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HÍREKPROGRAMOK

 Felújítják a Rózsa utca Fő úttól Vigyázó Ferenc utcáig tartó szakaszát

Megújul a Rózsa utca 

Február végén derül ki,  
mennyiből gazdálkodhat  
idén az önkormányzat

  A Rózsa utca egy szakaszának felújításával 
folytatódhat tovább a városi út- és járdaépí-
tési program. A jelentős forgalmat bonyolí-
tó utca – a városrész egyik gyűjtő- és kive-
zető útjaként is funkcionál – Fő út–Vigyázó 
Ferenc utca közötti szakaszt több mint 10 
évvel ezelőtt aszfaltozták, azóta több köz-
műjavítás is történt, melyek következtében 
jelentősen romlott az útburkolat állapota, 
ezért indokolt a felújítása. 
 A kivitelezőt közbeszerzési eljárás ke-
retében választja ki az önkormányzat.  
A közbeszerzési pályázatot február végén 
írják ki és várhatóan áprilisiban hirdetik 
ki a nyertes pályázót, a kivitelezés ezután 
kezdődhet el – tudtuk meg Alattyányi Ist-
vántól. A gazdasági bizottság elnöke el-
mondta, hogy a felújítás pályázati for-
rásból valósul meg, az önkormányzat a 
Belügyminisztérium és a Pénzügymi-
nisztérium közös pályázati kiírásán mint-

  Javában zajlik az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének előkészítése. A képviselő-
testület február 10-én megtartotta szokásos 
munkaértekezletét, ahol mindenki elmond-
hatta a véleményét a költségvetés tervezeté-
ről. A részletekről Alattyányi István, a gaz-
dasági bizottság elnöke tájékoztatta lapunkat. 
 – Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a 
város érdekeit szem előtt tartó, kiegyensú-
lyozott költségvetés kialakításán dolgozunk. 
Az előkészítő fázisban általában mindig hi-
ány mutatkozik a büdzsében, ezért ilyenkor 
az a feladatunk, hogy a polgármesteri hiva-
tal munkatársainak segítségével megteremt-
sük az egyensúlyt a kiadások és a bevételek 
között. Emellett nagyon fontos szempont, 
hogy az önkormányzati intézmények zavar-
talan működéséhez kiegyensúlyozott és sta-
bil feltételeket tudjunk biztosítani. Ennek ér-

egy 60 millió forint támogatást nyert el 
erre a célra. 
 – Ebből az összegből a Rózsa utca Fő 
út–Vigyázó Ferenc utca közötti 300 méter 
hosszú szakasz teljes szerkezetcseréjére sor 
kerül. Az út 4,5 méter széles lesz, mind-
két szélén szegélykővel ellátva. A felújítás 
keretében megtörténik a szikkasztóárkok 
profilozása és a páratlan oldalon lévő jár-
da felújítása térkővel, mintegy másfél mé-
ter szélességben. Fontos hozzátenni, hogy 
pályázaton kívüli munka keretében, önkor-
mányzati költségvetésből a DPMV Zrt. mun-
katársai cserélik az útburkolat alatt futó ge-
rincvezetéket és a lakossági vízbekötéseket 
is – mondta a bizottság elnöke.
 A munkálatok menetéről, a forgalmi ren-
det érintő változásokról a beruházás kezde-
te előtt legalább 10 nappal értesíti majd az 
önkormányzat az érintett lakosokat. A ki-
vitelezés várható időtartama 60 nap.  VN
      

dekében felmérjük az intézmények igényeit, 
egyeztetünk az óvodák, a bölcsőde, a szoci-
ális- és egészségügyi, valamint a kulturális 
intézmények vezetőivel. Most még viszony-
lag szűk a mozgásterünk, csak a zárszám-
adás után látjuk igazán az elmúlt év pénz-
ügyi eredményeit. A nagyobb pénzeszközök 
sorsáról is csak ezt követően tudunk dönte-
ni, a zárszámadás után tudjuk kiegészíteni 
az anyagi forrásokat azokon a területeken, 
ahol most az egyensúly megteremtése miatt 
csökkentenünk kell, és azt is csak később 
tudjuk pontosan meghatározni, hogy idén 
mekkora összeget fordíthatunk a városi be-
ruházásokra – mondta Alattyányi István. 
 Vecsés 2020. évi költségvetését a febru-
ári testületi ülésen fogadják el a képviselők. 
Részletes tájékoztatást a Vecsési Tájékozta-
tó márciusi számában olvashatnak. varga

0202-ES ÚT:  
TOVÁBBRA SINCS 
MEGEGYEZÉS A  
TULAJDONOSOKKAL

A 0202 helyrajzi számú út megépí-
tésének terveiről, az útépítés előké-
születeiről már többször tájékoztat-
tuk olvasóinkat a Vecsési Tájékoztató 
hasábjain. Az új út megépítése a vá-
ros belterületén áthaladó tehergép-
jármű-forgalom csökkentése miatt 
volna fontos. A Vecsés–Gyál közöt-
ti összekötő út és a párhuzamosan 
futó Almáskert út összekötésével 
megszűnhetne a Széchenyi úton 
áthaladó tehergépjármű-forgalom 
és mérséklődhetne a személygép-
kocsi-forgalom is. 
 Az útépítés előkészületei már 
egy ideje zajlanak, jelenleg folya-
matban van az engedélyezési eljá-
rás, az építési engedélyt akár egy 
hónapon belül kiadhatja az illeté-
kes hatóság – tudtuk meg –, en-
nek ellenére úgy tűnik, a kivitele-
zésre még egy darabig várni kell. 
Ennek az oka, hogy a jelenlegi föld-
utat a megfelelő kiépítés miatt szé-
lesíteni kell, ezért az önkormányzat-
nak ingatlanrészeket kell szerezni 
a szomszédos telkekből. Több tu-
lajdonossal már sikerült meggyez-
ni – ezekben az esetekben már a 
szerződéseket is megkötötték –, 
 de vannak olyanok is, akikkel ed-
dig még nem jött létre a megálla-
podás. Az önkormányzat illetékesei 
most azon dolgoznak, hogy minél 
előbb megszülessen az egyezség 
ezekkel a tulajdonosokkal is. A cél, 
hogy még idén ki tudják írni a köz-
beszerzési eljárást, így 2021-ben el-
indulhat a 0202-es út kivitelezése. 
 VGA

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki minden 
rokonnak, ismerősnek, barátnak és 
távoli hozzátartozónak a hőn szere-
tett feleség és drága édesanya halá-
lával kapcsolatos részvétnyilvánítá-
sukért és együttérzésükért.

Bácskai Géza és Bácskai Tünde

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 év-
járatú borral lehet, melyből minimálisan 50 literrel kell rendelkeznie a 
nevezőnek. Az óborok esetében 2018., vagy azt megelőző évjáratú fe-
hér- 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. 

Jegyek 2020. március 10.-ig kedvezményes 
3 000  Ft/db áron  a vbe.vecses@gmail.com 

címen igényelhetők, vagy az alábbi 
címeken kaphatók

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)

A helyszínen korlátozott számban árusítunk 
jegyeket 3 500  Ft/db áron.

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

az 1848–49-es  
forradalom és szabadságharc  
171. évfordulójának tiszteletére  
tartandó VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,

Vecsés Város Önkor-
mányzata meghívja 
Önt és kedves családját

Meghívó

melyet 2020. március 13-án 13 órakor  
tartunk a Petőfi téren 

Ünnepi beszédet mond  
Szlahó Csaba polgármester
Himnusz  Vecsési Hagyományőrző  

Zeneegyesület Fúvószenekara
Ünnepi műsor  Petőfi Sándor Római  

Katolikus Német Nemzeti- 
ségi Általános Iskola  
és Gimnázium diákjai

Koszorúzás
Szózat

A háború előtt, alatt és után hatalmasat gazdagodott a nép-
dal, a népzene és a néptánc világa. A besorozás előtti búcsúz-
tatások, a katonaságban megélt férfimulatozások tánc- és 
zenei anyaga, valamint a háború után hazatérő katona, a 
fiát elveszítő édesanya, a férjét elveszítő feleség sirató éne-
kei mind ebben az időben születtek és érték el az általunk 
megismert végső formát.
 A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes legújabb 
folklórelőadása keserű-édes emlékezés, egy olyan táncos-
zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a Küküllő menti, a 
Sajó menti és az észak-mezőségi tájegységek magyar, román, 
illetve cigány népzene és néptánc világába utaztatják a né-
zőt – száz évet vissza az időben.

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES BEMUTATJA

VÁGJÁK AZ ERDEI UTAT…
FOLKLÓRELŐADÁS
Időpont: 2020. március 14. 19 óra
Jegyár: 2  500  Ft
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  Kigyulladt egy családi ház februárban Ve-
csésen, a Bem utcában. A ház tetőszerke-
zete és felső szintje teljesen leégett, az alsó 
szint az oltás következtében lakhatatlanná 
vált. Személyi sérülés nem történt. Az öt-
tagú családnak Vecsés Város Önkormány-

Leégett egy családi ház Vecsésen 
– segítsünk az újrakezdésben!

ÖNKORMÁNYZAT

zata ideiglenesen egy szükséglakást bizto-
sít. Aki támogatni szeretné a családot az 
újrakezdésben, az következő számlaszám-
ra teheti meg: Illés Mihályné: 10701135-
55251220-51100005. 
 Minden segítséget köszönettel fogadnak!

ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület január 28-án tartotta soron következő 
testületi ülését. Ezen a napon egy rend kívüli ügyben is döntést 
hoztak a városvezetők: Frühwirthné Halász Melinda személyé-
ben új társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak. 

Új alpolgármestere  
lett VecsésnekTestületi ülésről 

jelentjük

A z év első testületi ülésén 21 napi-
rend tárgyalása várta a képviselők-
re, de a tanácskozás megkezdése 

előtt Szlahó Csaba polgármester rendkívü-
li ülést hívott össze, amelyen a város új al-
polgármesteréről döntöttek a képviselők. A 
polgármester Frühwirthné Halász Melin-
dát, a 3. számú egyéni választókerület kép-
viselőjét javasolta a pozícióra. Az alpol-
gármester személyéről titkos szavazással 
döntöttek. Az urnába 10 szavazócédula ke-
rült – Frühwirthné érintettsége miatt nem 
élt szavazati jogával –, a képviselő-testület 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag válasz-
totta meg a polgármester általános helyet-
tesének Frühwirthné Halász Melindát, aki 
ezt követően letette a hivatali esküt. Meg-
választásával két társadalmi megbízatású 
alpolgármester segíti Szlahó Csaba munká-
ját, Frühwirthné mellett az októberi alakuló 
ülésen megválasztott Tábori Ferenc is a po-
zíciójában maradt. Szlahó Csaba elmondta, 
az új alpolgármester megválasztását a so-
kasodó önkormányzati feladatok mellett a 
Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalá-
sa is indokolta. Eszerint olyan személyre 
is szükség van a városvezetésben, aki jogi-
lag is képviselheti a polgármestert – annak 
távolléte alatt vagy egyéb akadályoztatása 
esetén –, azaz aláírási joggal is rendelkezik.  
 Frühwirthné megválasztását követően 
lemondott az önkormányzati bizottságok-
ban betöltött tagságáról, ezért a megüre-

sedett helyekre új 
tagokat választot-
tak a döntéshozók. 
A gazdasági bizott-
ságban Czibolya Zol-
tán, a környezetvé-
delmi bizottságban 
Skribekné Komár 
Ágnes, a kulturá-
lis bizottságban pe-
dig Kovács Márton 
dolgozhat a jövőben 
Frühwirthné Halász 
Melinda helyett.  
 Rátérve a rendes 
testületi ülés napi-

rendi pontjaira, először Szlahó Csaba tájé-
koztatta a képviselőket a januári ülés előtt 
történt fontosabb eseményekről. 
 Másodszor is eredménytelennek nyilvání-
totta a Grassalkovich Antal Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha 
és étkező bővítése tárgyában indított köz-
beszerzési eljárást a német nemzetiségi ön-
kormányzat képviselő-testülete (NNÖK). 
A döntés oka, hogy az egyetlen ajánlatte-
vő nem a jóváhagyott költségvetést áraz-
ta be, emellett olyan magas ajánlatot adott, 
amelyre nem lett volna fedezet. A konyha és 
étkező felújítására két évvel ezelőtt 60 mil-
lió forint támogatást nyert a NNÖK, ezt az 
összeget további 20 millió forinttal egészí-
tette ki a városi önkormányzat, de időköz-
ben olyan mértékben emelkedtek a költsé-
gek, hogy a megemelt keret nem fedezi a 
felújításra benyújtott ajánlatot. A NNÖK új 
közbeszerzési eljárást ír ki a felújítási mun-
kákra, hogy a beruházás még idén, a nyári 
szünet alatt megvalósuljon. 

Repülőtéri zajvédelem: közös  
állásponton a környék települései
A repülőtéri zajvédelem témájában egyeztet-
tek a környező települések polgármesterei. Ve-
csés, Üllő, Péteri, Gyömrő és Monor vezetői 
közös állásfoglalást alakítottak ki az éjszakai 
repülési tilalommal és a repülőgépek számá-
nak növekedéséből adódó zajártalmi kérdé-

sekkel kapcsolatban. Mint ismert, tavaly ve-
zették be, hogy éjfél és hajnali 5 óra között, a 
mélyalvási időszakban Budapest felett nem 
szállhatnak fel és le a repülőgépek a Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtéren. Igen ám, de 
valahogy mégis le kell szállniuk ezeknek a 
járatoknak, így valójában annyi történt, hogy 
az említett időpontban közlekedő gépeket át-
irányították az agglomeráció fölé. A polgár-
mesterek közös álláspontja, ha komolyan ve-
szik a mélyalvási időszakot, akkor ebben az 
időben délről se szállhassanak le a repülőgé-
pek. A városvezetők kérése volt továbbá, hogy 
az érdeksértetteket próbálják meg kárpótolni 
ablakszigeteléssel és a házak hangszigetelé-
sének javításával. Az öt település állásfogla-
lását Szlahó Csaba polgármester képviselte 
január 14-én az Innovációs és Technológi-
ai Minisztériumban tartott Légiközlekedé-
si és Repülőgépipari munkacsoport ülésén.

Hamarosan kezdődhet a kézilabda- 
munkacsarnok építése
A kézilabda-munkacsarnok építéséről tár-
gyalt január 22-én az önkormányzat kül-
döttsége. A Nemzeti Sportközpontok (NSK) 
irodájában aláírták a munkacsarnok meg-
építéséhez elengedhetetlen térítésmentes 
tulajdonátruházási szerződést, majd az NSK 
illetékesei bejárást tartottak a területen.  
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési el-
járás kiírásra került, hamarosan kiválasztják 
a kivitelezőt, ezt követően pedig elkezdőd-
het az építkezés. A beruházás állami finan-
szírozásban valósul meg.  

A kormányhivatalhoz kerültek az 
építésügyi igazgatási feladatok
Egy tavaly decemberben kihirdetett jogsza-
bály értelmében március 1-jétől megszűnik 
a járásközpont települési jegyzők építésügyi 
hatásköre, az építésügyi hatósági feladato-
kat a kormányhivatalok veszik át. Az ön-
kormányzatnak az ügyintézéshez szükséges 
eszközöket is át kell adnia a kormányhivatal-
nak, továbbá két építészmérnök végzettsé-
gű kolléga és négy üres állás is a kormány-
hivatalhoz kerül az önkormányzattal kötött 
megállapodás értelmében.  

Óvodák és bölcsődék  
nyári zárva tartása
Döntött a képviselő-testület az önkormányza-
ti fenntartású óvodák és bölcsődék nyári zár-
va tartásáról. A Vecsési Falusi Nemzetiségi 
Óvoda és a Vecsési Tündérkert Óvoda június 
22-től július 17-ig, a Vecsési Mosolyország 
Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda július 20-tól 
augusztus 14-ig lesz zárva. A Tipegők Böl-
csőde június 22-től július 17-ig, a Semmel-
weis Bölcsőde pedig július 13-tól augusztus 
7-ig nem fogad gyerekeket.  Varga Norbert

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármesterré 
választása után letette a hivatalos esküt 

Frühwirthné Halász Melinda 

A z alpolgármester személyére a pol-
gármester tesz javaslatot, csak ezt 
követően dönthet a képviselő-tes-

tület. Minek köszönhető, hogy önre esett 
Szlahó Csaba választása?
 – Talán az elmúlt 10 év munkája alapján, 
amit a vecsési közéletben elvégeztem, gon-
dolhatta úgy polgármester úr, hogy alkal-
mas lehetek erre a feladatra. Tíz évet dol-
goztam képviselőként a német nemzetiségi 
önkormányzatban és öt évet a városi önkor-
mányzatban, ezalatt a kollégákkal és a vá-
lasztópolgárokkal is jó kapcsolatot tudtam 
kialakítani. Emellett több fejlesztéssel kap-
csolatban is voltak szakmai javaslataim, és 
ezeknek a megvalósításában is aktívan részt 
vettem. Polgármester úr döntésében még az 
is közrejátszhatott, hogy a politikai életben 
viszonylag alacsony a nők képviselete, ezért 
ezzel a döntéssel azt is próbálja hangsúlyoz-
ni, hogy fontos a nők részvétele a város poli-
tikai életében.  

