriller

ANYÁM AZ ŐRÜLETBE KERGET 
A LILIOM PRODUKCIÓ ELŐADÁSA

AZ ÉLET CSÁSZÁRA 
– DOMBÓVÁRI ISTVÁN ÖNÁLLÓ ESTJE, 
műsorvezető: BELLUS ISTVÁN 

Időpont: 2023. március 18. 19 óra

Időpont: 2023. április 5. 19 óra • Jegyek hamarosan!

Időpont: 2023. április 15. 18 óra • Jegyár: 4 390 Ft-tól 

pozott volt. Szereposztás: Pál: 
Ivaskovics Viktor, Pisti: Kaszás 
Mihály m.v., Nóra: Tarpai Viktó-
ria, Lenke: Losonczi Kata, Sán-
dor: Széplaky Géza, Róbert: 
Janka Barnabás, János: Ha-
vasi Péter, Zoltán: Habodász 
István, Tímea: Vas Judit Gigi, 
Mihály: Kárpáti Barnabás. Ren-
dező: Kis Domonkos Márk. 
 Az előadás a Déryné Prog-
ram hozzájárulásával valósul 
meg, megtekintése 16 éven 
aluliak számára nem ajánlott!

Március 5.: 
 CSILLAGZENEDE 
Március 12.: 
 TRILLA TRIÓ 
Március 19.: 
 SWING Á LA DJANGO 
Március 26.: 
 CSILLAGZENEDE 
 Az aktuális program elér-
hető a www.kulturba.hu olda-
lon. A programokat a BÁKK 

TÉRZENE KONCERTEK VECSÉSEN 

SZENT KORONA VÁNDOR-
KIÁLLÍTÁS VECSÉSEN

Időpont: vasárnaponként 16 órától

Megnyitó: március 5. 16:30, a BÁKK előtti Fő téren

aulájában, jó idő 
esetén a BÁKK 
előtti Fő téren 
rendezik meg 
és ingyenesen 
látogathatók! 
Az események 
a Térzene Program támo-
gatásával és a Petőfi Klub 
országos eseménysorozat 
keretein belül valósulnak meg.

anyag evőeszközt lopni a 
Csendes-óceán felett? De 
legfőképp: milyen lehet egy 
legkevésbé sem hétközna-
pi anya lányaként felnőni? 
Ahogy Tallós Rita fogalmaz: 
„Úgy gondolom, ezt a vígjá-
tékot szeretni fogja a közön-
ség, hiszen megint egy olyan 
tabutémához nyúltunk, ami 
hiányzik a színházak palet-
tájáról, és mindenkit meg-
érint.”
 Szereplők: Pamela: Bajor 
Lili, Rose: Tallós Rita. Rende-
ző: Szőlőskei Timea. 

amiket mások szóba se mer-
nek hozni.
 Jegyek kizárólag online 
kaphatók! 

   A kiállítást megnyit-
ja Dr. Szűcs Lajos, or-
szággyűlési képviselő.
 „A vándorkiállítás 
megálmodója Ele-
kes Gyula, zománc-
művész, közműve-
lődési szakember, 
a Gyergyószék ér-
tékei című kiállítás létreho-
zója pedig Kolcsár Béla, a 
Gyer gyó szárhegyi Kulturális 
és Művelődési Központ igaz-
gatója. A vándorkiállítások 
azon felül, hogy megismer-
tetik a Szent Korona történe-
tével, valamint Gyergyószék 

értékeivel az érdeklődőket, 
magyar identitástudatunkat 
is erősíti Hargita megye és 
Pest vármegye testvérme-
gyei kapcsolatának erősí-
tésén túl."  
 A kiállítás március 10-ig in-
gyenesen látogatható



18 VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2023. február VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2023. február 19

F ehér János Őrszállá-
son (Délvidék, Stancic
– szerk.) született 1874. 
június 3-án jómódú sváb 

családban. Szülei: Weisz Do-
monkos és Nuszpl Mária. Ke-
resztszülei: Rendt József és 
Pfeiffer Teréz. Keresztelte 
Bruhaček János káplán.
 Gimnáziumi tanulmánya-
it a Kalocsai Főgimnázium-
ban, a jezsuitáknál végezte. A 
váci papnevelőbe nyert felvé-
telt. 1897-ben szentelték pap-
pá. Minden bizonnyal a váci 
papneveldében magyarosí-
totta a nevét, mert első ál-
lomáshelyén már Fehér Já-
nosként szerepel. 1897-ben 
Kiskunhalasra, 1898-ban 
Ceglédbercelre, 1899-ban 
Kiskundorozsmára, 1900-
ban Erzsé bet falvára helyez-
ték. Ez a mai Pesterzsébet. 
1902-ben Soroksárra került, 
1903-ban Rákoskeresztúr kö-
vetkezett. 1906-ban került elő-
ször Vecsésre, itt teljes jogú 

adminisztrátorként működött. 
1907-ban Váchartyánra he-
lyezték. 1909 decemberében 
a váci püspök kinevezte a ve-
csési plébániára. 
 46 esztendőn át volt plébá-
nos Vecsésen. Ez a 46 esz-
tendő meghatározó volt a tele-
pülés életében. A váci püspöki 
levéltárban személyes iratai 
között található a nyugdíja-
zása után írott összefoglaló-
ja. Ebben számot ad a Vecsé-
sen töltött 46 esztendőről. 
 Alig, hogy elfoglalta állo-
máshelyét, megújította a 
Kántoriskola épületét. A régi 
épületet másfél méterre visz-
szabontatta, megmagasította 
4 méterre a tantermeket, új ab-
lakokkal, ajtókkal és cserépte-
tővel látta el. Így a megújított 
épület után már államsegélyre 
jogosulttá vált az iskolafenn-
tartó. 1912-ben az iskolaszék 
polgári iskolát indított. 
 1915-ben 40 hold földet vá-
sárolt (Felsőtelepen – szerk.). 
Ebből adott 600 ölnyi területet 
piactérnek és iskolának, egy 
kh területet a zárda, a polgári 
leányiskola és a templom ré-
szére. Ehhez az egyházköz-
ség további két kh. területet 
vásárolt. Két utcát parcellázott.
 1916-bn felépült a polgári 
és a zárda épülete. A temp-
lomépítés a háború miatt fél-
be maradt, csak 1921-ben ké-
szült el. Hannauer váci püspök 
szentelte április 21-én.
 Az eredmények elismerése-
ként a váci püspök felterjesz-

tése alapján elnyerte a pápai 
kamarás címet.
 A húszas években két nagy-
szerű épület kötődik a nevé-
hez: 1926-ban hozzáfogtak a 
falusi kultúrház építéséhez, ez 
1927-ben elkészült. Követke-
zett az Andrássy Telepi Ró-
mai Katolikus Elemi Népisko-
la építése. 1928-ban adták át. 

 1938-ban az Óplébánia 
épülete készült el. A Váci egy-
házmegye első központi fűté-
sű plébániája volt. Ennek a 
sikeres korszaknak természe-
tesen külső támogatói is vol-
tak. Mindenképpen meg kell 
említeni Klebelsberg Kuno kul-
tuszminisztert, és dr. Preszly 
Elemér Pest vármegyei főis-
pánt. Az ő támogatásuk mö-
gött ott voltak a kor asszimi-
lációs törekvései is. 
 A háború és a háború utá-
ni évek már a megpróbáltatá-
sok ideje volt. 

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ 
Fehér János 

Fehér János esperes plébános, pápai prelá-
tus, a III. o. érdemkereszt tulajdonosa, Vecsés 
község díszpolgára, vármegyei törvényhozá-
si bizottsági tag, az egyháztanács, az állami 

elemi iskolai gondnokság és a Vöröskereszt fi -
ókjának elnöke, a település meghatározó sze-
mélyisége, számos közintézmény alapítója és 

bőkezű támogatója volt. Méltányos, hogy meg-
ismerjük a korszakos egyéniség életútját.

HELYTÖRTÉNET

Fehér János

 Utolsó útjára kísérik Fehér Jánost 

Felsőtelepi templom és iskola

Falusi kultúrház 

 A kultúrházban mozi is mű-
ködött. Ezért a kamarás úr-
nak, mint fenntartónak, a II. 
zsidótörvénynek megfelelően 
igazolnia kellett a származá-
sát. A váci levéltár őrzi a püs-
pök úr igazoló levelét 1941 
márciusából. Két esztendő-
vel később a német megszál-
lást követően őrizetbe vették. 
Egy csendőrparancsnok járt 
el az érdekében.  
 Tétlen ezekben az években 
sem volt. Az új templom építé-
se foglalkoztatta. Ehhez építő-
anyagokat szerzett be, azokat 
különböző helyeken tárolta.
 A front alatt szinte mindent 
széthordtak. Újból neki kez-
dett a tervek megvalósításá-
hoz. Az új templom alapjait le-
rakták, falai álltak. Az építés 
1954-ben megrekedt. (A Ha-
tóság le is bontatta – szerk.)
 A prelátus úr megtört öreg-
ember lett. Előbb a kerületi es-
perességről mondott le, majd 
1955-ben kérte a nyugdíjazá-
sát. Ebből az időből való az 
Állami Egyházügyi Hivataltól 
Miklós Imre elutasító levele, 
amelyet a Váci egyházme-
gyei hatóságnak írt. A levél 
arról tájékoztatja a váci püs-
pökséget, hogy az egyházi 
személyek állami nyugellá-
tása 1955. június 30-án be-
fejeződött. 
 Fehér János nyugdíjazá-
si kérelme 1955. szeptember 
10-ei keltezésű, tehát elkésett. 
Visszavonult, a (Felső – szerk.) 
telepi templom szomszédsá-
gában töltötte öreg napjait. Át-
járt gyóntatni. 
 1958 novemberében halt 
meg. A Fő út 49. alatti (Cifra 
Csárda – szerk.) szükségká-
polnában ravatalozták fel, in-
nen temették.

