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AJÁNLÓ
„Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.”
Kányádi Sándor:
Két nyárfa (részlet)

ÁTADTÁK AZ ÚJ
KÖRFORGALMAT,

biztonságosabb és gyorsabb
lett a repülőtér megközelítése

köszöntése

Vecsés Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Hivatala szeretettel meghívja azokat a házaspárokat, akik
idén ünneplik házasságkötésük 25., 50., 60. vagy 65. évfordulóját.
(Azokat a párokat is várják az ünnepségre, akik nem
Vecsésen kötöttek házasságot, de városunkban élnek.)

Az ünnepséget megnyitja Huszka Mihály plébános.
A házaspárokat köszönti Szlahó Csaba polgármester
és Füleki Lívia anyakönyvvezető.
Az ünnepség november 28-án 15 órakor kezdődik a Jézus Szíve
Római Katolikus Templomban, mely után ünnepi vacsorára várják
a házaspárokat a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

Részvételi szándékukat személyesen jelezhetik a polgármesteri hivatalban
augusztus 24. és november 6. között, Füleki Lívia anyakönyvvezetőnél.

„Kell még egy szó, mielőtt mennél,
Kell még egy ölelés, ami végig elkísér,
Az úton majd néha, gondolj reám,
Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.
Nézz rám, és lásd, csillagokra lépsz,
Nézz rám, tovatűnt a régi szenvedés.
Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény,
Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz…”

Vecsés Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és Családját az augusztus 20-ai
Szent István napja alkalmából
rendezendő ünnepségre.

(Honfoglalás – részlet)

Helyszín:

Szent István tér
2020. augusztus 20. 10 óra
• Térzene: Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Fúvószenekara
• 10.00 Himnusz
• Ünnepi beszédet mond Kovács Márton
önkormányzati képviselő

•
•
•
•
•

Műsor
Ünnepi ökumenikus ima
Új kenyér megáldása
Kenyérosztás
Szózat

A városi ünnepség megrendezése függ az éppen aktuális járványügyi helyzettől, a programváltozás jogát fenntartjuk!

Fotó: Budapest Airport

Jubiláló
házaspárok
Július elején adták át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. termináljához vezető
új körforgalmat, amely egyszerűbbé és biztonságosabbá tette a terminál megközelítését. A repülőtér közúti megközelítésének
fejlesztését célzó projekt keretében számos
egyéb fejlesztési elem is megvalósult – derült ki a Budapest Airport közleményéből –,
például a kerozinlefejtő állomás bővítése, a
tűzivízgépház felújítása és egy új transzformátorállomás létesítése. Ami azonban Vecsés szempontjából talán érdekesebb, hogy
folyamatban van egy kerékpárút kiépítése
is, amely a Market Centráltól a 2. Terminálig biztosít összeköttetést, és várhatóan
jövő év első felében készül el.
A kétsávos, úgynevezett turbókörforgalmat
úgy alakították ki, hogy a 2. Terminál növek-

vő utasforgalmát, illetve a Cargo City felé kanyarodó teherforgalmat egyaránt hatékonyan
kiszolgálja – olvasható a közleményben.
A körforgalom egymilliárd forintból valósult meg, a költségek 85 százalékát az
Európai Unió utólagos támogatás formájában téríti meg, egy átfogó, földi oldali repülőtérfejlesztési projekt keretében.
A repülőtér területén további fejlesztések
is történnek: készül a Budapest Airport új
főportája és a hozzá kapcsolódó szervízút
felújítása, bővítése, amely csatlakozni fog
a vecsési kettős körforgalomhoz. A beruházás keretében valósul meg az említett
kerékpárút is, amely a vecsési kettős körforgalomtól a Holiday parkolóig és az új főportáig biztosítja a kerékpáros közlekedést.
VT info

Augusztus közepére készülhet
el a Rózsa utca
Ugyan lapzártánk napján, július 17-én már
az aszfaltréteget terítették a Rózsa utcában
az RBM Úttechnika Kft. munkatársai, de a
hivatalos nevén „vízgerinccsere utáni út- és
egyoldali járdarekonstrukció” teljes befejezéséig augusztus közepéig még várni kell
– tudatta lapunkkal Finta Zoltán, a kivitelezést végző cég vezetője.
A munkálatok az útburkolat felbontását
követően a vízgerincvezeték és a lakossági vízbekötések cseréjével kezdődött – ezt
a DPMV Zrt. munkatársai végezték –, ezt
követően került sor a Fő út–Vigyázó Ferenc
utca közötti 300 méteres útszakasz teljes szerkezetcseréjére.
Az útépítés lapzártánk után a gépkocsibeállók javításával, a szikkasztóárkok újraprofilozásával és az utca páratlan oldalán
lévő járdájának a felújításával folytatódik. V.

Veszélyeztetik a közlekedés biztonságát,
akik akadályokat raknak a közterületre
Vecsésen is több ingatlan előtt találkozhatunk közterületre
kihelyezett akadályokkal – jellemzően sziklákkal, nagyobb
kődarabokkal –, melyekkel általában az ingatlanjuk előtti
parkolást szeretnék megakadályozni a tulajdonosok.

E

z a módszer nem helyes, jogszabályba ütközik, emellett önkormányzati
rendelet és a KRESZ is tiltja. Nem
csak köveket, sziklákat, korlátokat, gumiabroncsokat nem lehet az útpadkához közel elhelyezni, növényeket, fákat sem lehet közvetlenül az út mellé ültetni, mert a kilátást
és a manőverezést egyaránt zavarják, ezáltal a biztonságos közlekedést veszélyeztetik.
Arról nem beszélve, hogy egy engedély nélkül kihelyezett szikladarab jelentős károkat
okozhat a gépjárműben, de például egy kerékpáros is súlyos sérüléseket szenvedhet, ha
egy ilyen akadály miatt elesik. Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása a tu2020. július
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lajdonos feladata, így a felelősség is az övé,
ha baj történik az engedély nélkül kihelyezett akadályok miatt. Sziklák, kövek kihelyezésére pedig engedélyt sem adnak. Virágládák kihelyezésére van lehetőség, de

csak a vonatkozó jogszabályok betartásával és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehetséges.
A városi honlapon olvasható, hogy Vecsés területén a polgármesteri hivatal közbiztonsági és környezetvédelmi osztálya ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát,
ennek keretében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. A
közbiztonsági és környezetvédelmi osztály
munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy az
engedély nélkül elhelyezett tárgyakat távolítsák el az utak széléről, a közterületről, és
igény szerint szerezzék be a szükséges engedélyeket. A jogszabályellenes vagy engedély
nélkül kihelyezett tárgyak miatt a közterület-felügyelők figyelmeztethetnek és bírságolhatnak. Az engedély nélkül kihelyezett
tárgyakat az önkormányzat egy telephelyre begyűjti, melyet csak a bírság befizetése
V.
után kaphatnak vissza.
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HÁROM HÓNAP UTÁN
Testületi ülésről
jelentjük

ülésezett újra a képviselő-testület

A testületi ülés legfontosabb
napirendi pontja a tavalyi év
gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadása volt.

M

agyarország Kormánya március 11-én az egész ország területére vészhelyzetet hirdetett, melyet június 18-án oldottak fel. Ezalatt nem
ülésezhetett a képviselő-testület, és a bizottsági ülések is elmaradtak. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolta. Ebben az időszakban a halaszthatatlan ügyekben összesen 3
rendeletmódosítás és 21 polgármesteri határozat született, melyek előkészítő anyagait minden esetben megkapták a képviselőtestület tagjai és az érintett bizottságok. A
vészhelyzet feloldását követően az első testületi ülést június 30-án tartották. Az ülés
a szokásokhoz híven most is a polgármesteri beszámolóval kezdődött.
Szlahó Csaba tájékoztatta a képviselőket
a Rózsa utca Fő út és Vigyázó Ferenc utca
közötti szakaszának felújításáról. A közbeszerzési eljárást elnyerő RBM Úttechnika
megkezdte a munkálatokat, a beruházás munkaterületének átadása június 25-én megtörtént. Ezt megelőzően a DPMV Zrt. szakemberei elvégezték az ivóvízhálózat cseréjét.
Eredményes volt a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat Grassalkovich Antal Általános Iskola konyha- és étkezőbővítés tárgyában indított közbeszerzési
eljárása. A kivitelezést a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Kraft-Tech Épületgépészeti Kft. végezheti el, nettó 84,9 millió forintért. A beruházás az őszi iskolakezdésre
készülhet el.