– Hogyan történik az alpolgármester je-
lölése? Gondolom, nem olyan egyszerű, 
minthogy egyszer csak csörög a telefon, a 
polgármester van a vonalban és megkérdi, 
lenne-e a város alpolgármestere? 
 – Az önkormányzat állásfoglalást kért a 
kormányhivataltól, hogy elegendő-e Tábo-
ri Ferenc úr személye az alpolgármesteri 
tisztségre, mivel ő nem választott képvise-
lőként van jelen a testületben. A kormány-
hivatal jelezte, hogy a polgármester teljes 
értékű helyettesítését csak olyan alpolgár-
mester láthatja el, aki aláírási joggal is ren-

delkezik, ilyen személy pedig csak a meg-
választott képviselők közül kerülhet ki. Ezt 
követően több jelölt is felmerült, a frakción 
belül többször is egyeztettünk, mire kiala-
kult a megegyezés és támogatták a szemé-
lyemet a képviselőtársaim, akiknek ezúton 
is szeretném megköszönni a bizalmat. 

– Könnyen rábólintott a felkérésre? 
 – Nem volt sok időm a gondolkodásra, né-
hány nap alatt kellett meghoznom a döntést. 
Akkor sem lett volna jobb, ha egy hónapig 
rágódom rajta, hosszabb idő alatt sem tudtam 
volna több érvet felsorakoztatni a döntésem 

mellett. Annak idején a képviselői munkát 
is azért vállaltam, mert él bennem a segítő 
szándék, hogy tegyek valamit a szülőváro-
somért és az itt élő lakókért, alpolgármester-
ként pedig többet tehetek Vecsésért.  

– Mit szólt a családja, amikor megtudta, 
hogy ön lehet az új alpolgármester? 
 – A férjem erre azt mondta, bárhogy is 
döntök, támogatni fog, és ez nagyon jól esett. 
A családunkra korábban is az volt a jellemző, 
hogy mindenben segítettük egymást. Ami-
kor a gyerekek kicsik voltak, akkor én ad-
tam föl az állásomat és otthon maradtam a 
családdal, később pedig kötetlenebb mun-
kát vállaltam, hogy többet legyek a gyere-
kekkel. Ők már nagyobbak, így most már 
én is több munkát vállalhatok. Nagy aján-
dék, hogy élnek és egészségesek a szüleink, 
így a gyerekekkel kapcsolatos teendőinkben 
ők is tudnak segíteni, ha arra van szükség. 
Szerencsére támogató család áll mögöttem, 
ennek is köszönhetem, hogy igent mondhat-
tam a felkérésre.  

– Pontosan milyen feladatok várnak önre 
alpolgármesterként?  
 – Polgármester úrral és alpolgármester úr-
ral hamarosan egyeztetni fogjuk, hogy pon-
tosan melyek lesznek azok a területek, ahol 
számítanak rám. Rengeteg helyen és ren-
dezvényen kell képviselni az önkormány-
zatot, így a protokolláris feladatokban biz-
tosan szükség lesz a segítségemre. Emellett 
vannak egyéb feladatok is, amelyeket a szív-
ügyemnek tekintek. Ilyen például, a közte-
rületek és a zöldfelületek állapota, az illegá-
lis hulladéklerakatok felszámolása vagy az 
ivóvízproblémák megszüntetése hosszú tá-
von. Mindenképpen szeretném, ha ezeken 
a területeken eredményeket tudnánk elérni. 
Emellett nagyon fontosnak tartom a környe-
zetvédelmet, ennek érdekében is szeretnék 
lépéseket tenni a jövőben.

Varga Norbert, fotó: Katona Csaba

Január 28. óta új társadalmi megbízatású alpolgármestere 
van Vecsésnek. A képviselő-testület Szlahó Csaba polgár-
ester javaslatát egyhangú döntéssel elfogadta és megvá-
lasztotta Frühwirthné Halász Melindát, akivel a jelölése 
körülményeiről és a rá váró feladatokról beszélgettünk. 

„ÉL BENNEM A SEGÍTŐ SZÁNDÉK, 
hogy tegyek valamit a szülővárosomért”
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A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  Szeretnénk felhívni a lakosság figyel-
mét arra, hogy a Városgondnok hulladék-
begyűjtő járatainak menetrendje változik. 
Kérjük, a vecsési lakosságot, hogy a szállí-
tás napján ne az addig megszokott időpont-
ban tegyék ki a kukákat, hanem már reggel 

Várhatóan áprilistól (időjárástól függő-
en, a pontos időpontról később adunk 
tájékoztatást) a Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. megkezdi a zöldhulladék 
begyűjtését. A zöldhulladékot kizárólag 
átlátszó „Vecsési Városgondnok Non-
profit Kft.” felirattal ellátott, biológiailag 
lebomló műanyag zsákban szállítjuk el.
 A vasúttól északra fekvő területen 
(Felsőtelep és Falu) hetente egy alka-
lommal, kedden 7 órától, a vasúttól dél-
re fekvő területeken (Andrássy, Halmi) 
hetente egy alkalommal, csütörtökön 
7 órától szállítjuk el a zsákokat.  
 A közterületre való kihelyezés a szállí-
tást megelőző 1 napon belül történhet.
 A zsákok megvásárolhatók a Város-
gondnok ügyfélszolgálatán és a polgár-
mesteri hivatal portáján. Kérjük, hogy 
tartsák be a súlykorlátozást, egy zsák-
ba maximum 15 kg zöldhulladék kerül-
het! A zsákba ágakat és kommunális 
hulladékot, veszélyes hulladékot nem 
szabad elhelyezni, csak falevelet, levá-
gott füvet, kerti nyesedéket. 

Páratlan hét hétfő – sárga: 
MÁRCIUS 9., 23., ÁPRILIS 6., 20. 
Páratlan hét szerda – zöld: 
MÁRCIUS 11., 25., ÁPRILIS 8., 22. 
Páros hét hétfő – szürke: 
MÁRCIUS 2., 16., 30., 
ÁPRILIS 14 (KEDD), 27. 
Páros hét szerda – kék: 
MÁRCIUS 4., 18., ÁPRILIS 1., 15., 29.  

ZÖLDHULLADÉK-
GYŰJTÉS  
ÁPRILISTÓL

Házhoz menő  
szelektív járatok 
menetrendje

Hulladékszállítás  
optimalizálása  
kezdődött Vecsésen

Ismét foglalhatók időpontok  
a házhoz menő lomtalanításra!

  Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy is-
mét foglalhatók időpontok a házhoz menő 
lomtalanításra. Ez a szolgáltatás évi egy-
szeri alkalommal díjmentes mindazoknak, 
akiknek van érvényes szerződése a Város-
gondnokkal. 
 A házhoz menő  lomtalanítás rendszere 
idén is a szelektív hulladékgyűjtési körze-
tek szerint történik, február 1-jétől novem-
ber 30-áig.
 A szolgáltatás következő körzetek sze-
rint igényelhető az ingatlanok elhelyezke-
dése alapján.
 Sárga körzet: minden hónap 1. szom-
batja (febr. 1. és nov. 30. között). Zöld kör-
zet: minden hónap 2. szombatja (febr. 1. és 

7 órakor. A megfelelő időpontban történő 
kihelyezés azért fontos, mert a megválto-
zott menetrend szerint dolgozó járat elha-
ladása után kitett kukákért a Városgond-
nok autója már nem fog tudni visszamenni.
 Köszönjük megértésüket!

nov. 30. között). Szürke körzet: 
minden hónap 3. szombatja (febr. 
1. és nov. 30. között). Kék kör-
zet – minden hónap 4. szombat-
ja (febr. 1. és nov. 30. között).
 Az adott körzetben minimum 
10 jelentkező szükséges ahhoz, 
hogy a lomtalanítás gazdaságo-
san elvégezhető legyen. 
 A lomtalanításra történő re-
gisztráció január elején elkez-
dődött, személyesen a Vecsé-
si Városgondnok Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában, ahol 
munkatársaink felveszik az in-
gatlantulajdonos adatait és idő-

pontot egyeztetnek a szállításra, valamint re-
gisztrálják az elszállítandó hulladék típusait. 
 Az ingatlantulajdonosok szállításkor a re-
gisztrációs lappal igazolják a lomtalanítás-
ra vonatkozó megrendelésüket. A szállítás 
szombati napokon történik 7 óra 30 és 16 
óra 30 között.  
 A szolgáltatást minden aktív szerződés-
sel rendelkező és hulladékszállítási díjfizető 
ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladék-
szállítási díj hátraléka, évente egy alkalom-
mal díjmentesen igényelheti.
 További információkat olvashatnak a ház-
hoz menő lomtalanítás rendszeréről web-
oldalunkon: http://v-varosgondnok.hu/
lomtalanitas/. 

HÍREK

Átadták az M4-es Üllő–Al-
bertirsa közötti szakaszát

  Nagyon sokan várták már feb-
ruár 7-ét, az M4-es gyorsforgal-
mi út Üllő és Albertirsa közöt-
ti szakaszának átadását. Ennek 
fontosságát a környékbelieknek 
nem kell különösebben ecsetel-
ni, az új útszakasz révén lénye-
gesen gyorsabban közelíthetik 
meg a fővárost a monori, a mo-
norierdői, a pilisi és az albert-
irsai lakosok, emellett abban is 
bízhatunk, hogy a települése-
ken áthaladó forgalom jelentős 
része átterelődik az M4-es útra. 
Persze nem biztos, hogy ennek 
mindenki maradéktalanul örül, 
hiszen ha ez bekövetkezik, az át-
menő forgalomra építő vállalko-
zások biztosan megérzik az au-
tósok hiányát. 
 Az Üllő–Albertirsa közötti 
kétszer kétsávos 30 kilométe-
res szakaszt három évvel ezelőtt,  
2017 áprilisában kezdték el épí-
teni, a beruházást két kivitele-
ző, a Duna Aszfalt Kft. (22 km) 
és az Euro Aszfalt Kft. (8 km) 
végezte nettó 52 milliárd forint-

ból. A fejlesztés az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
megbízásából, a NIF Zrt. beru-
házásában hazai forrás felhasz-
nálásával valósult meg. Ezzel a 
beruházással az M4-es összeköti 
az M0-ást Cegléddel, a közel 45 
kilométeres útszakasz összesen 
72,5 milliárd forintba került.  
 Az átadóünnepségen Mósoczi 
László az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium közlekedés-
politikáért felelős államtitkára el-
mondta, hogy az M4-es építése a 
2024-ig tervezett közútfejleszté-
si projekteket keretbe foglaló út-
program keretében valósul meg. 
A program teljes költségvetése 
3200 milliárd forint, amelynek 
nagyobbik részét, a gazdaság 
jobb teljesítményének köszön-
hetően, a magyar költségvetés 
fedezi.
 Az Albertirsa–Abony közöt-
ti 35 kilométeres szakaszon to-
vábbra is zajlik az építkezés, a 
hiányzó részek augusztusra ké-
szülhetnek el.    VT info

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány 
 – 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány 
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola)– 18685633-1-13
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
– 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány 
– 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány – 18691755-1-13 
– a sportegyesület szakosztályai
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 
– 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány
– 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 
– 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13
Peter Cerny Alapítvány  
a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért – 19010289-1-42
Fehér János Alapítvány – 18722293-1-13

+1 % A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKNAK
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenysé-
gét! Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a követke-
ző technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

ADÓZÓK FIGYELMÉBE 
AZ 1 %-RÓL

KÖSZÖNJÜK  
A TÁMOGATÁST! 
A Vecsési Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriu-
ma köszönetét fejezi ki mindazon adófizető állampolgárok-
nak, akik a 2018-as személyi jövedelemadó 1 %-ának fel-
ajánlásával támogatta alapítványunkat. Folyószámlánkra 
így átutalt 294  335 forintot a Mosolyország óvoda ne-
velőmunkájának támogatására – különböző tevékeny-
ségekhez eszközök, bútorok, berendezések és informatikai 
eszközök vásárlására, sport tevékenység támogatására, mű-
vészeti nevelés fejlesztésére, nyelvi nevelés és hagyomány-
őrzés feladatainak megvalósítására – kívánjuk fordítani. 
 Számítunk további támogatásukra.  

Az alapítvány kuratóriuma

Czerván György, Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, 
Pogácsás Tibor államtitkár, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei közgyűlés elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok pol-
gármestere, Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár, valamint Szűcs Lajos és Földi László országgyűlési 
képviselő adta át az új útszakaszt 
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Singende Herzen kó-
rus, a Flinke Beine 
tánccsoport és a Lab-
darózsa Népdalkör. 
 Az eredményhir-
detésen jelen volt 
és a díjak átadásá-
ban segédkezett dr. 
Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő és 
Szlahó Csaba pol-
gármester is. 
 A végén nagy de-

rültség mellett osztottak ki egy 
ilyenkor aktuális és talán „leg-
értékesebb” különdíjat. A leg-
szomjasabb böllér kategóriát az 
Erdélyből érkezett Szentegyhá-
za népes – Csalafinták – baráti 
társasága hirdette meg, a gazdag 
ajándékkosarakat is ők adomá-
nyozták. A leghitelesebb módon 
lehetett győzni: minden csapat-
ból egy önkéntest megszondáz-
tattak, és ahol a robbanási érték 
a legmagasabb volt, az nyert. A 
papírforma beigazolódott: I. Csa-
lafinták, II. Hagyományőrző Ma-
lacka, III. Vad-Kanok. A Csalafinták nem 
tartották meg az ajándékkosarat, hanem a 
zsűrinek adományozták.
 Zehetmayer József megköszönte az ön-
kormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Tábori 
Ferenc alpolgármester, a Városgondnok Kft., 
Brindzik László, Frühwirth Tamás, a Stiller 

XXX
A disznóperzselés látványos 

módját választották a Csalafinták

Jegenyei István zsűrielnök: – Ez volt a leg-
sikeresebb verseny. Benne volt a hét év ta-
pasztalata és az ilyen jellegű vetélkedés 
sava-borsa. Változatos volt a pörzsölés, a 
tisztítás módja. Változatos volt, ahogyan 
a sertéseket feldolgozták. Ugyanakkor a 
kolbász, a hurkák és a toros ételek készí-
tése terén a klasszikus, hagyományos fű-
szerezések érvényesültek. A társaságok 
nagyon szervezetten, összecsiszoltan dol-
goztak. Öröm volt az egész napi forgata-

got látni és azt a hihetetlen jókedvet, ami 
az egész versenyt jellemezte.
 Kérdésünkre az elnök úr elmondta, 
hogy a forralt bor és a fogópálinka elbírá-
lását úgy oldották meg – mert különben 
ki zsűrizett volna helyettük? –, hogy min-
den sátornál a látogatók közül találomra 
kiválasztottak két férfit pálinka és két höl-
gyet forralt bor kóstolására és pontozásá-
ra. Ennek alapján döntöttek a különdíjak 
sorsáról.

FŐDÍJAK:
I.: Csalafinták – 50  000  Ft pénzjutalom és kupa
II.: Vad-Kanok – Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
ajándékcsomag
III.: Kecsó Team – Williams Televízió, ajándékcsomag
III.: Hagyományőrző Malacka – Hungária parkoló, 
ajándékcsomag

KÜLÖNDÍJAK:
Legjobb forralt bor: Feri és barátai 
Legjobb fogó pálinka: Vecsési Sportegyesület
Legjobb szúrás: Erősék
Legjobb forrázás: Vad-Kanok
Legjobb tisztítás: Varga Péter és barátai
Legjobb hasítás, bontás: Vecsési Sportegyesület 
Legfinomabb reggeli: Hagyományőrző Malackák
Legfinomabb hagymás vér: Kun Feri és csapata
Legjobb vendégváró: Varga Péter és barátai
Legfinomabb fűszeres kolbász: Scheik Tanya
Legjobb ízes májas hurka: Hagyományőrző Malacka
Különleges véres hurka: Kecsó-Team
Toroskáposzták királya: Feri és barátai
Különleges toros ételek: Kun Feri és csapata
Legfinomabb orjaleves: Vecsési Sportegyesület
Legfinomabb tájjellegű leves: Csalafinták
Legszebben formázott sonka: Scheik Tanya
Legszebb tálalás: Vad-Kanok
Legjobb feldolgozás: Vad-Kanok
Legjobb böllér: Kecsó Team
Legvidámabb csapat: Csalafinták
Legszebb stand: Varga Péter és barátai

Valamennyi csapat oklevelet és egy röfi fejet ábrázo-
ló kerámiamedált kapott, amit Csurgó Imre fazekas-
mester készített. 

Ez volt a legsikeresebb verseny

VII. VECSÉSI  
BÖLLÉRVERSENY

K özel egyéves előkészü-
let után 2014. február 
22-én került meg-

rendezésre az I. Vecsési 
Böllérverseny. Első al-
kalommal Petz Márton 
és Zehetmayer József 
(Cegi) osztotta el egy-
más között a szerteága-
zó feladatokat. Később 
és most is Cegi végezte 
el a főszervezői tevékeny-
séget. Egy élelmiszert előál-
lító és étkeztetéssel járó rendez-
vény esetében a hatóságok szigorúan 
ellenőrzik az egyre keményebb higiéniai 
feltételek betartását. Most sem volt másként, 
az ÁNTSZ kinn járt, de apróságok mellett 
mindent rendben talált. 
 Kezdetektől támogató az önkormányzat, és a 
kora reggeli – szúrás előtti – pillanatokat meg-

tisztelte jelenlétével dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő és 

Szlahó Csaba polgármester. 
Mindketten köszöntötték 

az induló csapatokat. Jó 
munkát, és finom fala-
tokat kívántak minden-
ki örömére.
 Az első böllérver-
senytől résztvevője en-

nek a szép hagyományőr-
zésnek és nem mellékesen 

igen fontos szereplője is Je-
genyei István László mestersza-

kács, a Szabadtűzi Lovagrend tagja, a 
zsűri elnöke. A „hálás” feladatot ellátó zsű-
ri másik két tagja Czibolya Zoltán képviselő 
és Abonyi Ferenc vállalkozó volt.
 Február 8-án, szombaton kora reggel az 
időjárás megfelelt egy disznóvágás igénye-
inek. Csípős hideg volt, jólesett a fogópá- linka és a forralt bor. Balszerencséje csak 

a tíz malackának volt. Az időjárás később 
tavasziasra váltott, és a baráti társaságok 
jó hangulatban láttak hozzá a sertések fel-
dolgozásához. A legtöbben gázzal, de vol-
tak, akik szalmával perzseltek, de volt, aki 
az antik darabnak számító fatüzeléses kézi 
tekerős „lángszórót” is beizzította. A tisztí-
tás során látványosságnak számított a for-
ró vizes teknőben fürdetés és a lánccal való 
forgatás. Sokan csodálták a rénfára történő 
malacfelrakás műveletét, de maga a bontás 
a többségnél asztalon történt. A tarjára és 
orjára bontás egyformán előfordult. A zsű-
ri folyamatosan figyelte és értékelte a fő- és 
különdíjakhoz szükséges szempontok sze-
rint a tíz csapat tevékenységét.

