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HÍREKPROGRAMOK

Az ötvenes évek közepéig még elevenen 
élt nálunk a farsangot búcsúztató ún. 

„Strudlessn” (rétesevés) hagyománya.
Az elmúlt évek sikerei után a Grassalkovich

 Iskola tornatermébe vár minden kedves érdeklődőt 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Vegyünk közösen búcsút a farsangtól 
február 23-án, vasárnap 16 órától!

Meghívó

A Falusi Nemzetiségi Óvoda óvodásai 
és a Grassalkovich Iskola diákjai felidézik a régi 

hamvazószerdai szokásokat,a Mosolyország Óvoda 
óvodásai táncolnak,a Vecsési Zeneiskola és a VHZ 

Ifj úsági Zenekara pedig régi polkákkal és keringőkkel 
örvendeztetik meg a közönséget.

A műsor után zenél a Brunner Zenekar.
Az Abonyi, Petz és Kaposi családok 
jóvoltából réteskészítési bemutató 

és helyben sült rétes is lesz!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár: 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Donauschwäbische Selbstverwaltung WetscheschDonauschwäbische Selbstverwaltung g Wetschesch

Előzetes asztalfoglalás az alábbi elérhetőségeken
 – és a nemzetiségi intézményekben – lehetséges:
Doróné Zemmel Katalin 06-30/668-70-43

Frühwirthné Halász Melinda 06-30/649-45-39
Zehetmayer Adrienn 06-30/321-4083

Adománygyűjtés a Vecsési 
Mentőállomás részére

Változtak a recept-
köteles gyógyszerek 
kiváltási szabályai

  2019. októberében megkezdte önálló mű-
ködését az Országos Mentőszolgálat Vecsési 
Mentőállomása, ahol reményeink szerint az 

év első felében napi 24 órában szolgálatba 
állhat a második, kiemelt mentéstechnikai 
eszközökkel felszerelt esetkocsi is – olvasha-
tó a Vecsési Mentőállomás közleményében.
 A mentőállomás ellátási területét Vecsé-
sen kívül Gyál, Üllő, Ecser és Felsőpakony 
települései alkotják.
 Tekintettel arra, hogy az állomás és ko-
csiparkjának felszerelése jelentős anyagi 
ráfordítást igényel, az Országos Egyesület 
A Mosolyért- Közhasznú Egyesület a se-
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I dén január 1-jétől ha saját magának 
vált ki vényköteles gyógyszert, szük-
séges hozzá a recept (amelyen két vo-

nalkódot lát), ha orvosa hagyományos mó-
don írta fel a gyógyszerét, vagy a felírási 
igazolás (amely hasonlít a hagyományos 
recepthez, de három vonalkódot lát raj-
ta), ha az orvosa ún. e-receptet írt, vagy 
az azonosítására alkalmas igazolványa, ha 
az orvosa e-receptet írt és nincs önnél a 
felírási igazolás. Az ön azonosítására al-
kalmas az e-személyi igazolványa vagy 
a TAJ kártyája és hagyományos szemé-
lyi azonosító okmánya (személyi igazol-
vány, útlevél stb.).
 Ha hozzátartozójának vált ki vénykö-
teles gyógyszert, szükséges hozzá vagy 
a recept, ha orvosa hagyományos módon 
írta fel a gyógyszerét (ezen a recepten két 
vonalkódot lát), vagy a felírási igazolás, 
ha az orvosa úgynevezett e-receptet írt (a 
felírási igazolás hasonlít a hagyományos 
recepthez, de három vonalkódot lát raj-
ta), vagy olyan meghatalmazás, amelyet 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Térben (EESZT) előzetesen rögzítet-
tek. A meghatalmazást a beteg közremű-
ködésével, előzetesen formanyomtatvány 
kitöltésével, elektronikusan vagy kormány-

ablaknál személyesen lehet dokumentálni. 
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
 Január 1-től csak akkor köteles orvosa 
felírási igazolást kiállítani, ha azt ön kéri.
 Ha az orvosa e-recepten rendelt gyógy-
szert, kérje orvosát a felírási igazolás kiál-
lítására és átadására, ha gyógyszerei kivál-
tása előtt szeretné továbbra is tudni, hogy 
milyen gyógyszert írt fel az orvosa, hány 
dobozzal írt és milyen adagolással rendel-
te a gyógyszert, milyen támogatással vált-
hatja ki a gyógyszerét és meddig érvényes 
a receptje, ugyanakkor ezt nem, vagy a Di-
gitális Önrendelkezési Tér közbeiktatásá-
val csak nehézkesen tudja biztosítani.
 A felírási igazolás akkor szabályos és 
a gyógyszertárban akkor fogadható el, ha 
az orvosa azt papírvényre nyomtatja, raj-

gítségét ajánlotta céljaink elérése érdeké-
ben. Ennek értelmében a mentőállomásunk 
ellátási területét adó településeken szemé-
lyes, valamint telefonos megkeresés útján 
adománygyűjtést indítottak decemberben 
– tájékoztatott Lovas Ottó, a Vecsési Men-
tőállomás megbízott vezetője.
 Lovas Ottó hozzátette: az egyesület ko-
rábban több mentőállomás, illetve egész-
ségügyi intézmény részére folytatott sike-
resen gyűjtést, amelynek eredményeként 
számtalan eszköz kerülhetett átadásra.
 A Vecsési Mentőállomás megbízott ve-
zetője előre is köszöni a lakosság segítségét, 
és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy ez a kezdeményezés városunkban is 
eredménnyel zárul majd.    VT info

A Magyar Gyógyszerészi Kamara tájékoztatása szerint január 1-jétől 
több ponton változtak a receptköteles gyógyszerek kiváltási szabá-
lyai. A változásokról szóló tájékoztatót – melyet most közzéteszünk – 
a vecsési Halmy Telepi Patika osztotta meg közösségi oldalán.  

Az új év első napjaitól nem csak a patikák-
ban találkozhatunk változásokkal, ha-
nem a mindennapi életünk számos terü-
letén. A fontosabb változások dióhéjban: 
a minimálbér 160 920 forintra emelkedett 
– családi kedvezmények nélkül ez nettó 
107 000 forintot jelent –, a nyugdíjak 2,8 
százalékkal emelkednek, a nyugdíjkor-
határ pedig év végére 64,5 évre nő. A csa-
ládvédelmi akciótervnek köszönhetően a 
négy gyermekes anyák adómentességet 
kapnak, ami azt jelenti, hogy munkavi-
szony után nem kell személyi jövedelem-
adót fi zetniük. Januártól már a nagyszü-
lők is elmehetnek gyedre. Novák Katalin 
család- és ifj úságügyért felelős államtit-
kár bejelentése szerint ingyenessé válnak 
a meddőségi kezelésben használt gyógy-
szerek  és beavatkozások, júliustól pedig a 
meddőségi vizsgálatért sem kell fi zetni. 
 Az adózásban is jelentős változásokat 
hozott az új év: megszűnt az egyszerűsí-
tett vállalkozási adó (eva), az egyéni vál-
lalkozóknak pedig idén át kell térniük az 
online számlázásra. 
 Január 1-je óta drágábban lottózha-
tunk, a postai levélfeladás díja is emelke-
dett, egy levél elküldéséért legkevesebb 
135 forintot kell fi zetni. 
 Az autónk is megérezheti az idei válto-
zásokat, hiszen a 95-ös benzin bioetanol-
tartalma 6,1 százalékra emelkedett. Ez 
lesz az új e10 jelölésű alapüzemanyag, 
amelyet nem minden gépkocsi szeret. 
A magyar programozók által készített 
e10check.hu internetes oldalon ellenőriz-
hetjük, hogy gond nélkül tankolhatunk-e 
autónkba az új benzinből.  

Egyéb változásokat 
is hozott 2020

ta van a „felírási igazolás” szöveg, az or-
vosa lebélyegezte és aláírta. VT info

XVI. 
Vecsés 
Városi 
BORVERSENY
ÉS BORKÓSTOLÓ

A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel 
meghív minden kedves bortermelőt, kóstolni, 
bírálni vágyó érdeklődőt

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
Nevezni borfajtánként 4 db 0,75l-es palack, saját készítésű, 2019-es 
évjáratú borral lehet, melyből minimálisan 50 literrel kell rendelkez-
nie a nevezőnek. Az óborok esetében 2018., vagy azt megelőző évjá-
ratú fehér- és vörösborokkal lehet nevezni.

A nevezési díj: 1 000 Ft/ borfajta

A borok leadásának határideje és helye:
2020. március 19.  16-19 óra, Vecsés Malom u. 15. 
(Petz Családi Pincészet)

Részvételi díjak:
 • a versenyre nevezők részvételi díja: 1 500 Ft
 • a kóstolni vágyó vendégek részvételi díja: 3 500 Ft

A belépőjegy ára magába foglalja a borkóstolást és a vadvacsorát, 
valamint a Fesztivál-díjas VHZ Musikverein Wetschesch Koncertfúvós 
Zenekar műsorát.

A borbírók által előzetesen lebírált borok közül 
a 20 legjobb minősítést elért bor kerül közönségbírálatra. 

A szervezők munkájának megkönnyíté-
se érdekében részvételi szándékát jelezheti 

e-mailben a vbe.vecses@gmail.com címen.
Jegyek elővételben kaphatók, illetve 

a helyszínen korlátozott számban:

Abonyi Antalné Erzsike, 

Fő út 32. (a fodrász üzletben),

Petz Márton, 

Malom u. 15. (06-20/969-4240)

Várszegi György, 

Eötvös u. 4. (06-20/591-9115)

Eredményes versenyzést, jó borkóstolást 
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Vecsési Borbarátok Egyesülete

2020. március 21-én
szombaton 17 órakor kezdődő
XVI. Vecsés Városi Borversenyre 

és Borkóstolóra!
Helyszín: 

GRASSALKOVICH ANTAL 
ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJA 

(Vecsés, Fő út 90-92.) 
Kapunyitás: 16 óra 30 perc

VVeVV
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HÍREK

I déntől lényegesen több, repülőtér kör-
nyéki lakos igényelheti a pótlólagos szi-
getelést lakása vagy háza ablakára, va-

lamint az érintett kerületek és települések 
meghatározott ingatlantulajdonosai kiegé-
szítő szellőztető berendezést is kérhetnek
– tájékoztatott a Budapest Airport Zrt. 
 2016 és 2019 között 1500 ingatlantu-
lajdonos számára ajánlotta fel a Buda-

Még többen jelentkezhetnek a repülőtér 
lakossági ablakszigetelési programjára

Vecsés Város településrendezési eszközei 
módosításának partnerségi egyeztetése
Elkészültek a hatályos 
településrendezési eszközök 
részleges módosításának 
egyeztetési dokumentációi.

Folytatódik, sőt kibővül 
a repülőtér négy éve meg-
kezdett lakossági ablak-
szigetelési programja.

A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-

ről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.08.) kormányrendelet (továb-
biakban: Tk.) 29/A.§-ának és Ve-
csés Város Önkormányzatának a 
partnerségi egyeztetés szabálya-
iról szóló 7/2017.(IV.26.) rendele-
tének megfelelően tájékoztatom 
a lakosságot, a civil szerveze-
teket és gazdasági szereplőket, 
hogy Vecsés Város Önkormány-
zata határozatai alapján elkészül-
tek a hatályos településrendezési 
eszközök részleges módosításá-
nak egyeztetési dokumentációi. 
 Mint ahogy arról 2019. októ-
berében előzetesen tájékoztattuk 

az érdekeltelteket, a Tk. 36.§ szerinti teljes 
eljárással folyamatban van a hatályos tele-
pülésrendezési eszközök néhány területre 
kiterjedő módosítása, amelynek elkészült a 
partnerségi és államigazgatási egyeztetési 
dokumentációja. 
 Vecsés önkormányzatának 140/2019.VI.20) 
határozata alapján szintén elkészült a Vecsés 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.
(VI.20.) önkormányzati rendeletnek a szállás-
hely-rendeltetések szabályozásával összefüg-

gő módosításának tervezete, amelynek egyez-
tetési eljárása a Tk. 41.§ szerint történik. 
 Mindkét dokumentáció Vecsés Város 
Önkormányzat honlapjáról 2020. január 
30-tól letölthető a „Partnerségi egyeztetés” 
oldalról (www.vecses.hu/onkormanyzat/
partnersegi_egyeztetes) vagy megtekint-
hető a Vecsésiolgármesteri Hivatal főépíté-
szi osztályán.
 Az elkészült egyeztetési dokumentáci-
ókkal kapcsolatban 2019. február 12. nap-

ján, szerdán 16 órakor lakossági 
fórumot tartunk a polgármeste-
ri hivatal földszinti tanácstermé-
ben, melyre minden érdeklődőt 
várunk.
 A településrendezési eszközök 
tervezett módosításával kapcso-
latos véleményüket, javaslatai-
kat 2020. február 20. napjáig a 
foepitesz@vecses.hu e-mail cí-
men és a polgármesteri hivatal 
Berényi Mária főépítész (2220 
Vecsés, Szent István tér 1.) részé-
re címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester 
megbízásából, Berényi Mária főépítészFo
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 ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület lapzártánk után tartotta januári ülését, 
ezért e havi lapszámunkban az elmúlt év utolsó testületi ülésén 
történt fontosabb döntésekről tájékoztatjuk olvasóinkat. 

KIÍRTÁK A PÁLYÁZATOT 
az új háziorvosi praxis betöltéséreTestületi ülésről 

jelentjük

A képviselő-testület december 10-ei 
ülésén 22 napirendi pontot tárgyal-
tak a városvezetők.  A testületi ülés 

elején Szlahó Csaba polgármester beszámolt 
a két testületi ülés között történt fontosabb 
eseményekről. December elején a Sándor ta-
nyán megépített műfüves labdarúgópályán 
tartottak garanciális bejárást a kivitelező-
vel. A pálya állapota összességében rend-
ben van, csak kisebb észrevételeket tett az 
önkormányzat, ezeket a hibákat a kivitele-
ző javítani fogja. 
 A Zrínyi Miklós és az Arany János utca 
kereszteződésében sebességcsökkentő bor-
dát, ismertebb nevén fekvőrendőrt épített 
az önkormányzat. Ebben a kereszteződés-
ben is több baleset történt az elmúlt időszak-
ban, ezért volt szükség a fekvőrendőr kiépí-
tésére – mondta Szlahó Csaba. A városban 
több olyan pont is van, ahol indokolt a for-
galomlassítás a balesetek elkerülése végett, 
a szükséges intézkedéseket ezeken a terüle-
teken is meg fogjuk tenni – hangsúlyozta a 
polgármester. 
 A vecsési Airport Hotelben tartotta soron 
következő ülését a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Pest Megyei Társadalmi Elnöksége. 
Az ülést Szlahó Csaba elnök nyitotta meg, 
majd az éves beszámolót követően együtt-
működési megállapodást kötött a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazga-
tósága és a hallássérült gyerekekkel foglal-

kozó Ezüstcipő Focisuli Alapítvány. Az 
eseményen részt vett a magyar labdarú-
gás két legendás alakja, Nyilasi Tibor és 
Dunai Antal. 
 

Illegális tűzgyújtásért 
bírságolhat a katasztrófavédelem
Módosította a képviselő-testület a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és el-
mulasztásuk jogkövetkezményiről szóló 
önkormányzati rendeletét. A módosítás-
ra azért volt szükség, mert a környezetvé-
delmi osztály tapasztalatai alapján a tiltás 
ellenére még mindig gyakori a városban 
a kerti avar- és egyéb hulladékok égetése. 
A korábban érvényes rendelet hatályon kívül 
helyezése után már közvetlenül a katasztró-
favédelmi hatóság járhat el, ugyanis az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM 
rendelet szerint ha a jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel összefüggésben és a bel-
területi ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése tilos. Aki 
ennek ellenére is szabályt sért, arra számít-
hat, hogy az illegálisan gyújtott tüzet a tűz-
oltók fogják eloltani, a katasztrófavédelem 
hatósági osztálya pedig bírságot ró ki a sza-
bálysértőre. Kijátszható holtidőre sem szá-
míthatnak az illegális tűzgyújtók, hiszen az 
ellenőrzés folyamatosan biztosított lesz, azaz 

a nap 24 órájában lecsaphat az illetékes ha-
tóság azokra, akik a tiltás ellenére is elége-
tik a kerti- és egyéb hulladékot a városban.

Háziorvos kerestetik
A  képviselő-testület tavaly októberben egy 
új rendelet megalkotásával tette lehetővé a 9. 
háziorvosi körzet kialakítását. Erre azért volt 
szükség, mert a megközelítőleg 18 ezer fős 
felnőtt lakosság ellátására már kevés volt a 8 
háziorvos. A beköltöző lakosok legnagyobb 
arányban a 6., 7. és 8. számú körzetekbe je-
lentkeztek, ezért az ott szolgáló doktorok le-
terheltsége egyre nőtt, így egyre indokoltab-
bá vált a körzetek tehermentesítése. A praxis 
betöltésére pályázatot írt ki a képviselő-tes-
tület, a benyújtott pályázatok alapján egy há-
rom tagú szakmai bizottság szűri meg a je-
lentkezőket, de az új háziorvos személyéről 
a képviselő-testület fog dönteni. A 9. körzet 
felnőtt lakosságszáma 1327 fő, a praxist el-
nyerő háziorvos a Dózsa György úti Alap-
ellátási Központban kaphat rendelőt.   

Támogató szolgálat ellátására kötött 
új szerződést az önkormányzat
A támogató szolgálat speciális ellátási fel-
adat, mely a fogyatékos személyek lakókör-
nyezetben történő ellátására jött létre. Célja, 
hogy megkönnyítse a fogyatékkal élő sze-
mély önálló életvitelét, elsősorban a lakáson 
kívüli közszolgáltatások elérésének segítésé-
vel és az önállóságának megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biz-
tosítása. Vecsésen immár 15 éve a Kolping 
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet nyújt támogató szolgáltatást, az 
elvégzett munkájukkal a képviselő-testület 
és a lakosság is elégedett volt, ezért az ön-
kormányzat határozatlan időtartamra szóló 
szerződést kötött a szervezettel. 