Frühwirth Mihály

ISMÉT EGY REMEK PRODUKCIÓNAK 
TAPSOLHATOTT 

A KÖZÖNSÉG
Január 27-én a Színe-Java színjátszókört fogadta újra a Báling 

Ágnes Kulturális Központ. A diákok a kultúra napjához kapcso-
lódva ezúttal Dániel Anna: Hiányzik Szecső című regényéből ké-
szült színdarabot mutatták be a BÁKK világot jelentő deszkáin. 

V ecsésen már hagyomány, hogy 
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból új színdarabot mutat be a Ve-
csési Andrássy Gyula Általános 

Iskola Színe-Java színjátszó csoport-
ja. A jól sikerült tavalyi produkció után
– egy éve Kertész Erzsébet: Zsuzsi vaká-
ciója című regényét állították színpadra – 
érdeklődéssel vártuk az újabb darabot, 
melyet ezúttal is Veszprémi Klára igaz-
gatónő rendezett. 
 Dániel Anna regénye a Csíkos Köny-
vek sorozatból lehet ismerős, a történet 
középpontjában egy budapesti gimna-
zista, Szecső Irén rejtélyes eltűnése áll. 
Az ifjú lány után osztályfőnöke kezd nyo-
mozni, aki alapos feltáró munkával igyek-
szik megtalálni a választ a megdöbben-
tő helyzetre. 
 – Véletlenül futottam bele a regény-
be, de nagyon megtetszett Dániel Anna 
jó stílusa, láttam benne fantáziát és úgy 

gondoltam, hogy jó forgatókönyvet lehet 
belőle írni. Az iskolai jelentek általában 
viccesek, de összességében egy komoly 
tartalom fogalmazódik meg a darabban az 
igazmondásról és az elhallgatott valóság-
ról. A szülő eltitkolja gyermeke elől, hogy 
nem az igazi édesapja neveli, mert a nyi-
lasok áldozata lett. A darab megmutatja, 
milyen érzéseket vált ki egy tinédzserből, 
ha megtudja az elhallgatott igazságot. Az 
osztályfőnök kitartó nyomozása eredmé-
nyeként végül választ kap a kérdésekre, a 
kislány pedig visszatér, így a történet pozi-
tívan végződik – foglalta össze a darabot 
Veszprémi Klára. Hozzátette, kicsit aggó-
dott amiatt, hogy a gyerekek tudják-e köz-
vetíteni a darab mondanivalóját? 
 – Az előadás végül eloszlatta a félel-
meimet, kimondottan büszke vagyok a 
gyerekekre, hogy ezt a nehéz témát ilyen 
értő színjátszással tudták megvalósítani.  
 A darab rendezője elárulta, amiatt is 
izgult, hogy a szereplők többségének ez 
volt az első fellépése, de ez csak a szak-
avatott szemeknek tűnhetett fel, a laikus 
nézőknek kevésbé, ugyanis a gyerekek 
brillíroztak a színpadon. 
 Az előadáshoz most is sokat hozzátett, 
hogy a kulturális központ színháztermé-
ben tarthatták meg az előadást, a profi  
körülmények igazi színházi élményt nyúj-

tottak a szereplőknek és a közönségnek 
egyaránt.
 – Végtelenül jó dolgunk van 2013 óta, 
mióta a BÁKK-ban adhatjuk elő a szín-
darabokat. Lényegesen jobb feltételek 
között játszhatunk, mint annak idején itt 
az iskolában. Ezért szeretném kifejezni a 
köszönetemet a kulturális központ dolgo-
zóinak, akik mindenben a segítségünkre 
voltak. Szeretném kiemelni Kis-Tóth Já-
nost, Méhész-Matus Esztert, Bocz Móni-
kát és Nagy Richárdot, nekik különösen 
sokat köszönhetünk. Csorba Lászlóné 
nevét is fontos említeni, hiszen hosszú 
évek óta együtt dolgozunk, ő koordinál-
ja a színdarabokat. Idén egy volt diákunk, 
Nagy Krisztián segítette a munkáját. Az 
előadást Vass-Bozsó Janka Száva nyol-
cadikos tanuló konferálta fel. 
 A jövőre vonatkozó tervekkel kapcso-
latban Veszprémi Klára elmondta, egy-
előre még a következő darab alapját adó 
regény felkutatásánál tart, de azt már el-
döntötte, hogy legközelebb egy könnye-
debb témájú művet szeretne feldolgozni 
és színpadra vinni. 
 Azt is megtudtuk, hogy a színjátszó 
szakkörös gyerekek egy különleges el-
ismerésben is részesülnek. A hagyomá-
nyok szerint Szlahó Csaba polgármester 
meghívja egy pizzázásra a darab szerep-
lőit. Az igazgatónő szerint ez a gesztus 
komoly motivációt jelentett a gyerekeknek 
az előadásra való felkészülés alatt.  varga

Szereposztás: Magda néni: Bárány Réka, 
Zahonyák igazgatóhelyettes: Vicsápi 
Dominik, Sugár Károly: Fekete Zsig-
mond, Lontay Tibor: Brezóczki Mihály, 
Szecsőné: Kurucz Luca, Karcsi: Jakab Ba-
lázs, Bajári Kata: Kis-Jakab Petra, Simó 
Klári: Szlobodnyik Hanna, Angyal: Vass 
Vera, Moticska: Bakos Balázs, Szamek 
Gabi: Csobot Boglárka, nagymama: Si-
pos Anna, Dugó: Akbas Sumyye, Irén: 
Rahoviczki Dóra, Kriszta: Horváth Dóra, 
Szecsőné férje: Ágoston Botond. 
 Az előadásban csellón közreműkö-
dött Tuskán Krisztián, a Vecsési Zeneis-
kola növendéke, továbbá: Bagdi Petra, 
Dein Bíborka, Gödöny Gréta, Mozalin 
Anna, Puklus Diána, Vécsi Léna Boglár-
ka. A betétdalokat szerezte és zongo-
rán kísért: Kerepesi László.
 Koordinátor: Csorba Lászlóné. Dísz-
lettervező: Horváth Zoltán, Szász Fe-
renc, Kardos László. Hang- és fénytech-
nika: Nagy Richárd, Kenyó Andrea. A 
forgatókönyvet írta és a darabot ren-
dezte: Veszprémi Klára. 

HIÁNYZIK SZECSŐ

A színdarabot 
az Andrássy iskola 
igazgatója, 
Veszprémi 
Klára rendezte

Magda néni (Bárány Réka) nyomozni 
kezd, hogy kiderítse, miért tűnt el 
nyomtalanul az osztály egyik leg-
megbízhatóbb diákja, Szecső Irén? 
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A HALMY-HAGYATÉK 1. RÉSZ
„Apád fi a vagy, aki nekem egy igen kedves barátom volt, rendkívül sze-
rettem a lényét, a kedves fi gyelmét és gavalléros gesztusait, leveledből 
látom, hogy nem esett messze az alma a fájától…” (Selmeczy Lászlóné, a 

két háború közti Magyarország egyik legjobb lovasa Halmy József fi ának. 1957)

T avaly áprilisban érdekes 
és értékes e-mailt kap-
tam egy bécsi orvostól. 
Azt írta, hogy az interne-

ten rátalált a Halmy családról 
írt könyvemre, és szeretne be-
szélgetni velem. Kiderült, hogy 
szülei a legjobb barátai voltak 
a már elhunyt Halmy Sándor-
nak (Halmy József fi ának) és 
feleségének. Halmy Sándor 
2000-ben, felesége 2016-ban 
hunyt el messzi idegenben. 
Végakaratuk az volt, hogy ha-
gyatékuk kerüljön vissza sze-
retett hazájukba, Magyaror-
szágra. Itt kezdődött egy máig 
tartó levelezés…

A Halmy család
Mit adott a Halmy család Ve-
csésnek? Deutsch József, 
Halmy József nagypapá-

ja 1872-ben földet vásárolt 
Felső halomban, és juhásza-
tot, tehenészetet, tejgazdasá-
got hozott itt létre. A gazdaság 
központja a mai Széchenyi út 
Pest felőli végénél volt. 1884-
es halálakor fi a, Deutsch Sán-
dor vitte tovább a felsőhalmi 
gazdaság ügyeit. Ő kibővítet-
te a tejgazdaságot egy szőlé-
szettel, melyet feleségéről An-
na-telepnek nevezett el. Az itt 
termelt borok a millenniumi ki-
állításon rangos díjakat nyer-
tek. Deutsch, mint Magyaror-
szág egyik kiváló pénzügyi 
szakembere, nemesi címet 
kapott a királytól, és felvet-
te a Halmi nevet. (Fia a Hal-
mit Halmyra változtatta.) Eb-
ben az időben építtette fel a 
vecsési kastélyt, mellette egy 
messze földön híres arboré-
tummal. Támogatta a vecsé-
si falusi iskolát, kórházat ala-
pított Budapesten, alapítója 
volt a Magyar Földrajzi Társa-
ságnak és egyik felvirágozta-
tója a magyar malomiparnak. 
Halála után felesége, majd fi a, 
Halmy József folytatta munká-

ját. Halmy József 
Vecsés történetébe 
örökre beírta ne-
vét a Halmy-telep 
alapításával és a 
sportpálya adomá-

nyozásával. E mellett kegy-
ura lett a falusi templomnak, 
díszelnöke a Vecsési SC-nek, 
tagja a Vecsési Polgári Kör-
nek, nagy támogatója a ve-
csési tűzoltóknak, a vasuta-
soknak és a cserkészeknek. 