BÖLLÉRVERSENY
VII. VECSÉSI 

„… az esemény összetart egy családot, egy baráti társaságot, 
életben tart egy hagyományt, amit gyermekeinknek tovább 
adhatunk.” (dr. Szűcs Lajos, 2014. I. Vecsési Böllérverseny)

Az induló csapatok köszöntése

 A kifejezetten szép idő nagyon sokakat ki-
csalogatott az Epresbe. Nyilván a finomságok 
is vonzóak voltak, de a kisgyermekek szá-
mára is akadt látványosság. Volt pónisétál-
tató, kis karámban lehetett simogatni kecs-
kegidákat és kisbárányokat anyukájukkal 
együtt. Mindenki megnézhette, hogy a lá-
mának milyen színű a szeme, és kirakodó-
vásár is színesítette a palettát.
 Az étkezések utáni kikapcsolódást és az 
eredményhirdetés előtti izgatott várakozást 
jól oldotta fel az a műsor, amelyben fellé-
pett a Rosmarein tánccsoport, a Jungende 
Rosmarein, a Falusi óvoda tánccsoportja, a 

Kolbászt tölt a Vad-Kanok csapata

Egész nap sétáltak a pónik a gyerekekkel

 A Manna büfé friss  
sült vérrel és más 

disznótoros ételekkel  
várta a kilátogatókat

A szép idő sokakat kicsalogatott az Epresbe

A bőség  
asztala

Savanyúság, a Szamovár Presszó és a díja-
zást támogatók, valamint a baráti társaságok 
jókedvű, partneri együttműködését, amely-
lyel már hagyományt teremtettek, és egyre 
többen átélhették a disznóvágás magával ra-
gadó hangulatát.

Szalontai János, fotók: Varga Norbert

Legjobb böllér címet  
a Kecsó Team csapata nyerte

Értékel a zsűri: Czibolya Zoltán,
Jegenyei István László és Abonyi Ferenc

 A VII. Vecsési Böllérverseny győztese: 
Csalafinták
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Megtöltötték a bálozók a Bálint Ágnes  
Kulturális Központ színháztermét

A korábbi évekhez hasonlóan a bál fő-
szervezője a Lum pen-Klumpen tánc-
csoport volt, illetve a csoporttagok 

munkáját társszervezőként a német nemze-
tiségi önkormányzat is segítette. 
 A bálnak ismét a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ adott otthont. Az estét Tófalvi Móni-
ka, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke 
nyitotta meg, majd ezt követően Szlahó Csa-
ba polgármester köszöntötte a vendégeket. A 
megjelent bálozókat Jugendliche Rosmarein 
szórakoztatta színvonalas műsorával.
 Most már ugyancsak hagyományosnak 
mondható, hogy a legfiatalabb generáció 
tagjaiból is szép számmal jöttek el szóra-
kozni a bálba, így ismét megtelt a részükre 
biztosított asztal.

A jó szervezésnek köszönhetően telt-
házasra sikerült a bál, sajnálatos mó-
don voltak olyanok is, akiket már 

nem tudtunk fogadni.
 A nyitóbeszédet az Orbán Balázs Erdélyi 
Kör elnöke nyitotta meg, bemutatva az új 
szervezőt, Veres Leventét, aki a 6 évvel ez-
előtti Batyus bálon találta meg élete párját. A 
kör elnöke megnyitója végén, arra kérte a kö-
zönséget, hogy a Trianoni békediktátum 100. 
évfordulójára emlékezve, fennállva mondják 
el Papp-Vári Elemér versének első szakaszát: 

 Szerencsére idén sem hagyta senki ott-
hon a jókedvét és a táncos lábát, így rögtön 
a vacsora után megtelt a táncparkett a szó-
rakozni vágyó vendégekkel. A jó hangulat-
ról a Brunner zenekar gondoskodott. A bál 
bevételének egy részével a tánccsoport az 
idei évben is egy arra rászoruló család éle-
tét szeretné megkönnyíteni.
 Minden kedves bálozónak köszönjük, hogy 
részvételével és jó hangulatával emelte a bál 

„Hiszek egy Istenben,/Hiszek egy hazában,/
Hiszek Magyarország feltámadásában.”
 A zenét, mint minden évben, a Sicullus 
zenekar szolgáltatta. A megnyitó után a Lab-
darózsa Népdal Köre és Citerazenekara mű-
sora következett. Felléptek még a Ramaela 
Hastánccsoport táncosai, tovább emelve az 

est hangulatát. A műsorok után kezdetét vet-
te a mulatság.
 Éjfélkor a zenekar közreműködésével együtt 
elénekelte a közönség a magyar, illetve a szé-
kely himnuszt. A himnuszok után tombola-
sorsolás következett. A tombolát követően 
folytatódott a reggelig tartó mulatság.
 Szeretnénk ezúton megköszönni a tombola-
felajánlásokat: Hanga Patika, Fekete Gyo-
pár Patika, Ajándékkuckó és Kézművesbolt, 
Kreisz család, Kenszler József Drogéria, Or-
bán Balázs Erdélyi Kör, Pintérné Reubl Te-
réz, Emőke Fodrász- és Szépségszalon, Ani 
Szépségsarok, Zita kozmetika, Róder Imre 
Városi Könyvtár, Gyöngy Virágbolt, Logiko 
P Kft, Budapest Airport Hotel Stáció, Gábri-
el Cukrászda, Vadászi Étterem, Fütte Bistró, 
Mester Center, Berger és Berger KFT, 1044 
es Róder Imre cserkész csapat, Vecsés Város 
Önkormányzata.

 v. Hompoth Zoltán, elnök, fotó: Varga Norbert

Jótékony célt is  
szolgált az idei Svábbál

Kitüntetéseket adtak át  
a magyar kultúra napján

Városi bál Vecsésen
Teltház volt a Székely-Magyar  
Farsangi Batyus Bálon 

A sokéves hagyománynak 
megfelelően, 2020-ban is 
február első szombatján 
került megrendezésre az 
immár 43. Vecsési Svábbál. 

Megtelt a Bálint Ágnes Kulturális Központ nézőtere január 26-án, a 
magyar kultúra napja alkalmából megtartott városi ünnepségen. 
Az ünnepi program keretében a kultúra területén kifejtett magas 
színvonalú munkásságért járó városi kitüntetések is gazdára találtak. 

A hagyományokhoz híven, január  
közepén rendezték meg a város bálját,  
a reprezentatív eseményen több mint 
300 vendég mulatott a hajnali órákig. 

Immár huszadik alkalommal került megrendelésre február 8-án 
a Bálint Ágnes Kulturális Központban az Orbán Balázs Erdélyi Kör 
és barátai által szervezett Székely-Magyar Farsangi Batyus Bál.

KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

fényét. Bízunk benne, hogy jövőre újra ta-
lálkozunk a 44. Vecsési Svábbálon.

Horváth Ferenc, fotó: Varjú Viktória

Ars Una Studio Kft., Abonyi Antal, 
Arisona Bowling Club, AXIÁL, Bálint Ág-
nes Kulturális Központ, Borháló Vecsés 
Somogyi család, Bökény Gabriella koz-
metikus, Brunner&Brunner Kft., Darányi 
Henriett, Edelweis Hajműhely és Köröm-
kuckó, Fajt Élelmiszer Üzletház, Fazekas 
Annamária, Fazekas Mátyásné, Fischer 
Ker Kft., Frézia Virágüzlet/E-Dekoráció, 
Früh-Ker Kft., Frühwirth Zoltán és csa-
ládja, FÜTTE Bisztró, Halász Családi gaz-
daság, Házi Savanyúság Kft., HGL Group 
Hungary Kft., Ilzi Kraut Kft., Kaiser Au-
tósbolt, Keve Papír Kft., Közép Tmk Kft., 
Kulturverein Wetschesch, Marosi Atti-
la, Mérai Kft., Mr. Sauer – Teleki Kálmán, 
Rézner Bt., Schneider Andrea és Schne-
ider Richárd, Rosmerein tánccsoport, 
Stáció Hotel, Silvána Virágüzlet, Stiller 
család – UNIQA, Strom Kft., Stromi Kft., 
Szabó Mihály, Szőkéné Herczeg Vera 
pedikűrös, Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Petz Márton, Torzsa Étterem, 
Tófalvi Mónika, Trünkel Osztrák Élelmi-
szer Szaküzlet (Lőrinci Piac), Varju Zol-
tán-fényképész, Válóczy Gumiszerviz, 
Vecsési Horgoló Klub, Vecsési Fallabda 
Klub, Vecsés Város Önk.-Oktatási Bizott-
ság, VESAV Kft.

Köszönjük  
a támogatást!  

Tófalvi Mónika (balra) nyitotta meg a 
43. Vecsési Svábbált, majd Szlahó Csa-
ba köszöntötte a vendégeket. Csikász-
Nagy Zsuzsanna (középen) volt a bál 
háziasszonya

Színpadon a Ramaela 
Hastánccsoport táncosai

A központi ünnepség a 
Himnusz közös elének-
lésével kezdődött, majd 

Csurgóné Gyarmati Ildikó, a pol-
gármesteri hivatal munkatár-
sa köszöntötte a megjelenteket. 
Ezt követően dr. Szűcs Lajos or-

szággyűlési képviselő mondott 
köszöntőt. 
 – A magyar kultúra napja nem 
tartozik a hivatalos piros betűs 
ünnepek közé, mi mégis 31 éve 
minden esztendőben megállunk 
egy napra, hogy tisztelegjünk 

szellemi és kulturális értékeink 
előtt. Ezen a napon írta Kölcsey 
Ferenc a Himnuszt, Szatmárcse-
kén. Az ország egyik legeldugot-
tabb településén. Ennek a ténynek 
is jelképes üzenete van: szellemi 
értelemben nincs az országnak le-
becsülendő helye, sem határon in-
nen, sem határon túl – mondta. 
 Kiemelte, hogy a magyar kul-
túra napja alkalmából díjazottak 
munkája, érdemei, méltó módon 
kapcsolódnak a kultúra ünnepé-
hez. Azok a szakemberek, akik 
ezen a területen dolgoznak, hi-
ánypótló és nem megelőlegezhető 
munkát végeznek. Az ő segítsé-
gükkel ismerhetjük meg magun-
kat, örökségünket, személyes és 
nemzeti identitásunkat. 
 A köszöntő után a városi ki-
tüntetések átadása következett. 

Vecsés Város Önkormányzata a 
kultúra területén huzamos időn át 
kifejtett magas színvonalú mun-
kásságért elismerő oklevél-ki-
tüntetést adományozott a WAT 
Társulat és a helyi kulturális cso-
portok által 2019 januárjában be-
mutatott 700 év egy szívdobba-
nás című zenés -táncos színdarab 
szerzőinek, azaz Kortye Vilmos-
nak (ötletgazda, zeneszerző), Gál 
Istvánnak (történelmi szövegíró), 
Görög Bélának (dalszövegíró), 
Fazekasné Gombár Mónikának 
(zeneszerző), Kotye Katalinnak 
(digitális látványterv) és Veszp-
rémi Klárának (forgatókönyv-
író, dramaturg és rendező). Az 
okleveleket Szlahó Csaba pol-
gármester és Tábori Ferenc al-
polgármester adta át a kitünte-
tetteknek. 
 A folytatásban a Késő?! című 
zenés előadást nézhette meg a 
kulturális központ közönsége. A 
zenés produkció műfajokon át-
ívelve idézte meg történelmünk 
jelentős eseményeit, és emléket 
állított az ország nagyjainak. 
 Az előadásban közreműköd-
tek a vecsési zeneiskola tanárai, 
a Magyar Állami Operaház ma-
gánénekesei, zenekari művészei, 
illetve Vadkerti Imre előadómű-
vész, a Kormorán énekese. 

varga, fotó: Kállai-Tóth Anett

Elismerő oklevelet kapott: Kortye Katalin, Gál István, Veszprémi 
Klára, Kortye Vilmos, Fazekasné Gombár Mónika, és Görög Béla

I dén új csapat szervezte a vá-
rosi bált – a főszervező Ko-
már Ágnes és ifj. Kortye Vil-

mos volt –, így az elmúlt évekhez 
képest több minden változott a 
rendezvényen. Új volt a hely-
szín – a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központból a Vecsési Ren-
dezvényközpontba költözött a 
rendezvény –, ezért egészen más 
miliő fogadta a bálozókat, mint 
az elmúlt években. Különleges 
hangulatot kölcsönzött a hely-
színnek a díszítés és a színes fé-
nyek, az új légkörhöz pedig tö-
kéletesen illett az új zenekar, a 
Black Velvet produkciója, ami 

szemmel láthatóan a közönség-
nek is tetszett, hiszen a tánctér 
folyamatosan tele volt a hajnali 
órákig. A zenekar mögött felál-
lított LED-falon egész este Ve-
csésről készült fotók és kisfil-

mek pörögtek, a bejárat mellett 
pedig selfie-gép várta a bálozó-
kat. Jó volt az ötlet, sokan áll-
tak sorba, hogy vicces csoport-
képeket készítsenek emlékbe. 
Szintén új elem volt, hogy Fe-
hér Péter ceremóniamester éj-
félig bűvésztrükkökkel szóra-
koztatta az asztaltársaságokat.
 A vendégek kiszolgálását sem 
érhette panasz, Zehetmayer Jó-
zsef csapatának köszönhetően 
finomak voltak az ételek és a 

pultnál sem kellett sokat vár-
ni egy-egy italra, a kiszolgálás 
zökkenőmentes volt. 
 Komár Ágnes és ifj. Kortye 
Vilmos a szervezéssel kapcsolat-
ban elmondta, bár nem állt ren-
delkezésükre hosszú idő, mégis 
minden összejött, amit szerettek 
volna megvalósítani. 
 – Másképpen képzeltük el a 
szervezést, de nem azért, mert 
a korábbi bálok lebonyolításá-
val bármilyen probléma lett vol-
na, hanem mert nekünk más öt-
leteink voltak – mondta Komár 
Ágnes. 
 Ifj. Kortye Vilmos szerint si-
került megfelelni az elvárások-
nak, egyedül talán a tánctér mé-
rete lett egy kicsit alulméretezve 
– mondta –, de ez sem okozott kü-
lönösebb problémát, összességé-
ben pedig elmondhatjuk, hogy 
egy színvonalas, jó hangulatú 
rendezvényen mulathattak, akik 
január 18-án a városi bált válasz-
tották programnak.  VN

Megtöltötték a bálozók a Vecsési 
Rendezvényközpontot
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CSILLAGSEBEK A FÖLDÖN
KÖZNEVELÉS

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium földrajz szakos tanáraként fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek tudósokkal, szakemberekkel, kutatókkal 
találkozhassanak. A mai zűrzavaros világban, igazi 
és hiteles példaképként tekinthessenek rájuk. 

A z egyház által preferált új nevelési 
irányzat, az organikus pedagógia 
kiemelt figyelmet szentel a hálóza-

tos tanításnak. Ennek jegyében indítottuk 
el Péter Zoltán magyar-történelem szakos 
kollégámmal Felfedező! címmel szakkö-
rünket, ahol a felsős diákok egy-egy téma 
köré csoportosítva a tantárgyak közötti kap-
csolatokat és átjárhatóságot kihasználva  is-
merkedhetnek meg különböző témákkal.  
A péntekenként tartott foglalkozásokat rend-
szeresen kiegészítjük az aktuális témáink-
hoz kapcsolódó kiállítás meglátogatásával, 
múzeumpedagógiai óra vagy csillagvizs-
gáló felkeresésével. 
 A szakkör különböző projektekből áll, 
amelyek lezárásaként kiállítást szervezünk, 
ahol a gyerekek által készített produktumo-
kat lehet megtekinteni. A szakkörben a kéz-
műves-foglalkozások mellett, megismer-
kedünk az IKT-eszközök használatával és 
alkalmazásával, az önkormányzattól ka-
pott 3D-s nyomtatóval dolgozunk, nyomo-
zást végzünk és az élménypedagógia modern 
eszköze, a szabadulószoba sem maradhat ki 
az életünkből. Az első projektünk az ókori 
Egyiptomról szólt, majd ezt követően a csil-
lagászat rejtelmeibe avatjuk be a diákokat.
 