Jelenleg is zajlik a Bálint Ágnes Kulturális Központ lelátóinak és színháztermének
aljzatburkolat-cseréje. A ház munkatársai
több hasonló intézményben tájékozódtak az
alkalmazott megoldásokról, az összegyűjtött
tapasztalatok alapján a Wood Mobil Kft.-vel
szerződtek a kivitelezésre. A tervek szerint
az őszi kulturális rendezvényeken már megújult környezet fogadja a kulturális központ
közönségét.
Az elmúlt hónapokban több forgalomlassító küszöböt építettek a város forgalmasabb
útjain és kereszteződéseiben. Új fekvőrendőrökkel találkozhatunk a Nagysándor József.
utca–Arany János utca kereszteződésében,
a Wass Albert utcában (2db), a Halmi utcaKikindai utca, a Halmi utca–Előd utca, a
Károly utca–Álmos utca, a Budai Nagy Antal utca–Lázár Vilmos utca kereszteződéseiben, illetve az Arany János utcában a Dózsa
György utca–Bercsényi utca közötti szakaszon (1 db) valamint a Kakucsi úton (1db).
Járdafelújítások is történtek az elmúlt két
hónapban – tájékoztatott a polgármester –,
a Telepi út egy szakaszán és a Zrínyi utca
Arany János utca–Apaffy utca, illetve a Budai Nagy Antal utca–Apaffy utca közötti
szakaszain is viakolor burkolatra cserélték
az elöregedett betonjárdákat. A Külső gyáli úton a 4602 jelű útnál szalagkorlátot helyeztek ki a balesetek elkerülése végett.

kívüli gazdasági helyzet a vecsési lehetőségeket is átírta. A tavalyi év és az idei évkezdet még egészen más képet mutatott, amikor
még nem volt látható Európában az a gazdasági válság, amit a koronavírus idézett elő.
– Ennek sajnos Vecsésre nézve is negatív
hatásai vannak, városunk is jelentős anyagi
erőforrásoktól esik el a nem várt helyzet miatt. Várhatóan nem úgy teljesülnek a bevételeink, ahogyan év elején gondoltuk, a legrosszabb forgatókönyv szerint mintegy 1,5
milliárd forintos kieséssel kell számolunk.
Az óvatosság elve alapján ezért megváltoztattuk a bevételeink mértékét, mert úgy gondoltuk, hogy a város kiegyensúlyozott működése a legfontosabb. Ennél fogva számos
olyan kiadást levettünk, amelyet szerettünk
volna fejlesztésként megvalósítani. Bízunk
benne, hogy ha lesz is második hulláma a
járványnak, az nem dönti le a lábáról a hazai gazdaságot, és év végére már némi javulást tapasztalhatunk – mondta Szlahó Csaba
polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban. (A zárszámadással részletesebben foglalkozó írásunkat az 5. oldalon olvashatják.)

Tovább csökkent
a bűncselekmények száma

A képviselő-testület elfogadta a Vecsési
Rendőrőrs 2019. évi szakmai beszámolóját.
A statisztikai adatokból kiderült, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is csökkent a
Elfogadták a zárszámadást
városban elkövetett bűncselekmények száA testületi ülés legfontosabb napirendi pont- ma. A testületi ülésen részt vett Körmöndi
ja a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról Bernadett rendőr őrnagy, a Vecsési Rendőrszóló rendelet megalkotása volt. Az előter- őrs vezetője, és Csipler Norbert rendőr alezjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, a redes, a Monori Rendőrkapitányság megbídöntés meghozatalát szakértői vélemény is zott vezetője. (A Vecsési Rendőrőrs elmúlt
segítette. Az elmúlt év költségvetési eredmé- évben elért eredményeivel foglalkozó íránye messze túlszárnyalta a korábbi évekét, de sunkat a 7. oldalon olvashatják.)
a koronavírus-járvány miatt jelentkező rend-

Nagyon jó éve lett volna
Vecsésnek, de a koronavírus-járvány közbeszólt
Az elmúlt évekhez viszonyítva is kimagasló gazdasági eredménnyel zárta
Vecsés Város Önkormányzata a 2019-es évet. Idén közel kétmilliárd forintot
jutott volna fejlesztésre, ha időközben nem bénítja meg a gazdaságot a
koronavírus-járvány. A tavalyi költségvetés zárszámadásának részleteiről
a Gazdasági Bizottság elnöke, Alattyányi István tájékoztatta lapunkat.

G

azdasági szempontból
még nem zárt olyan jó
évet az önkormányzat,
mint amilyen a 2019-es esztendő volt. A teljesült bevételek főösszege 9 milliárd 524 millió 751
ezer forint volt, a kiadásoké pedig 6 milliárd 686 millió 77 ezer
forint. Jól látszik, hogy a két öszszeg közötti különbség meglehetősen nagy, 2 milliárd 838 millió
673 ezer forint, melyből a feladattal nem terhelt pénzeszköz összesen 1,8 milliárd forint. Ennyit fordíthatott volna fejlesztésre idén a
város, de sajnálatos módon a koronavírus-járvány miatt az önkormányzat 2020-as bevételeiben
jelentős kieséssel kell számolni,
ezért lényegesen szűkebb pénzügyi mozgástere lesz Vecsésnek
– tudtuk meg Alattyányi Istvántól.

A vártnál 1,35 milliárddal
alacsonyabb lehet
az iparűzésiadó-bevétel

rintra kalkulált bevételt. Az önkormányzati helyiségek tartós
bérbeadásánál 1,5 millió forinttal kevesebb bevételre számíthat
az önkormányzat, ekkora összeget engedtek el a bérleti díjakból
a pandémia idején, ezzel is segítve a vállalkozásokat. Emellett az
intézmények dologi kiadásait 10
százalékkal, a sportcélú kiadásokat pedig 30 százalékkal csökkentette az önkormányzat.
– A költségvetés stabilitásának megőrzése miatt a kivezetett összegek meghatározásakor negatívan gondolkodtunk
és inkább alulterveztük a bevételeinket. Az ipar űzésiadóbevételeinkkel kapcsolatban talán októberben láthatjuk a valódi
képet, mert a feltöltésre szeptember végéig kaptak haladékot
a vállalkozások. Ha szükséges,
akkor természetesen újra módosítjuk a költségvetést – mondta az önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban a gazdasági
bizottság elnöke.

Három vecsési intézmény élére választott
vezetőt a képviselő-testület. A leadott pályázatok alapján a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetésével Vargyasné Bakonyi Ildikót,
az óvoda korábbi helyettes vezetőjét bízták
meg. A Róder Imre Városi Könyvtár élére
Vadászi Máriát választották, míg a Vecsés
és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményvezetői pozícióját Tárnokiné dr. Törő Krisztina nyerte el.
Mindhárom intézményvezető öt évre szóló
VT info
megbízást kapott.
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A Sándor tanyai sportcentrum parkolójának és belső
úthálózatának kiépítésére
40 millió forintot különített el
a városvezetés. Ez az összeg
az önkormányzatot terhelő
önrész, a beruházás további
költségeit taotámogatásból
finanszírozzák.
vonni. A fennmaradó összeget
útépítésre, útfelújításra, karbantartásra, járdaépítésre, zöldfelületek kezelésére fogjuk fordítani, egy kisebb összeget pedig az
intézményi felújításokra biztosítunk – árulta el az elnök.

Nem tudni, milyen
lesz a következő év

A költségvetés stabilitásának
megőrzése érdekében a képviselő-testület 1,35 milliárd forintot vezetett ki az iparűzésiadóbevételből. Ekkora lesz az az
összeg, ami várhatóan nem folyik be idén a költségvetésbe. A
gépjárműadóval sem számolhat a
városvezetés, a mintegy 100 millió forintos tételt az állam vonja el
a koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetre
hivatkozva. Emellett kivezették
az ingatlaneladásokból származó közel 100 millió forintos tételt,
az idegenforgalmi adóból szár- Maradtak források
mazó 20 millió forintos bevételt, fejlesztésre
illetve a bírságokból és pótlékok- A rosszabb hírek dacára azért poból befolyó mintegy 8 millió fo- zitívumokról is beszámolhatunk:

Kinevezték az intézményvezetőket

Sportcentrum

maradtak források fejlesztésekre, még ha nem is olyan mértékben, ahogyan azt zárszámadási
eredmény mutatta.
– Örömteli hír, hogy maradt annyi feladattal nem terhelt pénzmaradványunk, amely
megengedi, hogy beruházásokat végezzen az önkormányzat. Erre a célra idén mintegy
350 millió forintot tudunk fordítani. Ebből az összegből képeztünk egy 100 millió forintos
pályázati céltartalékot, amely
azért nagyon fontos, mert ebben
a meglehetősen nehéz gazdasági helyzetben elsősorban azok a
beruházások élveznek prioritást,
amelyek esetében pályázatok útján pluszforrásokat tudunk be-

Támogatás
Civil szervezetek támogatására 6 millió forintot különített el a zárszámadásban
az önkormányzat, faápolásra és fakivágásokra pedig 5
millió forintot. A nyári étkeztetés is biztosított, a 70 éven
felülieknek pedig továbbra sem kell fizetniük szemétszállítási díjat.