Segítség hajléktalanoknak 
Újabb egy évvel meghosszabbította utcai 
szociális munkára vonatkozó feladatellátási 
szerződését az önkormányzat a Magyar Vö-
röskereszt Pest Megyei Szervezetével. A Vö-
röskereszt 2009 óta látja el Vecsés területén 
ezt a szakfeladatot, az elmúlt években rend-
szeresen igénybe vették ezt a szolgáltatást a 
városban élő fedélnélküliek, ezért a képvise-
lő-testület meghosszabbította a feladatellátási 
szerződést.  VN

Szlahó Csaba és Dunai Antal (középen) a vecsési Airport Hotelben 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Társadalmi Elnökségének ülésén

pest Airport a lakossági ablakszigetelési 
programot, 2020-ban pedig újabb 1500 
háztartás számára nyílik meg ez a lehe-
tőség. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőtér a környező kerületekkel és települé-
sekkel együtt, közösen fejleszti a térséget, 
a Budapest Airport a környéken élők élet-
minőségére kiemelt fi gyelmet fordít. Épp 
ezért a zajgátló védőövezet lakói számá-
ra már 2016-tól elérhetővé tette az ablak-
szigetelési programot – összesen mint-
egy 150 millió forint értékben biztosítva 
az ingatlanok lakó- és hálószobáinak ab-
lakszigetelését.
 2020-tól az immár négy éve futó ablak-
szigetelési programban való részvétel a ko-

rábbinál kétszer na-
gyobb területen lesz 
elérhető. A repülő-
tér az igénylők köre 
mellett a szolgálta-
tások körét is bővíti. 
Az érintett lakosok 
az ingyenes ablak-

szigetelésen (vagy a költségmegosztással 
járó ablakcserén) felül 2020 tavaszától szel-
lőztető berendezést is igényelhetnek, amely 
zárt ablak mellett is friss levegőt juttat a ház 
vagy lakás szobáiba.
 A kibővített program több ütemben fog 
megvalósulni a 17. és 18. kerületek, illetve 
Vecsés és Üllő meghatározott ingatlantu-
lajdonosai számára. A beruházást a Buda-
pest Airport Szomszédjaiért Alapítvány a 
Budapest Airport által nyújtott támogatás-
ból fi nanszírozza. A repülőtér-üzemeltető 
az idén októberben bevezetett, a légitársa-
ságok által az éjfél és hajnali öt óra között 
Budapest felett végrehajtott fel- és leszállá-
sok után fi zetendő mélyalvási díjból befolyt 
összeget is a programra fordítja. 
 Az érintett tulajdonosokat a Budapest 
Airport postai úton, levélben értesíti majd 
a jelentkezés módjáról, valamint részletes 
tájékoztatást tesz közzé arról, hogy a kiter-
jesztett övezet mely részeiben melyik típu-
sú programra jelentkezhetnek az ingatlan-
tulajdonosok.  VT info

A sárgával jelölt területen folytatódik az ablak-
szigetelési program. A térkép tájékoztató jellegű!  
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 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Mi vár Vecsésre 2020-ban? 
2019-ben számos hasznos fejlesztés valósult meg Vecsésen. 
Felépült az Alapellátási Központ és Mentőállomás és egy 
új bölcsődével is gazdagabb lett a város, hogy csak a két 
legjelentősebb beruházást említsük. De mit tartogat Vecsésnek 
2020? Erről kérdeztük az önkormányzati bizottságok elnökeit. 

Alattyányi István, 
Gazdasági bizottság    
Az idei évben több beruházás előkészítő 
munkája vár a bizottságra és a képviselő-
testületre. A legnagyobb projekt a város-
központ további fejlesztése lesz, ami 5-10 év 
alatt valósulhat meg. A Telepi úton az Anna 
utcától a Megmaradás emlékműig több ön-
kormányzati ingatlant szeretnénk bevonni a 
fejlesztésbe. Ilyen például a Vecsés és Kör-
nyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ épülete és a szomszédos ingat-
lan, a régi posta, művelődési ház és könyv-
tár épülete. Ezeken az ingatlanokon a városi 
igényeket kiszolgáló intézmények, szolgál-
tató épü letek kialakítását tervezzük. Még a 
tervezési folyamat elején járunk, táj- és vá-
rosépítészekkel tárgyalunk a városképbe il-
leszkedő korszerű épületek és környezetük 
kialakításáról. Bízunk benne, hogy idén el-
készülnek a kiviteli tervek, jövőre pedig el 
tudjuk kezdeni a beruházásokat. 
 Az önkormányzat megvásárolta a TIGÁZ 
Vágóhíd utcai irodáját. Ez egy nagy befoga-
dóképességű, jó állapotú épület, ahol megfe-
lelő helyet tudnánk biztosítani a család- és 
gyermekjóléti szolgálatnak és a zeneiskolá-
nak is, de más intézmények átköltöztetését 
is fontolóra vesszük. 
 Folyamatban vannak a 0202-es út meg-
építésének előkészületei, szeretnénk, ha még 
idén lezajlana a közbeszerzési eljárás és meg-
történne az alapkőletétel, ami azt jelentené, 
hogy jövőre elkezdődhet a beruházás. 
 Az út- és járdafelújítási program idén ta-
vasszal a Rózsa utcában folytatódik. További 
útszakaszok felújítását is tervezzük, de erre 
vonatkozó konkrét döntéseket csak akkor tu-
dunk hozni, ha már látjuk, hogy mekkora 

összeget tudunk erre a célra elkülöníteni a 
költségvetésben. 
 Tervezzük egy kerékpárút kialakítását az 
Almáskert útnál, és szeretnénk építeni egy 
széles összekötő utat Vecsés és Gyál között, 
hogy kerékpárral is biztonságos legyen az 
átjárás a két település között.
 Fontos átalakításokat tervezünk a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban: még idén 
megújul a nézőtér, a következő években pe-
dig szeretnénk a játszóházat az emeletre köl-
töztetni, a földszinten pedig kialakítani egy 
kamaratermet, illetve a padlástérben talál-
ható hatalmas üres részt is szeretnénk hasz-
nosítani. 

Komár Ágnes, 
Szociális bizottság
Az új év egyik fontos változása az egészség-
ügyben, hogy kialakítunk egy új háziorvo-
si körzetet, így a korább 8 helyett 9 házior-
vos látja majd el a betegeket Vecsésen. Ez 
fontos és időszerű döntés volt, mert a város 
lakosságszámához viszonyítva már kevés 
volt a 8 körzet. A pályázatra február 29-ig 
lehet jelentkezni, az új háziorvos személyé-
ről márciusban születhet döntés.  
 A szociális bizottság ülésezik legtöbb-
ször egy évben, általában minden héten ösz-
szeülünk az eseti támogatási kérelmek tár-
gyalása miatt. Erre a törvényi szabályozás 
miatt van szükség, ami előírja, hogy a ké-
relmeket a benyújtástól számítva nyolc na-
pon belül el kell bírálni. Mivel a város la-
kosságszáma elég nagy, így minden héten 
van valaki, aki hozzánk fordul segítségért. 
Tavaly közel 1500 kérelmet bírált el a szo-
ciális bizottság, a legtöbb esetben iskola-
kezdéskor és az év végi ünnepek közeled-

tével fordulnak hozzánk anyagi segítségért 
az emberek. 
 Még tavaly megújította az önkormány-
zat az ellátási szerződést a Kolping Oktatá-
si és Szociális Intézményfenntartó Szerve-
zettel, akiknek egy helyiséget biztosítunk a 
városban, illetve feladatellátási szerződést kö-
töttünk utcai gondozószolgálat ellátására a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zetével. Ez azt jelenti, hogy a két szervezet 
által nyújtott szociális szolgáltatások idén is 
elérhetők lesznek Vecsésen. 
 Az önkormányzat 2020-ban is megszer-
vezi a gyerekek nyári napközis táboroztatá-
sát, a nyári szociális gyermekétkeztetést pe-
dig a Központi Konyhában biztosítjuk. 
 Idén karácsonykor is lesz tartósélelmiszer-
csomag osztás, melyekkel rászoruló vecsési 
családokat segítünk az ünnepek előtt. 

Dr. Lugosi Mária, 
Kulturális bizottság  
Az iskolák kikerültek az önkormányzati fenn-
tartásból, ezzel együtt az oktatással kapcsola-
tos döntések száma is lecsökken, ezért a kép-
viselő-testület a választások után indokoltnak 
látta a névváltoztatást, így lett az oktatási bi-
zottságból kulturális bizottság. Ugyan a fel-
adataink döntő többsége a kultúra felé toló-
dott, néhány közoktatáshoz kapcsolódó témát 
a jövőben is tárgyalni fogunk, például idén 
is meghirdetjük a városi ösztöndíjpályáza-
tot, és szeretnénk csatlakozni a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszerhez is. Ezekkel a programokkal a 
kiemelkedő eredményeket elérő diákjaink ta-
nulmányait szeretnénk segíteni. Továbbra tá-
mogatjuk a vecsési gyerekek nyári táborozta-
tását, és természetesen a nyári szünet alatt is 
biztosítjuk az ebédet a rászoruló gyerekeknek. 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan a bizott-
ság költségvetéséből szeretnénk támogatni 
a Rákóczi Szövetség munkáját, amely kül-
honi magyar fi atalok magyar nyelvű isko-
laválasztását segíti. 
 A bizottság saját keretéből segítjük a ci-
vil szervezetek, egyesületek programjainak 
megvalósítását. Hogy mekkora összeg áll 

majd a rendelkezésünkre, az a költségvetés 
tárgyalásakor derül ki, de reményeink sze-
rint a tavalyi évhez hasonló mértékben tud-
juk támogatni a beérkező kérelmeket.  
 A szokásos városi rendezvényeinket biz-
tosan megtartjuk, idén is lesz Lóti-Futi fu-
tóverseny, megrendezzük a városi vers- és 
prózamondó versenyt és az iskolák között 
meghirdetett tanulmányi versenyek sem ma-
radnak el. 
 Jövőre egy rendezvénysorozattal szeret-
nénk megünnepelni Vecsés várossá válásá-
nak 20. évfordulóját, aminek az előkészítő 
munkálatait még idén szeretnénk elkezdeni.  

Várszegi Csaba, 
Környezetvédelmi bizottság
Bizottságunk egyik legnépszerűbb intézke-
dése a városi faültetési program, amire évről 
évre egyre nagyobb lakossági igény jelent-
kezik, ezért idén is folytatni fogjuk, sőt, ha 
lehet, akkor növeljük a facsemeték vásárlá-
sára fordítható keretösszeget. 
 Bízom benne, hogy minél előbb el tudjuk 
kezdeni a Göciben a szabadidőpark kialakí-
tását. Ez nem csak azért fontos, hogy egy-
gyel több olyan hely legyen a városban, ami 
alkalmas a szabadidő eltöltésére, a beruhá-
zás környezetvédelmi szempontból is jelen-
tős, hiszen ezáltal egy fákkal, bokrokkal be-
ültetett rendezett zöldterülettel gazdagodna 
Vecsés. A beruházás első lépéseként egy vé-
dőfalat kell építeni a vasúti sínek miatt. Ha 
ez elkészül, akkor kezdhetjük el a terület fej-
lesztését.  Tavaly a Magyar Madártani Inté-
zettel közösen alakítottuk ki a patak mentén 
a madártani ösvényt, amit idén szeretnénk 
tovább bővíteni egy mesterséges fészkelési 
lehetőséget biztosító fecsketeleppel. A patak 
menti fasort is szeretnénk meghosszabbíta-
ni az M0-ás bekötőút irányába. 
 Terveink között szerepel, hogy elkészít-
jük a város fakataszterét, amely alapján fo-
lyamatosan biztosítani tudjuk a fák szaksze-
rű ápolását. A nyilvántartás összeállítását az 
Epresben már el is kezdtünk – itt például 
78 fa található, ebből 24 darab 100 év körü-
li, ami már önmagában is óriási érték –, de 
szeretnénk kiterjeszteni a Fő úton levő ja-
pán akác-sorra, az Erzsébet tér védett fái-
ra és az Erkel Ferenc utca védett vadgesz-
tenyefáira.

 Fontos megemlíteni, hogy a Klímabarát 
Települések Szövetsége segítségével két év-
vel ezelőtt elkészült Vecsés klímavédelmi 
stratégiája, ami a bizottság munkája szem-
pontjából is fontos. A klímaváltozás elkezdő-
dött, benne élünk, ezért nagy hangsúlyt kell 
fektetünk az alkalmazkodásra. Helyi szinten 
ezért is buzdítok mindenkit arra, hogy óvja, 
ápolja a környezetében található zöldfelüle-
teket, hiszen ezekre nagyon nagy szükség 
van. Fontos, hogy egyre többen vegyék ko-
molyan a környezetvédelmet, ezért nem csak 
a fi atalabb korosztálynak kell közvetítenünk 
az üzeneteket, hanem az idősebb korosztályt 
is meg kell szólítanunk ebben a témában. 

Czibolya Zoltán, 
Sport bizottság  
Először is szeretnék boldog új évet kívánni 
az újság olvasóinak, töltsék egészségben és 
békességben a 2020-as esztendőt! 
 A Sportos és Egészséges Város prog-
ram jegyében eddig is kiemelten kezeltük 
a sportcélú fejlesztéseket, beruházásokat, 
ezt a programot szeretnénk folytatni a kö-
vetkező években is. Az önkormányzat fon-
tos feladatának tekinti, hogy az élsport, az 
utánpótlás- és a lakossági sport számára is 
megteremtse a megfelelő körülményeket a 
városban. Van két megnyert pályázatunk, 
a tanuszoda és a kézilabda-munkacsarnok 
is államilag támogatott beruházás kereté-
ben valósulhat meg. Az építkezések sajnos 
tavaly nem kezdődtek el, nagyon reméljük, 
hogy idén mindkét beruházás el tud indulni, 
hiszen ezekre a létesítményekre több szem-
pontból is nagy szüksége van Vecsésnek. 
 Idén folytatódik a Sándor tanya néven is-
mert terület további fejlesztése, a terveknek 
megfelelően itt egy új sportcentrumot alakí-
tunk ki. Éppen egy évvel ezelőtt készült el 
ezen a területen a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség támogatásával egy nagyméretű mű-
füves pálya, idén pedig egy élőfüves lab-
darúgópálya és egy futókör kialakításán 
dolgozunk. A hosszú távú célunk, hogy egy 
modern sportközpontot hozzunk létre. Az 
új székház terveit Fazekas Miklós készítette 
el, ez egy kisebb volumenű beruházás lesz, 
mint amit először terveztünk, de az NBIII-
as bajnokság előírásainak megfelelő modern 
épületet szeretnénk. 

 Folyamatban van a Dózsa György úti cen-
terpálya felújítása, ami azért is fontos, mert 
az új sportcentrum felépítése után a régi 
sporttelepet átadjuk a lakosságnak, ezért 
ott olyan fejlesztéseket szeretnénk megva-
lósítani, amely a lakosság sportolási lehető-
ségeit teszi jobbá. 
 Szeretnénk újabb szabadtéri fi tneszpar-
kot építeni a városban, amelyek a fi atalok-
nak és az idősebbeknek egyaránt változatos 
mozgáslehetőséget biztosítanak. 
 Bár nem kimondottan a sport bizottság 
feladata, de örülnék neki, ha új kerékpár-
utak is épülnének Vecsésen. A visszajelzé-
sek alapján erre van igény, és amellett, hogy 
megkönnyíti a városi közlekedést, a kerék-
pározás az egészségre is jó hatással van. 
 A felsorolt dolgokon túl természetesen 
idén is szeretnénk a lehetőségeinkhez mér-
ten anyagilag támogatni a Vecsési Sport-
egyesület szakosztályainak munkáját és a 
Bajnokok Vacsoráját is meg fogjuk tartani, 
ahol megköszönjük a kiemelkedő eredmé-
nyeket elérő sportolóink munkáját. 

Oláh László, 
Pénzügyi bizottság 
A pénzügyi bizottság nem végez látványos 
munkát, a mi feladatunk inkább afféle fel-
ügyeleti szerep az önkormányzat és a kép-
viselő-testület munkájában. Amikor példá-
ul egy döntés megszületik Vecsésen, akkor 
a törvényességi felügyeletet látjuk el a bi-
zottságok sorában. A pénzügyi bizottság 
felügyeli a képviselő-testület és a delegált 
külsős tagok vagyonnyilatkozatának meglé-
tét, és ha például kibukna egy fegyelmi ügy 
a képviselő-testületnél, akkor azt is nekünk 
kellene lefolytatnunk.
 Ezek mellett a bizottságunk a város költ-
ségvetésével is foglalkozik. Figyelünk arra, 
hogy ne legyen túlköltekezés, de szerencsére 
a vecsési önkormányzat és a képviselő-tes-
tület nagyon jól bánik a város pénzével, il-
letve addig nyújtózkodik, ameddig a takaró-
ja ér és ez a hozzáállás nagyon sok fejlődést 
hozott a városnak az elmúlt évtizedben úgy, 
hogy közben nem adósodtunk el. Emellett 
pedig ott van még a zárszámadás és a ne-
gyedéves pénzügyi jelentések vizsgálata, 
tárgyalása és elfogadása, ami szintén része 
a bizottság feladatainak. Varga Norbert
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KÖZLEKEDÉS

Vecsés Város Önkormányzata pályázatot hirdet Vecsés Város Önkor-

mányzata képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzete-

inek meghatározásáról szóló 11/2019. (X.03.) önkormányzati rendelet 1. 

számú melléklete szerinti 9. számú körzetben, vállalkozási formában, 

határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 

órában, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására. 

Pályázati feltételek: 
 •  büntetlen előélet, 

 •  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-

gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 

 •  Magyar Orvosi Kamarai Tagság, 

 •  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, vala-

mint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rende-

letben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-

kenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési 

előírásoknak való megfelelés, 

 •  vállalkozói formában való működtetés. 

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: 
 •  részletes szakmai önéletrajz, 

 •  motivációs levél, 

 •  iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

 •  egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

 •  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 •  Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

 •  a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállal-

kozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést 

igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántar-

tásba vételről szóló dokumentum), 

 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő sze-

mélyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 

 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen 

kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van le-

hetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 29.

A pályázat benyújtásának módja: 
személyesen vagy postai úton, egy példányban Vecsés Város Önkor-

mányzata részére címezve (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). A borítékon 

kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”. 

A pályázat elbírálásának 
módja, határideje: 

a képviselő-testület által létrehozott ad hoc szakmai bizottság előzetes 

értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Vecsés 

Város Önkormányzatának képviselő-testülete előtti meghallgatására. 

Az elbírálás határideje: a képviselő-testület 2020. márciusi rendes ülése.