Asztroásványtannal 
foglalkozó földtudós
Ehhez a témához kapcsolódva invitált meg 
Gál Krisztina – a monori József Attila Gim-
názium tanárnője – egy előadásra 2019. de-
cember 16-án, ahol a Nyáry Pál Tudományos 
Diákkör felkérésére dr. Gucsik Arnold tar-
tott Csillagközi tér és én címmel 
előadást. Ezt az alkalmat megra-
gadva kértem fel az előadót egy 
vecsési prezentáció megtartására, 
aki örömmel fogadta felkérése-
met és végül nem egy, hanem há-
rom előadást tartott városunkban. 
 A délelőtt folyamán egy rend-
kívüli földrajzóra keretében a 
csillagászat titokzatos világá-
ba kalauzolt el bennünket. Dr. 
Gucsik Arnold, a Magyar Tu-
dományos Akadémia asztro-
ásványtannal foglalkozó földtu-
dósa, aki egykor a monori József 

Attila Gimnázium di-
ákja volt.
 Eddigi tartalmas 
és kalandos életében 
4 kontinensen élt és 
dolgozott hosszabb-
rövidebb ideig.
 A pécsi egyetem el-
végzése után Japánban ta-
nult csillagászatot, bolygótant 
és kozmológiát.
 A legfiatalabb külföldiként 31 évesen 
egyetemi tanár, 33 évesen professzor lett.
 Kutatóként dolgozott a JAXA-nál (Japán 
Űrügynökségnél) és a NASA-nál is.
 Jelenleg a Debreceni Egyetem címzetes 
egyetemi docense, a Földtudományok Dok-
tori iskolájának oktatója és az egri Eszterhá-
zy Károly Egyetem habilitált egyetemi do-
cense.
 Azon kevés bolygótani szakember közé 
tartozik, aki visszajött Magyarországra és 
itt hazánkban próbálja átadni tudását, lelke-
sedését és kutatói tapasztalatait. Az oktatás 
nem csak egyetemi szinten tartja kiemelten 
fontosnak, ezért is vállalta el nagylelkűen 
iskolánk, a Petőfi Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium felkérését.
 

Előadásával bejárja  
az egész világot
Gucsik Arnold rendkívül elfoglalt szakem-
ber, aki ezután néhány hétig Dél-Afriká-
ban kutat, majd a NASA-ban konferencián 
vesz részt, áprilisban Németország, Olasz-
ország, Franciaország, Japán, USA és Dél-

afrikai Köztársaság következik, májusban 
a harvardi, a cambridge-i és a stockholmi 
egyetemeken tart előadást. Ezt a fantaszti-
kus turnét itt Vecsésen a reptér melletti vá-
rosban kezdte el.

 Az előadások megtartása után a 
délután folyamán szakkörün-

ket is meglátogatta. Isko-
lánk tizenhatos termében 

igazi meteoritdarabokat 
foghattunk a kezünkbe, 
megismerhettük erede-
tüket, történetüket. A kő-
zetek között igazi külön-

legességnek számított az 
a Marsról származó meteo-

rittöredék, amin megkövese-
dett mikrorganizmusokat találtak. 

Megtudtuk, hogy van egy világhíres 
magyar meteorit, amely Kabán ért Földet 
1857 április 15-én. A megvizsgált és bizo-
nyítottan 11 magyarországi meteorit közül 
legtöbbet a Bükk-hegységben találtak. Dr. 
Gucsik Arnold a szakkörünket megajándé-
kozta egy Arizonából származó meteorit-
darabbal is. 
 Mesélt a NASA és az ESA együttműködé-
sével elinduló bolygóvédelmi HERA prog-
ramról, melyben kutatóként ő is részt vesz. 
A diákok és a szakkörön részt vevő vala-
mennyi pedagógus élményekkel és renge-
teg új tudással gazdagodott.

700 érdeklődő  
gazdagodott új tudással
Nagyon köszönjük azt a nemes gesztust dr. 
Gucsik Arnoldnak, hogy egész napját Ve-
csésen töltötte, hiszen így nem csak iskolánk 
diákjai hallhatták előadását, hanem lehető-
ség nyílt a többi vecsési iskolával is felvenni 
a kapcsolatot és meghívni őket erre a rend-
kívüli eseményre. Összesen 700 diák, peda-
gógus és érdeklődő vett rész a 2020. febru-
ár 6-án a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
színháztermében megtartott előadássoroza-

ton, ahol dr. Hrutkáné Molnár 
Monika, a Monori Tankerület 
igazgatója és iskolánk igazgató-
nője Sztyehlikné Hegyi Kriszti-
na is megtisztelt bennünket je-
lenlétével.
 Köszönjük a Bálint Ágnes 
Kulturális Központnak, a ren-
dezvény helyszínének biztosítá-
sát, valamint a Williams televízió 
munkatársainak a közreműködé-
sét. A professzorral készített in-
terjút  a Vecsési Magazin 2020. 
február 14-i adásában tekinthe-
tik meg.  Kárpáti Szilvia, szervező

Vastaps kísérte Tar  
Ildikó minidrámáját

A Vecsési Ifjúsági Fúvós- 
zenekar a Landesrat-gálán

A KissPista Színház decemberben mutatta be  
Tar Ildikó Láng a sötétben című minidrámáját. 

Immár 24. alkalommal került sor a Magyarországi Német 
Önkormányzatok napjára, melyet minden évben január 
második szombatján – az első ízben 1994 decemberében 
megválasztott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának 
évfordulóján – ünnepelnek. Az MNOÖ ez alkalomból január 
11-én a pécsi Kodály Központban gálaműsort rendezett. 

A Márton Áron legendájáról szóló mű 
ősbemutatója december 8-án volt 
az evangélikus templomban, majd 

ezt több előadás is követte, legutóbb február 
2-án láthatta a közönség a darabot. A teltház 
előtt zajló bemutatón olyan jeles személyek is 
tiszteletüket tették, mint Vencser László – a 
felső-ausztriai Linzből érkezett –, akit Már-
ton Áron püspök bérmált és szentelt pappá. 

Ott volt a nézők között Virt László író is, aki 
több könyvet is írt a néhai püspök életéről. 
 A darab Márton Áron titkára keresi a vá-
laszt: mi az a belső erő, amely az üldöztetés, 
a megfélemlítés, a sok hányattatás ellenére is 
megtartotta a püspököt a hitében? Nem tört 
meg, nem őrült bele a sok kínba, szenvedésbe, 
hanem hosszas fogva tartásából szabadulva 
is tette tovább a dolgát.  Mi a titkod, Márton 

Áron? – kérdi többször is a püspö-
köt (Varsa Mátyás) faggató újság-
író bőrébe bújt Sátán (Kresznerits 
Ádám). A kettejük között zajló be-
szélgetés megidézi a múltat, amely 
a haldokló püspök mellett a hábo-
rúk és a trianoni végzés miatt há-
nyattatott sorsú magyarság múlt-
ja is egyben. 
 Tar Ildikó író így mutatta be 
a darabot a Romkat.ro interne-

tes portálnak adott interjújában: „Az elő-
adás, annak ürügyén, hogy Márton Áron 
püspöknek állít emléket, arról szól, hogy 
mi a csuda tud megtartani minket ebben a 
kegyetlenséggel, gonoszsággal teli világ-
ban, mi tud értelmet adni az életünknek? 
Advent idején volt az ősbemutatója és ez 
csúcsidőzítés volt a rendező részéről.” Az 
előadást vastapssal jutalmazta az ősbemu-
tató közönsége. 
 A Láng a sötétben – Márton Áron legen-
dája 2015-ben első helyezést nyert a Székely-
föld kulturális folyóirat és a Lakitelki Nép-
főiskola közösen meghirdetett pályázatán, 
melyre Márton Árok püspök életpályájából 
merítő irodalmi munkákat vártak a jelent-
kezőktől. Tar Ildikó 2015. szeptember 26-án 
az Országház felsőházi termében megtartott 
Márton Áron Emlékülésen Ferenczes István 
költőtől vehette át a nyertes pályamunkáért 
járó díjat. 
 Varsa Mátyás rendezőtől megtudtuk, hogy 
eddig közel 300-an látták a darabot a vecsési 
evangélikus templomban, de az előadás iránt 
máshol is érdeklődnek. Február 23-án egy bu-
dapesti meghívásnak tesz eleget a társulat a 
Párbeszéd Házában, ahonnan a Bonus TV 
élőben közvetíti az előadást. Emellett Csík-
szentdomoksra, Márton Áron szülőfalujába 
is elviszi a darabot a KissPista Szníház.  
 Vén,  fotó: Magyar Kurír/Lambert Attila  

A gála kezdetén mindjárt a vecsésiek 
játszották a főszerepet, mert a ve-
csési zeneiskola és a Vecsési Ha-

gyományőrző Zeneegyesület Ifjúsági Fú-
vószenekara nyitotta meg a koncertet. A 
magyar és a ma-
gyarországi néme-
tek himnuszát ját-
szották el. Fellépési 
lehetőségüket annak 
köszönhetik, hogy 
tavaly az országos 
versenyen a korosz-
tályukban a harma-
dik helyezést érték 

el és ennek jogán képviselhették az ifjú-
sági korosztályt.
 A rendezvényen több díjat adnak át a ma-
gyarországi német nemzetiség oktatási, kul-
turális és hagyományokat őrző tevékenysé-

get végző egyéneknek, közösségeknek. Az 
is hagyomány, hogy a gálaműsor közremű-
ködői a legszínvonalasabb német nemzeti-
ségi együttesek, illetve kulturális fesztivá-
lokon elismerést szerzett kultúrcsoportok 
közül kerülnek ki. Így kerülhettek színpad-
ra a mi fiatal zenészeink is.
 A VHZ felnőtt koncert-fúvószenekara már 
évtizedek óta megbecsült fellépője ennek a 
gálaműsornak, hiszen kilenc éve alatt már 
négy alkalommal nyerték el az ország leg-
jobb német nemzetiségi fúvószenekara címet.
 A fiatalokkal kapcsolatos hír, hogy április 
25-én, Vecsésen rendezik meg a Landesrat, az 
Ifjúsági Zenekarok Országos Versenyét. Ez 

a VHZ hagyomány-
őrző és kiváló okta-
tói tevékenységének 
elismerése is.  
 A fiataloknak te-
hát adott a motivá-
ció és nagyon úgy 
tűnik, hogy jó úton 
járnak.

Szalontai János

A vecsési zeneiskola és a Vecsési  
Hagyományőrző Zeneegyesület  
Ifjúsági Fúvószenekara nyitotta 

meg a pécsi koncertet
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KÖZNEVELÉS

Méltón ünnepelte  
a magyar kultúra napját 
az Andrássy iskola

Alte Zeiten, 
schöne Zeiten

Ismét kortárs költőkkel,  
írókkal a Grassalkovich iskolában

H agyománnyá vált in-
tézményünkben, hogy 
a magyar kultúra nap-

ját egy magyar író művéből ké-

E lőször a Magyar Pen 
Klub és Írószövetség tit-
kára, Lackfi János láto-

gatott el hozzánk.  A vitathatat-
lanul megosztó személyiségről 
gyerekeink a közvetlen talál-
kozás után, saját benyomása-
ik alapján alakíthatják ki véle-
ményüket. 
 Másodjára szintén – a József 
Attila-díjjal is büszkélkedhető 
– Szabó T. Anna tett eleget meg-
hívásunknak. 
 Tanulóinkat a továbbtanulás-
nál is segítették ezek az órák, hi-

szen a két utóbbi évben éppen 
a két irodalmár művei jelentek 
meg az írásbeli felvételi felada-
tok között.  A személyes isme-
retség mindenképpen hasznos 

Rendhagyó irodalomóra 
Aranyosi Ervinnel

KÖZNEVELÉS

szült színházi darabbal ünnepel-
jük. Idén is az alsós színjátszó 
csoport készült erre az esemény-
re. Kora ősszel kezdődtek a pró-

bák Timár Judit tanító néni ve-
zetésével. Az idei évben Marék 
Veronika: Kicsi a bors című da-
rabját adták elő a gyerekek a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ-
ban, ahol két előadást tartottak. 
Egyiket a felsősöknek, másikat 
délután az alsó évfolyamosok-
nak és a szülőknek. 
 A történet a 80-as évekbe re-
pít vissza minket, ahol a gyere-

kek őrsöket alkottak. 
Számíthattak egy-
másra, igaz barátsá-
gok köttettek.
 A rengeteg pró-
bának, a gyerekek 
kimagasló tehetsé-
gének és Judit néni 
kiemelkedő rende-
zői képességeinek 
köszönhetően is-
mét egy remek elő-

1989 óta ünnepeljük a január 22-én a magyar 
kultúra napját. Erre a jeles napra iskolán nagy 
hangsúlyt fektet, hiszen egyik fő céljaink közé 
tartozik a magyar értékek ápolása, megőrzése.

Óvodánkban az elmúlt két 
hétben, egy régen tervezett, 

gyer mekek, felnőttek számára 
egyaránt érdekes projektet való-
sítottunk meg. Szerettük volna 
a gyermekekkel a tapasztalás 

útján is megismertetni a régmúlt 
szokásait, az ükszüleik, és déd-
szüleik mindennapi életét, és 

az általuk használt eszközöket. 

Remek dolog, hogy iskolánkban teret kap – az idegen nyelvek kie - 
melt oktatása mellett – az anyanyelv ápolása is. A számos nemzeti- 
ségi programon túl az iskolavezetés évek óta lehetőséget teremt,  
hogy egy-egy neves irodalmárt meghívhassunk a Grassalkovich- 
ba – a középiskolai felvételi előkészítőnk színesítéseként is.  

könnyebbség lehetett a meg-
mérettetés napján. 
 Az igazságosságot szem előtt 
tartva, legutóbb az ötödikes, ha-
todikos évfolyamhoz közelebb 

adásnak voltunk szem- és fül-
tanúi. Fejérné Gál Tímea 

álló egyént hívtunk. Aranyo-
si Ervin a tizenhét kötetéből, 
ötezer verséből adott ízelítőt a 
rendhagyó órán. 
 Néhány mondat az ötödike-
seinktől: „Életemben először 
találkoztam egy híres ember-
rel. Egy bölcs külsejű író volt. 
„Aranyosi Ervin bácsi egy kifi-
nomult ember. Lelkesen olvas-
ta fel alkotásait.” „Elmondta, 
nem a pénztől gazdag az em-
ber, hanem a szeretettől.” „El-
mondása szerint, az Égiektől 
kapja az ihletet.” „Sok kérdést 
tettek fel neki, és mindre vála-
szolt. Lehet tőle rendelni is ver-
seket alkalmakra.”„Az előadás 
végén lehetett aláírást kérni, és 
rohantam, mert számomra ez 
értékes.”

Rátóczi Csilla, magyar nyelv  
és irodalomtanár

Bors őrs: Molnár Kinga 
(Réka), Akbas Sumeyye (Edi-
na), Vas Veronika (Ági), Kis-
Jakab Petra (Zsuzsi), Kun 
Nolan (Árpi), Mayer Róbert 
(Robi), Vangel Gergő (Gyu-
ri), Huszti Lóránt (apa/Miki), 
Bari Zsombor (őrsvezető). 
 Hóvirág őrs:  Nagy Krisz-
tina, Szász Amanda, 
Rahovitzki Dóra, Horváth 
Dóra, Iván Laura, Sztojka 
Amanda 
 Winnetou őrs:-  Lehotai 
Márton, Mórocz Marcell, 
Varga Miron, Bakos Balázs, 
Rékasi Hanna (Marika néni), 
Szlobodnyik Hanna (anya). 
 Forgatókönyvet írta és 
rendezte: Timár Judit. Ren-
dezőasszisztens: Dudás La-
ura. Koordinátor: Csorba 
Lászlóné. Díszlettervező: 
Horváth Zoltán. Hang- és 
fénytechnika: Nagy Richárd, 
Varga Mihály. 

Szereposztás
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E gy kellemes péntek délután folyamán, 
Füzesi Józsefné, Erzsike néni által 
összegyűjtött használati tárgyakkal 

óvodánk auláját átrendeztük régi idők kony-
hájává. Mindenki a saját ötleteivel, tapasz-
talataival hozzájárult, hogy konyhánk iga-
zából a régi időket tükrözze.  Az óvó nénik, 
dadus nénik hatalmas lelkesedéssel, jó han-
gulatban vettek részt a készülődésben. Az 
alkalomhoz illően Vasadi Attiláné, Éva néni, 
hagyományos sváb babos tésztával vendé-
gelte meg a kollegákat.

 Hétfő reggel a gyerekek ámulattal léptek 
be az óvoda „konyhájába”, csodálkozva vet-
ték észre a változásokat. Kérdéseikkel hal-
mozták el a szüleiket és az óvó néniket, me-
lyekre hamarosan meg is kapták a választ, 
hiszen a projekt első két napján, Füzesi Erzsi 
néni mindent megmutatott, magyarul, svá-
bul megnevezett. A gyerekek ki is próbál-
hatták a régi eszközöket: mértek régi mér-
leggel, kinyithatták, fával megrakhatták a 
sparhelt tűzterét, hordták a vizet a vödrökkel.

 Szerdán és csütörtökön igazán érdekes, 
és jóízű tevékenységben vettek részt a cso-
portok: almás rétest sütöttek Napocskás Ildi 
nénivel és Zsuzsa nénivel. A gyerekek meg-
ismerkedtek a rétes hozzávalóival, közösen 
meggyúrták, és kinyújtották a tésztát. Joli 
néni által lereszelt almával töltötték meg. A 
frissen kisült rétest élvezettel falatozták, és 
kérték minden nap süssünk ilyet.

 Pénteken és a következő hétfőn a gyerme-
kekkel a régi idők játékait ismertették meg a 

Pillangó csoportos óvó nénik, Ildi néni, Éva 
néni, és egy leendő óvó néni, Évi néni. A 
rongylabda kedvenc játéka volt a fiúknak, a 
lányok fonalbabát készítettek. A nagyobbak 
megtanultak malmozni. A malom természe-
tesen papírra volt rajzolva, és a figurák fehér 
és barna babszemek voltak. A kisebbek szá-
mára készítették, de mindenki kipróbálhat-
ta a „csattogót”, a csuhé tutajt.  A gyerekek 
a csoportba visszatérve, napokig játszották 
a malomjátékot.
 Kedden, szerdán az esti szokásokkal is-
merkedtek meg a gyerekek. Enikő nénivel 
gyertyát és petróleumlámpát gyújtottak és 
ezeknek a fényénél kezet mostak házi szap-
pannal a lavórban, amelybe a vizet vödrök-
ben „cipelték” be az erős fiúk. Zsíros kenye-
ret vacsoráztak savanyú káposztával, melyet 
Katicás Erzsi néni készített el számukra. Ki-
próbálták a szalmazsákos ágyat. Lefekvés 
előtt mesét hallgattak, és kakaskukoréko-
lásig aludtak.