„Bújt az üldözött…”
Az 1930-as években, Hitler 
hatalomra jutása után, sötét 
fellegek kezdtek gyülekezni 
Európa felett. Bár Halmy Jó-
zsef Erdély 1916-os védel-
méért kitüntetésben része-
sült első világháborús veterán 
volt, bár kikeresztelkedett, fi a 
pedig születésekor meg lett 
keresztelve, az 1938-tól ho-
zott zsidótörvények és ren-
deletek az üldözöttek közé ta-
szították őt és a családját. A 
csalódások hatására Halmy 
József szíve 1941 februárjá-
ban hirtelen megállt. Felesé-
ge, Wolfner Lili és az akkor 21 
éves fi a, Halmy Sándor hiá-
ba próbálkoztak azzal, hogy 
megmentik a gazdaságot és 
a kastélyt, az 1942-ben ho-
zott negyedik zsidótörvénnyel 
az állam elrabolta minden ve-
csési vagyonukat. 1944-ben 
már az életüket kellett men-
teni. Ebben az időben a csa-
lád mellett egy bátor ügyvéd, 
Borbás Gáspár állt, ő segítet-
te az özvegyet és a fi át. Bor-
básról tudni kell, hogy híres 
labdarúgó volt, ő szerezte a 
magyar válogatott és az FTC 
első gólját. 1944-ben a get-
tóba zárt özvegy és fi a életét 
Raoul Wallenberg hamis svéd 
papírjai és a szerencse men-
tették meg. A szűkebb csa-
lád tizenkettő tagja erőszakos 
halált halt az üldöztetés alatt. 
A háború után Wolfner Lili 
pereskedni próbált a vecsé-
si birtokáért, de a berendez-
kedő hatalom számára újra 
üldözendő vadnak számított. 

A faji alapú üldöztetést felvál-
totta az osztályalapú gyűlö-
let, most a társadalmi hely-
zet lett a bűn. Halmy Sándor 
még a vasfüggöny leeresz-
kedése előtt elmenekült az 
országból. Wolfner Lili kitar-
tott, nem akarta elhagyni Ma-
gyarországot. Az új rendszer 
azonban pesti lakását is elvet-
te, és erőszakkal kitelepítet-
te. 1956-ban így ő is ment a 
kétszázezerrel. A vecsési ar-
borétum és kastély az enyé-
szeté lett, a gazdaság soha 
többet nem érte el a háború 
előtti szintet. A Halmy-telepet 
Halmi-telepre, a Halmy teret 
Kun Béla térre, a Halmy ut-
cát pedig Fürst Sándor utcá-
ra keresztelték át.
 

Új élet
Anya és fi a Londonban talál-
koztak, ahol a „kis Halmyra” 
rátalált a szerelem. 1956-ban 
feleségül vette a stájerországi, 
szegény sorból való Elisabeth 
Schlagbauert, akit édesany-
ja aztán lányaként szeretett.
A házaspár és özvegy Halmy 
Józsefné Kanadába költöztek, 
a Csendes-óceán partján te-
lepedtek le egy emeletes ház 
egyik lakásában. A lakásuk 
olyan volt, akár egy múze-
um. Minden Magyarország-
ra, Budapestre és Vecsésre 
emlékeztetett. Sándornak és 
Lislnek nem született gyerme-
ke, házasságuk mégis hosszú 
és boldog volt. Nagy támoga-
tói lettek világszerte az SOS 
Gyermekfalvaknak, és alapít-
ványt hoztak létre tanulni vá-
gyó szegény fi ataloknak. Örök-
ségüket gyermekfalvakra és 
egy osztrák házaspárra hagy-
ták, a legjobb barátaikra. De 
miből is áll ez az örökség? És 
mi kerül belőle haza, Vecsés-
re? (Folytatása következik.)

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

A könyv

Borbás Gáspár, a család védője

A Halmy-kastély 
(Fotó a hagyatékból)

Halmy József menye és fi a a 90-es 
években lakásuk erkélyén

I mafüzetben kaphattuk meg az ima-
hét imádságait, gondolatmenetét és 
a szertatás rendjét. De a füzet kitér 
arra is, hogy ez csupán ajánlat, ha 

indokolt, az egyes felekezetek, imahá-
zak, templomok vezetői változtathatnak 
a programon. 
 A füzet fi gyelmeztet az Úr hangjára: 
„ha felém nyújtjátok kezeteket, eltaka-
rom a szemem, bármennyit is imádkoz-
tok, nem hallgatlak meg benneteket, hi-
szen kezetekhez vér tapad. Mossátok 
tisztára magatokat, ne tegyetek többé 
rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. 
Törekedjetek igazságra”. 
 A próféta, aki az Úr üzenetét közve-
títi Kr. e. a VIII. században élt Júdában. 
Szükség volt akkor a kemény szóra az 
akkori viszonyok miatt, de ezek a fi gyel-
meztetések nekünk is szólnak. Ha vér 
nem is tapad a kezünkhöz, de bűneink, 
mulasztásaink bőven vannak, ezért ne-
künk is kell keresni az alkalmat, hogy a 
bűneinktől megtisztuljunk. 
 Az Úr bátorít bennünket „ha vétkeitek 
skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, 
ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké le-
hettek, mint a gyapjú. Tisztuljatok meg 
és ne tegyetek többé rosszat. Tanulja-
tok meg jót tenni: keressétek az igazsá-
got, segítséget a rászorultakat.” Ezek a 
fi gyelmeztetések jelen helyzetünkre is 
különösen időszerűek. 
 Vecsésen az ima nyol ca dot január 15-
én, vasárnap a református templomban 
kezdték. Itt Téglás Lajos baptista tiszte-
letes úr vezette a szertartást. 16-án hét-
főn a Baptista imaházban volt a szertar-
tás Hei ne mann Ildikó evangélikus lelkész 
vezetésével. 17-én, kedden a Szent Ke-
reszt templomban Dömötör Norbert re-
formátus tiszteletes működött közre. 18-
án, szerdán a Halmi telepi kápolnában 
Töttös János tartotta az elmélkedést. 19-
én az Erzsébet téri katolikus templomban 
Heinemann Ildikó prédikált. 20-án, pén-
teken a református templomban Huszka 
Mihály plébános atya vezette a szertar-
tást. 21-én, szombaton az evangélikus 
templomban Dömötörné Molnár Krisz-

tina református lelkészasszonyt halhat-
tuk. 22-én, vasárnap a Petőfi  téri Jézus 
Szíve templomban Frics Zoltán hirdette 
az igét. Az imahét folyamán több alka-
lommal is elhangzott: „Tanuljatok meg 
jót cselekedni, segítsétek az elnyomot-
takat, szolgáltassatok igazságot!”
 Az első nap felvetődött a kérdés, amit 
Jézushoz intéztek tanítása során: „Ki az 
én felebarátom?”. Azt a választ kaptuk, 
hogy az Úr nemcsak azt akarja, hogy a 
gyakorlatban legyünk igazságosak, te-
gyünk jót másokkal, hanem elvi szinten 
tegyük magunkévá, hogy mindig jót cse-
lekszünk.   
 „A jó, jótett” tulajdonképpen azt jelenti 
örülni, örvendezni, jól érezni magunkat, 
valamit széppé tenni.  Nekünk, kereszté-
nyeknek túl kell a lépni a válaszfalakon 
és a megosztottságon, hogy felismer-
jük és szeressük testvéreinket a Krisz-
tusban.
 „Istenünk, Te vagy minden bölcsesség 
forrása. Ezért fordulunk Hozzád és kö-
nyörgünk bölcsességért és bátorságért, 
hogy igazságot cselekedjünk, hogy a vi-
lágban lévő rosszra a jóra mutató cse-
lekvéssel válaszoljunk. Ámen.” 
 A szeretet, amelyre Isten hív, mindig 
olyan szeretet, amely közösségbe gyűjt 
minket. 
 A hatodik napon az Úr üzenete a kö-
vetkező volt: Az elveszettet megkere-
sem, az eltévedtet visszaterelem, a sé-
rültet bekötözöm, a gyengét erősítem. 
Az Újszövetségben Máté evangéliu-
mában olvassuk Jézus szavát „Bizony 
mondom Nektek, valahányszor megtet-
tétek ezt, akárcsak eggyel is az én leg-
kisebb testvéreim közöl, velem tettétek 
meg.”