 A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisenge-

dély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkö-

tött fi nanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 

A feladat-ellátási 
szerződés időtartama: 
a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellá-

tási szerződést köt. 

Ellátandó lakosságszám: 1327 fő 

Háziorvosi rendelő címe: 
2220 Vecsés, Dózsa György út 50. 

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: 
a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül át-

adásra a nyertes pályázó részére. 

Egyéb információk: 
a feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában és a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat kezelésében van, melyre vonatkozóan 

az önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A ren-

delő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelsze-

reltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll. 

 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail címen le-

het: titkarsag@vecses.hu 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

FELNŐTT HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

HALMY J. TÉRRŐL – MARKET CENTRAL FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Szerda Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Halmy J. tér 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 8:00 9:00

Besztercei u. 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 13:02 15:02 8:02 9:02

CBA 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 13:03 15:03 8:03 9:03

Alapellátási Kp. 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 13:04 15:04 8:04 9:04

Deák F. u. 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 13:05 15:05 8:05 9:05

Erzsébet tér 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 13:07 15:07 8:07 9:07

Kinizsi utca 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 13:08 15:08 8:08 9:08

Ádám utca 7:10 8:11 9:11 10:11 11:11 13:11 15:11 8:11 9:11

Városháza - 8:12 9:12 10:12 11:12 13:12 15:12 8:12 9:12

Fő út (Telepi út) - 8:13 9:13 10:13 11:13 13:13 16:13 8:13 9:13

Fő út (Iskola utca) - 8:14 9:14 10:14 11:14 13:14 15:14 8:14 9:14

Malom u. (Város u.) - 8:15 9:15 10:15 11:15 13:15 15:15 8:15 9:15

Temető (Tó utca) - 8:16 9:16 10:16 11:16 13:16 15:16 8:16 9:16

Fő út (Anna utca) - 8:18 9:18 10:18 11:18 13:18 15:'8 8:18 9:18

Fő út (Vörösmarty u.) - 8:19 9:19 10:19 11:19 13:19 15:19 8:19 9:19

Fő út (OTP Lakótelep) - 8:20 9:20 10:20 11:20 13:20 15:20 8:20 9:20

Market Central 7:12 8:22 9:22 10:22 11:22 13:22 15:22 8:22 9:22

MARKET CENTRALTÓL – HALMY J. TÉR FELÉ

Megállóhelyek CSAK
Szerda Hétfőtől – Péntekig Szombaton

Market Central 7:15 8:30 9:30 10:30 11:30 14:00 15:30 8:30 9:30

Fő út (OTP Lakótelep) 7:16 8:31 9:31 10:31 11:31 14:01 15:31 8:31 9:31

Fő út (Vörösmarty 7:17 8:32 9:32 10:32 11:32 14:02 15:32 8:32 9:32

Fő út (Telepi út) 7:19 8:34 9:34 10:34 11:34 14:04 15:34 8:34 9:34

Fő út (Iskola utca) 7:20 8:35 9:35 10:35 11:35 14:05 15:35 8:35 9:35

Malom u. (Város u.) 7:21 8:36 9:36 10:36 11:36 14:06 15:36 8:36 9:36

Temető (Tó utca) 7:22 8:37 9:37 10:37 11:37 14:07 15:37 8:37 9:37

Anna utca 7:24 8:39 9:39 10:39 11:39 14:09 15:39 8:39 9:39

Városháza 7:25 8:40 9:40 10:40 11:40 14:10 15:40 8:40 9:40

Ádám utca 7:26 8:41 9:41 10:41 11:41 14:11 15:41 8:41 9:41

Kinizsi utca 7:29 8:44 9:44 10:44 11:44 14:14 15:44 8:44 9:44

Erzsébet tér 7:30 8:45 9:45 10:45 11:45 14:15 15:45 8:45 9:45

Deák F. u. 7:31 8:46 9:46 10:46 11:46 14:16 15:46 8:46 9:46

Alapellátási Kp. 7:32 8:47 9:47 10:47 11:47 14:17 14:47 8:47 9:47

CBA - 8:48 9:48 10:48 11:48 14:18 15:48 8:48 9:48

Besztercei u. 8:50 9:50 10:50 11:50 14:20 15:50 8:50 9:50

Halmy J. tér - 8:52 9:52 10:52 11:52 14:22 15:52 8:52 9:52

MODERN BUSSZAL 
utazhatunk a városban
Év elején egy új járatpárral bővült a 
menetrend, a régi busz helyett pedig egy 
korszerűbb jármű szállítja az utasokat 
a Halmi tér és a Market Central között. 

I mmár 15 éve rója a vecsési 
utcákat az önkormányzat ál-
tal fenntartott helyi buszjá-

rat, sok helyi lakos örömére. El-
sősorban az idősebb korosztály 
nélkülözhetetlen közlekedési esz-
köze a Cservák és Társai Kft. ál-
tal üzemeltetett buszjárat, de ha 
úgy adódik, kismamák és diá-
kok is igénybe veszik a szolgál-
tatást. Amiért egy forintot sem 
kell fi zetniük az utasoknak, kö-
szönhetően az önkormányzat 
gondoskodásának. 

 Cservák Csaba 
előtt egy másik vál-
lalkozó üzemeltette 
a helyi járatot, ak-
koriban még 40 fős 
buszok ingáztak a 
két végállomás kö-
zött, ám a nagymé-
retű járművek általá-
ban nem teltek meg 
utasokkal, ráadásul 
a méretükből adódó-
an nehézkesen lehe-
tett velük közleked-
ni a kisebb utcákban. 

Az önkormányzat többek között 
ezért is döntött úgy, hogy átgon-
dolja a helyi járat üzemeltetését, 
ekkor került a képbe Cservák 
Csaba vállalkozása. 
 – Felkeresett az önkormány-
zat, hogy segítsünk megoldást 
találni a helyi járat működteté-
sére. Közös erővel szerettünk 
volna tenni a vecsési közlekedé-
sért, ezért a szakmai tapasztala-
taink és az utasok jogos igényei 
alapján átbeszéltük, hogy milyen 
megoldásokkal lehetne jobbá ten-

ni a buszjárat üzemeltetését. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
elmondhatjuk, hogy a felmerülő 
igények túlnyomó részét sikerült 
teljesítenünk – mondta Cservák 
Csaba. 
 A nagyméretű buszok helyébe 
egy jóval kisebb és korszerűbb 
járművet állítottak, amivel köz-
lekedni is könnyebb, a méretéből 
adódóan pedig a kihasználtsága 
is jobb, mint a régieké. A járato-
kat elsősorban az idősebb korosz-
tály veszi igénybe, a kihasznált-
ság piacnapokon a legnagyobb 
– tudtuk meg –, de az egészség-
ház, a temető és a polgármeste-
ri hivatal is könnyen megköze-
líthető a helyi járattal. 
 A menetrendet és a megálló-
kat a több éves tapasztalatoknak 
megfelelően alakították ki, és 
ezen általában csak akkor vál-
toztatnak, ha az utasok többsé-
ge ezt igényli. Hétfőtől péntekig 
napi hat, szombaton pedig két 
járatpár közlekedik 17 megállót 
érintve a Halmi tér és a Mar-
ket Central között. Szerdánként 
kora reggel is indul egy járatpár, 
amivel a legtöbben a szakorvo-
si rendelőbe, vérvételre szoktak 
utazni.  
 Január eleje óta egy újabb és 
korszerűbb Mercedes busszal 

bonyolítja a munkát Cservák 
Csaba. Az új jármű alacsony-
padlós és rámpával is el van 
látva, így kerekesszékkel és 
babakocsival is könnyebb a fel-
szállás. Összesen 16 ülőhely 
van a buszon, állva pedig 26 
utas utazhat egyszerre. A koráb-
bi járművön nem volt leszállás-
jelző, ezért mindig szólni kel-
lett a megállónál. Az új buszon 
már gombnyomással jelezhetik 
az utasok, hogy szeretnének le-
szállni. 
 Röviden összefoglalva: min-
den adott a kulturált utazáshoz, 
ezért minden vecsésinek bátran 
ajánljuk városon belüli közleke-
désre a helyi járatot. varga 

Január 2. óta munkanapokon 
10 órakor is indul buszjárat 
a Halmi térről, visszafelé pe-
dig 10 óra 30 perckor a Mar-
ket Centralról. A helyi járat év 
eleje óta az Alapellátási Köz-
pontnál is megáll. A részletes 
menetrendet megtalálja táb-
lázatunkban. 

Módosult 
a menetrend
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V ecsésen bárki beállhatott „angyal-
nak”, aki szerette volna teljesíteni 
egy kisgyermek álmát. Szerencsé-

re sokan voltak az ünnepek előtt, akik fon-
tosnak érezték, hogy örömöt szerezzenek a 
gyerekeknek, az angyalokat már hívni sem 
kellett, jöttek maguktól, ami az egy évvel 
korábban megrendezett első Angyal Nap 
jó hírének volt köszönhető – tudtuk meg az 
esemény főszervezőjétől, Kortye Katalintól. 
 A jótékonysági akció lényege, hogy a gye-
rekek levélben írhatták meg kívánságaikat az 
angyaloknak, akik így pontosan tudták, hogy 
mivel ajándékozzák meg őket karácsonykor. 
Adott volt egy összeghatár, amelyet illő volt 
tiszteletben tartani, de amint megtudtuk, 
egyetlen gyermek sem állt elő teljesíthetet-
len kívánsággal, sőt, inkább szerényebb ké-
résekkel fordultak az angyalokhoz. 
 A rendezvénynek a Grassalkovich iskola 
adott otthont, a szervezőket és a segítőket di-

cséri, hogy most is különleges hangulatot te-
remtettek az iskola aulájában. Az eseményt 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és 
Frühwirthné Halász Melinda önkormányza-
ti képviselő nyitotta meg. Az ajándékokat an-
gyaljelmezbe öltözött ifjú hölgyek kíséretében 
adták át a gyerekeknek, a legifjabb megaján-
dékozott idén egy 7 hónapos baba volt. 
 A Monori Rendőrkapitányság nevében 
Zahorecz Sándor rendőrkapitány és Ele-
kes Emőke Dalma rendőr törzsőrmester 
minden gyermeknek egy ajándékcsomag-
gal kedveskedett. Ajándékokban pedig nem 
volt hiány, még a rendezvényt megelőző 
napokon is bőségesen érkezett felajánlás, 
a Grassalkovich iskola például 100 miku-
láscsomaggal és üdítővel járult hozzá a jó-
tékonysági eseményhez. 
 A rendezvény két dolog miatt is különle-
ges volt – tudtuk meg a főszervezőtől –, az 
egyik kislányt születésnapja alkalmából kü-

VISSZATEKINTŐ VISSZATEKINTŐ

Angyalok teljesítették 
a vecsési gyerekek álmát

Mindenki 
KARÁCSONYA  

Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni! – ez volt a 
jelmondata a december 15-én megrendezett II. Vecsési Angyal 
Napnak. A jótékonysági eseményen közel 100 vecsési gyermek 
karácsonyi kívánsága válhatott valóra a segítő szándékú 
helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek köszönhetően. 

Enyhe időjárás fogadta december 15-én 
a Piac téren a Mindenki Karácsonyára 

kilátogató vendégeket. A késő őszt idéző 
időjárás ellenére igazi karácsonyi hangulat 
alakult ki a téren mire leszállt az este, ami 

elsősorban a szervezők munkáját dicsér. 

A szervezők hálás szívvel köszönik a segít-
séget mindazoknak, akik valamilyen mó-
don hozzájárultak a II. Vecsési Angyal Nap 
sikeres lebonyolításához. Külön köszönik 
a vecsési intézmények pedagógusainak a 
sok segítséget. 
 A II. Vecsési Angyal Napot támogat-
ta: Vecsés Város Önkormányzata, dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Mo-
nori Rendőrkapitányság, OTP Fáy And-
rás Alapítvány, Grassalkovich Antal Né-
met Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola, Gábriel Cukrászda, Jegenyi István, 
Vecsés SE Ökölvívó és Kézilabda szakosz-
tály, Brodway Jelmezkölcsönző, Inoxmont 
Kft., Helyi Vállalkozók Segítő Körének Ala-
pítványa, Antal Beáta, Balogh Barba-
ra, Kiss Réka, Kovács Dóra, Bágyi Orso-
lya, Szenetes Györgyi, Kárpáti Nyuli Szilvia, 
Farkas Éva, Börcsök Kata, Pálfy Miklós, Ba-
logh Gyula, Simon Krisztina, Szászi Erzsé-
bet Kinga, Sárdi Kristóf, Kortye család, Wil-
liams Wedding Video, Williams Televízió. 

A Mindenki Karácsonya mű-
sorát előadásával színesítet-
te: a Vecsési Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Tündérkert 
Óvoda, a Concerto Harmónia 
Énekegyüttes, a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Isko-
la Flienke Beine tánccsoport-
ja és Singende Herzen Kórusa, 
a Wetschescher Nachtigallen 
Kórus, a Rosmarein Táncegye-
sület, a Balla Péter Népdal-
kör, a Jugendliche Rosmarein 
Tánccsoport és a Labdarózsa 
Népdalkör. 

Köszönet

Köszönet 
a fellépőknek 
a műsorért! 

lön felköszöntötték a szervezők, illetve egy 
angyalka felajánlásából kisorsoltak a gyer-
mekek között 4 plüssfi gurát, melyek meg-
vásárlásával egyúttal a Tűzoltó utcai gyer-
mekklinikát is támogatták.
 – Nagyon sok munka és hónapokon át 
tartó szervezés előzte meg ezt a napot – 
mondta Kortye Katalin, de elnézve a meg-
valósult álmoktól csillogó szemű gyermekek 
örömét, kétség sem fér hozzá, hogy min-
den perce megérte. Egy újabb igazi vecsé-
si összefogás volt ez a rendezvény, amely 
sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak, és 
ettől egyszersmind mindenki jobb ember 
lett egy kicsit.  VN, fotók: Börcsök Kata

Zahorecz Sándor, Elekes Emőke Dalma, Szűcs Lajos, 
Frühwirthné Halász Melinda és Kortye Katalin az Angyal Nap megnyitóján 

A lkonyatra megtelt a tér, 
sokan érdeklődtek a 
programok és a kira-

kodóvásár iránt. A  városi ka-
rácsony egyetlen szépséghibája 
az volt, hogy a jégpálya kevés-
bé viselte jól az enyhe időt, mint 
a közönség, ezért a korcsolyá-
zás ezen a napon elmaradt. Volt 

azonban sok minden más, ami 
kárpótolta azokat, akik elláto-
gattak a rendezvényre. 
 Például a most is igényes kira-
kodóvásár, ahol többek között jó 
minőségű kézműves termékek, 
ruhák, szőttesek, fából készült 
használati tárgyak, bőrdíszműves 
termékek, ékszerek és különleges 
játékok csalogatták elő sűrűn a 
vendégek pénztárcáját. Aki éhes 
volt, jóllakhatott hot-dog-
gal és hamburgerrel, 
piactéri pecsenyék-
kel – amelyek 
valóban ízle-
tesek voltak –,
 messze ért a 
kürtőskalács il-
lata, fogyott is 
belőle rendesen, 
de hódított a nép-
szerű spanyol édesség, 
a churros is. Szomjoltónak 
pedig tökéletesek voltak a Vecsési 
Borbarátok által kínált forralt ita-
lok. Itt jegyeznénk meg, hogy a 
forró tea és a forralt bor árusításá-
ból befolyt összeget a tűzeset mi-
att otthonát elvesztő Csobai csa-
lád javára ajánlották fel.    
 A rendezvény vendégeit dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési kép-

viselő és Tá-
bori Ferenc 
alpolgármes-

ter köszöntöt-
te, majd ünnepi 

beszédet mondott 
dr. Huszka Mihály plé-

bános. A színpadon helyi kultu-
rális csoportok színesítették a 
műsort. 
 Estére megtelt a színpad előt-
ti tér, sokan voltak kíváncsiak a 
Unique és a Kozmix koncertjé-
re. A két együttes nem klasszi-
kus karácsonyi dalokat hozott a 
közönségnek, ennek ellenére ki-

tárcáját. Aki éhes 
ott hot-dog-
rgerrel, 
nyék-
ek 
e-
–,
a
l-
s 
en, 
nép-

édesség, 
zomjoltónak

v
b
alp

ter 
te, m

beszéde
dr. Huszka M

mondottan élvezhető produkci-
ókat láttunk, hallhattunk, a ré-
gebbi slágerek pedig sokakban 
ébresztettek nosztalgikus em-
lékeket. 
 Összességében elmondhatjuk, 
hogy egy jól megszervezett ren-
dezvénnyel hangolódhatott az 
ünnepre, aki ellátogatott a Min-
denki Karácsonyára.    Vén 
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KONCERT

KARÁCSONYVÁRÁS 
a muzsika szárnyán
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület december 14-én megtartott 
karácsonyi koncertje a fanfárokkal, a hatalmas adventi koszorúval, a 
színes és magas színvonalú műsorösszeállítással, a záró, karácsonyi 
dalok közös éneklésével most is méltó volt az ünnepváráshoz, a 
zsúfolt nézőközönséghez és természetesen az előadókhoz.