 A Süni csoportos óvó nénik, Szilvi néni 
és Anna néni frappáns befejezéssel készül-
tek, visszavezették a gyerekeket napjaink 
világába. Modern és régi eszközöket ha-
sonlítottak össze. Puzzle képeket raktak 
ki, melyeken a régi és a modern konyha 
volt látható.

 A projekt lezárásaként a csoportok elláto-
gattak a Tájházba, ahol nem csak a konyhá-
val, hanem a ház többi helyiségével is meg-
ismerkedtek.
 Sok- sok tapasztalattal, élménnyel lettünk 
gazdagabbak a két hét alatt. 

Eszényiné Honti Krisztina, óvodapedagógus
Vatainé Nagy Enikő, német nemzetiségi 

óvodapedagógus
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T alán mindenki ismeretségi körében 
akadnak olyan emberek, akik ön-
zetlenül, nagy odaadással végeznek 

olyan tevékenységeket, melyek mások örö-
mét szolgálják. Ezt látva a világ máris szebb 
hellyé válik, közvetlen környezetünk még 
élhetőbb, boldogabb hely lesz. De kik is ők 
valójában, mivel foglalkoznak, és vajon mi 
motiválja őket? 

Kiss Gábor, az Andrássy  
iskola magyar-történelem  
szakos tanára
Első interjúmban Kiss Gáborral beszélget-
tem, aki jelenleg a Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola magyar-történelem szakos 
tanáraként tevékenykedik. A tanári munka 
önmagában egy csodálatos szakma, ahol az 
igazán elhivatott emberek sok örömet lel-
hetnek munkájukban. Mások tanítása, mo-
tiválása, támogatása egy örömteli és hálás 
feladat. Nincs ez másképp Gábor életében 
sem, akivel a városi könyvtár falain belül 
beszélgettünk munkáról, családról és jövő-
beni tervekről.
 Kiss Gábor Szombathelyen nőtt fel, fele-
sége, Judit – vagyis Juci, ahogy mindenki 
hívja – pedig alföldi lány. Gábor 2003-ban 
kezdett tanítani az Andrássy Iskolában, és 
hamar belopta magát a diákok szívébe. Ké-
sőbb felesége is itt kezdett el dolgozni, majd 
pár évvel később végleg ideköltöztek, két 
gyermekük már itt született. Megszerették 
az iskolát, a várost, és ez a szeretet egyre 
csak nőtt az évek során. Mára már a diákok 
egyik kedvenc tanár-párosa, akik rengeteg 
tanórán kívüli tevékenységen is részt vesz-
nek a gyerekekkel. 

A történelem szeretete  
végigkísérte életét,  
és ez Vecsésen is utolérte
Talán többen hallottak már Gábor helytör-
téneti kutatásairól, esetleg olvasták írása-
it a Vecsési Tájékoztató hasábjain, vagy a 

közösségi oldalon. Hivatásából 
adódóan a történelem szeretete 
végigkísérte életét, és ez Vecsé-
sen is utolérte. Rengeteg érdekes 
dolgot tudhattam meg abban az 
egy órában, amit beszélgetéssel 
töltöttünk, és ez mégis töredéke 
volt csak hosszú évek kutatásainak. Amel-
lett, hogy sok-sok új információt talált, ami-
vel kiegészíthette városunk történelmét, szá-
mos érdekességre is bukkant a levéltári, vagy 
könyvtári kutatások során. 
 Megtudhattam például, hogy az András-
sy-telep történetében régebbi kiadványok-
ban és a köztudatban több téves információ 
is szerepel, többek között, hogy Andrássy 
Gyula helyett valójában Andrássy Aladár 
volt a terület birtokosa. De ehhez a terület-
hez tartozik például a nemrégiben tett felfe-
dezés is, miszerint Erzsébet királyné és Fe-
renc József az akkori főnemességgel évente 
többször is jártak Vecsésre vadászni. Gá-
bor forrással bizonyította, hogy Erzsébet ki-
rálynénak külön szobája volt az Andrássy-
vadászházban, mely az a ház, ahol később 
Bálint Ágnes élt. Rájött arra is, hogy a Világ 
Igaza díjat kapott Varga család 1944-ben az 
Andrássy-vadászházban bújtatott három ül-
dözött embert. 

„Látok dolgokat, egy-egy  
részletet, és érdekel, hogy  
mi lehet a történetük.”
Sorolhatnám még a megdöbbentő felfedezé-
seket, mert bevallom, magával ragadott vá-
rosom eddig rejtett történelme, de térjünk 
vissza Kiss Gáborhoz, akinek köszönhet-
jük a kincsek feltárását. Arra voltam kíván-
csi, honnan indult a helytörténet-kutatás irá-
nit érdeklődés.
 „ Mikor ideköltöztünk, akkor is eljártam 
futni. Szeretek futni és közben látok dolgo-
kat, egy-egy részletet, és érdekel, hogy mi 
lehet a történetük.” Emellett ez idő tájt ren-
dezte Gál Pista bácsi a helytörténeti vetél-
kedőt az iskolában, ez is felkeltette benne az 
iránti vágyát, hogy még többet megtudjon 
a város múltjáról. A történelemtanítás élete 
talán egyik legfontosabb része, mottója: „A 
múltról a jövőért!”

Andrássy-túra
Gábor hosszú évek óta szervezi az András-
sy-túrát, mely mindig egy tavaszi hétvégé-
re esik, amikor is több száz résztvevő – di-

ákok, tanárok és családjaik – kerekedik fel, 
hogy egy játékos helytörténeti sétán vegye-
nek részt. Különböző állomásokon feladato-
kat kell megoldaniuk, közben megismerve 
egy-egy választott témát, mint például az 
egykori bakterház helye, vagy hogy kiről 
kapta a nevét az Andrássy-telep. A gyerekek 
évről-évre várják a túrát, amely szervezésé-
ben Gábor ma már 11 éves fia is segédkezik. 
 Elhivatottság a munkában, elhivatottság 
a hobbi terén is, ez a kettő már-már összefo-
nódik életében. Fontos kutatási témája még a 
vecsési temető, az elmúlt években a közben-
járásával valósulhatott meg az első világhá-
borús hősi síremlékek helyreállítása. Ebben 
nagy segítségére volt Alattyányi István kép-
viselő és Fazekas Krisztina, a Vecsési Vá-
rosgondnok Nonprofit Kft. munkatársa. 
 Vecsésiként öröm újabb és újabb kutatá-
sokat olvasni a városról, amelyben élek, de 
talán a legszívhezszólóbb ebben a történet-
ben, ahogy Gábor és a felesége a gyerekek-
hez állnak: hivatásukat a legnagyobb oda-
adással, szeretettel végzik. „Aki megért, s 
megértet, egy népet megéltet.” Gábor mot-
tóját a tanításban Kányádi szavaival fogal-
mazta meg.
 Egykori diákja pedig így vélekedett róla: 
„Motiváló, megbízható, segítőkész, igazi pél-
dakép. Ezekkel a szavakkal tudnám legjob-
ban leírni őt. Neki köszönhetően mentem tör-
ténelem tagozatra és ő szerettette meg velem 
a magyar nyelvet és irodalmat. Csak remél-
ni merem, hogy mindenki életében van egy 
hozzá hasonló mentor.” (B. Viktóra) 
 Végül arról kérdeztem, szeretné-e esetleg 
könyv formájába önteni azt a sok informáci-
ót, érdekességet, amiket az elmúlt évek során 
talált? Izgatottan vártam a választ, ami meg-
nyugtató volt: egyértelműen igen. Rengeteg 
olyan téma van, amelyek csak egy – vagy 
több – könyvben válhatnának kerek egésszé, 
a jövőben szeretné megvalósítani ezt az ál-
mát. Mi pedig – azt gondolom – nagy öröm-
mel várjuk a megjelenést. Személy szerint 
pedig köszönöm Gábornak, hogy városunk 
múltjának ismereteit lelkes és odaadó mun-
kájával folyamatosan gazdagítja és mindezek 
mellett a gyerekekkel is megszeretteti a tör-
ténelmet. Balogh Barbara

KÖZNEVELÉS

Új rovatunkban olyan vecsési-
eket szeretnénk bemutatni, 
akik valamilyen módon sokat 
tesznek a közösségért, illetve 
munkájukkal, tevékenységük-
kel színesítik városunk életét. 

Hétköznapi hősök  
a városunk jelenéből

Kiss Gábor életének egyik 
legfontosabb része a történelemtanítás
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S zórakozásnak indult, amolyan öröm-
zenélésnek, végül zenekar lett belő-
le. A 70-es években Vecsésen játszó 

rock zenészekből állt össze az együttes, elő-
ször csak gitárzenéket játszottunk, majd ami-
kor Adamek István személyében egy énekes 

is csatlakozott hozzánk, saját számokat is ír-
tunk, összesen 22 dalt, amiből saját lemez 
is készült – emlékezett vissza a kezdetekre 
a zenekar alapítója, Kortye Vilmos. 
 A lemezen két Vecsésről szóló dal is hall-
ható, nevezetesen a Vecsés Kertekalja, ez a le-
mez címadó dala is egyben, illetve az Itt ahol 
élek. Ezek a zeneszámok a Fal nem épül em-
ber nélkül című Vecsésről szóló rockoperá-
ban is elhangzottak – mesélte Kortye Vilmos. 
 A zenekar így állt össze a kétezres évek 
elején: Kortye Vilmos alapító/szólógitár, Er-
dei Zoltán basszusgitár, Bogár György gitár, 

Hubbes György orgona, Nyulász 
László dob, Adamek István ének, 
majd Hajdú Oszkár basszusgi-
tárost helyettesítette Erdei Zol-
tánt, aki évekig külföldön vál-
lalt munkát.
 A HAVE-Rock megelakulása 
óta számtalan fesztiválon és 
klubban koncertezett szerte az 
országban. 2014-ben egy fájdal-
mas eseményt történt: elhunyt 
Adamek István énekes, így a ze-
nekar 4 évre felfüggesztette te-

Koncerttel ünnepel  
a HAVE-Rock zenekar

Arculatváltás a BÁKK-ban

A rockzenekedvelők körében 
ismert és elismert HAVE-Rock 
zenekar Kortye Vilmos ötlete 
alapján állt össze 2000-ben. 

Eltelt hét év a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban, ezért 
a ház vezetése elérkezettnek 
látta az időt a megújulásra. 

vékenységét. 2018-ban állt újra színpadra a 
banda, és újból elkezdődtek a próbák immár 
egy új felállással: Kortye Vilmos szólógitár, 
Erdei Zoltán basszusgitár, Hubbes György 
orgona, Hera Mátyás dob, Tóth Olivér ének.
 A HAVE-Rock idén ünnepli fennállásá-
nak 20. évfordulóját, ezért jubileumi kon-
certtel készülnek a vecsési közönségnek. 
Kortye Vilmos elmondta, a nagyjából két 
és fél órás koncert nagyon látványos lesz, 
kivetítők és LED-falak fokozzák majd a vi-
zuális élményt, és még Adamek Istvánt is 
megidézik a színpadon. 
 Helyszín: a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pontban. Időpont: március 28. Kezdés: 19 
órakor. Előzenekar a  Dinoszaurusz Band. 
Jegyek már kaphatók elővételben 1500 fo-
rintért a Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ban. Jegyek a koncert napján a helyszínen 
2000 forintért vásárolhatók.  VT info 

Hubbes György, Kortye Vilmos, Erdei Zol-
tán (elöl), Nyulász László, Adamek Ist-
ván†, Bogár György. Az archív felvétel 20 
évvel ezelőtt készült

A ház életének első hét éves ciklusá-
ban az építkezés ideje zajlott, be-
vezettük az intézmény szellemisé-

gét és kialakult a programok struktúrája, de 
ennyi idő elteltével azt gondoltuk, hogy né-
hány dolog megérett a változásra – mond-
ta Kis Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ (BÁKK) intézményvezetője. 
 – Szeretnénk egy új korosztályt, egy má-
sik közönségréteget is megszólítani és eh-
hez elengedhetetlennek tartjuk a megújulást. 
Először az arculaton szeretnénk változtatni, 
változnak a plakátjaink és a szórólapjaink, a 
következő lépésben pedig az online felülete-
ink frissítésére helyezzük a hangsúlyt. Úgy 
gondoltuk, nem feltétlenül kell azt erőltet-
nünk, amit mi egy páran kigondoltunk, ér-
demes azt is meghallgatni, hogy mit mond 

a közönség. Mivel egyre többen használták 
a BÁKK nevet így röviden, mikor a házról 
beszéltek, „megyünk a BÁKK-ba” – hall-
hattuk sokaktól, ezért úgy gondoltuk, épít-
sük fel abból az új gondolatiságot, ami köz-
szájon forog, így a jövőben mi is inkább ezt 
a rövidebb megnevezést használjuk a kultu-
rális központra. Lett egy új szlogenünk is: az 
élmény vár. Ha megnézzük, ez többértelmű, 
mert a BÁKK egy olyan hely, ahol élmények 
várják a közönséget, illetve a ház kinézeté-
re is utal. Az szórólapjainkon és a plakáto-
kon már ezzel a névvel és szlogennel jele-
nünk meg. A programjainkat négy csoportra 
osztottuk, hangsúlyosabbak lesznek a családi 
programok, emellett még tudományos isme-

retterjesztő, koncert és színház kategóriába 
soroltuk a rendezvényeinket. Ezeket eltérő 
színekkel és piktogramokkal jelöltük, az új 
szórólapokon és a plakátokon már ez látha-
tó, a következő lépésben pedig a honlapot és 
a Faebook-oldalunkat is ennek megfelelően 
újítjuk meg – mondta Kis Tóth János. 
 A programok között is felbukkannak új-
donságok, például a családi vasárnapok. Ezek 
az egész éven átívelő hétvégi rendezvények 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak 
majd. Az első ilyen programot február 23-
án rendezik BÁKK Manó farsangja az Alma 
együttessel címmel. Emellett azt is megtud-
tuk, hogy tervben van két művészeti feszti-
vál szervezése, az egyik rendezvény tavasz-

szal, a másik ősszel várható. 
 Beszélgetésünk végén Kis 
Tóth János hangsúlyozta, a 
BÁKK továbbra is a szélesebb 
közönségigényeknek kíván meg-
felelni, így a legfiatalabbaktól az 
idősebb korosztályig, mindenki 
talál majd igényes programokat 
a ház falai között.  VN   
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További információkért kövessenek minket a facebookon, vagy 
weboldalunkon.
 Várunk mindenkit szeretettel programjainkra 2020-ban is!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról 
és a jegyértékesítésről weboldalunkon és a facebookon (facebook.
com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az őszi évadunkra 
a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatar-
tási időben jegypénztárunkban válthatók.

PROGRAMAJÁNLÓ

  Kovács András Péter – KAP önálló estje „Apróbetűs ré-
szek” címmel, a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban!
Műsorvezető: Szabó Balázs Máté

  A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel, idén is megszer-
vezzük a magyarságról szóló ismeretterjesztő-tudományos inter-

Időpont: 2020. március 21. 18 és 20 óra • Jegyár: 3 900 Ft

Időpont: 2020. április 22. 19 óra • Jegyár: 5 000 Ft

Időpont: 2020. március 27. 
Kapunyitás: 19 óra; Kezdés: 20 óra 30 
Jegyár: elővételben: 4 500 Ft, helyszínen: 5 000 Ft

KAP ÖNÁLLÓ ESTJE VECSÉSEN! 
MV. SZABÓ BALÁZS MÁTÉ - DUPLA ELŐADÁS

A FÓRUM SZÍNHÁZ bemutatja
KULCSÁR LAJOS: LOVE.HU
ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK

KOWALSKY MEG A VEGA  
KONCERT 2020

MI MAGYAROK ELŐADÁSSOROZAT 
MÁSODIK ÉVAD

aktív előadássorozatunkat, melynek második előadója Pap Gá-
bor, akinek alábbi soraival ajánljuk a programot:

 „…a beavató korona, amiről a legkevesebbet tudjuk, mert Euró-
pában az utolsó másfél ezer évben – legjobb tudomásunk sze-
rint – a miénk volt az egyetlen olyan korona, amelyik a szó leg-
szorosabb értelmében beavató koronának tekinthető. Ennek az 

a sajátossága, hogy sem családi körben, sem országos ügyek inté-
zésekor nem lehet viselni. Egyetlen alkalommal lehet viselni, a ko-
ronázáskor. Kifejezetten egyfajta direkt ráhatás kifejtése a feladata, 
és így a legjobb analógiáit a sámánkoronák között találjuk meg.”

  Kowalsky meg a Vega koncert Vecsésen, a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központban. Jegyek egyelőre online válthatóak!

  Egy középkorú férfi megismerkedik egy fiatal lánnyal. 
Idáig semmi különös nincs a dologban. Csakhogy ők egy inter-
netes randioldalon találkoznak, ahol mindenki másnak mutat-
kozik, mint aki valójában. Az első titkos randin hamar kiderül, 
hogy a két embernek nagyon is szüksége van egymásra. Múltjuk 
van. Közös múltjuk, amiről maguk sem tudtak. És titkaik, ami-
ket szépen lassan felfednek egymás előtt. S így egyre közelebb 
kerülnek egymáshoz. Túl közel. Eközben pedig a pikáns, szóra-
koztató, pörgős komédiáról is kiderül, hogy egy bölcs, ritka mély 
és pontos emberismeretről tanúskodó történetet rejt magában.
 Szereplők: nő: Kiss Anna Laura, férfi: Lengyel Ferenc. Dísz-
let, jelmez: Kovács Yvette Alida. Dramaturg: Deres Péter. Ren-
dező: Lengyel Ferenc. Producer: Németh Kristóf és Kovács Ba-
lázs, produkciós manager: Szekeres Tamás.