 Az evangélikus templomban a hete-
dik napon Dömötörné Molnár Krisztina 
lelkészasszony prédikációjában szintén 
az igazság kérdését tárgyalta. Figyelmet 
felkeltően mutatta be egy váza segítsé-
gével: fontos a nézőpont, hogy valamit 
honnan nézünk, mert így jobban meg-
érthetjük az igazságot. 

Szöveg és kép: Nagy István Elek

HITÉLET

ÖKUMENIKUS 
IMAHÉT 

JANUÁR 15-22.
„Tanuljatok meg jót cselekedni, töre-
kedjetek az igazságra.” (Ézs /Iz. 1-17)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Veres Bélát 2023. 
január 6-án 14 órakor elkísérték 
utolsó útjára. Virágaikkal megem-
lékeztek és gyászunkban együttér-
zésüket fejezték ki.  A gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük, hogy je-
lenlétükkel kifejezték tiszteletü-
ket, szeretetüket Szlahóné Szilágyi 
Margit búcsúztatóján. Emlékéből 
fakadjon áldás. Megrendüléssel, a 
Családja

„Velünk maradsz, 
csak a színpad változik…

Lányod, Unokád, Dédunokád”



22 VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2023. február VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2023. február 23

KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

ERDŐS VIKI 
A LEGNAGYOBB HŐS

A vecsési Erdős Viki élhetné a hároméves gyerekek 
megszokott életét, amit leginkább a babázás és a já-

ték tölt ki. Neki azonban más sorsot szánt az élet. Fia-
tal kora ellenére több időt töltött kórházban, mint tíz 

felnőtt ember. Jelenleg épp egy nem életmentő, de életmi-
nőséget befolyásoló műtétre vár, amiből igen keveset csi-

nálnak Magyarországon, főleg ilyen fi atal korban. 

V ikinek már az érkezése sem volt 
egyszerű, hiszen születése előtt 
pár hónappal már problémák me-
rültek fel. Ennek a gondnak köze 

lehet a később kialakult betegségéhez. 
 – Viki nem fejlődött a hasamban meg-
felelő ütemben. Már a terhesség felétől 
kellett a legkülönbözőbb vizsgálatokra 
járnom, mert Viki súlya és hossza nem 
megfelelően növekedett. Aztán 2950 
grammal és 52 centivel született meg, 
de a szülés után a genetikai vizsgalaton 
sem derült ki, hogy beteg – mondta And-
rea, Viki édesanyja. 
 De voltak problémák már csecsemő-
ként is, súlyos veseelégtelenséggel szü-
letett, rengeteg kezelésre, vizsgálatra 
jártak vele. Elkezdett növögetni, beszél-
ni, járni, de kiderült, hogy a babának a 
kisagya összenőtt a gerincvelővel, amit 
kétéves korában megfelelő mértékben 
szétválasztottak. Most ismét műteni kell, 
mert a mozgása nem olyan, mint a ko-
rabeli gyerekeké.
 – Lábujjhegyen jár, nem teli talppal, ez-
által ő nagyon menni se szokott. Olyan, 
mint amikor a rajtgépből kiugranak az 
atléták, a lendület viszi őt tovább és in-
kább csak szalad vagy ugrál – mondta 
az édesanya.
 Maga a betegség, ami miatt műtétre 
szorul, az Arnold–Chiari-malformáció. 
Ilyen jellegű műtétet még nem hajtottak 
végre Magyarországon ekkora gyerek-
nél. Szülei elmondták, sem tapasztala-
tuk, sem rutinjuk nincs a műtét kapcsán 
a szakembereknek. Nem szokott kide-
rülni ilyen idős korban a betegség, mert 
ilyen fi atalon általában még nem okoz 
problémát.
 Viki 2021 decemberében a Covid szö-
vődményeként elkapta a Kawasaki-kórt, 

így szilveszter éjjelén defi blilátorral ül-
tek mellette a szakemberek, mert úgy 
tűnt, a keringése és a szíve is összeom-
lik. Szülei úgy töltötték az év utolsó es-
téjét, hogy hét órakor hazaküldték őket 
és csak másnap tízkor mehettek be hoz-
zá. Napi kétszer 20 milli vénás szteroi-
dot kapott, plusz a gyógyszerek, órán-
kénti vérnyomásmérés. 

Egyik betegségből 
a másikba
Hogy milyen erős kislányról van szó, azt 
jól mutatja, hogy az ötödik napon Viki úgy 
kelt fel az alvásból, hogy kihúzta magá-
ból a csöveket és azt mondta: „Kész va-
gyok” – és valóban meggyógyult. A Ka-
wasaki-kor és a szteroidos kezelés után 
jelentkezett a jelenlegi probléma. Ha szü-
lés után egyből kiderül, hamarabb tud-
ják orvosolni, és nem kellene a műtét.
 – Viki felépülésében sem rutinosak a 
szakemberek, január elején kaptuk meg 
a lehetőséget, hogy részt vehetünk a két-
éves programban, melynek végén remél-
hetőleg teljes értékű életet tud majd élni. 

Jelenleg babakocsival közlekedünk, Viki 
nem tud sokat gyalogolni, elfárad hamar. 
Ezek a problémák a kétéves program vé-
gére meg kell, hogy szűnjenek.
 Viki bal lába érzéketlen és nincsen 
benne refl ex. A vádlijában be vannak 
csomósodva az ízületei és az izmai. Az 
izomzata olyan, mint a gumi, emiatt kell 
a műtét.
 Jelenleg minden szerdán mennek a 
Tűzoltó utcai gyermekklinikára, ahol ösz-
szeül egy kisebb csoport (gyógytornász, 

neurológus, ortopéd orvos) és megnézik, 
az egy hét alatt mennyit fejlődött, mer-
re indult a folyamat. Folyamatosan csi-
nálja otthon is a feladatokat, édesanyja 
masszírozza, hogy fejlődjön.
 Szülei nagyon sokat áldoztak arra, 
hogy otthonra is meg tudják venni azo-
kat a segédeszközöket, amivel fejlődni 
tud. Ezeknek mind el kell férni a bútorok 
mellett a szobában. Többek között egy 
speciális ortopéd szőnyegen közlekedik 
a család is, hiszen ez van letéve, hogy 
a kislányuk ezen közlekedjen. Ezen Viki 
elsősorban a 14 esztendős testvérével 
szeret sétálni.
 Ugyanakkor tisztában vannak vele, Vi-
kinek nem a svédmasszás kell, ami fél 
év alatt elvégezhető gyorstalpalón, neki 
olyan masszőr kellene, akinek a tudása 
biztos biológiai alapokon, négy éves fő-
iskolai tanulmányon fekszik. Azért nem 
egyszerű masszőrt találni, mert ritka az 
ilyen szakember, ezáltal kevés a hely ná-
luk, szinte mindig teli vannak. Vikinek hét 
napból hétszer kellene szakszerű masz-
szírozás. Most találtak egy szakembert, 
aki heti két alkalommal tudja fogadni és 
már ennek is örülnek, hiszen az állam 
egy napot tud biztosítani.
 – Ha kórházba megyünk, az neki 
teljes mértékben természetes dolog, 
mint ha a közértbe mennénk. Nem riad 
meg, amikor csomagoljuk a bőröndöt, 
már maga húzza be a kórházba, sze-
rencsére pozitívan kezeli ezt a helyze-
tet. Megszokottá vált neki – mondta az 
édesanya.
 A sok kórházi kezelés ellenére szelle-
mileg az egyik legfejlettebb a bölcsödé-
ben, számol, mondókákat tanul, elmond-
ja, hol lakik, hány éves és mindent, amit 
egy hároméves gyermeknek tudni kell.

 
Milliókat emészt 
fel a rehabilitáció
– A műtét nem kerül pénzbe, a rehabili-
táció az, ami jelentős összeget emészt 
fel. Van egy kezdeti befi zetési költsége, 
egy havi terápiás költsége és egy esz-
köz-költsége. Mindez két éven keresztül. 
Hogy ez pontosan mit jelent, azt mi sem 
tudjuk, de az első év vége ötmillió forint 
feletti összeg – mondta az édesanya. 
 Ő jelenleg nem dolgozik, a férje munká-
jának adminisztrációs, számítástecnikai 
részét intézi. Viki négy órát jár bölcsö-
débe, akkor elhozza, alszik másfél órát, 
majd kezdődik az otthoni torna, ami két-
háromórás feladatsor. 
 Aki még nem volt ilyen helyzetben, 
nem tudja átérezni ezt az életet. Ezt jól 
mutatja, a szűk családtól is megkapták, 
hogy túlreagálják a helyzetet. Éppen 
ezért nem is kértek soha senkitől segít-
séget. Úgy gondolják, amíg tudnak dol-
gozni és elő tudják teremteni, ami Viki 
életének jobbá tételéhez kell, addig meg-
oldják. 
 – Azt az érzést senkinek nem kívánom, 
amikor ül a kórházban, az egyik gyere-
kének éppen születésnapja van, a má-
sikról pedig azt mondják az orvosok, le-
het, hogy összeomlik a keringése és az 
életéért kell küzdeni – mondott egy pél-
dát az édesanya arra, milyen lelki meg-
próbáltatások kísérik ezeket a gyógyke-
zeléseket.