HAGYOMÁNY

A műsorban felvonult 
az ifjúsági zenekar, a 
Bavorák szaxofono-

sok, hallhattunk egy gyönyörű 
Copin zongoraművet, és ismét 
remekeltek a Blechtkraft fi úk, 
és ragyogott a korona a koncert-
fúvószenekartól, mely klasszi-
kustól a világzenéig, Bachtól 
Morriconéig, a hagyományos 
nemzetiségi muzsikától a kará-
csonyi világslágerekig mindent 
eljátszott, hogy a műsorszámokat 
vastapssal honoráló publikum jól 
érezze magát, és lelkében meg-
szépülve várhassa az ünnepeket.
 Méltatlan volna bárkit is ki-
emelni, de komoly hiba lenne el-
hallgatni azokat a jeleket, ame-
lyek már jó ideje jelen vannak 
a VHZ működésében, de most 
markánsan megjelentek. Ezek a 
hagyományőrzésnek azok a for-
mái, amelyek mutatkoznak az if-
júság zenei képzésében és a he-
lyi értékek megjelenítésében.
 Gondoljunk a Vecsési Ze-
neiskola és a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület Ifjú-
sági Fúvószenekarára. Már ők 
is az országos hírnév küszöbét 

készülnek átlépni, hiszen a ko-
rábbi országos versenyen korosz-
tályukban a harmadik helyezést 

érték el, és éppen a napokban a 
Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzatának gálamű-

során, a Pécsi Kodály Központ-
ban ők képviselték az ifjúsági 
korosztályt! Szintén velük kap-
csolatos a hír, hogy 2020. április 
25-én, Vecsésen rendezi meg a 
Landesrat az Ifjúsági Zenekarok 
Országos Versenyét. Ez a VHZ 
hagyományőrző tevékenységé-
nek, Szabó Imre karnagy úr ál-
tal vezetett kiváló oktatói tevé-
kenység elismerése is.
 A Blechtkraft példája azt is 
bizonyítja, hogy az iskolai és az 
egyesületi képzés alapjaiból új-
szerű utakat, zenei önmegvaló-
sítást lehet elérni. A helyi érté-
kek magas szintjét bizonyítja az, 
ahogy Bavorákék id. Fazekas Jó-
zsef két szépséges művét interp-
retálták a közönségnek. Újszerű 
volt és nagy sikert aratott ifj. Fa-
zekas József, ahogyan levezényelt 
egy polkát és a tiroli himnuszt. 
 Ezek után kapja meg igazi ér-
telmét az, hogy – hagyományo-
san a szünet után –, a zenekar 
műsora előtt köszöntik a VHZ 
jubiláns muzsikusait. Ifj. Faze-
kas József, a VHZ elnöke ez-
úttal Tordai Dorkát és Kovács 
Márkot 5 éves, Leéb Zsombort, 
Liebe Viktort és Fazekas Bog-
lárkát 10 éves és Liebe Mátyást 
45 éves munkásságáért köszön-
tötte emlékéremmel.

 Kimagasló közösségi munká-
jának elismeréséül különdíjban 
részesült Tordai Dániel. 
 Példamutató és kimagasló kö-
zösségi és zenei munkásságát 
példaként állítva a fi atalság elé 
az év VHZ-MVW Fiatal Mu-
zsikusa díjat Fazekas Boglárka 
kapta.
 A köszönetek sorából ne hagy-
juk ki Falvai Anett műsorvezetőt 
és a családokat, a házastársakat, 
akik biztosítják zenészeinknek 
a felkészülést, hogy ilyen ihle-
tett, szép estét szerezzenek ne-
künk. Köszönjük!

Szalontai János
Fotók: Csányi-Vonková Petra, 

Kovács Erika

„A Blechtkraft példája 
azt is bizonyítja, hogy 
az iskolai és az egyesü-
leti képzés alapjaiból 
újszerű utakat, zenei 
önmegvalósítást lehet 
elérni.”

A vastaps a Bavorákokat és a szerzőt, 
id. Fazekas Józsefet (középen) köszönti

 Az ifj úsági zenekar Szabó Imre karnagy úrral

A koncert-fúvószenekar 
Szabó Imre karnaggyal

A Blechtkraft

M agyarországon ugyanis ettől a 
naptól kezdődnek meg a farsan-
gi mulatságok, ez a tavaszvárás 

időszaka, mely hamvazószerdáig, a húsvét 
előtti negyvennapos böjt kezdetéig tart. Vi-
dám mulatságokkal, jelmezbálokkal búcsúz-
tatjuk ilyenkor a telet. Ebben az időszakban 
rendezik meg városunkban a bálokat is, ahol 
kiszakadva kicsit a hétköznapokból, minden-
ki önfeledten szórakozhat. 
 A szórakozás mellett azonban a hagyo-
mány is főszerepet kap a farsangi időszak-
ban: sok szokás alakult ki a hosszú évek so-
rán, melyek olykor-olykor talán feledésbe 
merülnek, de szerencsére mindig akadnak 
olyan lelkes résztvevők, akik szívesen ele-
venítenek fel egy-egy hagyományt. 

Gonosz szellemek 
helyett mulatság
Hazánkban már a középkorban kialakultak 
ilyen szokások. Az emberek úgy tartották, 
hogy télen – a hosszú éjszakák és rövid nap-
palok miatt – a Nap elgyengül, ezzel teret 
adva a gonosz szellemeknek. De hogyan is 
juthatunk el mulatsághoz a rossz szellemek-
től? A népi hiedelem szerint ezeknek a go-
nosz erőknek az elűzésére különböző mód-
szerek voltak: az első jelmezesek például 
halottas menetet imitáltak, hogy ijesztő jel-
mezeikkel minél távolabbra űzzék a gonoszt 
és a hideget. A menet tulajdonképpen egy 
gyászmenet, ezzel együtt a halál kifi gurá-
zása volt, melynek központi alakja a karne-
vál hercege volt, aki a sírásó, a halottasház 
szolgája szerepét töltötte be. A menet vég-
ső célja az volt, hogy őt szimbolikusan el-
égessék, ebből alakult ki a sok helyen ma is 
hagyományként őrzött szalmabábu-égetés. 
Voltak helyek, ahol tüzes kerekeket is gör-
gettek, így jelképesen erőt adva a Napnak, 
hogy újra erőre kaphasson.
 A megjátszott gyászmenet és temetés után 
az emberek mulatságokat tartottak, ünnepel-
ve, hogy elűzik a telet. Innen eredeztethetők 
a jelmezes, táncos karneválok és bálok, me-
lyek országunkban is nagy népszerűségnek 
örvendenek.

 A szokások mellett a farsang szó erede-
te is érdekes. Míg nálunk ez az időszak far-
sangként honosodott meg, sok helyen kar-
neválnak hívják. Utóbbi olasz kifejezésből, 
a farsang viszont bajor-osztrák nyelvterü-
leteken alakult ki. Első írásos megjelenése 
a 13. században történt. Az eredeti szóban 
az r hang nem szerepelt, a vaschanc vagy 
vaschang alakot használták. A déli német-
ben ez Fasching alakban fordul elő, mely 
a Fastenschank összetett szóból szárma-
zik (fasten: böjtöl, Schank: italmérés). Ez 
a húshagyó keddre, vagyis a farsang utol-
só napjára utalt, hiszen másnap kezdődött a 
negyvennapos böjt, így ezen a napon lehe-
tett utoljára alkoholt fogyasztani.

Mohácsi busójárás
Magyarországon az egyik legismertebb tél-
temető szokás a mohácsi busójárás, mely 
a Mohácson és környékén élő, többségük-
ben római katolikus délszlávok farsangi 
alakoskodása. A mohácsi busójárás 2009-
től szerepel az UNESCO szellemi örök-
ség reprezentatív listáján és 2012 óta pedig 
hungarikumnak is számít.
 

Strudlessn, a rétes-
evés hagyománya
De nem kell messzire mennünk, ha farsangi 
hagyományokkal szeretnénk találkozni: Ve-
csésen a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
évről évre megrendezi a Strudlessnt, vagy-
is a rétesevést. A vecsési népszokás az öt-
venes években elfelejtődött, majd 2003-ban 

elevenítették fel ismét ezt a vidám tavaszvá-
ró és egyben farsangot búcsúztató rendez-
vényt. Története, hogy annak idején a legé-
nyek házról házra jártak, hogy az esti bálra 
kikérjék a lányokat. Ezeknél a lányos házak-
nál különféle, fi nomabbnál fi nomabb réte-
sekkel vendégelték meg őket, így alakult ki 
a rétesevés hagyománya.
 A Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Iskolában far-
sangvasárnap elevenítik fel a hagyományt, 
több száz rétessel vendégelve meg az érdek-

lődőket. A fi nom falatok mellett 
a gyerekek kapnak szerepet, he-
lyi csoportok is fellépnek ezen 
a napon az iskola színpadán. (A 
program részleteit a 2. oldalon 
olvashatják. Szerk.)
 A rétes mellett a farsangi fánk 
közkedvelt étel ebben az időszak-
ban, hiszen a hagyomány szerint 
minél többet eszünk belőle ilyen-
kor, annál több lesz a termés az 
évben.  Balogh Barbara

Itt a farsang, 
ÁLL A BÁL!

Elmúlt már karácsony, elbúcsúztattuk az óévet, a hosszú 
hétvégék alkalmával kipihenhettük az egész éves fá ra-

dalmakat. Elérkezett 2020 januárja, vele együtt a farsangi 
időszak kezdete, vagyis január 6., Vízkereszt napja. 

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 4 dkg 
porcukor, 3 dkg élesztő, 4 db tojássár-
gája, 6 dkg vaj, 1 tk vaníliaaroma, 
1 ek rum vagy rumaroma, 1 db citrom, 
1 csipet só, olaj. 
 A lisztet egy nagyobb tálba tesszük, 
majd a közepébe lyukat fúrunk, és bele-
öntjük a langyos tejet. A tejbe tesszük a 
morzsolt élesztőt és a porcukrot. Ezután 
hozzáadjuk a tojássárgákat, a felolvasz-
tott vajat, a vaníliaaromát, a rumot és a 
sót. Összedolgozzuk, és addig gyúrjuk, 
amíg sima tésztát kapunk. Meleg helyen 
1 óra alatt a duplájára kelesztjük. Ha 
megkelt, lisztezett felületen ujjnyi vas-
tagságúra nyújtjuk, és köröket szagga-
tunk belőle. Ezután letakarva további 15 
percig pihentetjük.
 Egy mélyebb serpenyőben annyi 
olajat hevítünk. A fánkok közepét be-
nyomjuk, majd kis adagokban, a lyu-
kas oldalukkal lefelé sütni kezdjük, és le-
fedjük. Ha megsültek, megfordítjuk, és 
fedő nélkül készre sütjük. A megsült fán-
kokat papírtörlőre szedjük, majd ízlés 
szerint porcukorral, lekvárral tálaljuk. 
Díszítésnek készíthetünk rá cukormá-
zat, olvaszthatunk rá csokoládét, meg-
szórhatjuk színes cukorkákkal vagy 
csokireszelékkel is.

Farsangi fánk 
RECEPT

A Falusi óvoda óvodásai elevenítik fel 
a Strudlessn (rétesevés) régi hagyományát
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Amerikai önkéntes 
a Petőfi  Iskolában

Kunterbunte Schwabenwoche 
– tarkabarka sváb projekthét 
a Grassalkovich iskolában

Karácsonyi ünnepély 
a Petőfi  iskolában

Jótékonysági akció a Grassalkovich iskolában

OKTATÁSOKTATÁS

E bben a tanévben egy nagyon hálás és 
szép témát választottunk, az adventi 
időszakot. Három héten keresztül, a 

nevezetesebb napokon mozdult meg iskolánk 
apraja nagyja. Az első jeles nap András nap-
ja volt. A diákok először megismerkedhettek 
az ehhez a naphoz kötődő érdekes hagyomá-
nyokkal, valamint gombócot húztak az osztá-
lyok, amiből kiderült, hogy az elkövetkezen-
dő hetekben mire is számíthatnak, (pl., ezen a 
napon nem kaptok házi feladatot, a követke-
ző testnevelésórán végig focizni fogtok, amit 
ma éjjel álmodni fogsz, teljesül stb.) Gyertyát 
is öntöttünk, itt különböző kérdésekre kap-
hattak választ, mint például: mit fog hozni a 
Mikulás? Mi lesz a foglalkozásom? 
 A délutáni programunkon sok szorgos kéz 
készíthette el családja számára az adventi ko-
szorút. Borbála napjára a diákok gyümölcs-
ágakat hoztak az iskolába, ugyanis ez a nap 
is a jövendőmondásra megfelelő esemény volt. 
Természetesen Borbála története sem marad-
hatott ki. December 5-én egy aranyos német 
nyelvű kis történetet nézhettek meg az alsós, 
illetve felsős tanulók, akik választ kaphattak 
arra, hogy ki is az a Mikulás, és honnan ered 
Mikulás ünnepe? 

  A Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolá-

A nyugdíjas Leigh Yarger szeptemberben érkezett Magyarországra 
az Iowa (USA) állambeli Waterloo-ból az Amerikai Evangélikus 
Egyház önkénteseként és három hónapot töltött Vecsésen. Az adventi időszakhoz kötődő 

hagyományok köré szervező-
dött az év utolsó projekthete 
a Grassalkovich iskolában. 

  Korábbi hagyományainkhoz híven isko-
lánk karácsonyi műsorát a Felsőtelepi Jé-
zus Szíve plébániatemplomban a második 
évfolyamosok adták elő.
 A gyerekek nagy izgalommal, több hóna-
pon keresztül készültek erre az alkalomra.
 Tanítóik, Kállainé Szögi Klára, Pleskovics 
Sándorné, Hütter Teréz, Árvai  Antónia és 
Fekete-Part Gabriella igazgató-helyettes se-
gítségével szép műsort mutattak be a meg-

A z evangélikus gyülekezet vendége-
ként részt vett a gyülekezet életében, 
valamint angol nyelvű társalgásórá-

kat tartott. Emellett heti néhány délelőttön 
a Petőfi  Sándor Római Katolikus Általá-
nos Iskolában segítette az angol nyelv okta-
tását. Jól érezte magát nálunk, a kulturális 
különbségek ellenére hamar beilleszkedett 
és nagyon rugalmasan állt hozzá a tanórai 
feladatokhoz, minden helyzetben gyorsan 
feltalálta magát.

 Az alsó tagozatosokkal játszott, énekeket 
tanított nekik, képeket és rövid videókat ve-
tített Amerikáról. A kicsik érdeklődve hall-
gatták, Leigh pedig mesélt nekik az ameri-
kai szokásokról, az ünnepeikről, a kultúráról 
éppúgy, mint a traktorgyártásról (Waterloo-
ban van a híres John Deere traktorgyár), a 
közlekedésről vagy az állatokról. 
 Vendégünk a nagyobbaknak kommuniká-
ciós órákat tartott, az érettségi és nyelvvizs-
ga előtt álló gimnazistákkal pedig kis cso-
portokban foglalkozott, leginkább a szóbeli 
felkészülésüket segítette, beszédkészségüket 
fejlesztette. Ezen kívül sok osztályban vett 
részt néhány órán, ahol a diákok rengeteg 
kérdést tettek fel neki Amerikáról, az éle-
téről, a magyarországi tapasztalatairól, ő 
pedig mindenre türelmesen válaszolgatott. 
Mindig ügyelt rá, hogy lassan és érthetően 
beszéljen, és sok kivetített képpel színesítet-
te a mondanivalóját. 
 És hogy miért éppen Magyarországra jött 
önkéntesnek? Erre a következőket mondta:
 – Tavaly részt vettem az Amerikai Evan-
gélikus Egyház egy előadás-sorozatán, ahol 

meghallgattam egy magyarországi diáklányt 
is, aki önkénteseket keresett Magyarország-
ra, hogy angol kommunikációs órákat tartsa-
nak. Úgy gondoltam, miért ne? Ezért azonnal 
feltettem a kezem, aztán picit utánanéztem 
a dolgoknak, és tessék, most itt is vagyok.
 Leigh azt is elmesélte, hogy korábban jó-
formán semmit nem tudott Magyarországról, 
de nagyon örült, hogy jelentkezett a prog-
ramra. Rengeteg jó élmény érte, elbűvölték 
nem csak az építészeti emlékek, a látniva-
lók, a termálfürdők, hanem az emberek ked-
vessége, barátságossága is. Egy nagy kaland 
volt számára ez a három hónap. Hétvégen-
ként utazgatott Magyarországon, járt a Bala-
tonnál, a Dunakanyarban, és sok-sok csodás 
emlékkel gazdagodva utazott haza Ameri-
kába.
 Örülünk, hogy a három hónap alatt ilyen 
remek nyelvgyakorlási lehetőséget kínált 
fel diákjainknak és biztosak vagyunk ben-
ne, hogy ez az időszak mind nekünk, mind 
Leigh számára emlékezetes marad.
Bekkerné Fenyő Ágnes, angoltanár 

 A gyerekeknek és az amerikai 
vendégnek is élmény volt az 
együtt eltöltött három hónap

Leigh Yarger (a kép jobb szélén) segítet-
te a nyelvvizsgára és az érettségire tör-
ténő felkészülést és kommunikációs 
órákat is tartott a Petőfi  iskolában

 Másnapra a magyarországi német mikulás 
is „megérkezett”, aki teljesen más ruhát viselt, 
(kifordított birkabundát, lenvászonnadrágot, 
kucsmát, lábán nagy csizmát, valamint ken-
derszakállat) mint amit a gyerekek megszok-
tak. Az ajándékok sem a megszokottak voltak. 
A jó gyerekek diót, mogyorót, almát, aszalt 
gyümölcsöt kaphattak, a rossz gyerekek pedig 
krumplit, vagy hagymát érdemeltek. Péntek 
délutánra az alkotni, kézműveskedni szerető 
gyerekeket vártuk, akik az adventi díszeket, 
vagy akár karácsonyi ajándékot is készíthet-
tek. December 9-én egy aranyos kis történe-
tet, az Állatok a jászolnál című német nyelvű 
színházi előadást tekinthettük meg Frank Il-
dikó és Sólyom Bence előadásában. 
 A 6.c osztály által előadott hagyományos 
vecsési német nyelvű betlehemes játék is szí-
nesítette ezt a hetet. Majd el is érkezett a követ-
kező jeles nap, Luca napja, amihez sok hiede-

lem és szokás kapcsolódik, ilyen a Luca-búza 
ültetése is, amit diákjaink személyesen próbál-
hattak ki. Az adventi projektünk egyik csúcs-
pontja volt az ezüstvasárnap előtti szombaton 
előadott adventi műsorunk, amivel reméljük, 
hogy erre a pillanatra sikerült a mindennapok 
rohanó szürkeségéről vendégeinknek megfe-
ledkezni, és az előadás ünnepi hangulatából 
egy csipetet magukkal vinniük. 
 Az utolsó hét első három napján a fősze-
repet a mézeskalácssütés kapta. A gyerekek 
feldíszíthették saját mézeskalácsukat, és akár 
haza is vihette az, aki ellen tudott állni en-
nek a karácsonyi sütemény varázslatos illa-
tának. Reméljük, hogy erről a mesés illatról 
már nem csak az adventi időszak fog kisdi-
ákjaink eszébe jutni, hanem az is, hogy volt 
egyszer egy projekthét a Grassalkovich isko-
lában.