Pap Gábor: A magyar Szent Korona története,  
eredete, jelképei és jelentésük
Időpont: 2020. március 12. 17 óra • Az előadás ingyenesen látogatható!
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Kelemen Bata Mária 
Télutó

Benke Mária: 
Februári éj…

Szénási Sándor István 
Magamhoz  szorítva

Varjasi Béla 
Harangzúgás

Sallay Gyula 
A végén

Sallay Gyula 
Ady

Nagy Györgyi képe

Lassan elolvadnak a hócsipkék. 
Megszűnik a köd, az ég újra kék. 
Kikeletre vágynak a cinegék, 
dalukat fújják: nyitni – nyitni kék.

Csoportba verődnek a verebek. 
Fáztak Ők is eddig már eleget. 
A felkelő naptól csodát várnak,
csiripelve ágról – ágra szállnak. 

Napsugara olvasztja a havat, 
a lábnyoma csupa sár és latyak. 
Bár szívesen időzne még a tél, 
de sorsáról dönt a tavaszi szél. 

A szép természet húrja megpendül, 
álmos határ mocorog legbelül. 
Csirát hajtanak a vetőmagok,
rügyet hoznak: a fák és a bokrok. 

Ledobja jégpáncélját a patak. 
Medrében ficánkoló kishalak. 
A csillogó jégvirág könnyet ejt. 
Az ébredő határ új tavaszt sejt. 

Hideg téli éjszakákon nem jön a szememre álom,
fekszem az ágyon, rám talál –remélem - az álom.
Nézem az ablakon át a csillagos eget,
s a teliholdat, mely integet.
Átgondolom az egész napom,
számolom a bárányokat, majd csak elalszom…
Minden nap legalább öt jó dolgot keresek,
Anyám tanította, hogy így boldog lehetek…
Nyújtózkodom kényelmesen, s arra gondolok,
milyen finom meleg van, s ez jó dolog.
Tovább kalandozik a gondolatom,
rossz érzések lepnek meg
démonjaimmal fondorkodom.
A fázós, éhes, hajléktalan emberek,
kik nem tehetnek róla, hogy éhesek.
Most már biztos nem tudok elaludni,
mert az igazságtalanságon kell morfondírozni. 
Mi az, amit nem érdemel egy Ember?
Miért ilyen igazságtalan az Élet, s az „ember”?
Miért ázik, fázik sok embertársam?
Miért nincs otthona, e kérdésre választ vártam…
Nem jött sajnos, költői maradt,
fújt a szél, s hordta a havat.
Felkeltem, álltam az ablaknál szomorúan
néztem a néptelen utcát kitartóan…
Vajon minden ember hazatalált?
Ez a kérdés –sajnos - válaszra várt…

Magamhoz szorítva plüssmackó vágyaim
kezedért nyúlok az égbe édesanyám,
ott fent csillagfényt fontál angyal hajadba,
 időtlen térből boldogan nézel le rám.

Gyökeret eresztve, mély időmben állok.
 Ég felé húznak az álmok, mint a fákat
tavasz idején melengető napsugár,
s  alkotásra emelt szívemben talállak.

Világra fölszakadt szemhéjam fájdalma
a látottakért nem múlt el ma sem anyám,
értem született aggodalmad bennem él
tovább a jövő nemzedék sorsa iránt.

Mondják, bűnben fogantunk valamennyien,
a hóhér idő láttán lábunk megremeg.
Miként a közelben áradó Styx folyó
munkás kezemen a kidagadó erek.

De itt élnek még a lelkemben meséid,
mikor hajnalban fölzeng a rigóének:
szép álom volt a gyermekkor s az ifjúság,
amire így őszes fejjel visszanézek.

Magamhoz szorítva plüssmackó vágyaim
kezedért nyúlok az égbe édesanyám,
évek múltán is maradtam, aki voltam,
kéz a kézben jöjj velem a Kálvárián! 

Zúgnak a harangok, 
jellegzetes hangok.
Mindig közölnek valamit,
eseményt, ami beindít.

Árvíz, tűzvész, temetés.
szerelmeseknek egybekelés.
Ebédidőt délben,
messze hangzik a szélben.

Híveket misére serkenti,
hétalvót harangszó felkelti.
Idézi a történelmet,
törökök felett győzelmet.

Összetartozik templom és harang.
Figyelünk, mikor zúg e hang.
A körülmények változnak,
a gonosz világnak beharangoznak.

Időpontot nem tudni mikor,
sokféleképp leáldozóban e kor.
Bár, élesztgetni próbálják,
végét kerülni nem tudják.

 Jó volt a hangulat, mindenki táncolt 
a klub farsangi mulatságán

KÖZÖSSÉG

Szenior örömtánc az egészségért

A III. számú nyugdíjas-
klubnál jártunk

Javítja a fizikumot, csökkenti a stresszt és a mentális 
egészség megőrzéséhez is nagyban hozzájárul. A szenior 
örömtánc az idős korosztálynak kifejlesztett mozgásfor- 
ma, melyet már Vecsésen is kipróbálhatnak az érdeklődők.  
A részletekről Derékné Laza Judithtal beszélgettünk. 

Idén már 35 múltra tekint vissza a vecsési nyugdíjas klubélet 
– tudtuk meg Nagy Gyulánétól, a III. számú nyugdíjasklub 
vezetőjétől. Ezalatt megszámlálhatatlanul sok program és 
rendezvény színesítette a klubtagok életét, napjainkban is több 
mint 50 nyugdíjasnak kínál havi rendszerességgel lehetőséget 
a kikapcsolódásra a város egyik nagy múltú nyugdíjasklubja.  

Derékné Laza Judith gyermekkora óta 
szívesen foglalkozik 
idős emberekkel 

Tesztelt múltat, jövőt, és életet.
A sors tőle sohase kérdezett. 
Ő se kezdte, csak a dolgát tette.
Szívvel-lélekkel küzdött, és vesztett.
A sors fogta, törte a keresztet.
Csalódott, mellette senki se állt.
Csak a végén. Egy kötél és faág.

Talentumodat
gyarló testedbe
rejtve
közénk jöttél,
hogy sorsot vess
a végtelenre.

A szenior örömtánc egy közösségi 
mozgásforma, melyet ugyan tánc-
ként említenek, de az órákon nem a 

szó szoros értelmében vett táncoktatás tör-
ténik. A foglalkozások sokkal inkább arról 
szólnak, hogy a saját képességeikhez, egész-
ségi állapotukhoz képest a lehető legtöbbet 
próbálják meg kihozni magukból a résztve-
vők – mondta Derékné Laza Judith, a ve-
csési foglalkozások vezetője. 
 – A szenior örömtánc a fizikális és men-
tális egészség megőrzésében jelenti a leg-
nagyobb segítséget az 50 év felettieknek. A 
módszert Ilse Tutt német tánctanárnő dol-
gozta ki 1976-ban, de hazánkba az első hi-
vatalos oktató, Csirmaz Szilvia révén csak 
nemrégen jutott el. A koreográfiák egysze-

rűek és elsősorban sétalépésekből állnak.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szenior 
táncosoknál kedvező testi változások jelent-

keznek. Javul a kondíciójuk, a közérzetük, 
nő a terhelhetőségük, ezek mellett az alvás-
minőség javulása is megfigyelhető az órák 
rendszeres résztvevőinél – mondta Derékné. 
 A mentális egészség megőrzésében is je-
lentős szerepe lehet a szenior örömtáncnak. 
A kutatások szerint eredményesen késlel-
teti a demencia és az Alzheimer-kór kiala-
kulását.
 – Amerikai tudósok kutatásai szerint, a 
rendszeres tánc 76 százalékkal csökkenthe-
ti az időskori elbutulás esélyét. MR-vizs gá-
latokkal bizonyították, hogy pár hetes tánc 
után az agynak azok a területei is aktivizá-
lódnak, amelyek addig nyugalomban voltak 
– mondta Derékné Laza Judith. 
 – Emellett azt is fontos kiemelni, hogy 
a csoportokban nagyon jó kis közösségek 
jönnek létre, ahol a magányosok újra tár-
sas kapcsolatokra lelhetnek – tette hozzá 
az oktató. 
 A szenior örömtánc-foglalkozások a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban vannak, 
minden héten szerdán 14 órától 15 óra 30-
ig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

VN

M i, a hármasok sok éve 50 fő körü-
li létszámmal töltjük a klubnap-
jainkat. Ezek között több jele-

sebb esemény is szerepel. Például májusban 
egész napos majálist tartunk gulyásfőzés-
sel, ősszel szüreti mulatságot rendezünk, 
karácsonykor pedig még a Télapó is meg-
látogatja a klubot és szerény ajándékcso-
magot is kioszt a tagoknak. Minden évben 
részt veszünk a Káposztafeszten, ott va-
gyunk a felvonuláson, és eddig tízszer let-
tünk első díjasok Székely Rozika és társai 
jóvoltából, akik a svábos élet dolgait ele-
venítik fel. Egy évben nyolcszor megyünk 
gyógyfürdős regenerálódásra és rendszere-
sen felköszöntjük a születés- és névnapos 

klubtagjainkat – avat be a klubélet részle-
teibe Nagy Gyuláné. 
 A III. számú nyugdíjasklub tagjai bemu-
tatkoztak már a Kistéségi Nyugdíjas Találko-
zón, emellett örömmel vesznek részt a Gon-
dozási Központ nyílt napjain, nyárbúcsúztató 
programjain és az idősek világnapján is. Az 
egészséges életmódra is nagy hangsúlyt fek-
tetnek, a már említett gyógyfürdő-látogatá-
sokon túl a szenior táncosokhoz is csatlakoz-
tak, ahol nagyon jól érzik magukat. 
 Február első vasárnapján mi sem tudtunk 
nemet mondani a kedves invitálásra és részt 
vettünk a klub farsangi mulatságán, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt lát-
ni, amint a fiatalokat is megszégyenítő mó-

don mulattak a nyugdíjasok a Károly utcai 
klubházban. Ha pedig farsangi mulatság, 
akkor a jelmezes produkció sem maradha-
tott el – erre minden évben sort kerítenek –, 
ami most is pazarul sikerült és megalapoz-
ta az estig tartó összejövetel hangulatát. 
 – Ez a program és a többi klubnapunk is 
a segítőim rendszeres munkájának köszön-
hetően jött létre, hiszen ezt egyedül lehetet-
len lenne megcsinálni – hangsúlyozta Nagy 
Gyuláné. – Az ő munkájukat is köszönöm 
és az önkormányzat támogatását is, hiszen 
nagyon sokat segítenek. Reméljük, hogy ez 
a kapcsolat a jövőben is ilyen jó lesz, mert 
akkor továbbra is minden hónapban megör-
vendeztethetjük a tagságot ilyen zenés, tán-
cos klubnappal – tette hozzá. 
 Bízunk benne, hogy így lesz, és még so-
káig élvezheti a tagság a vidám programo-
kat, melyekhez ezúton is jó egészséget és 
hosszú, boldog életet kívánunk!   V. 
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HITÉLET

AZ ALFÁRÓL  
és az ómegáról
Több Kárpát-medencei templomban láttam és olvastam 
már a szószék mögötti vagy előtti táblára hímzett 
Igéket. Ilyen a vecsési református templom is, ahol ezt 
olvashatjuk: „Bizony, bizony mondom néktek: aki hallja 
az én Igémet, és hisz abban, Aki elküldött engem, annak 
örök élete van.” (Ján 5;24) Van azon a táblán két nagybetű 
is, amit a számítógép billentyűzetén hiába is keresnénk. 

D r. Tari Edit, a feltárásokat végző ré-
gészcsoport vezetőjének megálla-
pítása szerint Vecsés lakott terüle-

te alatt is jelentős lehet a leletek száma, de 
azok feltárására és megmentésére már nincs 
mód. Megemlítettünk két Árpád-kori temp-
lomot, melyekből a Hold utca folytatásában 
lévőt – néhai Vághy György, a település köz-
ismert személyiségének bejelentésére – fel-
tártak 1996-ban. Ismerkedjünk meg vele dr. 
Tari Edit írása alapján.

„Kitűzött célunk az volt, hogy az Árpád-kori 
templom alapozását feltárjuk, és megállapít-
suk alapozási formáját, esetleg pusztulásának 
mértékét. Másik célunk arra irányult, hogy a 
lelőhelyen a terepbejáráskor talált többi régé-
szeti korszakot, kultúrát (őskor, népvándor-
láskor, középkor) is megvizsgáljuk. A feltárás 
során kiderült, hogy már a bronzkorban (i. e. 
2500–800) megtelepedtek ezen a kis dom-
bon. A legfontosabb dolog az emberi élethez, 
a víz itt volt a közelben, s egy kimagasodó 
domb is a rendelkezésükre állt, amely véd-
te a települést az árvíztől, alkalmassá téve 
így otthon kialakítására. Egy földbe mélyí-
tett háznak az alját és egy kisebb gödröt ta-
láltunk ebből a korszakból.
 A templomalapozás megmaradt L alakú 
északi alapfala csupán 9,2 méter hosszú és 
1,2–1,4 méter széles volt, tájolása ÉK-DNy 
56°. Sajnos, sem a templom szentélyét, sem 

a templomhajó másik oldalát már nem ta-
láltuk meg. A feltárt templomrészlet legna-
gyobb értékét mégis az adja, hogy kézzel-
fogható bizonyosságot szereztünk Vecsés 
Árpád-kori lakottságáról még azt megelő-
zően, amit az okleveles adatokból tudtunk. 
Templomos falu voltára is megdönthetetlen 
bizonyítékot szolgáltat a kicsiny templom-
alapozás maradványa. 
 Szent László király rendelete után, a XI. 
század végétől csak a falu temploma körül 
elkerített területen, az ún. cinteremben (te-
metőben) helyezhették örök nyugalomra az 
elhunytakat.
 A cintermet árokkal, kerítéssel, kőfallal 
zárták el a külvilág elől. Csupán azokat te-
mették el a felszentelt temetőn kívül, akik 
például az utolsó kenet felvétele előtt haltak 
meg, vagy a közösség valamiért kitaszítot-
ta magából őket, például bűbájosság vagy 
ledérség miatt.

A cinteremben nyolc sírt tudtunk feltárni.
Az egyház tiltotta, hogy az elhunyt mellé 
pogány szokásokra emlékeztető használati 
eszköz, étel és ital, hátasló stb. kerüljön, de 
ékszert lehetett. Az egyik fiatal leány sírjá-
ban a bal kezén két nyitott fém pántgyűrűt, 
jobb kezén pedig egy üveggyűrűt találtunk. 
Szétszántott koponyája alatt számos apró szí-
nes gyöngy, köztük néhány nagyobbacska 
is előkerült. (…)
 Mivel a falvakban többnyire szegényebb 
jobbágyok piciny templomai és temetői vol-
tak – valószínűleg itt is – így a található tár-

gyak is egyszerűbbek voltak (bronzgyűrűk és 
fülbevalók egyszerű huzalból hajlítva, egy-
egy gyöngysor a nyakban, egy-egy vascsat 
a ruhán, rejtett vaskés a zsebben, stb.).
 A régésztudománynak azonban rendkívül 
értékesek ezek a tárgyak, mert formájukból, 
megmunkálásukból az Árpád-koron belüli 
kormeghatározás válik lehetségessé, vala-
mint képet kapunk az egykor itt élt elődök 
mindennapjairól is. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy egy tárgynak a történeti értéke nem a 
nemesfém tartalmával mérhető le.”

A Halomi templom
„Vecsés mai külterületén volt egykor Ha-
lom, Halomegyháza település, amelynek 
említik okleveles adatok a templomát. 
Holm (Halom) falu 1323-ban jelenik meg 
írott forrásban, amelyet a régi térképeken 
Középhalomnak is jegyeznek. A templom 
még állt a XVIII. század végén. Téglalap 
alaprajzú, kb. 6×10 m alapterületű épít-
mény lehetett. (Ez a templom még feltá-
ratlan. A két templomos település 11-12. 
századi nevét nem ismerjük. Vecsés és 
Halomegyháza név a 14. század elején 
fordul elő, de a leírtakból az is követke-
zik, hogy túlélték a települések első okle-
veles említését – szj.) 
 Az Árpád-kori lelőhelyek csoportosulását 
figyelhetjük meg Holm (Halom) falu templo-
mának környezetében is. A lelőhelyek egy-
mással érintkezve egy nagyobb, összefüg-
gő tömböt alkotnak. Leletanyaguk lefedi az 
Árpád-kor egészét, és a késő középkorba is 
belenyúlik. A feltárások alapján a templom 
környezetében inkább a középső és késő Ár-
pád-kori objektumok csoportosultak.
 A két nagyobb települési egység – a temp-
lomokkal – az írott forrásokból is ismert 
két egyházas településnek feleltethető meg.” 
(Forrás: dr. Tari Edit) Szalontai János

VECSÉS ÉVSZÁZADAI 

TÖREDÉKEK 
700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL II.

Januárban odáig jutottunk el, hogy a mai Vecsés térsége  
ősidők óta lakott, szépszámú szkíta, szarmata, avar  
és Árpád-kori leletegyüttesek találhatók területén. 

Halom puszta és Wetsys puszta nevét 
megőrizte az I. katonai felmérés térképe 
(1763–1787). Ez jelöli a két egykori 
templom helyét is – alte Kirch

Ilyen lehetett a Hold utcai templom. 
A makettet és a fotót Gál István 
készítette

Az 1997-1998-as ré-
gészeti terepbejárás 

lelőhelyei rávetítve 
az I. Katonai felmérés 

térképére. A két pi-
rossal jelzett pont a 

templom helye. A be-
karikázott területek 

Árpád-kori lakottsá-
got jelentenek. 