Az előrejelzések alapján a
következő év sem lesz sokkal könnyebb, iparűzési adóból várhatóan jövőre is kevesebb folyik be a tervezettnél.
Alattyányi István kiemelte,
hogy a gépjárműadót teljes egészében elvonja az állam, így
azzal továbbra sem lehet tervezni. Emellett a szolidaritási
hozzájárulás mértéke is emelkedni fog, az első számítások
szerint jövőre – a befolyt iparűzési adó mértékétől függően –
akár 700 millió forintot is befizethet az állami kasszába a
vecsési önkormányzat. Ezzel
szemben jó hír, hogy amit eddig zöldfelület-kezelésre, közvilágítás- és útkarbantartásra
és egyéb felújítási munkákra
a város magas adóerő-képessége miatt normatív támogatásként nem fizetett ki az állam, ha a kormány úgy dönt,
jövőre mégis befolyhat a városi
költségvetésbe. Fontos volna a
városra nézve kedvező döntés,
hiszen nem kevés pénzről, közel 380 millió forintról van szó.
– A város gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében
akkor is óvatosnak kell lennünk, ha az év második felében jobban alakulnak majd a
bevételeink. Elsősorban arra
kell törekednünk, hogy tartalékot képezzünk, hiszen most
még nem lehet tudni, hogy gazdasági szempontból milyen lesz
a következő év. Varga Norbert
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Idén is támadnak
A SZÚNYOGOK
– A SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL BŐVEBBEN
Ahogy országszerte, úgy városunkban is igen kellemetlen és zavaró tényező a szúnyogok jelenléte. A természetben is megtalálható
szúnyogriasztók – mint a fecskék, denevérek – egyre inkább
kevésnek bizonyulnak. Különböző rovarirtó szerekkel rövidtávon
is védekezhetünk ellenük, de vajon mit tehetünk még? Erről és a
városban történt és tervezett szúnyoggyérítésekről Rózsa Balázst,
a közbiztonsági és környezetvédelmi osztály vezetőjét kérdeztük.

J

úlius 1-jén már volt egy
szúnyoggyérítés Vecsésen, van tervben további?
– Igen. Július 13-án lesz a következő, ha megfelelő időjárási
körülmények lesznek. További
gyérítés is van a tervben, ezek
időpontját nagyban befolyásolja az előzők hatásossága. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
helyzetet, és ha szükséges, újabb
földi úton történő szúnyoggyérítések lesznek.

– Az előző gyérítés után több
visszajelzés érkezett, miszerint
nem volt elég hatékony, az autó
nem ment be minden utcába,
többen pedig a légi gyérítést tartanák célravezetőbbnek.
– A földi kémiai gyérítés,
vagyis a szúnyogirtó szer gépkocsiról, füsttel való alkalmazása hatékonyabb, mint a légi
úton történő irtás. Tavaly valóban hatékonyabbnak tűnhetett, mert akkor még engedélyezett volt a légi kémiai irtás
is, azonban az EU ezt 2020-tól
betiltotta. Csak egy bizonyos
baktérium által termelt, fehérjetartalmú készítményt lehet levegőből szórni, ami csak a ki nem
kelt szúnyogegyedekre van hatással. Szakemberek véleménye
alapján Vecsésen nem indokolt
6

ez a fajta irtás, hiszen nincs jelentős mennyiségű tó, folyó, patak, lápos rész, így a hatásfoka
jelentéktelen lenne. Így marad a
földi kémiai gyérítés, ami a kifejlett szúnyogokra van hatással.
Mi is jobban örülnénk a légi irtásnak, hiszen egyszerűbb, nem
kell jelen lenni az önkormányzat munkatársainak, és a tévhittel ellentétben az ára megegyezik a földi gyérítéséével.
A lakosságot biztosíthatom,
hogy az autó minden utcába ment
és a jövőben is így lesz. GPS-navigáció segítségével, illetve helyi

kollégáink kíséretében járta végig Vecsés utcáit, és mindenhol
alkalmazták az irtószert. Este
kilenc óra körül szoktunk kezdeni, napnyugta után, minden
alkalommal éjszakába nyúlóan,
hajnalig járjuk az utcákat, illetve az intézmények (óvodák, iskolák) udvarára, a sportpálya területére is bemegyünk. A cégnek
és a résztvevő kollégáinknak is
az az érdeke, hogy minél hatékonyabb legyen a gyérítés.
Előfordul, hogy egyes utcákban hamarabb szétoszlik a füst,
míg a szűkebb utcákban tovább

Gyérítések idején tartsuk be
a javasolt óvintézkedéseket!
A készítmény a levegőbe kijuttatott csekély menynyiségben (0,6 liter/hektár)
kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem
veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak azonban javasolják, hogy a szabadban tárolt
gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a
kezelés napján gyűjtsék ösz-

sze vagy takarják le. A kezelés idejére és az azt követő
egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani
és a külső levegőt bejuttató
mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A
kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás
előtt ajánlott megmosni. A
kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni
nem szabad.

RENDEZVÉNY

megmarad. A szétterülést a légmozgás nagyban befolyásolja.
Az irtást végző cég munkatársai a légmozgást, légnyomást is
folyamatosan figyelik, hogy a
lehető legkedvezőbb feltételek
mellett teljesüljön a gyérítés. Az
autó nagyjából 20-30 km/h sebességgel halad az utcákban.
– Tehát 100 %-os hatékonyságú
megoldás, ami engedélyezett is,
jelenleg nincs. A lakosság tud
segíteni annak érdekében, hogy
kevesebb legyen a szúnyog?
– Igen! Nagyon fontos, hogy
udvarunkban és az utcaszakaszokon számoljuk fel a pangó
vizeket, mint az esővíz-elvezetők, árkok. Sok helyen teljesen
megszüntették a vízelvezető árkokat, ezért egy-egy helyen felgyülemlik a víz. A szúnyoglárvák megjelenhetnek továbbá
fedetlen víztározókban, hal nélküli kerti tavakban, elhanyagolt
medencékben. A víztározókba
tehetünk egy evőkanál étolajat,
így mivel az hártyát képez a víz
felszínén, nem tudnak benne kikelni a lárvák. A medencéket is
érdemes lefedni, ha nem használjuk, illetve gondoskodni kell
a megfelelő klórtartalomról, akkor ugyanis nem tudnak életben
maradni benne a szúnyoglárvák.
Reméljük, sikerült pontosabb
képet kapni a helyzetről, talán
megértjük, mennyire fontos
most is az összefogás és a fegyelmezettség. Az önkormányzat a
Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó
közreműködésével a Kispatak
Tanösvény mentén madáretetőket és -odúkat helyezett ki. Ezt
megtehetjük otthonainkban is,
hogy természetes úton is igyekezzünk megakadályozni a szúnyogok további szaporodását.
Figyeljünk továbbá a javasolt
tanácsokra, kiegészítve és hatékonyabbá téve ezzel a szúnyoggyérítést. Közös problémánk a
szúnyoginvázió, melynek felszámolásából mindenki kiveheti a részét. Az önkormányzat
továbbra is figyelemmel kíséri a
szúnyoghelyzetet és megteszi a
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél kevesebb
legyen a számuk és minden vecsési lakos élvezhesse a kertben, teraszon, erkélyen töltött
időt.
Balogh Barbara
Tájékoztató
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IDÉN LENNE 20 ÉVES
a Vecsési Káposztafeszt
Június 18-án megszűnt a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet, helyette életbe
lépett a járványügyi készültség. A kormány korábban kilátásba helyezte, hogy augusztus 15. után már 500 fő fölötti rendezvényeket is lehet rendezni, de a környező országokban emelkedő koronavírusos esetszámok miatt most a fokozott elővigyázatosságra
figyelmeztetnek. Hogy megtarthatók-e a nagyobb zenés, táncos rendezvények, arról a
helyzet mérlegelését követően július végén dönt a kormány, ezért lapzártánk napján
(július 17.) még bizonytalan, hogy megrendezheti-e a város a jubileumi fesztivált.