Konda Orsolya, német munkaközösség-vezető

ban immár 9 éve 
hagyomány, hogy 
az országos Ci pős-
doboz-ajándék el-
nevezésű akció-
hoz csatlakozva 
karácsony köze-
ledtével jótékony-
sági adománygyűj-
tést szerveznek. A 
gyerekek és a szü-
lők már jól isme-
rik ezt a felhívást, 
m i nd e n  évb e n 

szép számmal érkeznek az ajándékok. 
Így volt ez decemberben is, összesen 

111 darab szépen elkészített és becso-
magolt ajándékot szállíthattak el a gyűj-
tőpontra. A dobozok elszállításában 
Zehetmayer Adrienn és Szőkéné Né-
meth Noémi segített. 
 Azt gondolom, hogy már gyermekkor-
ban fontos felhívni a gyerekek fi gyelmét 
arra, hogy milyen sokféle módon lehet 
segíteni, örömet szerezni. Bízunk ben-
ne, hogy sok rászoruló kisgyermeknek 
tettük szebbé a karácsonyát ajándéka-
inkkal. Köszönjük mindenkinek, aki va-
lamilyen formában támogatta akciónkat 
– mondta a jótékonysági gyűjtéssel kap-
csolatban Gáborné Bárány Ágnes, az is-
kola tanítója.  VT info

Adventi műsor 
az iskolánkban
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jelenő családtagok és vendégek részére. Az 
érkezőket a tanári kórus az alkalomhoz illő 
dalokkal fogadta.
 Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatóasz-
szony köszöntötte a vendégeket, azt hangsú-
lyozva, hogy ez az előadás az iskolánk ka-
rácsonyi ajándéka a megjelenteknek.
 A betlehemes játékot az alsós énekkar 
dalai és egy alkalomhoz illő vers tette még 
meghittebbé.

 A műsor különlegességét színpadi ele-
mek emelték, mint a mennyezetre vetített 
világító csillagok, a ragyogó üstökös.
 Az angyalok táncához felhőket idéző füst 
és az előadás záróképében a templomba va-
rázsolt hóesés az egész közönséget elbűvölte.
 Az előadás után süteményekkel, teával 
és forralt borral kedveskedtünk a megje-
lenteknek. Várszegi Anikó

Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató köszön-
tötte a karácsonyi ünnepség vendégeit

Az előadás után 
sütemények, tea és forralt 

bor várta a vendégeket

A Petőfi  iskola diákjainak betlehemes 
játéka
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Az összedolgozás képessége az 
egyik legnagyobb érték az életben

Alapítványi bál 
a Halmi Telepi 

Általános Iskolában

A 2019/2020. tanévben is meghirdet-
ték a Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyt az egész ország területén, 3-8. 

osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős 
csapatainak, körzeti írásbeli forduló, majd 
országos (írásbeli és szóbeli) döntő formá-
jában. A Bolyai Csapatversenyt 2005 őszé-
től a matematika mellett magyar nyelv és 
irodalom tantárgyból, majd 2014 tavaszá-
tól természettudományból is megrendezik. 
2018-ban az ország egész területéről már 
több mint 32 000 résztvevője volt a rendez-
vénynek. Ez a szám idén sem lett kevesebb. 
 A megmérettetésen nem csak tudásukat 
mérhetik össze a diákok, hanem a verseny 
fő céljának is megfelelnek, hisz a csapatver-
senyek legfontosabb építőköve, hogy közö-
sen, összedolgozva oldjanak meg problémá-
kat. Ehhez azonban a diákoknak a logikus 
gondolkodás mellett azon képességeiket kell 
kifejleszteniük, amelyek az együttgondol-
kodást segítik. Ismerik a csapattársak erős-

OKTATÁS

ségeit, egyként tud-
nak gondolkodni, és 
ha szükséges, a kér-
déses feladatoknál 
ismereteikkel alátá-
masztva tudnak ér-
velni. Tisztelik egy-
mást, bíznak társaik 
tudásában, nyitottak 
és megfontoltak. Időt 
és energiát nem saj-
nálnak a sikerek el-
érése érdekében.
 Mindezek hoz-
zájárultak, hogy 
diákjaink a Bolyai 
Anyanyelvi Csa-
patversenyen az 
utóbbi évekhez ha-
sonlóan idén is ered-
ményesen szerepel-
tek. Több csapat jól 
összeszokott kvar-
tettből állt. Évek óta 
együtt versenyeznek 
nem csak anyanyelvi, 
hanem matematika-
versenyeken is. Könnyebben átlátták, meg-
találták erősségeiknek megfelelő feladattí-
pust. Természetesen minden választ közösen, 
jól átbeszélve véglegesítettek. Ennek a csa-
patszellemnek és a több órás, szabadidő-
ből elvont felkészülésnek köszönhetően az 
idei versenyen három csapatunk is bejutott 
az első hat csapat közé a körzeti versenyen, 
ahol több mint 50 indulót sikerült magunk 
mögött hagyni. Szívet melengető érzés volt, 
hogy a fáradságos munka, a befektetett ener-
gia, a tudásszomj idén bőségesen megtérült. 
 2019. november 18-án Szigetszentmik-
lóson mindannyian részesei voltunk a díj-
átadó ünnepségnek, és együtt örülhettünk 

az elért sikereknek, hiszen a 7. évfolyamon 
két csapatunk is az élmezőnyben végzett (5. 
és 2. helyen). Az 5. évfolyamos versenyzők 
első helyezést értek el, így részt vehettek 
a december 7-én megrendezett országos 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny döntő-
jén, ahol megtapasztalhatták az országos 
döntők hangulatát. A versenyek során nem 
csak a diákok, hanem mi, pedagógusok is 
nagyon sokat tanulunk, legfőképp a hogyan, 
mit kérdéseket tudjuk ilyenkor átgondolni, 
és ha szükséges, kiegészíteni a tudásbázist.
 A diákok első kérdése a díjkiosztó után 
az volt, hogy mikor lesz a következő lehe-
tőség, amelyen indulhatnak, és közös erővel 

érhetnek el sikereket 
csapatként. Ez a lel-
kesedés minden pe-
dagógus álma, így 
a jövőben a tehet-
séggondozás ki-
emelt helyen sze-
repel pedagógiai 
munkánkban. 
 „Az igazat érteni, 
a szépet érezni, a jót 
gyakorolni kell.” 

forrás: 
www.bolyaiverseny.hu

Malinkó Judit

Az Andrássy Gyula 
Általános Iskola diákjai 
a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen jártak.

A Halmi Telepi Általános Iskola tavaly év végén 
tartotta meg alapítványi jótékonysági bálját, amelyről 

decemberi lapszámunkban helyhiány miatt nem tudtunk 
beszámolni. Ezt az elmaradást szeretnénk most pótolni. 

IRTÓ HELYES HELYESÍRÓK 
(7. évfolyam 5. hely):
Fényi Anna
Horeczki Zsófi a
Kató Alexandra
Weiszháb Nóra
Felkészítő tanár: 
Horváthné Gyurcsán Erika

NYEKKK (7. évfolyam 2. hely):
Fábián Péter
Pénzes Laura
Pollák Réka
Vass-Bozsó Benedek
Felkészítő tanár: Malinkó Judit

HIDROGÉN (5. évfolyam 1. hely
– országos döntős):
Bárány Réka
Fábián Dániel
Fias Máté
Tóth Szilárd
Felkészítő tanár: Malinkó Judit

4 Muskétás SE–Szabó Róbert, Airsoft-
játékok.hu, Astor Pet Shop, Báder 
Dóra, Bánfalvi Bíborka, Barkács Bar-
lang, Becher és M Kft., Bede Csilla Jóga 
- Gyermekjóga Vecsés, Benczik Mar-
cell, Biofungi Kft., Bohém Péksarok, Bol-
dog Születésnap, Borókás Gyógyszertár 
Vecsés, CIB Bank – Valódi Lehetőségek, 
Cityfood, Consent Villamossági Szak-
üzlet, Coolspilt Klíma, Dezső bútor, Dj 
Store, Dóka Tamás, DPMV, Electro-Sirály 
Kft., Élelmiszerbolt Sárga Faház, El-
vis By Tom, Erdős Beáta, Ermi Paint Kft., 
Eznempiskóta Desszert Műhely, Far-
kas család, Fekete Gyopár Gyógyszer-
tár, Filip Beatrix, Fodrászkellékes, Forever 
Living Product, Friedrich Tünde, Fruttina 
Kft., Früh-Ker Frühwirthné Halász Me-
linda, Fütte Bistro, Gazdabolt és Vegyes 
Háztartási Bolt, Gér László, Greenday Vi-
rágbolt, Gyöngy Virágbolt, Halmy Lottó-
zó, Halmy Patika, Halmy Téri Zöldséges, 
Hérák Csilla – Moonlight Szépségszalon, 
Hibexsped Kft., Honvéd Loretta, Hor-
váth Krisztina, Hotel Stáció, IBI Butik Ve-
csés Erzsébet tér, Kerkay Edit, Kispatak 
Cukrászda, Kocsis Erna, Körömvarázs 
Körömszalon – Kollár Anita, Karamell 
Cukrászda, Csajági Istvánné, László Ta-
nya Étterem – Czudor János, Lázár 
Lovaspark Domonyvölgy – Takács csa-
lád, Líra, Logikó-P Játék Kft., Maci Laci 
Gyorsétkezde, Mangó Market, Mészáros 
Krisztina, Microstore, P and K Függöny-
szaküzlet, Paris Dekor Kft., Patriots Paint-
ball, Pazsiczky Teca, Péter-Simon Niko-
letta, Pintér család, Pontyfészek Sport 
Horgásztó, Premier Italszaküzlet, Rabsic 
Horgász Centrum, Rácz-Gourmand 
Kft., Reogroup Kft., Ruha-tár Vecsés, 
Sápi-Takács Andrea, Sarkady Veroni-
ka, Se-Fer Kft., Stelczer Attila, Szmarkó 
Mónika, Szmatana Andrea, Tóth Enikő 
Gyógymasszőr, Tóth Rebeka, Tradicipó 
Pékség, Uller Katalin, Vadászi Étterem, 
Városgondnok Kft., Vathy Salsa Táncis-
kola, Vecsés SE Kézilabda, Zooázis Állat-
orvosi Rendelő, Zöldségparadicsom, Zsí-
ros István. n

A csapatok:

A támogatók 
névsora

A körzeti verseny díjkiosztóján 
a résztvevő csapatokat tortával jutalmaztuk

Az országos döntős Hidrogén csapat 
(Bárány Réka, Fábián Dániel, Fias Máté, Tóth Szilárd)

A körzeti verseny díjazottjai felkészítő tanáraikkal

A z alapítványi bál ismételten bizo-
nyította, hogy az iskola egyre be-
ágyazottabb a közösség életébe. 

Az évente Erzsébet-nap körül megrendezen-

dő alapítványi bál szervezői idén soha nem 
látott érdeklődésnek örvendhettek: 240 ven-
dég váltott jegyet a reggelig tartó mulatságra.
 A bál köztudottan jótékonysági rendez-
vény, amelynek bevételét a Halmy Téri Is-
kola Tanulóiért Alapítvány jutalmazásra, 
kirándulások, rendezvények támogatásá-
ra, illetve a szociálisan rászoruló gyerme-
kek megsegítésére használja fel. Ezért fon-
tos, hogy minden alkalommal megteljen a 
terem adakozó szívű emberekkel, hiszen a 
támogatásukat igénylő ügyekből, progra-
mokból egyre több van. Ezeket a jó ügye-
ket a bálon tombola- és pártolójegy-vásár-
lással lehetett támogatni, amit meg is tettek 
a vendégek az értékes jutalmak reményében. 
A nyereménytárgyakat olyan magánszemé-
lyek és cégek ajánlották fel, akik (amelyek) 
valamilyen módon kötődnek az iskolánkhoz. 
 A rendezvény jó hangulatát Szmatana 
Andrea zenekara biztosította, a nyitó mű-
sort pedig Németh Zsolt és Babay Viktória 
latin versenytáncosok, valamint Elvis By 
Tom szolgáltatta. 
 A szervezők – a szülői munkaközösség 
tagjai – sokat dolgoztak a bál sikeréért, és 

minden bizonnyal megtérülni látták a be-
fektetett munkát, amikor a gyönyörűen fel-
díszített teremben önfeledten mulató vendé-
geken végignéztek. 
 A kedvezményezettek nevében köszönjük 
iskolánk valamennyi diákjának és pártoló-
inknak a részvételt és a támogatást! Köszön-
jük Garai Anitának és az SZMK valameny-
nyi tagjának az áldozatos munkát!

Csonta Réka  
 Babay Viktória és Németh Zsolt 
latin versenytáncosok

A szülői munka-
közösség tagjai
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KÖZLEMÉNY:
  A Bánfalvy Stúdió közle-

ménye szerint Gesztesi Károly 
tragikus hirtelenségű távozá-
sa miatt a Páratlan Páros című 
előadásban az új szereposztás 
Beleznay Endre színművésszel 
valósul meg.
 A február 12-i első előadás 
változatlan időpontban kerül be-
mutatásra Vecsésen, azonban a 
február 13-i második előadást 
február 18-i időpontra kellett a 
szomorú változás miatt átüte-
meznünk. Mindkét előadást 
Gesztesi Károly emlékének sze-

  Egy szállodai szoba a helyszín, 
ahol két jó barát, két fi atal házi-
orvos fergeteges legénybúcsúra 
készül. Alex, a hűséges cimbora 
gondosan fölkészült Simon eskü-
vője előtti utolsó kiruccanására, 
ám hiába az alapos tervezés, a 
dolgok mégsem úgy alakulnak, 
ahogy szeretnék. Rémes csapda 
tud lenni egy szállodai lakosz-
tály, senki sem az, mint elsőre 
gondolni lehet róla, és minden 
egyre jobban gabalyodik össze… 

  2020-ban hagyományteremtő 
szándékkal családi vasárnapokra 
invitáljuk a kicsiket és nagyokat. 
Az első ilyen programot február 
23-án vasárnap délután rendez-
zük, ahol egy fergeteges jelmez-
bálba várjuk a gyerkőcöket és a 

JANUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ

MŰSORVÁLTOZÁS!
Időpont: 2020. február 12. és február 18.  19 óra

Időpont: 2020. február 23. kapunyitás: 15 óra, koncert: 16 óra 

Jegyár: 2 300 Ft

Időpont: 2020. március 11.  19 óra • Jegyár: 5 500 Ft

A BÁNFALVY STÚDIÓ ÉS A BÁKK BEMUTATJA: 
RAY COONEY: PÁRATLAN PÁROS

BÁKK MANÓ FARSANGJA 
AZ ALMA EGYÜTTESSEL

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA:
SZENTE VAJK: LEGÉNYBÚCSÚ, 
vígjáték két részben

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR |Vecsés, Telepi út 43. | 06 29 354 391 | www. vecsesikonyvtar.hu | Programjainkra a belépés díjtalan!

retnénk ajánlani.  A megváltott 
jegyek természetesen érvénye-
sek az időpontváltozás ellené-
re is, szükség szerint a jegyek 
személyesen visszaválthatóak 
jegypénztárunkban január 31-
ig, amennyiben nem megfelelő 
a módosított időpont közönsé-
günknek.
 (Jegyvisszaváltással kapcso-
latban részletes információért 
hívja információs vonalunkat: 
06-29/351-442.
 A február 18-i előadásra még 
korlátozott számban válthatók 
jegyek.

Most akkor ki kicsoda valójában, 
és meglesz-e vajon másnap az az 
esküvő? Szente Vajk íróként nem 
csak a végsőkig feszíti a nevető-
izmokra specializálódott bohó-
zat kereteit, hanem föl is frissíti 
azt, már-már szinte a műfaj pa-
ródiája pereg a néző előtt.
 Előadásunk Rejtő Jenő Her-
cules bonbon című írása előtt is 
tiszteleg.
 Az előadást egy szünettel 
játsszuk, hossza kb. 2 óra 45 perc

szülőket. Az esemény megvaló-
sításában a Mazsola Játszóház is 
részt vesz, játékos programok-
kal készülünk a sztárfellépő pe-
dig az Alma Együttes lesz, akik 
igazi farsangi hangulatot terem-
tenek majd a BÁKK-ban!

További információkért kövessenek minket 

a Facebookon vagy weboldalunkon.

Várunk mindenkit szeretettel programjainkra 2020-ban is!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programok-

ról és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a facebookon 

(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az 

őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, 

valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.
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F ebruár, farsang hava, legalábbis 
február napjainak többsége ide esik. 
Ugyanis farsang kezdete csak a biz-

tos. Ez január 6., Vízkereszt napja. A vége 
az a nem biztos, merthogy húsvéthoz szá-
moljuk idejét, de húsvét időpontja évente 
változó. Húsvéttól visszaszámolva 40 nap, 
az Hamvazószerda, ami a farsang vége. Eb-
ben az időszakban szokás a vidám bálokat, 
összejöveteleket megtartani, amit szűkít a 
szilveszter vaskos ünneplése okozta pihe-
nés kényszere. Hamvazószerda után kez-
dődik a húsvétra készülődés. Vallásukat 
szigorúan megélők számára ez a böjti idő-
szak, ilyenkor már nem illendő vidám mu-
latságokat tartani. Valamikor még a 70-es 
években ebben az időszakban tartották a 
bálokat, nyilván nem az előzőekben vázolt 
ideológia miatt, de valahogyan így gondol-
ták. Két ilyen bálról tudunk, amelyet évről  
évre megrendeztek. Akkor az Iparos és az 
Autós bál tartotta lázban a táncoslábúakat. 
Aztán 1979-ben egy új kezdeményezés in-
dult el, amely ma éli reneszánszát.

Svábbál
A jelenleg is működő Honismereti Kör 1968-
ban alakult meg és tagjai 1979-ben gondol-
tak arra, hogy hosszú csendesség után bált 
szervezzenek. Abban a légkörben tanácsos-
nak gondolták, hogy ne „sváb” bál nevet 
adjanak neki, hanem a jól csengő, „Hagyo-
mányőrző bál” nevet kapta. Ezen még keve-
sen vettek részt, mondhatni zártkörű volt, de 
a sikeren és a jelentkező igény miatt 1980-
ban már kettőt is rendeztek, és 1985-ben – a 
helyi „peresztrojka” hevében – már „Sváb-

bál” állt a meghívón. Olyan nagyra nőtt a 
báli létszám, hogy évente komoly gondot 
jelentett a megfelelő helyszín kiválasztása. 
2014-től a BÁKK színháztermében és au-
lájában rendezik a bált. A Honismereti Kör 
25 mulatságot szervezett, utánuk a Lum-
pen Klumpen Tánccsoport vette át a szer-
vezést, de 2017-től az NNÖK is tevékenyen 
részt vesz a sikeres lebonyolításban. Min-
den év február első hétvégéje (idén febru-
ár 1. Szerk.) a Svábbál időpontja. 