(Készítette:
 Érdi Benedek)

A z idézett Ige előtti nagy A betűhöz 
hasonló az alfa, míg az ómega az Ige 
végén látható. Az alfa a görög ábécé 

első betűje, és jelképesen valaminek a kez-
detét, az ómega pedig a görög ábécé utolsó 
betűje, és jelképesen valaminek a végét je-
löli. A görögül beszélők a magyar a-z-ig he-
lyett az alfától az ómegáig, vagyis valaminek 
a kezdetétől a végéig tartó teljességet jelölik. 
 Ezt nekünk, keresztyéneknek/kereszté-
nyeknek is fontos tudnunk, mert a Bibliát 
vagy annak egyes részeit görögből fordítot-
ták magyarra. A nagyböjti bibliaolvasás köz-
ben is megtapasztalhatjuk, hogy van utalás 
az alfára és az ómegára. A Jelenések könyve 
1. rész végén a 8. versben maga a Mindenha-
tó Isten jelenti így ki magát: „Én vagyok az 
Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki 
van, aki volt, és aki eljövendő: a Minden-
ható.”  A Jelenések könyve 21. rész 6. ver-
sében a trónuson ülő Isten mondja: „Én va-
gyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, 
én a szomjazónak inni adok az élet vizének 
forrásából ingyen.”  Így teszi nyilvánvaló-
vá Isten, hogy Ő a történelem és a minden-

ség Ura. A teremtéstől, vagyis a kezdetek-
től a világ végezetéig átfog mindent, köztük 
az időt is. Az Igéből kiderül, hogy a Min-
denható látja a múltat és a jelent, sőt kijelen-
ti a még meg nem történt dolgokat is.  A 22. 
rész 13. versében az Úr Jézus Krisztus je-
lenti ki magáról, hogy „Én vagyok az Alfa 
és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet 
és a vég.”  Ilyenkor Nagyböjt idején mond-
juk el gyermekeinknek és minden vecsé-
si gyülekezet ifjainak is, hogy ez azt jelen-
ti, hogy Jézus Krisztus azonos az Atyával, 
vagyis a vecsési és más református szószék 
fölötti, vagy éppen a katolikusoknál olvas-
ható Ige szerint azonos azzal, „Aki Őt (Jé-
zust) elküldte”. Tehát a Szentháromság egy 

igaz Isten második személyeként a mi Meg-
váltónk, Jézus Krisztus az Atya terve szerint 
ott áll mindennek a kezdetén, és majd a tör-
ténelem, vagyis a világ végén visszajön ítélni 
élőket és holtakat. Tehát az alfa és az ómega, 
vagyis a kezdet és a vég közötti időszak je-
lenti az emberiség történetét, amelyben az 
Atya rendelése szerint a mi gyarló „életünk 
ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolc-
van esztendő, és nagyobb részük hiábava-
ló fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mint-
ha repülnénk” (Zsolt 90;10). A zsoltáríró 
jól megérezte, hogy „Életem ideje a kezed-
ben van Uram.” (Zsolt 31;16). Az emberi élet 
ugyanis érdekes, egyszerre nagy ajándék és 
kegyelem a Teremtőtől. Valamennyi időt el-
töltünk a földön, mindenki máskor és más-
hogyan: az egyik ember negyven, a másik 
ötven, hatvan, hetven, vagy nyolcvan esz-
tendőt, s van, akinek csak néhány év vagy 
nap adatik. Jakab apostol szerint „azt sem 
tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti élete-
tek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ide-
ig látszik, aztán eltűnik.” (Jak 4;14). 
 Ebben a leheletnyi földi létben velem és 
veled, Nagyböjt idején vagy Húsvét és más 
ünnepek után is az Úrnak célja van: az, hogy 
Krisztus gyermekei legyünk. Ha tehát lát-
juk és megértjük, hogy a kezdetektől a végső 
időkig az Úr fogja át a századokat, évezrede-
ket, a gyarló aggodalmaskodások helyett bi-
zalommal a kezébe tehetünk mindent, mert 
a jövőnk nemcsak a mi terveinktől, elképze-
léseinktől, hanem elsősorban az Atya akara-
tától függ. Bizalommal tehetjük tehát gyer-
mekeink, családtagjaink és a saját életünk, 
gyülekezetünk és magyar nemzetünk gond-
jait is a trónon ülő Isten és az Ő jobbján ne-
künk helyet készítő Jézus Krisztus kezébe. 
Mondjuk el gyermekeinknek, a gyülekezet 
ifjainak, hogy ez nem valami gyarló meg-
hátrálás, sokkal inkább Krisztusba, bűneink 
megváltójába vetett töretlen hit, bizalom, hű-
ség és alázat kérdése, hiszen Pál apostoltól 
tudjuk, hogy „Ő a feje a testnek, az egyház-
nak” (Ef  1;22) is. 
 Hálával és bizalommal énekelhetjük te-
hát nemcsak a koporsó és az urna mellett, 
de a templomokban is: „te voltál és te vagy 
erős Isten, és te megmaradsz minden időben” 
(90. zsoltár), hiszen Jézus Krisztus az alfa és 
az ómega, a kezdet és a vég. Krisztus által 
visszakaptuk mindazt a sok jót, amit Isten-
től elszakadva a bűn miatt elveszítettünk. A 
Szentlélek pedig adja a maga lelki ajándékait, 
ahogyan akarja, hogy Isten akarata szerint 
szolgáljunk vele, s „maga a Lélek esedezik 
érettünk” (Róm 8;26). Soli Deo Glória!

Orosz Károly

Nagyböjt idején

„Ebben a leheletnyi földi lét-
ben velem és veled, Nagyböjt 
idején vagy Húsvét és más ün-
nepek után is az Úrnak célja 
van: az, hogy Krisztus gyerme-
kei legyünk.”
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Dömötör Norbert, Téglás Lajos, Bakos Dávid, 
dr. Huszka Mihály és Heinemann Ildikó

Dr. Huszka Mihály, Frics Zoltán, Dömötör Norbert és Ács Mihály

A történet a következő: Szent Pál apos-
tolt letartóztatták, mert Jézus tana-
it hirdette, s mivel római polgár, fo-

golyként, két katona kíséretével Rómába, a 
császár elé akarják vinni, hogy ő ítélkezzen 
fölötte. A „leggyorsabb” utat választják, ha-
jóval viszik. Az Apostolok Cselekedete (Ap-
Csel 27,18 – 28,10) részletesen mondja el a 
hajóút kalandos, életveszélyes eseménye-
it. A hajón 276 személy tartózkodott. Ki-
szolgáltatottak voltak a tenger erejének és 
a rájuk zúduló viharoknak, többször vol-
tak reménytelen életveszélyben. Hajótörést 
szenvedtek, fogalmuk sem volt, merre do-
bálta a szokatlanul nagy vihar kis hajójukat. 
A hajó legénysége a mentőcsónakon el akar-
tak „szökni”, a hajót magára hagyva, mert 
kilátástalan volt minden erőlködésük. Pá-
nik tört ki a hajón, egyedül Pál apostol volt 
nyugodt, mert megjelent neki az Úr angya-
la, s megígérte neki, hogy ugyan a hajó tel-
jesen összetörik, az utasok életben marad-

nak, mivel Pálnak el kell jutnia a császár elé. 
Miután végre Málta szigeténél szárazföldet 
értek, az ott élők „nem mindennapi ember-
séget tanúsítottak irántuk”, mert tüzet rak-
tak, és a rájuk zúduló eső és a hideg miatt 
mindnyájukat befogadták, és három napig 
barátságosan megvendégelték. 

Erzsébet téri templom 
Igét hirdetett: Dömötör Norbert ref. lelkész 
Megbékélés: A rakomány kidobása. (Ap-
Csel 27,18-19) 
Pál figyelmeztetése ellenére elindulnak a 
hajóval.  Hatalmas vihar miatt kénytele-
nek a hajó rakományát a vízbe dobni, hogy 
el ne süllyedjenek.  Sajnos, mi is évszáza-
dok alatt felgyülemlett „terheket” cipelünk.  
Az Úr akarata, hogy „elengedjük” ezeket, és 
engedjük Istent munkálkodni. Megbocsátó 
Istenünk! Szabadíts meg minket a múlt fáj-
dalmas emlékeitől! 

Református templom
Igét hirdetett: Bakos Dávid baptista lelkész 
Megvilágosodás: Krisztus világosságának 
keresése és megmutatása. (ApCsel 27,20)  
Krisztus a mi világosságunk.  Amikor a ke-
resztények szem elől tévesztik Krisztust, erő-
södik a félelem és a megosztottság. Urunk, 
Fiad nevében kérünk, hívj minket arra, hogy 
a világ világosságává legyünk!

Szent Kereszt templom
Igét hirdetett: Téglás Lajos baptista lelkész 

Reménység: Pál üzenete. 
(ApCsel 27,22, 27,34.)  
Sajnos, mi különböző egyházakhoz tarto-
zunk, melyek nincsenek egymásra hangol-
va.  Uram, segíts, hogy egyházaink remény-
séggel törekedjenek az egységre! 

Szt. Erzsébet kápolna
Igét hirdetett: Ács Mihály ref. vendég lelkész
Bizalom. Ne félj, csak higgy. 
(ApCsel 27,23-26) 
Ács Mihály kifejtette: A hajó utasai 
is – amikor látták, hogy erőfeszítése-
ik eredménytelenek a háborgó tengeren, 
megpihentek, „megálltak”, s a további 
küzdelmeket Isten kezébe tették. A szo-
rongattatásokkal teli világban mi arra hí-
vattunk, hogy Isten szerető gondviselé-
sében bízva, reményt mutassunk. Uram, 
taníts, hogy bízzunk Benned!

Evangélikus templom 
Igét hirdetett: Frics Zoltán állandó nős diakónus 
Erő. A kenyér megtörése az útra. 
(ApCsel 27,33-36).  
Már 14. napja, hogy nem tudtak pihenni, 
táplálkozni. Pál apostol megtörte a kenye-
ret, enni kezdett, aztán adott a többieknek 
is, mert felbátorodtak és elfogadták. Mi-
vel alig több mint fél év múlva itt, Buda-
pesten lesz az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus, nekünk nagyon fontos, 
hogy Isten ajándéka, az Eucharisztia erős-
sé tesz bennünket. S eledelként kell te-
kintenünk azokat a kincseket, melyet Jé-
zus ad nekünk. 

Jézus Szíve Templom 
Igét hirdetett: Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkipásztor
Vendégszeretet. A nem mindennapi ember-
ség bemutatása. (ApCsel 28,1-2, 28,7)  
A hajótörés után, amikor partra értek, itt 
tudják meg, hogy Málta szigetén vannak. A 
sziget lakói „nem mindennapi emberséggel 
fogadták őket”. Tüzet raktak, hogy meleged-
jenek és befogadták őket. Rőzse rakás köz-
ben egy halálos mérgű vipera megharapta Pál 
apostol kezét. A jelenlévők ezt annak vélték: 
valószínű Pál gyilkos lehet, azért büntetik így 
Pált az istenek, és várták, mikor esik össze. 
Az Úr azonban megóvta őt, s amikor látták, 
hogy nem árt neki a mérges kígyó marása, 
istennek tartották. A tiszteletes asszony na-
gyon szemléletes, megdöbbentő példákkal 
világosította meg mondanivalóját. És saját 
életében megtörtént eseményekkel igyeke-
zett emlékezetessé tenni előadását. Pl.: Fej-
lődés nélkül nincs kereszténység. Az Isten-
nek kellene elvégezni rajtunk a „műtétet”, 
vagyis a fejlődést…

Református templom
Igét hirdetett: Túri Krisztina piliscsabai lelkész
Megtérés. Szívünk és elménk megváltozta-
tása. (ApCsel 28,3) 
A „házigazda” a baptista gyülekezet volt. 
Máltán évenként ebben az időben ünneplik, 
hogy Szent Pál apostol a hajótörés következ-
tében a szigetre vetődött. Amikor a barbá-
rok (bennszülöttek) meglátták Pál karjáról 
lecsüngő viperát, azt gondolták: ez az em-
ber bizonyára gyilkos, és az istenek ítélete, 
hogy megmarta a mérges kígyó. Csodálko-
zásukra Pál nem esett holtan a földre, ezért 

megváltozott az ítéletük: istennek vélték. 
Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy várjuk, 
mikor derül ki, mikor győz az igazság. Ki-
fejező az a mozdulat, ahogy Pál lerázza kar-
járól a viperát. Nem ezzel foglalkozik, ha-
nem a tanítással, hiszen azért küldetett. Pál 
nem hal meg, folytatja a tanítást, így „meg-
fordul” az emberek véleménye. Add Uram, 
hogy ne a nehézségekre, hanem arra figyel-
jünk, akihez tartozunk, aki küld bennünket! 

Evangélikus templom
Igét hirdetett: dr. Huszka Mihály 
r. katolikus plébános
Nagylelkűség. Elfogadás és adás. 
Pál esete a viperával és gyógyításai – töb-
bek között meggyógyította Publius apját is 
– teljes mértékben megváltoztatták a sziget-
lakók véleményét, és valóban „nem minden-
napi” fogadtatásban részesültek, sőt ellátták 
minden jóval őket a hátralévő útra is. Plé-
bános úr említette, hogy fiatal korában ter-
jesztették az eszperantó nyelvet, mely remé-
nyük szerint világnyelvvé válhat. Ez nem 
sikerült. Viszont nekünk, keresztényeknek 
van közös „világnyelvünk”: az evangélium 
kultúrája. Ezt megértik Kanadától a Karibi 
szigetekig, Indonéziától Krétáig, minden-
hol. Ferenc pápa pedig külön ünnepet ren-
delt el, az Isteni Ige Ünnepét. Valóban kö-
zel van az Isten országa. 
 Irgalmas Istenünk! Nyisd meg szemün-
ket, hogy a teremtett világban a Te ajándé-
kodat lássuk! Nyisd meg kezünket, hogy 
egymás iránti odaadással osztozzunk gyü-
mölcseiben! 
 Hallgasd meg imánkat a nagylelkiségért!

Fotó és szöveg: Nagy István Elek 

Imanyolcad a keresztények  
egységéért – 2020. január 19–26.

Gondolatok…

Az év elején szokásos imanyolcad anyagát a Máltán élő keresz-
tények állították össze a világ keresztényei számára. Málta, 
a Földközi-tenger szigetállama. Lakóinak száma: 430  000 
fő, fővárosa: Valletta. Az imanyolcad jelmondata: „…nem 
mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel. 28,2)

HITÉLETHITÉLET

Hívők az evangélikus templomban

Emlékezés a nagysallói 
csata vecsési vasutas hősére, 

Bobich János ezredesre 
az Orbán Balázs Erdélyi Kör  

és a Megmaradunk 3000 Alapítvány
szervezésében a vecsési vasútállomásnál.

2020. március 14. 17 óra

Meghívó

ÜNNEPI MŰSOR:
–  Himnuszok
–  Bálint Ágnes Óvoda Kukori csoportjának 

nagyjai (körtánc és versek)
–  Czövek Olivér Református Óvoda 

nagycsoportosainak ünnepi műsora
–  Szavalat 
–  Ünnepi beszédet 

mond Gál István,  
Vecsés Város  
díszpolgára   

–  Labdarózsák  
népdalcsokra

–  Koszorúzás
–  Szózat

NEVELÉSI  
ELŐADÁS 
A TEMPLOMBAN
Március 26-án Az apa szerepe a csa-
ládban címmel Zöldy Pál szociálpeda-
gógus tart előadást az evangélikus 
templomban.
 Az apák, nagyapák nemzedéke min-
tát mutatott, így az ifjú ember meg-
tanulta a szabályokat, törvényeket és 
tevékenységeket. A nők éppen ebből 
a célból bízták rájuk fiaikat. Ma sajnos 
ez a bizonyos apa ritkán látható (csak 
esténként, netán hétvégén), érthetet-
len cselekvései vannak (nem tudni mit 
tesz napközben a pénzért), nem meg-
becsült személy (mert látjuk, hogy az 
anya az, aki végzi az otthoni feladato-
kat, és akinek döntenie kell a nehéz 
pillanatokban) – arról nem is szólva, 
hogy amikor apa itthon van, akkor 
fáradt, ingerült és ül a tévé előtt. Az 
anyák pedig féltik a fiaikat kiengedni 
a szárnyaik alól – joggal.
 Az előadás a Vecsési Evangélikus 
Gyülekezet templomában (Károly utca 
24.) lesz március 26-án 18 órától. 

VT info
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Január utolsó vasárnapján a magyar férfi vízilabda-válogatott 
büntetőpárbaj után, 14-13-ra legyőzte Spanyolország együttesét 
a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság döntőjében. 
Märcz Tamás csapata veretlenül tudta le a kontinensvetélkedőt, 
soraiban egy vecsési fiatalemberrel, Pohl Zoltánnal.

Túl van a téli felkészülésen a Vecsés FC labdarúgócsapata, 
jóleső izgalommal és reményekkel telve várja a Pest Megyei 
első osztály február 22-i nyitófordulóját, ahol a Törteli 
KSK vendége lesz az együttes. Vincze Gábor vezetőedző az 
őszi szezon után úgy fogalmazott, ha nem lesz a csapat a 
bajnokság végén a legjobb négy között, roppant csalódott 
lesz. De vajon hogy érzi most a tavaszi rajt előtt? 