Futballtornát is rendeztek 
Viki megsegítésére
Viki nagyobb testvérének az egyesüle-
te, a Szent István Sportegyesület – ahol 
nagyobbik gyermekül futballozik – janu-
ár végén futballtornát szervezett, melyen 
a Ferencváros, az Újpest és a Honvéd 
öregfiúk mellett a Parlament-váloga-
tott is részt vett, a négyes torna győzte-
se pedig a szent István All-Star csapat-
tal találkozott. 
 A torna jelenlétben nem, pénzösszeg-
ben viszont jelentős támogatást jelent a 
család számára, köszönhetően annak, 
hogy volt olyan autóforgalmazással fog-
lalkozó vállalat is, amely több százezer 
forintos támogatással segíti őket. Töb-
bek között ennek az összegnek is kö-
szönhetően új, a gyógyulást elősegítő 
eszközök is megrendelésre kerültek.
 A focitornát már októberben kitalálták, 
de a család nem akarta, nehogy azt gon-
dolja bárki, ők kérték. A Szent Istvánnál 
azonban azt mondták, nem érdekli őket, 
ők akkor is megcsinálják. A bevételt Vi-
kinek adják a gyógyulásához nem pedig 
másnak, ha csak egy bordás fallal is, de 
segíteni szeretnének a kislánynak.

Javulásnak indult, 
de fény derült 
egy újabb betegségre
– Legnagyobb meglepetésünkre Viki 
szervezete elkezdett elindulni a gyógy-
ulás folyamatán, köszönhetően annak, 
hogy a hét minden napján van masz-
szírozás, Emellett hetente kétszer tor-
na, egyszer úszás, egyszer só és fény 
terápia – mondta Viki édesanyja. Azóta 
megérkezett az eszközök egy része, a 
többit gyártani kell, 3-5 hét mire meg-
jön minden.
 A kórházi masszírozás és vizsgálat 
során kiderült, egy szövődménynek kö-
szönhetően Viki egy újabb genetikai be-
tegséggel küzd, ezért nem is javul oly 
mértékben az állapota, mint amennyire 
kéne. Február 16-án feküdt be a Tűzol-
tó utcai kórházba egy hosszabb időre, 
ahol számos vizsgálat vár rá, és továb-
bi genetikai vizsgálatokra is menniük kell 
Debrecenbe.
 Hatalmas öröm volt számukra, amikor 
a kislányuk tele talppal le tudott guggolni 
és mindezt automatikusan, magától tette. 
 – Amint megláttam, lefényképeztem és 
küldtem azonnal az összes terapeutának. 
Idő nincs meghatározva a gyógyulásra, 
csak a fokozatok. Sorba kell menni, nem 
maradhat ki egy kezelés sem, csak így 
tudunk előre jutni. Most az első szinten 
vagyunk, de már így is nagy a boldog-
ság” – mondta az édesanya.  SzgY

Az Arnold-Chiari szindróma olyan ve-
leszületett rendellenesség, amely-
nél a kisagy egyes részei a gerincve-
lő koponyából való kilépés helyén 
betüremkednek az öreglikba, ezál-
tal pedig elzárják vagy korlátozzák az 
agyvíz áramlásának útját

ARNOLD-CHIARI 
SZINDRÓMA

Erdős Viki édesanyjával 

Viki számára – sajnos – természetes,
ha kórházba kell menni

A vidám mosoly mögött temérdek 
megpróbáltatás és emberpróbáló 
küzdelem bújik meg
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VÁLTÁS TÖRTÉNT 
A VECSÉSI KISPADON, 

de a célok maradtak 
A Labdarózsa Népdalkör korán megkezdte a fel-

lépések sorát. Január 22-én – baráti kapcso-
lat révén – meghívást kaptak a VII. Hartai Kol-
bászfesztiválra. A gasztronómiai élvezeteket 
kiegészítette és a fesztivált színesítette a kul-

turális programban fellépő dalosaink is.

A Vecsés FC labdarúgócsapata az őszi szezont a har-
madik helyen zárta a Pest megyei első osztályú bajnok-

ságban, azonos pontszámmal a második helyen álló 
Gödöllővel és mindössze két ponttal lemaradva az éllo-
vas Dunaharasztitól. A téli szünetben azonban kizár-
ták a Pereg SE csapatát, az ellenük elért eredménye-

ket törölték, így a VFC – a Dunaharasztiakkal azonos 
pontszámmal -az élről várhatja a tavaszi folytatást. 

KÖZÖSSÉG SPORT

H arta évszázados húsfel-
dolgozó hagyománya, fő-
ként kolbász és szalámi 
terén, komoly hírnévnek 

örvend. Hetedik alkalommal ren-
dezték meg ezt a nemes vetél-
kedőt, ami a téli időszak legje-
lentősebb eseménye a kalocsai 
járásnak. A zsűri elnöke bará-
ti kapcsolatban áll a Várady-há-
zaspárral, ennek kapcsán kaptak 
meghívást a fesztiválra. A Labda-
rózsa Népdalkör és Citerazene-
kar a délután folyamán két alka-
lommal is színpadra lépett. Több 
dalos csokrot mutattak be a kö-
zönségnek, programjuk és Zelei 
Bence citerajátéka méltán ara-
tott nagy sikert.
 A kulturális programban fellép-
tek még a Hartai Hagyományőrző 
Egyesület táncosai és énekesei, 
a Kereki nótások és Radics Sán-
dor cimbalomművész. Ez utóbbi 
kiemelkedő műsor volt, valóban 
világszínvonalat képviselt. Aján-
lom a vecsési rendezvényszer-
vezők fi gyelmébe ezt a zseniális 
művészt, akinek cimbalma egy 
sereg hangszert megszólaltatott 
hárfától a balalajkáig, hegedűtől 
a harsonáig. Csodálatos produk-
ció volt!
 Vecsésen jó néhány kisebb-
nagyobb rendezvény van, így az 
ember „fesztiválszemüveggel” 
is nézte az eseményt. Harta né-
gyezres település, tehát a lépté-
ke is más, így a fesztivál is nyil-
ván kisebb. A művelődési házban 
volt a színpad és az udvaron egy 
nagy sátorban zajlott a verseny. 
A házat és a sátort egy másik 
sátor kötött össze, ahol ételt-italt 
lehetett vásárolni és elfogyasz-
tani. A nagysátorban 19 baráti 
társaság alkotta a remekműve-

A hagyományok szerint a har-
sány, mulatozásokkal tarkított 

farsangi időszakot a csendes 
elmélyülést, megtisztulást 
hirdető böjt követi. A böjt 
vallási alapokon nyugszik, 
szinte minden világvallás-

nak alapvető részét képezi, 
ez egyfajta bűnbánati időszak. 

A böjt a keresztény vallásban 
az a negyven napos időszak, amely 

hamvazószerdától húsvét vasárnapig (idén, 
február 22-től április 9-ig) tart. A keresztény 
vallás szerinti böjt kezdetben igen szigorú 
volt, napi egyszeri étkezés mellett is minden 
állati eredetű termék fogyasztása tilos volt. 
Az idő előrehaladtával azonban a szabá-
lyok változtak, mára ez inkább egyfajta di-
étává vált. Éppen ezért, ilyenkor sokan val-
lási vagy egészségmegőrzési okokból bele 
szoktak fogni egyfajta könnyed, diéta jelle-
gű tisztítókúrába, amely a gyakorlatban a 
visszafogott mennyiségű, húsmentes, köny-
nyű ételek fogyasztásában nyilvánul meg. 
 Az Epres72 Bistro (és Eprespark Ren-
dezvényház) séfje, Ligeti Katalin az alábbi, 
gyorsan és egyszerűen elkészíthető, böj-
ti kívánalmaknak is megfelelő receptet bo-
csátotta rendelkezésünkre, amelyet mi 
ezúton a kedves olvasók részére is elérhe-
tővé teszünk.
BÖJTI SÁRGARÉPÁS RÖSZTI 
JUHTÚRÓS MÁRTOGATÓSSAL
– 4 fő részére
Röszti hozzávalói: 6 db nagyobb burgo-
nya, 2 db sárgarépa, 2 db tojás, 1 ek liszt, 
só, bors ízlés szerint, 1 g. fokhagyma, friss 
snidling. Mártogatós hozzávalói: 10 dkg 
juhtúró, 1 dl tejföl, őrölt bors. 
 A nyers, tisztított burgonyát és répát le-
reszeljük nagylyukú reszelőn, sózzuk. 
Jól kinyomkodjuk a zöldségekből a vi-
zet, majd hozzáadjuk a lisztet, tojást, fű-
szereket. Kisebb, fél cm vastagságú 
lepénykéket formázunk a masszából, eze-
ket serpenyőben, kevés olajon, alacsony 
hőfokon mindkét oldalán pirosra sütjük. A 
mártogatóshoz a juhtúrót kikeverjük a tej-
föllel, őrült borssal ízesítjük és friss zöld-
fűszert (pl. snidlinget, petrezselymet) aprí-
tunk, keverünk bele. 