Erdélyi bál
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 1996-ban ala-
kult és napjainkig markáns közéleti sze-
replője a helyi közéletnek. 2000-ben ren-
dezték első báljukat. Kezdetektől február 
második hétvégéjén, hogy mindenképp 
beférjenek a farsang időszakába. Már az 
indulástól két újdonság jellemzi mulatsá-
gukat. Az egyik, hogy műsor színesíti az 
estét. Tánccsoportok, népdalkörök és több 
esetben, rangos művészek okoznak kelle-
mes perceket a bálozóknak. A másik érde-
kesség a batyus jelleg. Hihetetlenül gazdag 
kínálat áll össze ilyenkor az asztalokon és 
azok reggelig alig változnak, mert mindig 

„van másik”. Az étel és az ital bősége, vál-
tozatossága mellett a jó zene biztosítja a 
hangulatot reggelig.

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Aztán

Kelemen Bata Mária
Fáj  

Benke Mária 
Újévi  elmélkedés…

Sallay Gyula
Mindig

Szénási Sándor István
Hűséggel tenni

Varjasi Béla
Vigaszul

Baranyai Zsolt képe:
Radnóti Miklós, 

Razglednicák

A teddide-teddoda helyett
a tudás új világot teremtett.
Az anyagból jött, ím anyagba mártva,
új világot gyúrt erős két karjába.
Így most visszanézve látod,
a legendák íve gyolcsfátyolra váltott.
Aztán a grádicson egyre feljebb járva,
feltárt ügyeket takarva, lesve, zárva,
papír pápával néz szembe a pápa.

Elpattant egy húr, nem szól a zene. 
Üresen tátong a kották helye.
Könnycseppek gyűlnek a vén hangszeren,
Szomorúság ül fáradt testemen.  

Az élet, mint egy elvásott vászon, 
Mosoly csak ritkán fakad a számon. 
Közelgő viharban fütyül a szél, 
Szívembe költözik a hideg tél. 

Komor felhőkben fortyogó tajték. 
Számomra más lett a közös hajlék. 
Nagy lett az űr, hatalmas mélysége,
megtört a fény, elcsorbult szépsége. 

A bús idő előre araszol,
hiszem, találkozunk még valahol! 
Megpendül az öreg hangszer húrja, 
dallamát a végtelenbe szórja. 

Zord hideg van, fázom,
összehúzom a kabátom.
Elmélkedem az Életen,
mennyi minden történt velem…
Hálát adok sok apróságért,
otthonomért, s a családomért.
Hálás vagyok a barátokért,
az el nem múló emlékekért.
Hálásan nézem a kopár fát,
a tavasszal a kivirult határt…
Várom nagyon a rügyfakadást,
s a tavaszi hóolvadást…
Tekintetemmel fényképezek,
mindent megőriz az emlékezet…
Boldog vagyok, mert rátaláltam
az apró örömökre, s megháláltam
imáimban az Istennek,
legyen béke minden Embernek.
Azt szeretném, ha nem lenne betegség,
fájdalom, halál, csak emberség…
Szeretetünk lángja soha ne múljon,
karácsony után is harsányan lobogjon…
A szeretet melenget, átölel,
a boldog békesség rám lehel.
Kívánom így legyen, az újévben,
mindenkinek világos a sötétségben…

Mindig őszintén
talán keményen
mondom szavaim
remélem szerényen

Mikor a lélek csendje megtörik,
valami szépért zsarolni a semmit
gondolatban fölsejlik a hajnal:
ilyenkor nyitja föl a lét szemeit.

És máris kivet az egyhangúság,
mint hajnali erdő, fölzeng a lelked,
álmait követi az ifjúság,
amikor megmozdul valami benned.

Hangod ezer madár fája legyen,
tekinteted felhőtlen nyári égbolt,
ha érzed, hogy benned él az Isten,
bontsd szivárvány színekre a világot!

Álmodni, vágyni, szeretve tenni,
átérezni a lét gyönyörűségét:
az elmúló percnek észre kell venni
a teremtésre szánt lehetőségét!

Erre születtünk valamennyien.
Alkotni és épülni, ez a törvény
mindenen túl, s a mindenen innen,
hogy boldogan hunyja le szemét a vén.

Ne ücsörögj hát csalódva, sírva
reménytelenül a világ sarkkövén:
halld meg, ahogy rányitja ablakod
elhagyott kertedre az éltető fény!

Sok sebből vérzünk,
mint egy hős harcos.
Csak mi tudjuk, mit érzünk,
mert sok a baj most.

Tépáz az élet, betegség ,kór,
hívatlanul jön, kivédhetetlen.
Sokféle csapás ér, nem tudni mikor,
az ember jó okkal elégedetlen.

Nem csak mi szenvedünk,
bár ez silány vigasz.
Globálisan romlik életünk,
nem kamu, színigaz.

Saját bajunk érezzük a legnagyobbnak,
pedig tudjuk, másiknak sem könnyű.
Az állapotok egyre csak romlanak,
elfogadni mégsem oly egyszerű.

Nehéz a terheinket cipelni,
fájdalmas a sok sebből vérzés.
Akármit is érzünk, csak el kell viselni.
Segíthet a tudat: van sok együttérzés.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

BEHARANGOZÓ – Mi lesz februárban?
A Vecsési Tájékoztató eddig is prolongálta, hogy milyen 
események lesznek a közeli hetekben. A VT havonkénti 
megjelenéséből adódóan a következő hónap néhány esemé-
nyére tudjuk a fi gyelmet irányítani. Igyekszünk olyan 
ismereteket felvillantani, ami a kialakulásának gyökereire, 
jellemzőire utal és nagyobb kedvet csinál a meglátogatására. 

Vecsési Böllérverseny
A tél a disznóvágások ideje is. A tavaszi ma-
lackákból december-február tájékára lesznek 
vágnivaló jószágok, amikor fenséges fala-
tokká válnak mesteremberek keze és ízlé-
se által. Ahány ház-annyi szokás – tartja a 
mondás és ezt jól példázza a vecsési böllér-
verseny. Zehetmayer József főszervező is ezt 
gondolja a legfontosabbnak és a jelentkező 
10-12 csapat nem csak a helyi (sváb és ma-
gyar) szokásokat és ízeket varázsolja elénk, 
hanem a térségből, sőt Erdélyből érkező csa-
patok is idehozzák lakóhelyük jellemzőit.
 A korareggel kezdődő vetélkedésen négy 
fős zsűri értékeli a disznóvágás minden fá-
zisát, az ételek fi nomságát, és a fődíjak mel-
lett tucatnyi különdíj is gazdára talál. A lá-
togató biztosan megtalálja az ízlésének való 
ételcsodákat, és a változatos műsor is a jó 
szórakozás záloga lehet.
 A február 8-ai böllérversenyen napközben 
állatsimogató és kirakodó vásár, 14 órától 
kulturális műsor várja a közönséget. Ered-
ményhirdetés 15 óra 30-tól.  Szalontai János

Szörnyű tragédiát élt át Csobai László és 
családja, mikor egyik pillanatról a má-
sikra a lángok martalékává vált az ott-
hona, amiért egy életen át dolgoztak.  
 A Csobai család megsegítésére most 
egy rockzenei estet rendeznek, a szer-
vezők a teljes bevételét a család javára 
ajánlották fel. A befolyt összegből épí-
tőanyagokat vásárolnak, amit az Alpet 
tűzép szállít a helyszínre. 
 Fellépők: DINOSAURUS BAND, COOL 
HEAD KLAN, BLUES COMPANY.  
 Belépő a helyszínen 2500 Ft-ért vásá-
rolható, a támogatói jegyek 1500 Ft-ba 
kerülnek és a Szamovár Eszpresszóban 
kaphatók.
 A rockest a régi művelődési házban 
(Károly utca 1.) lesz február 21-én. Kez-
dés 19 órakor. 
 A szervezők köszönik az önkormány-
zatnak, hogy biztosítja a helyszínt a 
program megrendezéséhez. 

JÓTÉKONYSÁGI 
ROCKEST



22 2020. január 2020. január  23
Tájékoztató Tájékoztató

R itkán látott hatalmas tömeg volt 
január 10-én a vecsési reformá-
tus temetésen. A régi kisgazda és 

polgári körös társak úgy vélekedtek a te-
metés ellőtt, hogy elment egy küzdő, hű-
séges, szorgalmas harcostárs. Igen, Bara-
nyai Mátyás, a Dózsa György útról valóban 
szorgalmas küzdőtárs volt, pedig alig több 
mint fél évszázada került a kényszerek ha-
tására Vecsésre.
 Püspökladányban született 1935. ja-
nuár 2-án, szülei második gyermekeként. 
A hatalmas határú hajdúsági városban a te-
hetős és tekintélyes nagyapja a település 
főbírája volt. Népes, összetartó rokonság 
vette őt körül a gyerekkorában, s egy-egy 
ünnepi birkapaprikáshoz mindnyájan kö-
rülülték az asztalt. A család földműveléssel, 
állattenyésztéssel foglalkozott az ötvenes 
évekig, de a kommunista diktatúra – mint 
az egész országban minde nütt – mindent 
elvett a kulákká nyilvánított Baranyai csa-
ládtól: tanyát, birtokot, jószágot, ráadás-
ként még a padlást is lesöpörték, hogy ve-
tőmag se maradjon. Mivel mindent elvitt 
a kolhozosítás, ő is tanulni szeretett vol-
na, de a háború után osztályidegenként 
még inasnak sem vették fel. A nagycsa-
lád szétszóródott, a régi rend felbomlott, 
új életet kellett, új feltételek között kez-
deni. S ebben az új rendben is megállta a 
helyét a Baranyai család. Sőt az erős ösz-
szetartozás-tudat a keserves szétszóratás 
után is megmaradt köztük.
 Baranyai Mátyás a fővárosban, kétkezi 
munkával próbált szerencsét, s bár a ka-

tonaságtól géplakatosként szerelt le, de 
zsigereiben mindig a földről, jószágról, 
családról, egyházáról gondoskodó ember 
maradt. Mindig volt kertje, gyümölcsöse, 
állatai. 1958-ban, házasságkötésük után a 
szüleivel és a feleségével Vecsésen teleped-
tek le, s a helyi VÍZÉP-nél géplakatosként, 
majd a technikus képesítés megszerzése 
után művezetőként dolgozott a nyugdíja-
zásáig. A főállása mellett Vecsésen a víz-
közmű- és csatornahálózat kiépítésén is 
dolgozott, miközben felújította a Bocskai 
utcai házát. A két gyerek születése azon-
ban arra késztette, hogy a mai új Alapel-
látási Központ és Mentőállomás mellett új, 
nagyobb házat építsen. Gondos apa volt, 
aki mindent megtett gyermekei tovább-
tanulásáért. A lánya tanári, a fi a mérnöki 
diplomát szereztek.
 Az 1990-es évek politikai változásai-
ban a családja új oldaláról ismerhette meg 
a családfőt, hiszen soha sem pártoskodott, 
úri huncutságnak tartotta a politikát. Most 

KÖZÖSSÉGCSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK…

In memoriam 
Baranyai Mátyás

Elment egy szorgalma-
san küzdő harcostárs.

Molnár István életútja nem egyedi, mondhatnánk: jellegze-
tesen magyar történet, sokan átélték. A kisfi ú, aki imád 
focizni (sportolni), aztán a szocializmus valósága külföldre 
kényszeríti, ahol jegyben jár a jólét ígérete, az új hazának 
való megfelelés kényszere, a család és a szülőföld vonzása.

mégis ott volt a Kisgazdapárt vecsési zász-
lóbontásánál, amelynek egyik vezetője lett. 
A földrendező bizottság tagjaként részt 
vállalt a kárpótlási és mezőgazdasági pri-
vatizációs folyamatokból. Mindezt nem 
önös érdekből, hanem hittel és meggyő-
ződéssel tette. A Kisgazda Párt hanyat-
lása után is megmaradt a rendszerváltó 
erők, a nemzeti oldal hűséges támogató-
jának. Sokszor csalódnia kellett emberek-
ben, ígéretekben, amelyek megerősítették 
korábbi véleményét, miszerint a politika 
„emberek csinálmánya”. Sokszor mondta, 
mikor a VIZÉP-nél tőle kaptam a tudósí-
tásokhoz az információkat, hogy ideoló-
giák jönnek-mennek, mint a léha szél, Is-
ten igazsága azonban szilárdan megmarad.
 Közéleti munkája mellett az unokák ér-
kezése töltötte be az életét nagy örömmel. 
Jöttek sorban: Zsófi a és Bendegúz, néhány 
év múlva István, és a 2000-s évek elején 
Laura. Szeretettel vette őket körül. Külö-
nösen is nagyon büszke volt a fi a, ifj. Ba-
ranyai Mátyás vállalkozására, a cég irányí-
tásában részt vevő menyére. A Vecsésen 
eredményesen tevékenykedő Baranyai 
Mérnökiroda Kft.-t lelkesen és tevékenyen 
támogatta, és szívén viselte sorsának ala-
kulását. Személyes, baráti kapcsolatokat 
ápolt az egykori beosztottakkal, s rend-
szeres résztvevője volt a vállalati és a ve-
csési rendezvényeknek, ünnepségeknek.
 2008 decemberében elvesztette hű tár-
sát, a feleségét, akivel 50 éven keresztül jó-
ban-rosszban, örömben, bánatban, egész-
ségben, betegségben segítették egymást. 
Ezt a veszteséget sohasem heverte ki, sőt 
ezután egymás után következtek a kórházi 
kezelések, orvosi vizsgálatok, gyógykeze-
lések, amelyeket a rá jellemző fegyelem-
mel elviselt. 
 Türelemmel és méltósággal viselte egy-
re súlyosbodó betegségét is, de egészsége 
hanyatlásában, kiszolgáltatottságában, ere-
je fogytán is mindvégig a Baranyai család 
feje maradt. Megérdemli, hogy a saját csa-
ládja mellett városunk közélete is megőriz-
ze emlékét. Nyugodjék békességben!

Orosz Károly

C saládunk a Zrínyi utcában lakott, de 
édesanyám ceglédberceli volt, ezért 
amikor velem állapotos lett, szülei-

hez költözött és én ott születtem 1936-ban. 
Később visszajöttünk és itt nevelkedtem Ve-
csésen. 1939-ben született Gyula öcsém és 
1945-ben László. 
 A Faluban jártam iskolába és utána min-
dig az Epresben fociztunk. Az volt a min-
denünk. Akkor még fűzős bőrfocik voltak, 
akit fűzőnél talált el a labda, az megemleget-
te, de ez sem vette el kedvünket a focitól. A 
háború után egészen fi atalon már a pályára 
mentem, B. Nagy Laci bácsi volt az edzőm. 
Pest megyei ifi -válogatott lettem és hama-
rosan a felnőtteknél játszottam. Elsősorban 
jobb fedezet voltam, de miután mind a két 
lábammal jól bántam a labdával, ezért bal-
oldalon is sokat játszottam. 
 Imádtam a focit, de a munkahelyem miatt 
abba kellett hagynom. Egy országos nagy-
vállalat vezérigazgatójának voltam a sofőr-
je. Volt, amikor 2-3 napig az országot jár-
tuk, kiszámíthatatlan volt, hogy mikor tudok 
edzésre vagy meccsre menni, így nem volt 
értelme a folytatásnak. Első házasságomból 
gyönyörű lányom született, de a házasságom 
is megsínylette ezt az életmódot. Második fe-
leségemet egy lány gyermekkel vettem el, és 

ekkor ért meg bennem az a gondolat, hogy 
elhagyom Magyarországot.
 Hiába volt jó a keresetem, a főnök mel-
lett jó volt az életem, de láttam, hogy sem-
mire sem jutok a fi zetésemmel. Szüleim is 
nehezen éltek. Drága édesanyám nem csak 
a háztartást vezette, hanem pluszmunká-
kat, varrást is vállalt, hogy eltartsa az öt fős 
családját. Három gyerek mellett édesapá-
nak nem volt fi x munkahelye, zenélni járt a 
Halászba, de erre nem lehetett tervezni, és 
a Molnár nagypapa is nálunk élt 22 évig.
 A disszidálást pontosan megterveztem. 
1968-ban beléptem a pártba, hogy megbíz-
zanak bennem és egy év múlva a feleségem-
mel és nevelt lányommal útleveleket kértünk. 
Szerencsére megkaptuk és szárnyashajóval 
mentünk Bécsbe. Még a csomagot is úgy ál-
lítottuk össze, hogy csak nyári holmi legyen 
benne, nehogy a csomagellenőrzésnél gya-
nút fogjanak. Még előtte Vecsésen Bognár 
Ferenc atya adott bécsi címet, ami kolostor 
volt. Itt a kertgondozásért cserébe munkavál-
lalási engedélyt kértünk, és szállást, ellátást 
kaptunk. Hat hónap után kaptunk engedélyt, 
Svédországban munkahelyet és modern la-
kást ígértek.
 Ott egy magyar barátunk adott kölcsönt 
és segített az első időkben, hogy fi zethessük 
a bérletet, bútort vehessünk. Egy öntödében 
kaptam állást, nehéz munkám volt, de pár hó-
nap után már láttam, hogy előre tudok lép-
ni. Később más munkát kaptam, majd hét év 
után, amikor megkaptam a svéd állampol-
gárságot – a magyarról sosem mondtam le –
magasabb fi zetés mellett sokkal jobb mun-
kakörbe kerültem. 
 Közben a második házasságom is tönk-
rement. Gyermeket szerettem volna, de fe-
leségem nem akart. Azt mondta, hogy ak-
kor nem fogom szeretni a nevelt lányomat. 
Ez nem volt igaz, mert sajátomként szeret-
tem a kislányt. Időt hagytam a döntésre, de 
azt mondta, hogy ő már nem akar gyerme-
ket. Pár nap múlva elköltöztem és szinte új-
rakezdtem mindent, igaz, akkor már stabil 
munkahelyem volt.
 A svédek furcsa emberek, nekem volt min-
denféle barátom, de svéd nem. A főnökeim 

között voltak nagyon rendes, korrekt embe-
rek, de nem barátkoztak. Nem volt összejá-
rás, a svédre az a jellemző, hogy otthon éli 
életét.
 1981-ben tragikus hirtelenséggel meg-
halt Gyula öcsém, majd a következő két 
évben a szüleimet is elveszítettem. Nehéz 
évek voltak, de akkor ismertem meg har-
madik feleségemet, akivel azóta is boldog 
házasságban élek. Ő kiköltözött hozzám, 
de sűrűn járt haza Vecsésre. Elsősorban fe-
leségem családi okai – édesanyja betegsége, 
gyermekei, unokái helyzete – vezetett oda, 
hogy 1989-ben arra gondoltunk, visszaköl-
tözünk Magyarországra. Feleségem jött el-
sőként, nekem egy évembe tellett, hogy el-
adjam a kinti dolgainkat és én is hazajöjjek. 
Ceglédbercelen vettünk házat, ott éltünk tíz 
évig. Onnan jártam dolgozni Pestre, mert két 
évem hiányzott a magyar nyugdíjhoz, végül 
hat évet húztam le. A vasútnál kaptam ál-
lást, konténereket szállítottam a fővárosban 
egyik állomásról a másikba. Nehéz munka 
volt, kicsit az egészségem is ráment. 
 Lassan húsz éve, hogy ismét Vecsésen la-
kunk. Az első házasságomból való lányom 
Lőrincen lakik, családjával tartjuk a kapcso-
latot. Már dédunokám is van.
 Manapság otthonülő lettem. Feleségem-
mel nagyon jól megvagyunk. A vecsési fo-
cimeccsekre még kijárok, de nagy a szomo-
rúságom, mert az én korosztályomból lassan 
mindenki elment. 
 Sokan mondják, könnyű neked a svéd 
nyugdíjaddal, amiben persze van igazság, 
de higgyék el, nem adták ingyen. Idegen 
országban mindig idegennek számítottam. 
Egy bőrönddel, nyelvtudás nélkül kellett 
boldogulnom. Nem véletlenül akartunk 
hazajönni.
 Molnár István élettörténetét lejegyezte: 