A

z idén 20 éves fesztiválra hosszú hónapok óta készül a szervezőbizottság. Ha nem szól közbe a koronavírus járvány, akkor a rendezvény mindkét
napja kezdődhet: szombaton egy tradicionális sportot, a bothúzást ismerhetik meg az érdeklődők, bemutató és verseny keretein belül.
Vasárnap Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló látogat el a fesztiválra és megmozgatja majd a látogatókat.
Az idei fesztivált – tekintettel a 20. évfordulóra – szeretnék még színesebbé, izgalmasabbá varázsolni a szervezők. A szombati nap
bővelkedne a programokban: stand up műsorral léphet Badár Sándor színész, humorista,
majd egy karibi tánccsoport veheti át a színpadot, hogy latin dallamokkal kísérve mutassák be produkciójukat. Halász Judit vendége
lenne az idei Káposztafesztnek, gyermekdalaival kicsiknek és nagyoknak is örömet szerezve. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven
a szombat este a retro jegyében telhet: Csepregi Éva, Zoltán Erika és DJ Dominique dalaira, ritmusaira is szórakozhatunk.
Az est fő fellépője egyelőre titok, vagy
nevezzük inkább meglepetésnek, mindenesetre izgatottan várjuk ki lehet a szombati
nap sztárfellépője!
Vasárnap Katus Attila után a Jamland
Hiphop Tánciskola lelkes táncosait léphetnek
2020. július
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színpadra. A gyerekeket ezen a napon
a nagy népszerűségnek örvendő Alma
együttes örvendeztetné meg egy koncerttel.
Este ismét sztárfellépőre számíthatunk, azonban még
kicsit izgulnunk kell,
ahogy a szombati
koncert miatt is. A
tervek szerint a meglepetészenekar után
a sörsátorban remek
hangulattal várja majd az érdeklődőket a
Brunner Zenekar.
Természetesen a hagyományokat szem
előtt tartva számos kiegészítő programmal
is készülnek a szervezők: a Heimatmelodie
színpad idén is egész napos sramli és polka
ütemekkel készül a szórakoztatásra, illetve a sétáló zenekarok játékára is lehet számítani.
Idén is nagy érdeklődés övezi a főzőversenyt, ahol baráti társaságok mérethetik
meg egymással főzőtudományukat. A zsűri elnöke szombaton Növényi Norbert, vasárnap pedig az elmúlt évekhez hasonlóan
Szőke András lesz.
A színpadon lesz még továbbá dirndlbemutató, vasárnap pedig a hagyományos
fesztiváli felvonulást is szeretnék megrendezni, melyen évről évre helyi óvodáink, iskoláink, civil egyesületeink, nyugdíjasklubjaink is részt vesznek. A felvonulást hosszas
készülődés előzi meg, mely a pedagógusok,
gondozók, szülők és gyerekek, illetve az
egyesületek csapatmunkájának köszönhető.
Sajnos úgy tűnik, idén a korábban nagy
népszerűségnek örvendő savanyítóüzemlátogatás nem tartható meg, azonban a szervezők kitalálták a megoldást: platós kocsin
bemutatják a káposzta savanyításának folyamatát, a vágástól egészen a taposásig, ami-

Parkolás és higiénia
Gyakorlati kérdések is felmerülnek az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva:
utazás, parkolás, mosdók száma.
A lakosság igényeit figyelembe véve a
szervezők idén több problémára is szeretnének megoldást találni. A tömegközlekedéssel érkezőknek jó hír, hogy a
Volánbusz idén sűrűbben, fél óránként
közlekedhet, illetve a helyi járat is folyamatosan róná az utcákat a fesztivál idején. Az autóval érkezőknek pozitív változás, hogy növelnék a parkolóhelyek
számát, idén a Lanyi egész területét alkalmassá szeretnék tenni a parkolásra,
így vélhetően a szabálytalanul parkoló
autók száma is csökkenne.
A higiénia szempontjából fontos változás lehet, hogy több mosdót helyeznének ki, melyek folyamatosan takarítva
lesznek, illetve kézfertőtlenítők is lesznek
kihelyezve a fesztivál területén.
be természetesen a közönséget is bevonják.
Egy igazi vecsési sváb hagyományt ennél
jobban nem is lehetne beépíteni a programba, izgatottan várjuk, hogy betekintést nyerhessünk a savanyítás folyamatába.
A Bálint Ágnes Emlékházban idén is színvonalas gyermekszínházakkal készülnek,
érdemes ellátogatni az előadásokra. Hogy
mivel? Természetesen a kisvonattal ajánljuk az utazást, amiből idén kettő is közlekedhet majd folyamatosan a két nap során.
A programok összeálltak, a szervezők már
eddig is rengeteg energiát fektettek a fesztiválba. Az elmaradt élmények mellett ezért
is sajnálnánk, ha le kellene fújni a rendezvényt. Bizakodva várjuk a július végi kormánydöntést, és reménykedünk benne, hogy
a koronavírus-járvány nem kap új erőre őszszel. Ettől függ, hogy szeptemberben találkozunk-e az Epresben.
Balogh Barbara
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Vecsésen járt
AZ ORSZÁG EGYIK LEGNEVESEBB
CSALÁDJÁNAK LESZÁRMAZOTTJA
Gróf Széchenyi Tímea
Szlahó Csaba
polgármesterrel

Gróf Széchenyi Tímeával a család küldetéséről, a Széchenyiörökség megőrzéséről és a történelmi gyökerek ápolásának
fontosságáról beszélgettünk.

G

róf Széchenyi István neve hallatán
legalább arra illik emlékeznie minden magyarnak a történelemórákról,
hogy az országért tett cselekedeteiért politikai ellenfele, Kossuth Lajos a legnagyobb
magyarnak nevezte. Akik jobban figyeltek
az órákon arra is emlékezhetnek, hogy nevéhez fűződik a nagy ívű reformokat tartalmazó Hitel című gazdasági mű megírása
(ehhez kapcsolódnak a Világ és a Stádium
című művei), a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, a Lánchíd, a vasút, a
gőzhajózás, a Nemzeti Kaszinó létrehozása, mindezek mellett sokat tett a sportért,
illetve a Nemzeti Színház ötletének felkarolásáért. Vele szemben tágabb családjáról
már sokkal kevesebbet tudunk, pedig bőven lenne mit felsorolni a rokonok nemzetünkért tett fáradozásai közül is. Azt pedig talán még kevesebben tudják, hogy a
Széchenyi-család leszármazottai ma is köztünk élnek, és egyre többet tesznek azért,
hogy méltó emléket állítsanak a Széchenyi-örökségnek, és fontos küldetésüknek tekintik, hogy azokon a területeken segítsék
az országot, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ezért hozták létre a Gróf Széchenyi Család Alapítványt, amely az alapítása
óta eltelt nem túl hosszú idő alatt máris sokat tett a magyar közösségért.
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– Nem mindennapos dolog, hogy a Széchenyi-család leszármazottja, egy igazi gróf teszi tiszteletét Vecsésen. Minek köszönhető
a látogatása?
– A Williams Televízió munkatársa, Földvári Tibor hívott meg a Háttér című műsorba.
Nagyon megörültem ennek a lehetőségnek,
szívesen jöttem Vecsésre, hiszen úgy gondolom, hogy ez a város fontos része Magyarországnak. A vecsési káposzta messze földön
híres, de emellett számos értéke van még a
településnek. Végül olyan jó hangulatban
telt a beszélgetés a stúdióban, hogy szinte
összebarátkoztunk a stábbal, rajtuk keresztül kerültem kapcsolatba polgármester úrral, aki meghívott a városházára. Beszélgetésünk apropója a Gróf Széchenyi Család
Alapítvány Stádium-díja volt, ezért a helyi
iskolák igazgatói is részt vettek a találkozón.
– Mivel foglalkozik az alapítvány és mit
kell tudni a Stádium-díjról?
– Az alapítványt öt évvel ezelőtt hoztuk
létre a testvéremmel, a gyermekeimmel és
a nagybátyámmal, gróf Széchenyi Gézával.
Róla sajnos nagyon keveset hallani, pedig
Magyarországon ő az egyetlen élő leszármazottja Széchenyi Istvánnak. Az alapítványt
azért hoztuk létre, hogy a családunk nevéért és ránk hagyott örökségért dolgozzunk.
A Széchenyi név sokkal többet jelent annál
ennek a nemzetnek, hogy veszni hagyjuk.
Ez az örökségünk, a múltunk, az identitá-