Ligeti Katalin séf
 Epres72 Bistro és Epres park 

Rendezvényház
www.eprespark.hu

GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN 
ELKÉSZÍTHETŐ FINOMSÁG 
BÖJTI IDŐSZAKRA

ket. A csapatoknak 10 ezer forin-
tos nevezési díj mellett nyolc ki-
logramm húst, zsiradékot, belet 
és sörasztalt biztosítottak, de et-
től jóval több kolbász és egyéb fi -
nomság készült. Csak kézi dará-
lót, töltőt használhattak a sütést 
gázzal kellett megoldani. Az asz-
talok két oldalt voltak elhelyezve, 
középütt pedig a látogatók sé-
táltak. Ami igazán meglepő volt, 
hogy az asztalok végén csodá-
latos kínálós tálakat helyeztek el 
a legkülönbözőbb fi nomságokkal, 
amibe a sütemények is beletar-
toztak. Mindenki degeszre ehet-
te magát már így is, de lehetőség 
volt vásárlásra is.
 A disznóvágások és ilyen jel-
legű versengések nélkülözhe-
tetlen kelléke a pálinka és a bor, 
ami a kifi nomult ízlelés fontos fel-
tétele. Nem meglepő, hogy pálin-
kák is versenyeztek, 26 pálinkát 
bírált el a zsűri. Itt vecsési siker 
is született, mert a harmadik he-
lyezést, barackból készült párla-
táért, Eftimie Dorin szerezte meg.
 Minden feltétel adott volt, hogy 
mindenki nagyon jól érezze ma-
gát. A hangulat mellett jól lát-
ható volt, hogy nemes hagyo-
mányról, kiváló közösségépítő 
rendezvényről van szó, ahol meg-
tiszteltetés volt részt venni. Kö-
szönjük Hartaiak! Szalontai János
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A 
kiemelkedő teljesítmény elle-
nére, váltás történt a vecsési 
kispadon. Az elmúlt négy év-
ben a csapatot irányító, töb-

bek között bajnoki címet szerző ko-
rábbi válogatott középpályást, Vincze 
Gábort az a Szűcs Lajos váltotta, aki 
az elmúlt egy évben a csapat kapus-
edzője volt. A mai világban furcsá-
nak tűnhet, de a váltás nem szakmai 
okok miatt történt és a felek a legna-
gyobb békében és barátságban vál-
tak el egymástól. 
 – Összességében családi és gaz-
dasági okok miatt történt a váltás. Ko-
rábban fel se vetődött volna bennem, 
de az egyik cégemben nem jól ala-
kultak a dolgok – több tízmilliós tételt 
nem fi zettek ki –, és azt tudni kell, a 
megyei fociban nem megélhetőség-
ből edzősködik az ember. Mellékállás-
ban, hobbiból jó csinálni, főállásban 
nem lehet megélni belőle – mondta 
Vincze, aki azóta a Biatorbágy csa-
patánál lett vezetőedző. 
 Elárulta, a vecsési klubvezetés min-
dent megpróbált, de ehhez személyi 
változásokra lett volna szükség, ő pe-
dig nem akarta, hogy miatta bárkit is 
felállítsanak. A vezetők megértették 
és elfogadták a döntését, és időköz-
ben a stábjával is megegyeztek, ők 
folytatják az általa elkezdett munkát. 
 – Ugyanúgy egy Pest megyei csa-
patot fogok irányítani, velük is az első 
hat hely valamelyikének elérése a cél. 
Itt más a konstrukció, alközpontként 
működnek, hosszabb távú célok van-
nak, mint Vecsésen – mondta Vinc-
ze, aki Biatorbágyon a felnőtt csapat 
mellett az U12-es együttes szakmai 
munkájáért is felelni fog. 
 Ez a kombináció akár Vecsésen 
is működhetett volna, de itt az után-

pótlás-képzés máshova tartozik mint 
a felnőtt együttes, és csak úgy lehe-
tett volna másik csapata is, ha va-
lakit elmozdítanak, ezt pedig nem 
szerette volna. 
 – Az egyik legalulfi zetettebb edző 
voltam a megyében, ugyanakkor 
mindent megkaptam, amit kértem, 
szabad kezem volt, úgy építettem 
a csapatot, ahogy szerettem vol-
na. Egy biztos, Vecsésre mindig jó 
szívvel fogok gondolni – összegzett 
a korábbi szakvezető.
 A klubelnök, Czibolya Zoltán is 
megerősítette Vincze szavait, mi-
szerint a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel váltak el egymástól. 
 – Véget ért az őszi szezon, azo-
nos pontszámmal állunk a dobogón, 
a csapat teljesítménye rendben van. 
Sajnos Gábor távozott, de ettől még 
tisztelem, mint embert és edzőt egy-
aránt – mondta a klubvezető. 
 Felmerült, hogy hoznak egy külső 
szakembert a csapat élére, de aztán 
úgy döntöttek, ha meg tudják olda-
ni házon belül, akkor erre nem lesz 
szükség. 
 – Leültem Szűcs Lajossal, akinek a 
futballista múltját mindenki ismeri, és 
ő örömmel elvállalta a felkérésemet, 
mint mondta, szereti a kihívásokat. 
Véleményem szerint a legjobb dön-
tés ez volt. A felkészülést vele kezd-
tük és a tavaszi szezont is vele fog-
juk végig csinálni, úgy vélem, jó úton 
haladunk – mondta Czibolya. 
 – Sikerült igazolni három NB III-as 
játékost, velük erősödtünk és egy ko-
rábbi vecsési nevelésünk is visszatért. 
Voltak távozók is, nekik sok sikert kí-
vánunk. Elmondhatjuk, új a felállás, 
de a célok maradtak – összegzett a 
klubvezető. Sz. Gy.

IN MEMORIAM 
BOGÁR JÁNOS 
(1940–2023)
ELMENT A MOSOLYGÓS HÁLÓŐR.
1965 januárjában a vecsési öltözőben az első 
edzésen egy hatalmas termetű fi atalember mu-
tatkozott be a többieknek: Bogár János vagyok 
– mondta. Felépítése nem sejtette – 100 kg felett 
volt a versenysúlya – hogy minden idők legjobb 
vecsési kapusát tisztelhetjük benne. Pedig így lett. 
 Ebben az évben – tavaszi-őszi rendszerben 
bonyolódott a bajnokság – a Vecsési VÍZÉP to-
ronymagasan nyerte a megyei II. osztályt. Bogár 
az első gólt a 9.(!) mérkőzés 87. percében kapta. 
A 807 perces gólcsend alighanem rekord a klub 
életében. 
 Szemtanúként hadd idézzek fel egy jellem-
ző esetet. Edzésen Bogár kérte B. Nagyot, hogy 
elmehessen az edzésről. Laci bácsi azt mond-
ta, „ha kifejelsz egy lövésemet, akkor mehetsz.” 
„Csak ne fű alatt rúgja mester” – volt a válasz. B. 
Nagy ballába olyan pontos volt, hogy tízszer oda-
rúgta a bőrt, ahová kellett. Bogár már az elsőre 
elrepült a „törékeny” termetével és kifejelte a lasz-
tit. Laci bácsi nevetett, „menj a fenébe!” - mondta. 
 Ennek az évnek nem a bajnoki cím volt a teteje, 
mert a Magyar Népköztársasági Kupában a legjobb 
16(!) közé került, egyedüliként az alsóbb osztály-
ból, ezzel megnyerte a Szabad Föld Kupát. Leg-
nagyobb sikert az NB I.-es Salgótarján legyőzése 
jelentette. Július 28-án 4200 néző előtt 2-1-re nyer-
tünk. Bogár a befejezés előtt pár perccel a Stécé 
csatár közeli bombafejesét hárította nagy bravúrral.
 November 14-én már Szabad Föld Kupa győz-
tesként a Népstadionban tétnélküli, bemutató 
mérkőzést játszhattunk az Esztergomi Marógép-
gyár csapatával.
 A következő emlékezetes siker éve 1967 volt. 
Bajnoki cím a megyei I. osztályban, 21 fordulón 
át veretlenség és 30 találkozón mindössze 11 gólt 
kapott Jani. 1968-ban az NB III-ban bronzérem 
lett és pályaavató. A frissiben átadott pályára ér-
kezett az Újpesti Dózsa a komplett csapattal és 
Baróti Lajos edzővel. 2-1-re kaptunk ki és nagy 
derültséget okozott az a jelenet még az elején, 
amikor Benét kiugratták, de Bogár „jövök!” - üvöl-
téssel, kirontott. Bene gyorsan felmérte a helyze-
tet és inkább a kornerzászló felé vette az irányt. 
 1969 NB III. – újabb bajnoki cím, már a 26. for-
dulóban. Bogár János itt is erőssége volt a gár-
dának. Három bajnokcsapatnak volt oszlopos 
tagja. Nem emlékezem potyagólra, hihetetlenül 
megbízható, folyamatosan bravúrokra képes ka-
pus volt, ami az egész csapatnak tartást adott. 
 Mindig mosolygott. Ha tudósítóként dicsértem, 
akkor megköszönte, de – ilyenre alig volt alkalom 
– a kritikáért sem neheztelt. Ezért lehetett számá-
ra fájdalmas, hogy 1970-ben, az NB II-ben mel-
lőzték, aztán abba is hagyta a sportolást. Dol-
gozott, majd vállalkozó lett, élte a mindennapok 
szorgalmas életét.
 Bogár János röviddel, hogy betöltötte 83. élet-
évét, eltávozott az árnyékvilágból. Jani, köszön-
jük a sok örömöt, amivel megajándékoztál ben-
nünket! 
 Legyen nyugodt és békés örök álmod!  szalontai
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SPORT SPORT

Szűcs Szabina ismét remekelt, 
AMI MOST EZÜSTÉREMRE VOLT ELÉG

Szűcs Szabina a második helyen végzett a debre-
ceni 67. Bocskai István nemzetközi ökölvívó em-

lékversenyen, ami a legrangosabb hazai rendezé-
sű torna. A Vecsési Boxklub versenyzője a fi náléban 

az angol Olivia Holmes ellen maradt alul.