Szalontai János
A fotók Molnár István felvételei

ÉRDEKES CSALÁDOK – ÉRDEKES EMBEREK – ÉRDEKES TÖRTÉNETEK

KÉT HAZÁBAN – EGY ÉLETBEN

A vecsési focisták, balról: Moravecz, 
Molnár Gyula, Molnár István, Takács, 
B. Nagy, Hanek Károly, Újfalusi (ő is kül-
földre távozott 56-ban). Elöl: Mezei, 
Trasser János, Bognár 

 Molnár István feleségével, 
Aranka asszonnyal

KÖSZÖNET 
AZ EGYÜTTÉRZŐ 
RÉSZVÉTÉRT 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden barátnak, ismerősnek, 
akik férjemet, Kelemen István And-
rást elkísérték utolsó útjára és osz-
toztak fájdalmunkban.

A gyászoló család

  A néhai kántortanító halálának 90. évfor-
dulója alkalmából emlékkiállítást rendeztek 
a Róder Imre Városi Könyvtárban. A hozzá-
tartozók kérésére január 18-ára egy tárlatzá-
ró eseményt rendeztek a könyvárban, ame-
lyen Róder Imre leszármazottai is részt vettek. 
Az eseményre eljött Mátyássy László, Róder 
Imre dédunokája és Koltai András, a tanító 
ükunokája, de érkeztek vendégek külföldről, 
Angliából és Franciaországból is. 
 A megjelenteket Vadászi Istvánné könyv-
tárvezető és Tábori Ferenc alpolgármester 

köszöntötte, ezt követően Frühwirth Mihály 
helytörténész ismertette a megjelentekkel a 
kiállítás anyagát.   N.  

Róder Imrére emlékeztek
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VECSÉS ÉVSZÁZADAI 

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL

Tavaly a négyoldalas Vecsés fejlődése sorozatban arról írtam, ami a 15-20 éves közelmúltunkban 
a város életében megtörtént. Már akkor ágaskodott bennem az a gondolat, hogy illenék az 

előzményekről is írni, hiszen semmi sem születik önmagából.

A zután itt volt az a szép kerek évfor-
duló, hogy 2018-ban ünnepeltük a 
település 700 éves születésnapját. 

Ez is inspirálta, hogy írjunk a kezdetekről 
– sőt a még régebbi időkről is –, hátha ér-
dekli a kedves olvasót, hogy lakóhelyün-
kön volt-e korábban élet? Ha volt, kik éltek 
itt? Idén havonta egy oldalban visszatekin-
tünk a település történelmére. Reméljük, 
ezek az emlékezettöredékek felkeltik so-
kakban az érdeklődést, hogy alaposabban 
megismerjék azt a települést, ahol minden-
napjaikat élik. 
 Okos és üdvös volt az a törvény misze-
rint minden jelentősebb beruházás esetében 
régészeti feltárást kell végezni a területen, 
így útépítéseknél, nagyobb lakóparkoknál, 
stb. A Pest Megyei Múzeumok régészeinek 
összefogásával hét régész és egy régész-
technikus 1997–1998-ban végezte el Ve-
csés régészeti terepbejárását, Dr. Tari Edit 
vezetőrégész vezetésével. Sajnos, csak a tel-
jes területnek mintegy 60 százalékát tud-
ták bejárni. Ennek ellenére egyértelműen 
megállapítható volt, hogy a város alatt is 
folytatódnak a régészeti lelőhelyek, mivel 
egy részük behúzódik a város lakóépüle-
tei alá. 

 Amikor az M0 körgyűrű és az 
elkerülő 4-es főút építése el-
kezdődött 1999 és 2004 kö-
zött az érintett területeken 
is megtörtént a régészeti 
feltárás. 
 Az alábbi írás alapjául 
Dr. Tari Edit írása szolgál, 
melyet a készülő Vecsés 
monográfi a számára készí-
tett. Tanulmányából a követ-
kező derül ki.
 Vecsés térségéből ez időszak alatt 115 ve-
csési lelőhelyet vizsgáltak át és több ezer le-
let együttest találtak. A leletek többsége le-
telepedett életmódra utalt.
 Elsőként 1999-ben az M0–M4 építése előtt 
a MOL II vezetéknél – Vecsés gázüzemtől 
a főváros irányába – végeztek feltárást. Le-
letek a szarmata kortól (Kr.e. 100-tól kérdé-
ses ideig) az avar koron át (i.sz. 568-800-as 
évek eleje) az Árpádkorig (i.sz. 895-1301) 
terjedtek.
 Ezt követően a Kispatak Lakópark feltá-
rásánál (kanális–Dobó Katica–Budai Nagy 
Antal utca térségében) a bronzkortól (Kr.e. 
2300-800) a szarmata időszakon át az Ár-
pádkorig voltak objektumok.

 A repülőtértől az M0 irányá-
ban több objektumot tártak fel. 

Árpádkori (i.sz. 12.-13. sz.) 
település nyomai mellett a 
bronzkor, a szkíta időszak 
(Kr.e. 6-4. sz.) és az Árpád-
kor mutatta jegyeit. Az M0-
tól Üllő irányába az elkerü-

lő 4. sz főút mentén vaskori 
(Kr.e. 8. sz.-1. sz.), szkíta mű-

veltségű és gazdag szarmata lele-
tek voltak. Az M0–M4 csomópontnál 

Ecser felé a vaskor és avarkor jelezte itt létét.
 Az M0 Gyál felé eső szakaszán találták a 
leggazdagabb lelet együtteseket, ahol több 
kor találkozott. Két őskori-ókori (Kr.e. 4. 
évezred) zsugorított csontváz a legérdeke-
sebb lelet. Egymás mellett azonban a vaskor, 
a szkíta időszak, a szarmatakor, Árpád-kor, 
majd a gyáli bekötő útig újabb bronzkori, 
szarmata kori és Árpád-kori leletek váltot-
ták egymást.
 Ezek szondázó, felmérő-feltáró ásatások 
voltak. Nyilván egy teljes feltárás esetén sok-
kal érdekesebb kép tárulhatott volna elénk. 
Mindezekből levonható az a következtetés, 
hogy térségünk több ezer éve lakott, külön-
böző népek és kultúrák találkozóhelye volt 
az évezredek során. 
 Nagy kérdés, hogy ezek a populációk meg-
érhették-e a másik ideérkezését, rokon né-
pek lehettek-e? Ugyanis a szkíta és az Ár-
pádkori leletek között 1500-1600 év van. Ez 
óriási időtávolság, de László Gyula régész-
professzor kettős honfoglalás-kori elméleté-
nek lényege szerint ennek mégis van esélye, 
ha a leletek nem egymáson, hanem egymás 
mellett, elkülönülten találhatók.
 Számunkra az Árpád-kori leletek a fon-
tosabbak. A bevezetőben említett, a Hold 
utca folytatásában feltárt templom mellett 
a történeti-régészeti irodalom egy másik 
pusztatemplomot is említ környezetünk-
ben, amelynek pontos helyét 1996-ban si-
került azonosítani és helyét a régi térképe-
ken Középhalomnak írják.
 A két templomról, melyek már kapcso-
lódnak a Vecsés nevű település történeté-
hez, majd a következő számunkban írunk.

Szalontai János, fotók: Dr. Tari Edit
Vecsés régészeti lelőhelyei 1997–1998-as
külterületi felmérés szerint
V é é é ti l lőh l i 1997 1998
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ZARÁNDOKLAT 
a Kisboldogsszony 

napi búcsúra
„Vegyétek szemügyre az ősi utakat és kérdezősködjetek a 

régi ösvényekről: Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor 
majd megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Jer 6, 16)

(Ez az írás tavaly ősszel érkezett a Vecsési 
Tájékoztató szerkesztőségébe, de helyhiány 
miatt eddig nem tudtuk közölni. Mivel érté-
kesnek tartottuk, nem szerettük volna, hogy 
elkallódjon, a szerző gondolatai pedig még 
most is aktuálisak. A szerk.)

É vekkel ezelőtt látogattam el Mária-
bes nyőre, a Szűzanyához, végtére is 
karnyújtásnyira van tőlünk Magyar-

ország egyik legszebb kegyhelye, ahol égi 
édesanyánk közbenjárását kérhetjük. 
 Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen 
látogatásra adja a fejét?
 Talán a végső kétségbeesés, az emberi kor-
látainkba való ütközés folytonos megtapasz-

talása és valamiféle remény, hogy van valaki, 
aki meghallgatja a kérésünket. Így kereked-
tem fel (akkor még autóval), hogy letérdel-
jek az elé a Szűzanya elé, aki oly sok imát 
meghallgatott már. Hálám jeléül egy gyalo-
gos utat ígértem neki, aminek a végén sze-
mélyesen köszönhetem meg közbenjárását. 
 Gyakorló hívőként élem napjaimat, mi-
óta az eszemet tudom. Számtalan tanúság-
tételt hallottam már, mégis megdöbbentem, 
mikor egy hónapon belül, az általam kilá-
tástalannak tartott helyzetek megoldódtak. 
Így lettem adós egy gyalogos zarándoklat-
tal Máriabesnyőre, melyet idén volt alkal-
mam leróni.  
 Korán reggel indult egy maroknyi vecsé-
si, álmos tekintettel a Szent Kereszt temp-

Az alábbi szöveg az El Camino egyik ál-
lomásán olvasható. A szerző ismeretlen. 
 Aki rohan, azt az idő szorítja,
 Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
 Aki menekül, önmaga elől fut,
 Aki zarándokol, önmaga felé tart.
 Aki menetel, másokhoz igazodik,
 Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
 Aki túrázik, teljesít.
 Aki zarándokol, teljessé lesz.
  Aki kirándul, kikapcsolódik, Aki zarán-

dokol, bekapcsolódik.
  Aki sétál, nézelődik, Aki zarándokol, 

befelé fi gyel.
  Aki bóklászik, céltalan, Aki zarándo-

kol, célra talál.
  Aki zarándokol, úton van. Aki zarán-

dokol, jó úton van.

Szeretettel várja az énekelni szerető nőket és férfi akat a Vecsési Evangélikus Gyülekezet 
énekkara, a Vecsernye.  Kórusunk gospel, könnyűzenei dalokat énekel, ökumenikus szel-
lemű, mindenki felé nyitottak vagyunk. Énekkari próbák hétfőnként este fél 6-tól 7 óráig 
vannak. Közösségünk meghitt, baráti, kedves. A kórus vezetője: Koczor Kinga. 
 Nyitottak vagyunk arra is, hogy az érdeklődők jöjjenek el, és nézzenek meg egy próbát, 
és úgy döntsenek, szeretnének-e hozzánk tartozni?  
 Helyszín: Evangélikus Templom Vecsés, Erkel Ferenc u. 1. Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész

A zarándok útja

Énekelni szerető nőket és 
férfi akat vár az evangélikus kórus

lom elől. Idős és fi atal, mélyen hívő és kere-
ső, egy közös szándékkal: kiszakadni a napi 
körforgásból, valami többre, jobbra fi gyel-
ni, szólni Hozzá és hallgatni, fi zikai korláta-
inkat feszegetve. Ízelítőt kaphattunk abból, 
milyen kiszolgáltatva lenni az időjárásnak, 
mit jelent az egymásra utaltság.  Jó ott len-
ni egymásnak, akár ismeretlenül is. Jól esik, 
hogy feléd nyúlnak, ha épp elsüllyedsz a sár-
ban, vagy ha már nehéz felállni. Hihetetlen 
otthonosság érzés fogott el az út végén, mi-
kor megpillantottuk a templom tornyát. A 
helyiek pedig úgy fogadtak minket, mintha 
személyesen ismernének mindannyiunkat. 
 Sokat járok túrázni, ez az út azonban 
mégis más volt. Nem egy újabb fi zikai ki-
hívás, nem egy családi kirándulás, hanem 
egy zarándoklat, mely emlékeztet arra, 
hogy keresztény életünk folytonos úton 
levés, mely gyakran rögös és kilátástalan, 
mégsem térünk le róla, hiszen az öröklét-
ben „végződik”.  Egy úton lévő

 A zarándokok 

  Az evangélikus gyülekezet nevelési soroza-
ta idén is folytatódik. Január 18-án délelőtt 10 
órától Zöldy Pál szociálpedagógus Apa-férfi  
szerep a családban című előadását hallhatták 
az érdeklődők. A következő alkalmon, feb-
ruár 8-án délelőtt 10 órától Csáky-Pallavicini 
Zsófi a pszichológus és Semsey Gábor peda-
gógus, mentálhigiénés szakember Szexuális 
nevelés a családban címmel tart előadást az 
evangélikus templomban, melyre ezúton is 
szeretettel hívnak minden érdeklődőt. 
 A Köztünk élnek című beszélgetős sorozat 
következő vendége a Nemzeti Énekkar tag-
ja, Károly Edit énekművész, akivel hivatás-
ról, a belső út megtalálásáról és az önisme-
ret fontosságáról beszélgetnek január 31-én 

Evangélikus gyülekezet programjai 
18 órától az evangélikus templomban (Erkel 
Ferenc utca 1.).
 Február 2-án a KissPista Színház Láng a 
sötétben című darabját láthatja a templom-
ba betérő közönség. A darab Márton Áron 

életét dolgozza fel. Az előadás ingyenes, de 
adományokat elfogadnak. Kezdés: 18 órakor 
kezdődik. A részvétel regisztrációhoz kötött, 
amit a vecses2.lutheran.hu honlapon tehet-
nek meg.    VT info
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  Nagy várakozásokkal készült Dobrovitz 
József a december végi FEI Fogathajtó Vi-
lágkupa 7. fordulójára, hiszen a londoni volt 
számára az utolsó fedettpályás verseny, ahol 
pontot tudott szerezni a 2020. februárjában 
Bordeaux-ban megrendezésre kerülő döntőre.

Londonban is sikerrel szerepeltek Dobrovitzék

SPORT

Bán Dominik magabiztosan 
nyilatkozott az esélyekről.

Szűcs Szabina hatszoros magyar bajnok az 54 kilogrammos 
ökölvívók között. Aki valaha sportolt, az tisztában van vele, 
már egy bajnoki címet megszerezni sem könnyű semelyik 
sportágban, hatot pedig hihetetlen nagy teljesítmény. De 
vajon miért lesz egy kislányból klasszis ökölvívó?

A Vecsési Bokszklub jelentős része december elején Moszkvában 
edzőtáborozott, hogy megismerje a világ elitjéhez tartozó orosz 
ökölvívók módszereit. Ezt követően az országos bajnokságon 
voltak érdekeltek néhányan, de a kemény, megerőltető hetek 
után, januárban sem pihennek a legjobb versenyzők. 

Vecsési versenyző is részt vesz 
a karate Európa-bajnokságon

Tokióban érmet szeretne a vecsési 
ökölvívás legnagyobb csillaga

A női mezőnyben az ország 
legjobb csapata van Vecsésen

F ebruár 7-én kezdődik a budapesti 
kadett, junior és U21-es karate Eu-
rópa-bajnokság. Magyarország ko-

rábban még soha nem rendezett korosztá-
lyos Eb-t, és még arra sem volt példa, hogy 
egy kontinensviadalon minden kategóriá-
ban legyen magyar induló. Most lesz, még-
pedig köztük egy vecsési fi atalemberrel, 
Bán Dominikkal. Különlegessége még a 
mostani viadalnak, hogy éppen 2020-ban 
mutatkozik be a karate az olimpián. 
 A BOK Sportcsarnokban sorra kerülő 
Eb-n rekordlétszámú magyar csapat vesz 
részt: 36 fi atal képviseli a hazai színeket. 
A korosztályok valamennyi súlycsoportjá-
ban tatamira lép küzdelemben (kumitében) 
magyar résztvevő, és formagyakorlatban 

(katában) is minden egyéni és csapat ka-
tegóriában lesz indulónk.
 A Grassalkovich iskolába járó Domi-
nik 2013 novemberében kezdte a karatét, 
először csak hobbi szinten, hogy sportol-
jon valamit. Korábban focizott, de az nem 
igazán kötötte le a fi gyelmét, majd egy osz-
tálytársát kísérte el karateedzésre, ami na-
gyon megtetszett neki. 
 Azonban ő a békésebb szakágat, a katát 
választotta, ahol formagyakorlatokat kell 
bemutatni és nem egy másik ellenféllel 
kell küzdeni, mint a kumitében. 
 – Itt a technika dominál elsősorban, és 
úgy érzem, elég jók vagyunk az éremre, sőt 
talán az aranyra is van esélyünk – mondta 
kellő magabiztossággal Dominik, aki a ve-
csési Sandan karate sportegyesületben is-
merkedett meg a sportág alapjaival, jelen-
leg a Vasas SC tagja.
 Elismerte, mostanra a mindennapjai 
része a sportág, az edzések, a versenyek. 