sunk, amit újra szeretnénk bevezetni a köztudatba. Emellett nagyon fontos megjegyezni,
hogy a Széchenyi-család mindig azt kutatta,
mire van szüksége a hazának? Többek között így lett akadémiánk, tűzoltóságunk, múzeumunk. Mi is ezt szeretnénk tenni, segíteni szeretnénk az országnak, mert úgy látjuk,
hogy több területen is baj van. Baj van például azért, mert a megfelelő kommunikáció
hiányában elfordultak tőlünk a fiatalok. Ezt
bátran merem állítani, hiszen négy gyermek anyukája vagyok, és bár én kommunikálok velük, ha szélesebb körben kitekintek,
akkor azt látom, hogy nem vesszük számításba a gondolataikat. Kicsit idegenkedünk
attól, amit csinálnak, gondolok itt a számítógépre és a mobiltelefonok nyomkodására, pedig ezeket az eszközöket mi adtuk a kezükbe,
ezért nehéz lenne elvenni tőlük. Ezzel együtt
kell élnünk és így kell megpróbálni magunk
mellé állítani őket, azzal a magasabb szintű
tudománnyal és gondolkodásmóddal együtt,
ami a fejükben van. Ha ezt nem tesszük meg,
akkor megteszi más, aminek már körvonalazódnak is a jelei. A Gróf Széchenyi Család
Alapítvány azért hozta létre a Stádium-díjat – melynek Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a fővédnöke –,
hogy az ifjak is hallathassák a hangjukat.
Két évvel ezelőtt minden magyar ajkú iskolát megkerestünk a Kárpát-medence területén, és arra kértük az intézményeket, hogy
regisztráljanak az alapítvány felületein, majd

Együtt a Széchenyi-család
megkértük őket, buzdítsák a diákjaikat arra,
hogy jelöljenek a Stádium-díjra olyan embereket a közélet, a művészetek és a tudomány
területéről, akik valamiért fontosak a számukra, és szerintük megérdemlik ezt az elismerést. A jelöltek nevét fényképpel és önéletrajzzal tesszük elérhetővé az alapítvány
honlapján, majd Széchenyi István születésnapján, szeptember 1-jén elindítjuk az országos szavazást, amely alapján eldől, hogy
kategóriánként kik kapják meg a díjat. Idén
– a koronavírus-járvány miatt – augusztus
10-ig állíthatnak jelölteket a diákok, a díjátadó ünnepség novemberben lesz. Úgy gondolom, ez egy nagyszerű dolog, egyrészt azért
mert Széchenyi Istvántól eredeztetjük, másrészt mert a diákság közreműködésével történik. Az elismerés pedig egy olyan erkölcsi
díj, ami örökre nyomot hagy az emberben.
Találkozásunk alkalmával úgy éreztem,
hogy a vecsési iskolavezetőkben megvan a
fogadókészség az együttműködésre, és partnerek lehetnek a kezdeményezésünkben.
Örülnék, ha a vecsési iskolákat megmutathatnánk az egész országnak, hiszen minél
többen vagyunk, minél több település és polgármester áll a kezdeményezés mellé, annál
több jó dolgot vihetünk véghez együtt.
– A Stádium-díj mellett az alapítvány Széchenyi tábora is az ifjúsághoz szól. Mit kínál ez a tábor a fiatalabb korosztálynak?
– A Széchenyi tábor keretében 5 éven
keresztül vittünk egy csapat gyereket az ország számos pontjára. Ők mostanra felnőttek, ezért jövőre új tábort indítunk, ahova a
kicsiket várjuk. Nagyon szép volt ez az öt
év, sok mindent tanultak a gyerekek, amit
továbbvihetnek a saját közösségükbe. A Széchenyi tábor egy ingyenes program, ami a
tiszteletről, a szeretetről, a kereszténységről,
és itt most nem arra gondolok, hogy minden
nap el kell járni a templomba imádkozni, hanem a keresztény életfelfogásra, a viselkedési normákról és arról a tisztességről szól,
ami szerintem az alapja annak, hogy rendben éljük az életünket.
2020. július

Tájékoztató

– Más területeken is munkálkodik az alapítvány, többek között a vállalkozók felkarolásával is foglakoznak.
– Az Év Széchenyi Vállalkozása Díj keretében immár ötödik éve díjazzuk a kis-,
közép- és nagyvállalatokat. Ezzel arra szeretnénk ösztönözni a magyar vállalkozókat,
hogy minél jobbak legyenek a saját szakterületükön. A Széchenyi-díjak átadására minden év szeptember 21-én kerül sor a Nemzeti Múzeumban, a program fővédnöke idén
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a pályázati anyagokat pedig
egy szakavatott zsűri bírálja el. Egyúttal
ezt a díjat is szeretném a vecsésiek figyelmébe ajánlani, a részleteket megtalálják a
www.szechenyicsalad.hu oldalon. Örülnék
neki, ha ebből a városból is minél többen jönnének és versenyeznének a díjért.

Gróf Széchenyi Tímea Johann Ender gróf
Széchényi Ferencről készített festménye mellett a Nemzeti Múzeum Széchenyi termében

amit én. Gudenus János, akiről mondhatom,
hogy jó barátom, családfakutatóként nagyon
sok információval rendelkezik a történelmi
magyar családokról, még a határon túl élőkről is, ezért a segítségét kértem a felkutatásukban. Tavaly már 200 család regisztrált és
jött el az emléknapra a Nemzeti Múzeumba.
Nagyon fontosnak tartom, hogy emlékezzünk az őseinkre, azokra a magyar családok– Az alapítvány rendezi meg a Történelmi ra, akik Mátyás király óta építették ezt az orMagyar Családok Emléknapját. Miért tart- szágot. Szerencsére egyre többen vagyunk,
ja fontosnak, hogy megemlékezzenek ezek- egyre többen örülnek ennek a programnak.
ről a családokról és összefogják a még élő
leszármazottakat?
– Napjainkra sokat változott a világ, jel– Ennek nagyon fontos szerepe van az lemzően kikoptak a nemesi címek a közéletemben. Az esemény gondolata édesapám tudatból. Mit jelent ma grófnak lenni, hohalála után fogalmazódott meg bennem. Ak- gyan éli az életet manapság egy grófnő?
kor azt gondoltam, hogy kellene valamit ten– Ez egy belső érték, amivel én megszünem az emléke megőrzéséért, hiszen amel- lettem és ezzel is fogok meghalni. Ez az én
lett, hogy az apám, a Széchenyi-család része örökségem, ezt kaptam a szüleimtől, és erre
is volt. Utána rájöttem, hogy itt nem csak ró- nagyon büszke vagyok. Nagyon sok feladatot
lam van szó, hanem egy egész országról, azon is jelent, amelyeket meg kell tennem. Fontos
belül sok családról, akik ugyanazt érezhetik, például, hogy jobb képet fessünk az arisztokratákról, hogy ne úgy gondoljanak ránk,
mint a kommunizmus ideje alatt. Amikor
ezt a képet feketére festették rólunk, akkor
A Gróf Széchényi Család Alapítványról
azt gondolták a családomról, hogy nem több
minden fontos információt megtalálegy pénzes, kártyázós családnál, akik szolnak a www.szechenyicsalad.hu internegákat tartanak. Pedig ők és a többi történeltes oldalon. Többek között olvashatnak
mi magyar család együtt építette fel ezt az
a Stádium-díjra jelölt személyekről, az
országot. Emellett tartást is ad, egyenes geÉv Széchenyi Vállalkozása Díjról, a Törtérincet, de arra is ösztönöz, hogy kijavítsam
a hibákat, hiszen minden ember, így én is hinelmi Magyar Családok Emléknapjáról,
és a családdal kapcsolatos egyéb érdebázok. De mindig vissza kell találnom abba
az identitásba, amit a szüleimtől örököltem.
kes információkról.
Varga Norbert

Az alapítványról
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Büszkeségeink,
a kitűnő tanulók
Hagyományainkhoz híven ismertetjük a város iskoláiban,
osztályonként kitűnő tanulmányi átlagot elérő tanulók névsorát. Gratulálunk a diákoknak, tanáraiknak és szüleiknek!