Olimpiai bajnok akar lenni  
a vecsési Eb-győztes pólós

VINCZE GÁBOR: 
Egyszerre kell lennem 
edzőnek, pszicholó- 
gusnak, barátnak

Dobrovitzék ötödikek lettek Bordeaux-ban

A felvétel a decemberi budapesti versenyen készült
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Az Eb-aranyérmes magyar válogatott. 
Pohl Zoltán az ülő sor középén látható
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POSTAGALAMB  
szakosztály 2019. 
évi eredményei
A Vecsési SE postagalamb szakosztá-
lya 2019-ben 16 fővel indult a verse-
nyeken. Már az év elején nagy sikere-
ket érhettünk el, hiszen 2019. január 
26-án szakosztályunk 3 galambja is 
képviselhette hazánkat a magyar csa-
pat tagjaként a poznani Postagalamb 
Olimpián. A nemzetközi eredmények a 
remélt sikereket hozták, Simon Mihály 
14. helyezést, Pintér Ferenc pedig a 16. 
és 21. helyezést érte el a verseny so-
rán. A magyar csapat összesítettben 
a 4. helyen végzett. A továbbiakban 
is jó eredmények születtek, többek 
között a nyári versenyeken. 1134 ver-
senyző, 11540 galambja közül a táblá-
zatban látható eredményeket érték el 
postagalambászaink. 
 Decemberben 12 galambunk szere-
pelt az országos kiállításon. Pintér Fe-
rencnek 4 db, Simon Mihálynak 2 db, 
Hackl Józsefnek 3 db és Kauremszky Fe-
rencnek is 3 db.

VERSENY HELYEZÉS TENYÉSZTŐ

Nemzeti Bajnokság rövidtáv 1.hely Pintér Ferenc

Nemzeti Bajnokság középtáv 1.hely Pintér Ferenc

Nemzeti Bajnokság hosszútáv 3.hely Pintér Ferenc

NB Maratin Villám Klub 2.hely Simon Mihály

Nemzeti Bajnok Galamb 1-2- 
hely Pintér Ferenc

Országos Szuperkupa, csapat 1.hely Pintér Ferenc

Országos Szuperkupa, egyéni 1.hely Pintér Ferenc

Anker Alfonz Bajnokság 1.hely Pintér Ferenc

Egy éves galambok országos 1.hely Kocsis József

Egy éves galambok országos 3.hely Pintér Ferenc

Egy éves galambok országos 5.hely Kókai Zsolt

Országos Marathon, Hamburg 1.hely Simon Mihály

Pintér Ferenc (középen) 
nemzeti bajnok lett. A díjátadón 

dr. Nagy István agrárminiszter 
(jobbról a második) is részt vett 

H a egy éve ilyenkor va-
laki azt mondja, hogy 
Bajnokok Ligáját, Eu-

rópai Szuperkupát nyerek a Fra-
dival és Európa-bajnok leszek a 
válogatottal, nem valószínű, hogy 
elhiszem – mondta a még min-
dig csak 24 esztendős játékos.
 Gyermekkora óta a zöld-fehé-
rek játékosa, harcolt már a kiesés 
ellen is a klubjával, elszántságát 
és tudását jól bizonyítja, hogy az 
időközben klasszisok sorával meg-
erősített csapatban ott tudott ma-
radni és főszerepet tud játszani. 
 – Folyamatosan építkeztünk 
felfelé. Még most is úgy érzem, 
mintha korai lett volna a BL-
siker. De mindig hittem a mun-
kában, küzdöttem, az edzőim 
pedig megadták a lehetőséget a 
bizonyításra. Ahogy fejlődött a 
Fradi, úgy fejlődtem én is. Olyan 
játékosok jöttek az évek alatt, 
akiktől rengeteget lehet tanulni 
– mondta a bekk, aki azt is el-
árulta, a válogatottban sem volt 
biztos a helye.
 De vajon milyen érzés lehetett 
itthon, telt ház előtt, fantasztikus 
hangulatban játszani az Eb-mecs-
cseket?

 – Más volt a hangulat, mint 
mondjuk egy éve a vb-n Kvang-
dzsuban, hiszen itt 5-6 ezer em-
ber csak nekünk szurkolt. Bár 
a többiekkel erről, nem beszél-
tünk, de biztos, hogy ez min-
denkinek még több erőt, plusz 
motivációt adott. Minden egyes 
világverseny előtt van bennem 
drukk, hiszen a magyar váloga-
tottba nem egyszerű bekerülni, 
még azért is meg kell küzdeni, 
hogy a bő keretbe bejuss. Ehhez 

viszont a klubokban kell bizo-
nyítani.
 A vízilabdázók az Eb-győze-
lemmel egyenes ágon kiharcolták 
az olimpiai részvételt, ami min-
den sportoló álma. – Egy biztos, 
ha már kijutok a tokiói játékok-
ra, nem csak ott akarok lenni, ha-
nem olimpiát akarok nyerni! Sze-
rintem csak így lehet odamenni 
– mondta a Fradi pólósa.
 Pohl Vecsésen nőtt fel, jelen-
leg is itt él. Gyermekként számos 

sportágat kipróbált, focizott, kézi-
labdázott, kosarazott, karatézott, 
végül mégis a vízilabda mellett 
tette le a voksát. Saját bevallása 
szerint ebben szerepet játszott 
az is, hogy gyermekkorában, a 
2000-es évek elején a pólóválo-
gatott sikert sikerre halmozott. 
 – Az Újhegyi uszodában 
kezdtem el vízilabdázni, ők pe-
dig a Fradival voltak kapcso-
latban, így kerültem a zöld-fe-
hérekhez, azóta is ott játszom. 
Kivételes helyzetben vagyok, hi-
szen a válogatottban a csapat fele 
a Fradiból áll, de szerencsére a 
többieket is jól ismerem az után-
pótlás-válogatottakból – mond-
ta a kezdetekről és arról, meny-
nyire kicsi a különbség a Fradi 
és a válogatott között.
 Ugyanakkor amíg a klubok-
ban hónapokig játszanak együtt, 
a válogatottban csak egy hónap 
a felkészülés, ennyi idő alatt kell 
csúcsformába kerülni. Bár még 
fiatal, ő is úgy véli, egy világ-
tornán a negyeddöntő a legfon-
tosabb mérkőzés, hiszen nem 
mindegy, hogy az 1-4, vagy az 
5-8 helyekért játszanak. Mivel a 
világon hat csapat van, melyek a 
végső sikerre is esélyesek, így a 
helyosztók is felérnek egy dön-
tővel.  Sz. Gy.

  A királykategória téli nagy ese-
ménye a négyesfogatok Fedeles 
Világkupája. Novemberben kez-
dődnek a kvalifikációs fordulók 
és február elejére alakul ki a ha-
tos döntő mezőnye. Már évek óta 
a franciaországi Bordeaux-ban 
rendezik a végső derbit, ezért egy 
francia hajtó szabadkártyával 
hét főre alakítja az indulók szá-
mát. Február 8-9-én volt a finá-
lé, ahol magyar versenyzőért is 
szurkolhattunk, hiszen a vecsé-
si Dobrovitz József ötödikként 
jutott be a TOP 6-os mezőnybe.

 Dobrovitznak nem sikerült a 
hármas döntőbe továbbjutnia, 
de az 5. helyezés így is óriá-
si siker. Végső győztesként a 
szinte verhetetlennek számító 
ausztrál Boyd Exellt köszön-
tötték. Utána a három holland 
zseni következett. Ezüstérmes 
Koos de Ronde, bronzérmes 
Ijsbrand Chardon és fia, Bram 
Chardon lett a 4. A szabadkár-
tyás Benjamin Aillaud a 6., a 
belga Glenn Geerts a 7. helyen 
végzett.  

Szalontai

A mit kimondtam, az úgy van. Semmi 
nem változott, igenis reálisnak tar-
tom a negyedik hely megszerzését. 

Remélem, motivált jó felfogású fiúk kerültek 
hozzánk a télen. A képességekkel eddig sem 
volt probléma, de fontos szempont az aka-
rat, a társaságba való beilleszkedés. Nekem 
úgy tűnik, talán most jobban egyben van a 
csapat – mondta Vincze. 
 A korábbi élvonalbeli játékos kiemelte, 
nagyon fontos a szezon rajtja, hiszen tavaly 
rosszul indult a bajnokság, ami végigkísér-
te az őszt. Most nagyon reméli, jól szerepel-
nek már az első meccseken is. 
 – Nagyon jó keretem van és volt is, éppen 
ezért sokat marcangoltam magam, mi volt a 
baj. Én minden meccsre felszívom magam, 
mindet meg szeretném nyerni. Nem illúzió, 
hogy többet meg is lehetett volna nyerni az 
ősszel. Nem játszottunk egyszer sem aláren-
delt szerepet, de valami nem működött, nem 
jöttek az eredmények – mondta a szakember.

 Úgy véli, hiába volt erős a keret 
ősszel, olyan problémákkal kel-
let megküzdenie, amire nem le-
hetett felkészülni. Hiszen hiába 
igazoltak a nyáron is az anyagi 
lehetőségekhez képest jól, pél-
dául négy játékost a tavalyi első 
Dabas-Gyónból, hiába szerezték 
meg az előző szezon gólkirályát, 
sérülések, formahanyatlások mi-
att elmaradtak az eredmények. 
A távozók közül volt olyan, aki 
máshol képzelte el a folytatást, de 
akadt olyan labdarúgó is, akinek 
ők köszönték meg az eddigieket.
 Közösségileg erősebbek va-
gyunk, képességileg pedig meg-
ütjük a tavalyi színvonalat. Ko-
moly erősítések jöttek, érkezett 
hozzánk NB  II-es, valamint 

NB  III-as múlttal rendelkező játékos is.  – 
Néha úgy érzem, hogy egy személyben kell 
lennem edzőnek, pszichológusnak, barátnak, 
de a fiúk átérzik a felelősséget – mondta Vincze, 
aki szerint a kiegyensúlyozott, feszes tel-
jesítmény a siker, a négybe kerülés kulcsa. 
 – Maximum 1-2 botlás férhet bele a 14 
meccsbe, de az én elvárásaim szerint a 10 
győzelemnek meg kell lennie. De mint mond-
tam, nagyon sók múlik a rajton. Nincs más 
dolgunk csak tanulni a hibákból és sokkal 
koncentráltabbnak kell lennünk – fejezte be 
a szakember.
 A csapattól távozott: Lannert Bence, Tóth 
Attila, Nagy Dániel, Haraszkó Sándor, Rad-
nai György.
 Érkeztek: Gecse Gyula (Nagykáta), Sán-
dor Norbert (Dunavarsány), Kónya Benjámin 
(Érd), Gál Szabolcs (Szabadkikötő), Bogáti 
Péter (Ózd), Orosházi Bence (III.ker), Sze-
mán Lajos (Csepel), Tárkányi Gergő (Da-
bas-Gyón). SG

Vince Gábor szerint a csapatnak tanulnia kell a hi-
báiból és sokkal koncentráltabbnak kell lenniük, 
ha jó eredményeket szeretnének elérni

Fo
tó

: V
ec

sé
s H

íre
k



28 2020. február 2020. február  29Tájékoztató

REKLÁM

Pesterzsébeti 12 fős  
Idősek Otthonába keresünk 

Telefon munkaidőben: 

06-20/397-0224

SZAKKÉPZETT ÁPOLÓNŐT. 

Sitt, szemét, TERMŐFÖLD  
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON

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: 06-20/6101-505
Nyitva: H,K,Cs: 11.30–19, Szo: 8–17
Más időpontban egyeztetés szerint

• Lakásfelújítás A-Z-ig 
• Karbantartás, tetőjavítás
• Nyílászárók
• Homlokzatszigetelés
• Lakatos munkák
•  Egyedi bútortervezés és gyártás  

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 
06-70-390-1111
Web: 
www.flvkomplex.hu
Cím:  
FLV Komplex Kft. 2220 
Vecsés, Klapka utca 4.

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték

Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR március 7-8-án 
és 14-15-én, szombaton és vasárnap 
Vecsésen a Fő út 89. udvarán. 
Tel.: 06-70/513-4155.

ELADÓ olcsón 2 darab új házi tészta ké-
szítő-vágó, német és olasz gyártmányú 
kézi gép. Tel.: 06-70/513-4155.

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: 220.000 Ft  
Tel.: 06-30/519-0822

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

Elérhetőség:  Tel.: +36-20/245-5650 
E-mail: info@namolakert.hu 
www.lajoskerteszet.hu 
www.namolakert.hu

Fő tevékenységek:
• Fűnyírás
• Fűkaszálás
• Fűvágás
• Lombgyűjtés
• Sövény és tujanyírás

• Fák gallyazása
• Gyümölcsfák metszése
• Pázsitápolás
• Gépi gyep levegőztetés 
• Kerti hulladék elszállítása

AJÁNLÓ

K étpilléres rendszerben történik a 
kártérítés a gazdáknak: 1. pillér: 
állami kárenyhítési alap, de bizto-

sítás nélkül csak 50 % kerül kifizetésre, 2. 
pillér: támogatott növénybiztosítás díj akár 
70 %-a állami támogatásként visszaigényel-
hető. Fontos kiemelni, hogy a kettő együtte-
sen nyújt védelmet a gazdáknak az időjárási 
kockázatok anyagi enyhítésére. 
 Több gazdától hallottuk, hogy a biztosí-
tás kidobott pénz, mert nem fizetett a bizto-
sító, amikor kár keletkezett, pedig 2018-ban 
a biztosítók több mint 4,8 milliárd forintot fi-
zettek ki a gazdáknak az anyagi károk eny-
hítésére. (Forrás: Agrárgazdasági Kutató 
Intézet.)
 A nem megfelelően megválasztott biz-
tosítás tényleg lehet ablakon kidobott pénz. 

Ezért fontos, hogy a gazda meglévő tapasz-
talatait részletesen átbeszéljék és minden 
számára fontos rész bekerüljön a feltételek 
közé, amire neki szüksége lehet. Találkoz-
tunk olyan esettel, amikor olyan feltételekkel 
kötötték meg a biztosítást, hogy csak 20 % 
feletti üzemi károk esetén fizetett a biztosí-
tó. És itt fontos kiemelni azt is, hogy üzemi 
szinten fogja nézni a kárszakértő a veszte-
séget, nem csak az érintett területre. 

Milyen nagyságú területnél  
érdemes biztosítást kötni?
Minden olyan területnél, ahol rosszul érinte-
né a kieső bevétel, ha elveri a jég vagy a vi-
har a termést. A kamara tájékoztatása sze-
rint sajnos a 100 hektárnál kisebb gazdaságok 
jelentős többsége nem rendelkezik semmi-
lyen biztosítással. Érdemes a kisebb terüle-
teket is biztosítani. Kisebb gazdaságoknak 
nagy terhet jelent, hogy az éves biztosítá-
si díjat most kell kifizetnie és a támogatást 
csak év végén kapják meg. Szerencsére van 
olyan lehetőség, hogy negyedéves díjfizetést 
válasszon a gazda, és még az is megoldható, 

hogy a biztosítási díj legnagyobb részét csak 
az utolsó negyedévben fizesse be.

Mikor érdemes  
megkötni a biztosítást?
Minél előbb, annál jobb. Tavaszi fagy esetén 
például április 1-je utáni károknál már fizet a 
biztosító. Érdemes még a gazdasági munká-
latok előtt megkötni, mert utána minden bi-
zonnyal kevesebb idő lesz ezzel foglalkozni.
 Készüljön fel időben a mezőgazdasági sze-
zonra és védje bevételét a szélsőséges időjá-
rás okozta károk ellen. Az ideális megoldás 
megtalálásához szakmai segítséget nyújtunk. 
Keresse bizalommal a Dorado XXI Biztosí-
tási Alkusz Kft-t!  (x)

Hogyan védekezhetnek a gazdák az egyre  
szélsőségesebb időjárás okozta károk ellen?
A mezőgazdasági károk  
eny hítésére egyedülálló  
tá mogatási rendszer van Ma- 
gyarországon és még így sem  
él mindenki a lehetőséggel. 

Tel.: 06-20/376-5828, 06-20/339-9924
Cím: Üllő, Pesti út 41.
E-mail: info@doradoxxi.hu,
Web: doradoxxi.hu

DORADO XXI.  
Biztosítási Alkusz Kft.

Húsvét közeledtével egy extra ajánlatot kínálunk: 
jelentesse meg hirdetését a Vecsési Tájékoztató 

MÁRCIUSI LAPSZÁMÁBAN és   
kedvezményt adunk az árból! 

Hirdetési szándékát legkésőbb március 10-ig  
jelezze a 06-30/698-3976 telefonszámon vagy a 
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu e-mail címen! 

EGÉSZ ÉVRE ÉRVÉNYES AKCIÓS MEGJELENÉSEK: 6 lapszámban való  
megjelenés esetén 20 % kedvezményt, 12 lapszámban való  
megjelenés esetén 30 % kedvezményt adunk a hirdetések árából.

VECSÉSI  
TájékoztatóHIRDESSE VÁLLALKOZÁSÁT -ban

10 %
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INFORMÁCIÓK

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.

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
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Címlapfotó: Kállai-Tóth Anett
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-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

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

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

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

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  
alpolgármester (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. 

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

Polgármesteri Hivatal: 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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – február 24-ével 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 2-ával,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – március 9-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – március 16-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  március 23-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – március 30-ával,
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 (fiókiroda): 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 Nonprofit 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.petofivecses.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes



Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

2220 Vecsés, Fő út 166. 
Tel/Fax: 06-29-350-431
Mobil:06-70-318-82-06
Email: csavar.csapagy@upcmail.hu

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  Redőnyöket és árnyékolókat gyártunk.
•  Minőségi nyílászárókat építünk be.
•  Mindent megjavítunk!
•  Minőségi alapanyagokkal dolgozunk.
•  VALÓDI GARANCIÁT vállalunk.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!VECSÉSEN  

10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!