Szűcs Szabina edzőjével, Seres 
Attilával már a júniusi olimpiai 
kvalifi kációs versenyre készül

Kézilabda: 
ELINDULT A TAVASZI IDÉNY

A 2021/2022-es szezonban elért szerény 
eredményekhez képest jelentősen előre-

léptek a város kézilabda csapatai.

A 
másodosztály átalakítása miatt 
a férfi ak tavaly gyakorlatilag ki-
estek az NB I./B-ből, végül csak 
annak köszönhették a bennma-

radást, hogy az NB II. feljutói nem vál-
lalták a magasabb osztályú szereplést. 
Ezzel szemben az új idény első felében 
már sokkal jobb teljesítményt nyújtott a 
csapat. A nyári igazolásoknak köszön-
hetően erősödött a keret, a gárda jól 
kezdte a bajnokságot, még a dobogó-
ra is sikerült felkapaszkodniuk, majd a 
szezon derekán a 16 csapatos NB I./B 
6. helyén álltak. 
 A téli szünetben nem volt játékosmoz-
gás a csapatnál, de az őszi eredmé-
nyek tükrében nem is volt szükség új 
igazolásokra. Fontosabb volt, hogy a 
keret egyben maradjon, és folytassák 
a megkezdett munkát.  
 – Van két jó sorunk, a csapat egy-
séges, a játékosok jó szellemiségben 
edzenek. Elégedettek vagyunk a tel-
jesítménnyel, ezért úgy éreztük, nincs 
szükség új igazolásokra. Az átlövőnk 
felépült a sérüléséből, egyre jobb for-
mában van, de még pár meccs kell, 
hogy teljesen visszarázódjon a játék-
ba. Az irányító játékosunk kezéről már 
lekerült a gipsz, de a teljes felépülésig 
még 2-3 hetet várnunk kell. A kapusunk 
keresztszalag-szakadást szenvedett, 
az ő visszatérésére egyelőre még bi-
zonytalan, de elégedettek vagyunk a 
második számú kapusunk teljesítmé-
nyével – mondta a játékoskerettel kap-
csolatban Antal Zoltán szakosztályve-
zető.
 Bár a tavaszi rajtot vereséggel kezdte 
az együttes (Csépe Salgótartjáni SKC-
Vecsés SE 30-28, Vecsés SE-BFKA 
Veszprém 29-34), továbbra is tartják az 
ősszel elért helyezésüket.  
 – Elégedettek vagyunk az eddigi ered-
ményekkel, a tavalyi helyezésünkhöz 
képest jelentős javulás a 6. hely. A baj-
noki rajt után vérmesebb reményeink is 
voltak, hiszen harmadik helyezettek is 
voltunk, aztán sajnos meghatározó já-
tékosaink szenvedtek sérüléseket, ami 

az eredményeinken is megmutatkozott. 
Úgy gondolom, hogy reálisan a 6-8. hely 
valamelyikére érhetünk oda a bajnok-
ság végén – mondta Antal Zoltán szak-
osztályvezető. 

A lányok az ötödik 
helyről várták a folytatást
A férfi akhoz hasonlóan a hölgyek is ered-
ményesebb félszezonon vannak túl. Az 
elmúlt idényben sok probléma nehezí-
tette a játékot, de a nyáron megerősí-
tett kerettel már a jobb eredmények is 
jöttek, a Vecsés SE női kézilabdázói a 
tabella 5. helyén állnak a 12 csapatos 
NB II Dél csoportban. 
 – A lányoknál volt egy edzőváltás, 
az új szakember munkája mostanra 
érik be. A keret körülbelül 50 száza-
lékban megújult, sikerült jó játékoso-
kat igazolni, összességében ezeknek 
köszönhető a tabellán elfoglalt helye-
zésünk. A sérülések a lányokat sem 
kerülték el, a kieső játékosok pótlásá-
ról gondoskodnunk kellett. Sajnos egy 
saját nevelésű tehetséges játékosunk 
kiesett, ő kettős igazolással szerepelt 
a keretünkben, az NB I.-ben is játszott. 
Sajnos keresztszalag-szakadást szen-
vedett, így rá ebben a szezonban már 
nem számíthatunk. A hiánya érzéke-
nyen érinti a csapatot, mert rengeteg 
gólt lőtt, de bízunk benne, hogy az iga-
zolásunk tudja majd pótolni. A kapu-
sunk is megsérült, a helyére is kellett 
hozunk egy új játékost – összegezte a 
női csapat helyzetét Antal Zoltán. 
 Az elvárásokkal kapcsolatban a 
szakosztályvezető úgy fogalmazott: 
boldog lenne, ha összejönne a dobo-
gó, de ha idén megtartják az eddig el-
ért szintet, és csak jövőre lépnek előre, 
azt is megfelelő eredményként köny-
velik el. 

Nagy hangsúlyt fektetnek 
az utánpótlás-nevelésre
Az utánpótlás helyzete is javulni látszik 
– tudtuk meg a szakvezetőtől. Antal Zol-
tán elmondta, a korosztályos csapatok 
megszenvedték a Covidos időszakot, 
mert az edzések kimaradása, az iskolák 
bezárása komoly problémákat okozott, 
amelyeken, ha lassan is, de úgy tűnik, 
hogy sikerül átlendülnie az egyesületnek. 
 – A Covid alatt sok utánpótlásko-
rú játékos eltávolodott a kézilabdától, 
ezért most az egyik legfontosabb fe-
ladatunk, hogy visszatoborozzuk a lét-
számot. Körülbelül 50-60 fő lemorzso-
lódott, ami nagyon magas szám, de jó 
úton járunk, mert ez a hiány mostanra 
25 főre csökkent, és reményeink sze-
rint további 10-11 játékost vissza tu-
dunk csábítani. Kiválóan teljesítenek, 
akik most itt vannak, remek az edzői 
gárda, bízom benne, hogy a követke-
ző idényt már teljes létszámmal tudják 
kezdeni a korosztályos csapataink. 
 Az épülő kézilabda munkacsarnok-
kal kapcsolatban Antal Zoltán elmond-
ta, nagyon várják már, hogy haszná-
latba vehessék a létesítményt, mert a 
szakosztály számára fontos, hogy le-
gyen végre egy saját bázisa. 
 – Az új sportcsarnok egy olyan bá-
zist jelenthet a kézilabda számára, me-
lyet az otthonunknak tekinthetünk. Je-
lenleg nem tudjuk igazán élvezni a hazai 
pálya előnyét, mert az üllői sportcsar-
nok nem a sajátunk. Az utánpótlás-ne-
velés szempontjából is nagyon fontos, 
hogy legyen egy állandó saját bázisunk, 
de nemcsak a kézilabda miatt tekintünk 
nagy várakozással az új létesítményre. 
Az asztalitenisznek, a karaténak és még 
sok más szakosztálynak is nagy előre-
lépés lesz, ha elkészül a sportcsarnok. 
 varga

A 
csata elején gyorsan kirajzoló-
dott a két bokszoló közötti stílus-
beli különbség. Holmes ugyanis 
lábon sokat mozogva kontrákra 

rendezkedett be, míg a vecsési klub leg-
magasabban rangsorolt bokszolója ket-
tős fedezék mögül igyekezett messziről 
indítva eredményes lenni.
 Az első menetben egyik fél sem koc-
káztatott sokat, az angol feltartó ütések-
kel többször is talált, de Szűcs indításai 
is nem egyszer pontosak voltak, így ki-
egyenlítettnek mondható küzdelem zaj-
lott a ringben, ám az angol többször talált.
 A folytatásban Szűcs Szabina na-
gyobb erőket mozgósított, több kocká-
zatot vállalt, de az angol remek érzék-
kel mozgott el és jó érzékkel előzte meg 
riválisát, így ekkor egyértelműen meg-
győzőbb volt. A harmadik szakaszban 
a vecsési klasszis nagyot küzdött, vé-
gig ment előre, azonban Holmes kéz-
ben tartotta a mérkőzést, és végül egy-
hangú pontozással diadalmaskodott.
 Természetesen szomorkodásra nincs 
ok, hiszen ő volt az egyetlen a női ver-
senyzők közül, aki a döntőig verekedte 
magát, méghozzá nem is akármilyen el-
lenfelekkel szemben.
 A kilencszeres magyar bajnok spor-
toló a négy között az ukrán Marianna 
Baszaneccel csapott össze és taktikus, 