A bajnokságot két arany-, és négy 
bronzéremmel zárta az egyesület, 
ami azt jelenti, mind a hat vecsési 

versenyző érmet szerzett. Erre egyetlen má-
sik klub sem volt képes. Az aranyakat Szűcs 
Szabina és Tarnóczy Tamara szerezte. Előb-
binek ez volt a hatodik bajnoki címe, míg 
utóbbi tavaly még ifjúsági versenyző volt, 
így a szövetség engedélyével indulhatott a 
felnőtt mezőnyben. 
 – Megnyerte az ifjúsági bajnokságot, 
majd rá két hétre a felnőttet is, ifi -verseny-
zőként. Két héten belül kétszer lett bajnok. 
Már számolnak velünk, nem szeretnek el-
lenünk bokszolni. A női mezőnyben az or-
szág legjobb csapata van Vecsésen. A Bocs-
kai Emlékversenyre is négy lánnyal és két 
fi úval utazunk – összegzett Seres Attila, a 
bokszklub elnöke. 
 A legjobbak az olimpiai kvalifi kációra ké-
szülnek, valamennyiüknek az a célja, hogy 

olimpiai résztvevő legyen. Ehhez azonban 
folyamatosan edzőpartnereket kell szerez-
ni, jelenleg is a csehekkel tárgyalok, hogy 
a legjobb versenyzőnk, Szűcs Szabina tud-
jon kivel kesztyűzni, mert itthon nincs szá-
mára megfelelő edzőpartner – mondta a rö-
vidtávú tervekről a sportvezető. 
 Legközelebb a Bocskai Emlékversenyen 
lépnek ringbe a legjobbak, ahol 24 ország 
részvételével zajlanak majd a versenyek, 
majd Boszniába mennek egy komolyabb 
megmérettetésre.  

 – Az országos bajnokságon elért eredmé-
nyek azt mutatják, Magyarországon a máso-
dik legjobb ökölvívó-szakosztály Vecsésen 
van. Óriási eredmény, hogy itt vagyunk, ta-
valy a harmadik volt az egyesület. 1985 óta 
van boksz Vecsésen, korábban nem is gon-
doltuk, hogy ilyen jelentős eredményt tu-
dunk majd felmutatni, nem tudom, miképp 
tudjuk ezt még felülmúlni – mondta Seres.
 Elárulta, ahhoz, hogy kiemelt eredménye-
ket tudjanak elérni, elsősorban szorgalomra 
és kitartásra van szükség. 
 – Ma már nincs olyan sportág, ahol elég 
a tehetség. Egy Hobo idézetet szoktam erre 
mondani: „A sikernek nem titka van, hanem 
ára”. Szorgalmasak a gyerekek, és mi kétszer 
annyi versenyen veszünk részt, mint a töb-
bi klub. A versenyeket is edzésként építjük 
bele a munkába. Az a célunk hogy egy ver-
seny ne legyen olyan megterhelő, azt akar-
juk elérni, versenyzőink azt érezzék, mind-
egy, hogy az a ring hol van felállítva – utalt 
arra, mennyire fontos számukra, hogy a fi -
atalok szokják a versenykörülményeket. 
 Az olimpiára két kvalifi kációs versenyt 
rendeznek, márciusban Londonban, ápri-
lis végén pedig Párizsban, ezeken kellene 
minél jobban szerepelni a vecsési bokszo-
lóknak.  SzgY

Bán Dominik (középen) 
formagyakorlatban lép tatamira 
a február 7-én rajtoló karate Eb-n

A karate annyira magába szippantotta, hogy 
tervei szerint szeretne vele hosszabb távon 
foglalkozni, de nem a verseny részével, a 
későbbiekben inkább a sportág tradicioná-
lis részével. SzGy

H árom bátyám van, így elég fi ús kör-
nyezetben nőttem fel. Korábban 
kosárlabdáztam, de kellett mellé 

egy kiegészítő sportág, amiben új kihívásra 
vágytam. Így jött képbe az ökölvívás, ahol 
hamar lettek sikerélményeim, így itt ragad-
tam – emlékezett vissza a kezdetekre Szűcs 
Szabina, a Vecsési Bokszklub legeredmé-
nyesebb versenyzője. 
 – A kosárlabdában a heti nyolc edzésből 
előbb öt, végül kettő lett, mert mellette há-
rom bokszedzésre is jártam. Igazából nem 
voltam egy tehetséges kosaras, többnyire a 
kispadon ültem – tette hozzá őszintén a csi-
nos sportoló.
 De vajon milyen kihívást jelent, ha verik az 
embert? Elmondása szerint ez egy tévhit, szá-
mára az jelenti a kihívást, hogy minden ellen-
fél más, így mindenki ellen más taktika kell, 
hiszen nem bokszolhat mindenki ellen ugyan-
úgy. Ennek köszönhetően egy meccs taktiká-
ját mindig az adott ellenfélhez igazítják. 
 – Egy időn túl az ökölvívás már szellemi 
sport. Talán furcsán hangzik, de itthon fi zi-
kálisan meg lehet oldani bármit, míg egy kül-
földi versenyző ellen inkább a stratégia szá-
mít. Magas lány vagyok a súlycsoportomban, 
hosszú végtagokkal. Eddig 54 kilóban előny 
volt, hogy hátrafelé pötyögök, és váratlanul 
visszaütök. 57 kilóban már nem tűnök ki a 
magasságommal – mondta a hatszoros ma-
gyar bajnok.
 Nemrégen lépett fel az 54 kilósok közül 
az 57 kilósokhoz. Eddig az 54-be 57-ről fo-

gyasztott, míg most az jelent gondot a szá-
mára, hogy amíg más 62-ről fogyaszt 57-re, 
addig neki fel kell „híznia” 57-re. Bár a gyor-
sasága így is megmaradt, ha bemennek bel-
harcba könnyebben felborítható.
 – Gyors vagyok kézzel. Gyengém viszont, 
hogy nem bírom az idegi nyomást. Ezt úgy 
kell érteni, ha olyan ellenféllel találkozom, 
akit hiába ütök, de nem látszik rajta, hogy 
megfogtam, akkor felhúzom magam – mond-
ta saját erősségéről és gyengeségéről. 

 Mostanra eljutott egy olyan szintre, hogy 
a sportágában már mindenki tudja, ki ő. Ez 
a versenyeken látszik a legjobban. Amikor 
kijön egy adott verseny rajtlistája, még so-
kan vannak rajta, de amikor a meccsnap van, 

sokan „eltűnnek” vagy más súlycsoportban 
indulnak, hogy ne kerüljenek vele össze.
 – Remélem, nem tűnik nagyképűségnek, 
de itthon 54 kilóban nincs ellenfelem, és 57-
ben se nagyon. Ez abból is látszik, hogy én 
vagyok az elsőszámú válogatott. Nagyon sze-
retnék kijutni az olimpiára. Hat éve én va-
gyok az első, de ebben az esetben nem szá-
mít a ranglista. A kvalifi kációs tornán kell 
odatenni magam –hangsúlyozta Szabina.
 A lebonyolítás rendjét még nem tudja, ez 
csak akkor lesz biztos, ha megvan, hogy egy 
kontinensről hányan tudnak bejutni. Tavaly 
az 54 kilósok között a 12. volt a ranglistán. 
Az 57 kilós súlycsoportot most hozták be az 
olimpiára, így szinte ugyanazok a verseny-
zők indulnak benne, mint korábban az 54 
kilósok között.  
 – Február elején, a Bocskai emlékverse-
nyen rakják össze az olimpiai keretet, remé-
lem, benne leszek. Ha pedig sikerülne kijut-
nom Tokióba, az olimpiára, szeretnék úgy 
szerepelni, hogy legyen keresnivalóm. Bár 
erősek a bolgárok, az angolok, az oroszok és 
a thai meg a kazah versenyzők is, szeretnék 
pontszerző helyen végezni, de azt se bán-
nám, ha éremmel jönnék haza” – mondta 
idei legfőbb tervéről a vecsési boksz arany-
embere. SG

SPORT

– Szabina az eddigi legelszántabb és 
legeredményesebb versenyzője az egye-
sületnek. A hozzáállásával nagyon jó 
példakép a csapatban mindenki számá-
ra, nem véletlenül vezéregyéniség. Na-
gyon nagy munkabírású, céltudatos és 
ez ráragad a kicsikre és mindenkire, akik 
a közelében vannak. Azok az eredmé-
nyek is hozzá köthetők, amiket nem ő 
szerez, de az ő fanatizmusának, elszánt-
ságának is köszönhető – mondta a ver-
senyzőről mestere, Seres Attila. 

Elszánt versenyző

 A kitűzött célt sikeresen teljesítette, a 
FEI rangsorban a 3. helyet szerezte meg, 
így 15 ponttal zárta a kvalifi kációt, ahol a 
négy versenyből a három legjobb eredmény 
számít.
 A kiváló sportoló a verseny után elmondta, 
nagyon szuper volt a fogata, ugyanazokkal a 
lovakkal versenyzett mindkét versenyszám-
ban, mint Budapesten – Dreef Rezgő, Ikar, 
Siglavy Capriola Délceg, Siglavy Capriola 
V-5 SK/Betti, a tartalék ló Conversano Ka-
marás volt. A fogat összecsiszolódott, mely 
jó előjel számára a döntő előtt.

 A szombati versenyben nem kockáztatott, 
próbált hibátlant hajtani, ez sikerült is. Csu-
pán egy hajszálon, pár századmásodpercen 
múlt, hogy Koos de Ronde megelőzte és ez-
zel ő jutott az összevetésbe.
 Az elkövetkezendő két forduló – Mechelen 
és Lipcse – még tartogathat meglepetéseket, 
így kíváncsian várja hogyan alakul majd a 
ponttáblázat.
 Családi csapattal utaztak a versenyre, ál-
landó segédhajtó a fogaton felesége volt, míg 
ifj. Dobrovitz József hátsó segédhajtóként 
volt aktív részese a sikernek. Sz.
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REKLÁM

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

Tel.: 06/70-946-2222
E-mail: info@reginagarden.hu

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

HNIKA

N:

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS, 
MEDIWEL referencia szalon: 

Ultrahangos eszköz: fájdalomcsillapításra, fogyasztásra, cellulitra.
 Rádiófrekvenciás eszköz: arckezelésre javasolt (ránc, pattanás, feszes arcbőr, stb). 

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 
Nyitva: 
Más időpontban egyeztetés szerint

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Apróhirdetés
ELADÓ házi tészta készítő gépek ol-
csón, újak 3000 Ft / darab (olasz és né-
met) gyártmányú rozsdamentes. 
Telefon: 06-70/513-41-55

ELADÓ fekete tv szekrény/asztal
 – több fakkos 4000 Ft. 
Telefon: 06-70/513-41-55

ELADÓ 1998-as Opel Astra 1.4 GL autó. 
5 ajtó, 5 személy, 5 sebesség, benzin, 
1500 kg, 1389 cm3, 66 kW, téli gumi, 
190 ezer km. Műszaki vizsga érvényes-
sége: 2020. 04. 12. Irányár: 250.000 Ft 
Tel.: 06-30/519-0822

SPORT

Vecsés legjelentősebb csapatsportjai a labdarúgás és a 
kézilabda. Mindkettőben voltak már magasabb osztályban is 
a felnőtt csapatok, és a klubvezetők bíznak benne, hamarosan 
ismét előreléphetnek mindkét sportágban. Ugyanakkor nem 
türelmetlenek, tudják, ez nem megy egyik napról a másikra. 

Komoly célok előtt állnak 
a vecsési csapatsportok

A Vecsés FC megkezdte a felkészülést 
a bajnokságra. A tavaszi rajtig még 
három edzőmérkőzést játszik a csapat 
a Sándor tanyai műfüves labdarúgó-
pályán. Az első bajnoki mérkőzést feb-
ruár 22-én idegenben játssza a Vecsés 
FC a Törteli KSK ellen. Február 29-én 
már a vecsési sporttelepen szurkolha-
tunk a csapatnak, az ellenfél a Száz-
halombattai LK lesz. A mérkőzés 14 
órakor kezdődik. 

FELKÉSZÜLÉSI 
MÉRKŐZÉSEK
Február 1. szombat 10 óra: 
Vecsési FC–Felsőpakony
Február 8. szombat 10 óra: 
Vecsési FC–Csepel
Február 15. szombat 10 óra: 
Vecsési FC–Szabadkikötő

A NB  I/B Keleti csoportban szereplő férfi  ké-
zilabdacsapat február 15-én játssza követ-
kező bajnoki mérkőzését a Balmazújvárosi 
KK vendégeként a König Rendezvényköz-
pontban. A balmazújvárosiak a tabella 8. 
helyén várják a tavaszi rajtot, míg csapa-
tunk az 5. helyet foglalja el. A két gárda kö-
zött mindössze 2 pont a különbség, küz-
delmes mérkőzésre számíthatunk.

 
 
 

 A NB  II déli csoportban szereplő női 
csapatunk szintén idegenben kezdi a ta-
vaszi mérkőzések sorát. A hölgyekre is ne-
héz percek várnak az első találkozón, me-
lyet a listavezető Euronovex USE ellen 
játszanak. Ellenfelünk eddig valamennyi 
bajnoki mérkőzését megnyerte, míg a Ve-
csés SE 6 győzelem és 1 döntetlen mellett 
4 vereséget is elszenvedett.  

Készülnek 
a tavaszi rajtra

Nehéz mérkőzések 
várnak a kézilabdázókra

A labdarúgók jelenleg a megye I-es 
bajnokság 9. helyén állnak, az eddigi 
15 összecsapáson 19 pontot szerez-

tek. Vincze Gábor vezetőedző az őszi sze-
zon után úgy fogalmazott, a sérülések és 
betegségek miatt nem tudott mindig a leg-
erősebb csapatával kiállni, ezért a télen sze-
retne 3-4 embert igazolni. Számára egyér-
telmű, hogy csapatának az élmezőnyben a 
helye, és ezt ki is mondta. Bár a bajnokság 
előtt a dobogóra várta az együttest, az őszi 
szereplés után még mindig csalódás lenne, 
ha a bajnokság végén nem lennének benne 
az első négyben.
 Ez azonban nem lesz egyszerű, hiszen 
sűrű az élmezőny. A 3. és az 5. helyezett-

nek is egyaránt 27 pontja van, ami azt je-
lenti, Vecsésnek nyolc pontot kell ledolgoz-
ni a hátralévő 15 fordulóban, hogy teljesíteni 
tudják a vezetőedző elvárását. Nem lehetet-
len, de igen kemény kihívás. 
 A vecsési kézilabdázók nagy tervekkel 
vágtak neki a szezonnak. Bár mindkét együt-
tes jelentősen átalakult, a stabil középme-
zőny a cél, három éven belül pedig az osz-
tályváltás. Eddig a férfi ak és a nők is hozták 
az elvárást, hiszen mindkét együttes az ötö-
dik helyen áll a maga bajnokságában. 
 Mindkét osztályban rendkívül kiegyen-
súlyozott a mezőny, de úgy tűnik, az idei 
célkitűzést tudja hozni mindkét csapat. 
Antal Zoltán szakosztályvezető korábban 

  A munkálatokat tavaly ősszel kezdte el a 
kivitelező és várhatóan koratavaszra készül 
el az új élőfüves labdarúgópálya a Sándor 
tanyán – tudtuk meg Czibolya Zoltántól, a 
sport bizottság elnökétől. Az új pálya TAO-
támogatásból valósul meg, a korábban ter-
vezett labdarúgószékház helyett. 
 – A városvezetés eredeti szándéka az volt, 
hogy egy labdarúgószékházat épít ezen a te-
rületen. A beruházást TAO-pénzből szerettük 
volna megvalósítani, el is kezdtük gyűjteni a 
támogatást, de végül mindig elhalasztottuk 
az építkezést, mert voltak a városban ennél 
fontosabb feladatok is. Közben elszabadul-
tak az árak az építőiparban és az eredetileg 

400 millió forintos beruházás költségei fel-
kúsztak 800 millióig, amiből körülbelül 500 
millió forint lett volna az önrész. A képvise-
lő-testület nem szeretett volna ekkora össze-
get áldozni az építkezésre, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy jegeljük a beruházást. Az évek 
alatt összegyűjtött több mint 200 millió fo-
rint TAO-támogatást azonban nem szeret-
tük volna elveszíteni, ezért módosítottuk a 
beruházás tartalmát. A székház építése két 
ütemben valósult volna meg, az első ütem 
180 millió forint értékű részét az MLSZ hoz-
zájárulásával meg tudtuk változtatni egy élő-
füves labdarúgópálya kialakítására. A szék-
házépítésről sem mondtunk le teljesen, de a 

korábbi elképzeléseinktől eltérően egy ki-
sebb, az NB III-as előírásoknak megfelelő 
épületet fogunk építeni – mondta a sportbi-
zottság elnöke. 
 Az új labdarúgópálya megépítése 150 mil-
lió forintba kerül, az összeg tartalmazza az 
öntözőrendszer, a világítás, a labdafogó háló, 
a pálya körüli korlátok és kerítések, továb-
bá a pályát körülvevő gumiburkolatú futó-
pálya kiépítését is. A munkálatokat várha-
tóan tavasszal fejezik be. Czibolya Zoltán 
hozzátette, hogy a labdarúgópálya építésé-
vel párhuzamosan, szintén TAO-támogatás-
ból, felújítják a Dózsa György úti sporttelep 
rossz állapotú vizesblokkjait is.     V. 

úgy fogalmazott, nagy álma, hogy rövid 
időn belül mindkét csapat az NB I/B-ben 
játsszon. Ha marad az elmúlt időben lá-
tott fejlődés, akkor ez nem csak egy vágy-
álom lesz.  GY

Új élőfüves pálya épül a Sándor tanyán 
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NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – január 27-ével,  

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – február 3-ával,

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – február 10-ével,

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  február 17-ével,

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – február 24-ével 

kezdődő héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton 

8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben 

az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
Támogató Szolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2. +36-29/350-423

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vel

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: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

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

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

Tábori Ferenc alpolgármester 
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Egyeztetés szükséges

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