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
1.a: Babusa Richárd Krisztián, Bedőcs Zsombor Koppány, Béky Csongor, Boga Szilárd,
Dengel Áron Botond, Fenyves Fanni, Földesi Bence, Hursán Léna Anna, Karácsonyi
Gréta Panni, Kovács Gellért, Kovács Veronika, Molnár Hella Maja, Móré János Ábrahám, Tábi Brigitta, Vas Bence Zoltán. 1.b:
Kiválóan megfelelt tanulók „példás” magatartással: Bánszki Adél Jázmin, Dávid Noémi
Jázmin, Dornyák Liza, Éles Izabell, Fodor
Fanni, Hajbel Ádám, Huber Dorottya, Lehoczki Linett, Lipcsei Dávid, Molnár Benjámin Dominik, Papp Sára, Sándor Dóra. Kiválóan megfelelt tanulók „jó” magatartással:
Binda Veronika Katalin, Jobban-Nanaj Olivér, Kállai Gergő, Kovács Zétény.
2.a: Balogh Borbála Emília, Bojtos János,
Börcsök Kincső Réka, Demeter Dóra, Gáspár Csilla Dóra, Greff Patrik Tibor, Jámbor Heléna Eszter, Lehoczki Laura, Szabó
Áron Tamás, Szilágyi Balázs, Szűcs Tamás,
Tannous Nour, Teravágimov Vera, Tőke Nárcisz. 2.b: Czizmazia Tamás, Tóvári Norbert
Márton, Váradi Ádám, Velkei Boglárka.
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3.a: Bedőcs Boglárka, Buzás Borbála,
Dudás Anna, Farkas Hédi, Galambos Nóra,
Haluska Dalma, Homok Botond, László Tímea, Németh Benjámin Máté, Zsámár Dorka.
3.b: Koncsek Levente, Máthé Patrik Leonárd,
Nagy László, Négyesi Boglárka, Sztyehlik
Emma, Vígh Nina Natália.
4.a: Börcsök Csenge Anna, Greff Kendra
Jázmin, Hasse Nóra, Irha Adrienn, Kupcsó
Heidi, Molnár Petra Adrienn, Nagy Márton,
Sipos Kevin, Szász Magor Zoltán, Szilágyi
Janka. 4.b: Kozma Karola, Molnár Szandra, Sebestyén Léna, Kozma Karola (Egyházmegyei szavalóverseny, 3-4. korosztály
I. helyezett).
5.a: Hegedüs Réka, Knul Csenge, Mayer Kinga, Nyíri-Szabó Hanna. 5.b: Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz Barnabás,
Szlahó Anna, Tonk Máté.
6.a: Abonyi-Tóth Ábel, Szilágyi Kristóf, Szántó-Serege Noémi. 6.b: Cser János,
Brünner Noémi.
7.a: Gáspár Adrián. 7.b: Vecsey Rita.
8.a: Vass Dániel.
9.c: Cser Zsófia.
10.c: Antal Andrea, Niczuly Erik Márk,
Pesti-Geiger Viktor.
11.c: Magyarosi Szidónia, Mezőfi Babett
Márta.

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
1.a: Csizmadia Lili, Csurár Boglárka, Fekete Dóra. 1.b: Kiss Virág Luca, Tüske
Bendegúz, Ádám Léna, Stefán Károly, Szekeres Botond. 1.c: Islai Bence, Hetyei Jázmin, Szalay Gréta Roxána, Varga Kristóf,
Zentai Gergő.
2.a: Bodorkos Viktória, Erdei Réka, Gáspár Nikolett, Habarics Nóra, Sulan Márk. 2.b:
Csurár Barnabás, Erdősi Norbert, Horváth
Dóra, Rahovitzki Dóra, Zelenyánszki Sára.
3.a: Huszti Lóránt, Kaffai Balázs, Mogyorósi Márk, Tarsoly Levente. 3.b: Kató
Patrícia, Kis-Jakab Petra, Simon Anna,
Szlabodnyik Hanna, Szomolya Balázs, Tóth
Ivett, Tüske Lotti.
4.a: Balajti Nándor, Lengyel Blanka, Rákosi Dóra, Ozorai Bálint.4.b: Beleslin Tamara, Czeglédi Kata, Palkovics Gréta, CsászárDajka Donát.
5.a: Dudás Benedek, Győry Ágoston, Jurás
Petra, Kudrájcev Áron. 5.b: Barth Fanni Re-

Tanulj meg okosan
GAZDÁLKODNI

beka, Bárány Réka, Fias Máté, Nemesmagasi
Emília, Tóth Szilárd, Weiszháb Áron.
6.a: Porumb Laura Stefánia. 6.b: Bakos
Lili, Somodi Krisztina, Somodi Petra, Tüske Janka. 6.c: Szilágyi Csanád, Rákosi Balázs, Pichler Rudolf, Bihal Vince.
7.a: Fábián Péter, Kiss Eszter Emma, Pénzes Laura, Pollák Réka, Szilágyi Mátyás, Szórádi Anna, Vass-Bazsó Benedek. 7.b: Kató
Alexandra, Weiszháb Nóra. 7.c: Fényi Anna,
Horeczki Zsófia.
8.a: Bartha Bence, Harmath Flóra, Lengyel Zsombor, Lővei Lilla Virág, RónaiNemes Nóra, Tóth Eszter, Técsi József. 8.b:
Somoskövi Dóra, Danok Benedek.

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
1.a: Kátai Hédi, Kiss Kira Dorina, Kovács
Zalán, Matics Alexa Andrea, Piukovics Glória Médea, Szabó Alíz, Szűcs Dorina, Szűcs
Marcell, Vajda Hanna. 1.b: Kőrösi Alex, Mondok Botond, Szabó Léna Kira, Szász Fanni,
Zima Zorka Flóra.
2.a: Bartal Zorka, Bánkuti Barnabás,
Kerekes Emese, Pintér Eszter, Tóth-Mihályi Emma, Szöllösi Gergő, Molnár Olivér,
Stelczer Ádám, Vajó Gellért, Ruscsák Dominik, Öztürk Deniz. 2.b: Füzesi Dóra, Hajdu Bence, Jakab Alexander, Merkl Adél,
Novák Nándor, Pazicski Balogh Patrik,
Vinklárik Tamás, Zeke Alíz. 2.c: Balaskó
Hanna, Racher Alex, Kovacsinszki Alíz, Takács Kristóf, Tállai Zaránd, Tóth Bianka,
Horváth Benjamin, Tungalag Borte.
3.a: Fülöp Nikoletta, Nagy Bence, Sáfár
Lili, Szalai-Kiss Anna.
4.a: Dénes Tamara, Füzesi Fanni, Győrfi Milán, Szabó Eszter, Szalai Zsófia, Zajos Ivett. 4.b: Botor Dávid, Jancski Boróka,
Mondok Levente, Nagy Zalán, Péter Orsolya, Rajczi Attila, Szücs Dániel, Tokai Lili,
Vajó Zsombor. 4.c: Balás Elza, Bartal Bence, Ruszkai Dániel.
5.a: Deme Sára, Divéki Hajnalka, Madura
Zsanett, Piukovics Eszter. 5.b: Bakondi Bálint, Jablonkai Noémi, Juhász Boglárka,
Weidinger Fanni.
6.a: Albrecht Adél. 6.b: Dezső Dorottya,
Jancski Zétény, Stelczer Annamária, Sápi
Szonja.
7.a: Fodor Zsófia, Gergely Panna, Jánosa Noémi, Juhász Áron. 7.b: Divéki Ferenc.
Tájékoztató

2020. július

Az oktatásban is egyre nagyobb teret nyer a gyermekek
pénzügyi ismereteinek fejlesztése. Az alábbi írás
a Petőfi iskolások sikeréről szól. Gratulálunk!
8.a: Dóczi Zsófia, Kaminek Noémi,
Jablonkai Lívia, Palaics Patrícia, Rácz Annamária.

Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola
1.a: Czotter Alíz, Csekő Panna, Halász Dávid, Istók-Fenyvesi Bence, Lestyán Lóránd,
Mayer Dorottya, Prorok Péter, Szabó Bence, Szitai Botond, Tóth Konrád. 1.b: Antal Kata, Cetin Yusuf Berat, Dezső Áron,
Geszler Kamilla, Juhász Dániel, Kohr József Hunor, Tóth-Berényi Áron, Urgyán Fanni Dóra, Szira Zétény Zsombor, Varga Vivien, Zeitler Gergő.
2.a: Balogh Bertalan, Csiki Fanni, Darab
Zília, Eizen Benjamin, Hoksza Zsófia, Kuni
Bendegúz, Kurucz Lili, Majdanics Linda,
Monger Vivien, Sárdi Dorina, Zaroba Noémi. 2.b: Bakos Erik, Elekes Titanilla, Gulácsi Ármin, Hámori Hanka, Iván-Szilvási
Mihály, Pálmai Máté, Szabó Rebeka Imola,
Takaró Dávid, Teleki Tamara, Vakter Vince, Wieszt Roland, Zsichla Attila.
3.a: Istók-Fenyvesi Luca, Kéri Barna,
Schneider Lisanne, Seres Júlia, Tircsi Janka, Tóth Petra. 3.b: Böckl Liza, Butyka Flóra
Rebeka, Csabai -Virág Holli, Farkas Emma,
Farkasfalvi Réka, Kun Csenge, Süli Bence.
4.a: Frühwirth Áron, Haraszti Rita Pál,
Kaiser Ákos, Prorok Máté, Saska Ákos, Szili
Barnabás, Szunomár Solt, Tordai Péter István. 4.b: Badics Nóra, Elekes Leó, Frühwirth
Bence, Ghassemi Nejad Daniel, Holczer
Ádám, Martin Dániel, Somogyi Áron, Száraz Viktória Zoé, Wieszt Henrik Benedek.
5.a: Balogh Tímea, Tárnoki Bianka Lili,
Boros Nélia Dóra, Zeke Bálint. 5.b: Suszter
Csenge, Kohr Alíz, Ablonczy Anna, Szeghalmi Kata.
6.a: Kollár Maja, Borissza Laura, Frühwirth Hanna. 6.b: Bakó Anna, Bakó Nóra,
Juhász Luca. 6.c: Ari Lídia, Csányi Nikolett,
Varga Máté, Vintura Valentina
7.a: Kári Hanna. 7.b: Hidvégi Bettina,
Hidvégi Melinda. 7.c: Somogyi Marcell.
8.a: Saska Lilla, Fehérváry Csenge. 8.b:
Dobozi Panna, Megyeri Dóra, Szabó Laura,
Frühwirth Anna, Szabados Loretta, Kállai
Szonja. 8.c: Ari Zsófia, Lemli Levente, Szabolcsi Szonja.
2020. július

Tájékoztató

A

Magyar Nemzeti Bank szervezésében valósult meg a Pénziránytű
Alapítvány Pénzokos Kupa elnevezésű versenye, melyre háromfős csapatok regisztrálhattak. A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium két
csapata is elindult.
A 3 online fordulóból a korosztály legjobbjaként jutott tovább a Számoló Gepárdok (Hajbel Bence, Molnár Dominik, Mayer
Kinga – 5.a) gárdája. Ugyan idősebb korosztállyal egy mezőnyben versenyeztek, de nagyon szép eredményt értek el, bár az országos fordulóba már nem jutottak tovább.
A versenyre a Profi Befektetők csapata (Mayer Martin, Molnár Gergő, Gyebnár
Ádám – 7.a) megyei győztesként jutott tovább.
A karanténidőszak alatt el kellett készíteniük egy többoldalas esszét gazdasági témában,
számolásfeladatokkal kiegészítve. Mindezért
maximális pontot kaptak és az ország 10 legjobb csapata között versenyezhettek. Az országos döntő háromnapos volt, kieséses rendszerrel került megvalósításra: szerdán online
kvíz, csütörtökön videókonferencián keresztüli párbaj. A pénteki döntőn országos harmadik helyezést értek el, ahol még egy online
prezentációt is elő kellett adni. A döntőben
mind a három csapat nagyon felkészült volt,
olyan pénzügyi, gazdasági összefüggéseket
ismernek már, ami bizony nagyon hasznos
lesz felnőtt korukban is.

Vigyázz, kész, pénz!
A másik viadal a K&H Bank által meghirdetett Vigyázz, kész, pénz! versenye volt,
melyen már az elmúlt években is szép eredményt értek el a csapataink. Nem titok, a mieink voltak a favoritok.
Az online fordulókban sikerült mindkét
csapatnak maximális pontot elérni, mellyel
az országos verseny döntőjébe jutottak.
A Számoló Gepárdok (Tordai Gréta, Kovács Maja, Molnár Dominik, Hajbel Bence,
Mayer Kinga – 5.a) egy nagyon izgalmas és
összetett döntőben a legmagasabb pontszámot érték el és így országos első helyen végeztek az ötödik-hatodik osztály kategóriájában.
Másik csapatunk, a Profi Befektetők
– akik tavaly éppen csak lecsúsztak az or-

Számoló Gepárdok

Profi Befektetők
szágos fordulóról –, most taroltak! Toronymagasan a legjobb eredményt érték el, így
korosztályukban ők is elhozták az első helyet. Gratulálunk a 7.a: Gyebnár Ádám, Galambos Zsombor, Vanek Gábor, Mayer Martin, Molnár Gergő összetételű gárdájának.
Mayer-Timári Júlia elmondta, hogy a
Pénziránytű versenyre ő mentorálta a két
gárdát, a K&H-s Profi Befektetők csapatot
Molnár Dalmával készítették fel.
– Az online fordulón úgy tudtunk részt
venni, hogy teams-en keresztül minden csapattag ki tudta venni részét a munkából.
Mindkét versenyről elmondható, hogy rendkívül fejleszti a pénzügyi tudatosságot, de
szükség volt csapatmunkára és gyorsaságra is. A felkészülésre a gyerekek délutáni
szabadidejükből áldoztak, ugyanakkor ezek
mindig vidám alkalmak voltak, játszottunk
bankost, és sokat nevettünk a szituációs játékokon is, amikor például el kellett játszani egy férj-feleség beszélgetést arról, hogy
kössenek-e utasbiztosítást.
A diákok a versenyek alkalmából az iskola részére összesen 700 000 forint értékű
támogatást, utalványt szereztek!
szajan, fotók: Mayer-Timári Júlia
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40 ÉV UTÁN

A Szelidi-tónál táboroztunk
Két éve már jártunk itt,
és akkor megfogadtuk,
hogy még visszajövünk! A vendéglátóink
és az ott élő emberek
kedvessége, a tó szelíd
szépsége idén is nagy
hatással volt ránk.

Ugyan már jócskán benne vagyunk a nyárban, de a Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola igazgatójának tanévzáró gondolatai csak múlt havi
lapzártánk után jutottak el szerkesztőségünkbe. Fontosnak tartottuk, hogy
ha kissé megkésve is, de közöljük Horváthné Nedreu Klára írását, mert 40
munkával töltött év után úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, így a Halmi
suli igazgatójaként utoljára oszthatja meg gondolatait az olvasókkal.
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• TANÍTÓT
• NÉMET NEMZETISÉGI TANÍTÓT
Az iskola az Epressel szemben f e k szik, egy kellemes munkakörnyezetet biztosító, jól felszerelt épületben.
A közalkalmazotti béren felüli juttatások:
– cafetéria
– kiemelkedő munkáért évente kétszeri pénzjutalom
Érdeklődni a +36-30/668-6976-os
telefonszámon lehet.