pontos boksszal 4-1-es pontozással győ-
zött. Ukrán ellenfele valódi verekedős tí-
pus volt, a magyar sportoló azonban tak-
tikus versenyzéssel végig kézben tartotta 
a meccset.
 Ennél is nagyobb skalpot gyűjtött a ne-
gyeddöntőben, ahol a világbajnoki ezüst-
érmes lengyel Sandra Kruk-ot győzte le 
4:1 arányú pontozással.
 – Az elmúlt idők legerősebb Bocskai 
Emlékversenyét rendezte meg a szövet-
ség, nekem ez volt az első magyarországi 
versenyem ahol egyszerre három ringben 
mentek a küzdelmek. Azt sajnálom, hogy 
a döntőt nem sikerült megnyernem, de 
összességében elégedett vagyok, hogy 
három kemény meccset tudtam vívni
– mondta Szűcs.
 Elárulta, a világbajnoki ezüstérmes len-
gyel Sandra Krukkal már régóta szeretett 
volna bokszolni, örült, hogy ez összejött. 
 – Kicsit tartottam, az erős horgaitól, 
ezért hosszú egyenesekkel próbáltam 
megállítani, és a végén ezekkel sikerült 
megnyernem a mérkőzést – idézte fel a 
magabiztosan megnyert meccset.
 Az ukrán ellenfelénél kihasználta azt, 
hogy egy kicsit nyitottan bokszol, ezért 
próbált agresszívabban támadni, ami 
szintén sikeresnek bizonyult. 
 – A döntőben az angol lány ellen szin-
tén próbáltam harcosan küzdeni, azon-

ban nem annyira találtam meg az ütőtá-
vomat, így ezüstéremmel zártam az idei 
Bocskait. A verseny komoly sorozatter-
helést jelentett nekem, ami fontos ele-
me a további felkészülésemnek, hiszen 
egy hónap múlva kezdődik Indiában a 
világbajnokság.
 Edzője, Seres Attila szerint Szabina 
végig jó formában küzdött, értékes győ-
zelmeket szerzett, melyek mind a júni-
usi olimpiai kvalifi kációs versenyre való 
készülés részei. Sz.Gy.

CSORBA  

CSALÁDI FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Hirdetés
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Hirdetés

HIRDETÉS

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

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

 
JAVÍTÁS

HÍVJON MOST!  
Tel.: 

FAKIVÁGÁST  
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL 

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  

Í

GALLYAZÁS 
kb. 6 méter magasságig.

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

Sírhelymegváltás ügyintézése helyben

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozógy
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

VECSÉSEN!

+36 30 939 4966

JÁTÉKBOLT
ÉS TÁRSASJÁTÉK KLUB

FÉNY ÉS  
 

TERÁPIA 
BABÁKNAK ÉS  

KISGYERMEKEKNEK

J anuár utolsó hétvégéjén kezdetét vet-
te a Nemzeti Bajnokság steel szak-
ágban. Nagy büszkeség, hogy a több 
mint 300 indulóból 15-en képviselet-

ék szakosztályunkat, csupán két klub ne-
vezett több játékost.
 A hölgyeknél sérülése után visszaté-
rő Puskás Erzsébet a 9. helyen zárt, míg 
a férfi ak 267-es mezőnyében Papp Raj-
mund 7. kiemeltként az 5., Börzsei János 
a 15. kiemelési pozícióból kezdve a 9. he-
lyen végzett, így a 2. fordulóban  Rajmund 
5., János pedig 9. kiemelt lesz.
 További eredményeink: 33. Helfrich Csa-
ba és Lakner József, 65. Helfrich Patrik és 
Németh Péter, 129. Fehér József, Fuchs 
Gábor, Jakab Péter, Juhász Béla, Juhász 
István, Papp János, Pinczés Dániel és 
Schäffer István. 

SPORT

NAGYSZERŰ ÉVKEZDÉS A VECSÉSI 
DARTSOSOKNÁL

Januárban megkezdődtek a steel országos bajnok-
ság küzdelmei, és nemzetközi versenyeken is megmé-

rettettünk. Szép eredményeket értünk el ismét.

 Vasárnap tri-team versenyt rendeztek. 
Ez a versenyforma nyílt, így verseny-
engedélyesek, szabadidőkártyások és 
versenyengedély nélküliek egyaránt el-
indulhatnak. Egy csapat pontosan há-
rom főből áll, akiknek nem kötelező egy 
egyesületből érkezniük. A három fő kö-
zül kötelező legalább egy utánpótlásko-
rú vagy egy női versenyző szerepelteté-
se. Klubunkból két játékos indult: Papp 
Rajmund Németh Évával és ifj. Sárai Le-
ventével, míg Börzsei János Dél Ákos-
sal és Jehirszki Gyurkával alkotott csa-
patot.
 Ennél jobban nem is szerepelhettek 
volna játékosaink, hiszen ők játszhatták 
a döntőt. Az éjszakába nyúló verseny vé-
gül Rajmiék győzelmével zárult, így fi atal 
játékosunk immár Tri-team kupagyőztes-

nek is vallhatja magát! Gratulálunk mind-
nyájuknak!
 Február első hétvégéjén rendezték Prá-
gában az EDU Ranking nemzetközi darts 
versenyt, ahol Börzsei János képviselte 
klubunkat. Jani a szombati warm-up ver-
senyen 147 indulóból a 9. helyen végzett. 
Vasárnap 386 versenyzőből a 33. helyen 
fejezte be a versenyt.
 Februárban folytatódik a steel országos 
bajnokság a 2. fordulóval. Kezdetét veszik 
a soft szakág bajnoki küzdelmei egyéni-
ben, és a steel csapatbajnokság is.
 Amennyiben bárki kedvet kapna a darts 
sport kipróbálására, megismerésére, Nagy 
László szakosztályvezetőnél érdeklődhet 
06-20/225-1037 telefonszámon. 
 Minden héten szerdán és pénteken 18 
órától edzést tartunk. Eddigi címünk azon-
ban megváltozott, a Fő úti bázisunk átme-
netileg zárva! Címünk: Vecsés, Telepi út 
87. „Talicskás Söröző”
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

NYÍLÁSZÁRÓ

INGYENES  
ÁRAJÁNLAT!

Papp Norbert – 06-30/373-0712
06-70/341-3007

 

 

 

222
07770
222
777

SZEMCSESZÓRÁSSAL
 

 

 

HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL, többfajta  
szemcsével, szárazon és nedvesen egyaránt

Tartósság növelés IMPREGNÁLÁSSAL moha ellen is.

MÁRKUS BOTOND

TEL.:
E-mail:  Facebook: Botirest Art

A KÖRNYEZETRE TELJES MÉRTÉKBEN ÁRTALMATLAN!

LLLLLLLLLLLLL
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Tel.: 06-70/622-21-12
E-mail: info@reginagarden.hu
Bemutató terem: Vecsés, Telepi út 50.

–

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES 
FELMÉRÉSÜNKET  

ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

www.vecsesivervetel.hui t l h

  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

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

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

Turza Ferenc
egyéni vállalkozó

TELEFON:

Fürdők WC-k teraszok burkolása.
Csőtörések utáni helyreállítások.

Falazás, vakolás,  
betonozás.

Sittelszállítás.

 
kivitelezése garanciával

30 éves szakmai rutinnal.

HIRDETÉS

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS VECSÉSEN

SHOP.JEGTRADE.HU

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

893

678

699

  Kiszállítás hétköznapokon 24 órán belül!
  10 000 Ft felett ingyenes házhozszállítás Vecsésen belül!

CIKKELYES 
natúr)

690Ft
/

RAMA  
TÉGLA MARGARIN
1071Ft/

ARDO OLASZ GRILL
ZÖLDSÉGKEVERÉK

Ft/

TEJFÖLLEL 
TÖLTÖTT  

TÚRÓGOMBÓC
Ft

ARDO BROKKOLIMIX
Ft/

 
FAGYASZTOTT PANÍROZOTT 
PULYKÁS KORONG

 
FAGYASZTOTT SAJTTAL,  

SONKÁVAL TÖLTÖTT  
PULYKAMEDÁL

 
FAGYASZTOTT SAJTTAL 
TÖLTÖTT PULYKAMEDÁL

989Ft/

Ft/
Ft/

„DELFIN” PANGASIUS 
HALFILÉ Ft/

Ft/
PARASZTREGGELI

ARDO  
WOK MIX

Ft
/Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 

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

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

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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Apróhirdetés
REDŐNY ÚJDONSÁGOK!
Mobil-fi x szúnyogháló, Napellenző új 
színekben, tavaszi kedvezmények. 30 
éves tapasztalat! Nyugdíjas kedvezmény! 
Pál redőny: 06-30/401-1029

2 db gyermek műkorcsolya 
(méret: 33-34) eladó! 
Érdeklődni: 06-70/513-4155

Monarchia Rétesház 15 féle rétes,
 pogácsa, hájas szilvalekváros… stb. 
Rendelést is vállalunk. 
Cím: Vecsés, Fő út 89. (Epres) 
Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szo-V: 9-14
Tel.: 06-70/522-2925
Facebook: Monarchia Rétesház Vecsés

Megoldás a fájdalomcsillapításra

Támogatás a sportoláshoz

Út a felfrissüléshez

Mondok Zoltán
masszőr

+3620/576-6243

www.mondokmasszazsvecses.hu

@mondokmasszazsvecses

2220 Vecsés, Telepi út 53.



KLÍMABERENDEZÉSEK FORGALMAZÁSA 
– KLÍMASZERELÉS 

KLÍMA

INGYENES FELMÉRÉS VECSÉSI ÜGYFELEINKNEK!
TELEFON: 06 30 620 7119

WEBOLDAL: www.x-klima.hu