E

J

únius végén 33 gyerekkel
indultunk útnak a Szeliditóhoz. A tábor végére egy
klassz kis közösségé formálódott az alsósokból és felsősökből
verbuválódott kis csapat. Voltak
rutinos táborozók, de néhányan
most próbálták ki először a táborozás adta élményeket.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, gyönyörű időnk volt, a víz
kellemes, így nagyon sok időt
töltöttünk a strandon. Sok színes program, közös játék tette
még élménydúsabbá és színesebbé a napjainkat.
Egy fazekasmester beavatott a
korongozás rejtelmeibe, megtapasztalhattuk, hogy nem mindig
úgy formálódik az agyaggombóc, ahogyan mi szeretnénk.
Kikocsikáztunk a közeli lovasfarmra, Bakodpusztára. Az
út kissé rázós és poros volt, a kocsisunk szavaival élve belepett
bennünket a „pusztapúder”, de
a táj szépsége és a lovasbemutató feledtette velünk az út kellemetlenségeit.
Egyik délután egy biofarmra
látogattunk el. Ez az út is kalandosra sikerült, meg kellett „küzdenünk” a szúnyogokkal és a
közelgő kombájnokkal.
A biofarmon nagyon gyorsan elrepült a 2 óra, amit ott töltöttünk. A vendéglátónk körbe nünket a farm lakóival és az ott
vezetett és megismertetett ben- végzett munkálatokkal.

nyugdíjba megy
a Halmi iskola igazgatója

A vecsési
Grassalkovich
Iskola a 2020/21-es
tanévtől új kollégákat keres:

Megnézhettük, hogyan is
történik a gépi fejés, hisz több

mint ezer juh alkotta a nyájat,
láthattunk pár hetes kisbarikat,
kosokat, gyönyörű lipicai lovakat, csacsikat, mangalica malacokat, terelő kutyust munkaközben. A kedvenc egy fekete,
párhetes kiskutya volt, aki végigkísért a sétánkon, az út végére nevet is kapott a gyerekektől.
Az egyik nap a Vízi kalandparkot is kipróbáltuk, és motorcsónakról is gyönyörködhettünk
a tó szépségében.
Minden nap tartalmasra és
hosszúra sikerült, voltak szuper hangulatú esti közös játékok, nagy pingpongpartik, éjszakai rókakeresés, elemlámpás
cukorkakeresés.
Az utolsó este hatalmas tábortüzet gyújtottunk, hadakoztunk
a szúnyogokkal és pillecukrot
sütöttünk, majd egy emlékezetes éjszakai bátorságpróbán vettünk részt.
Fáradtan, de sok-sok élménynyel és szúnyogcsípéssel gazdagon tértünk haza. Ami büszkeséggel töltött el bennünket, hogy
akárhová mentünk, mindenhol
csak dicséretet kaptak a gyerekek a kedvességükért, az illemtudó viselkedésükért!
Fábiánné Balajti Anikó,
Zumpf Anikó
Tájékoztató
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nnek a rendkívüli tanévnek is a végére értünk.
Rendkívüli, hiszen március 16-tól áttértünk a digitális
oktatásra. Nem voltunk felkészülve rá, nem voltak előzetes
tapasztalatok. Sok nehézséget
okozott a diákoknak, szülőknek,
és pedagógusoknak egyaránt.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kitartásért, a
segítségért, és az együttműködésért. Összefogás nélkül nem
tudtuk volna ezt a nagy feladatot megoldani, és sikeresen zárni a tanévet. Sikeres tanév, mert
86 kitűnő bizonyítványt osztottunk ki az elsősök kiválóan
megfelelt értékelésével együtt.
Gratulálunk nekik! Pótvizsgára,
évismétlésre senkit nem kellett
utalni. Kimagasló tanulmányi-,
sporteredményért, és közösségi munkáért 20 tanulónk részesült nevelőtestületi dicséretben,
büszkék vagyunk rájuk. Büszkék vagyunk azokra a tanulókra is, akik megtartották korábbi eredményeiket, vagy javítani
tudtak rajta.
Június 15-én elbúcsúztunk
a nyolcadikosainktól a szülők
jelenlétében, sajnos a körülmények nem engedték, hogy hagyományos módon az egész iskola
előtt engedjük őket útjukra. 18an gimnáziumban, 36-an szakgimnáziumban és 4-en szakiskolában tanulnak tovább. Bízunk
benne, hogy sikeresen megállják helyüket a középiskolában
2020. július
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Okostáborba hív
a Szivárvány Suli

Horváthné Nedreu Klára (balról a második) a Halmi Telepi
Általános Iskola új szárnyának ünnepélyes átadásán
is, és szép emlékeket visznek
magukkal a Halmi suliból.

KEDVES SZÜLŐK!
A nevelőtestület és tanulóink
nevében szeretném megköszönni önöknek, hogy ebben a
gondokkal, váratlan helyzetekben bővelkedő évben partnereink voltak, segítették munkánkat. Szeretném köszönetemet
kifejezni Garai Anitának, aki
szmk-elnökként éveken keresztül irányította a szülői munkaközösséget, segítette, támogatta iskolánkat.

KEDVES KOLLÉGÁK!
Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanév során a rendkívüli munkakörülmények közötti
munkavégzést, helytállást, ami-

vel hozzájárultatok a tanév sikeréhez.
Végül engedjenek meg egy személyes bejelentést: 40 évet töltöttem iskolánkban pedagógusként,
ebből 16 évet igazgatóként, és úgy
döntöttem, kérem a nyugdíjazásomat. 40 csodálatos évet töltöttem
itt a gyerekek között, sok szép emlékkel, munkával, eredménnyel, s
néha kudarccal ötvözve. Köszönöm mindenkinek a bizalmat, a
támogatást, mellyel segítették a
pályámat.
Az igazgatói feladatokat augusztus 15-től Vízvári Edit látja el. Kérem, támogassák őt is,
hogy iskolánk továbbra is eredményes maradjon!
Mindenkinek jó pihenést, és
egészséget kívánok a nyári szünetre!
Horváthné Nedreu Klára igazgató
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A tábor célja, hogy a szeptemberi iskolakezdés előtt átismételjék, rendszerezzék és gyakorolják a gyerekek
az előző tanév tananyagát, így a diákok magabiztosan, szorongásoktól mentesen, felelevenített ismeretek birtokában kezdhetik meg az
új tanévet.
A tábor díja 20 000 Ft, mely tartalmazza a napi 3 x 45 perces tanórát magyar nyelv és irodalom, matematika
és környezetismeret tantárgyakból,
valamint a tízórait és az uzsonnát.

IDŐPONTOK
2. évfolyam ismétlése:
augusztus 10–14. 9-12 óráig.
4 évfolyam ismétlése:
augusztus 10–14.
14 órától 17 óráig.
1. évfolyam ismétlése:
augusztus 24–28. 9-12 óráig.
3. évfolyam ismétlése:
augusztus 24–28. 14-17 óráig.
Jelentkezési határidő: július 31.
Bővebb információ:
Eltscher-Falvai Anett,
tel.: 06-30/352-0396,
e-mail: falvai1anett@gmail.com.
Facebook: @szivarvanysuli.

A járvány után újra
elindult az élet a Bálint
Ágnes Kulturális Központban
Új élet vette kezdetét a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban. A kormány megszüntette a veszélyhelyzet-állapotot és ezzel
feloldotta a kulturális intézmények kényszerzárlatát, így június
22-én újra indult a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ. Az
információs pult ma már nyitva áll a nagyközönség előtt, és a
kulturális intézmény a normál nyitvatartási időpontokban üzemel.

A

színházterem mobillelátójának felújítása továbbra is zajlik, a megújult nézőtér az őszi évadban
kerül majd átadásra. Az őszi
programok a színházterem átadásának függvényében alakulnak majd, miközben az elmaradt
előadások új időpontjai már most
megtekinthetők a kulturális központ Facebook-oldalán (www.
facebook.com/kulturba), illetve a hivatalos honlapon (www.
kulturba.hu).
Az intézmény nagy hangsúlyt
helyez a gyerekekkel való foglalkozásokra, ezért a nyáron napközis tábort is szervez.
– Augusztusban négy egymást követő héten napközis tábor várja a gyerekeket a kulturális központban. A táborban a
gyerekek játékos, interaktív formában ismerhetik meg Vecsés
történetét. A kreatív foglalkozásokon elsajátíthatnak különböző kézműves-technikákat. Játékos formában a természetben
ismerkedhetnek meg környezetünkkel, annak védelmével és
zoopedagógusok segítségével fedezhetik fel a minket körül vevő
növényeket és állatokat. Részt
vehetnek drámajátékokban és
megismerhetik a filmkészítés és
a színjátszás titkait. Ellátogatunk,
a Tájházba ahol a nagyszüleink,
dédszüleink használati tárgyaival is találkozhatnak a gyerekek.
A Bálint Ágnes Emlékházban pedig játszhatnak a Futrinka utca
lakóival. A táborok végén kiállítjuk, a gyerekek által készített
tárgyakat és képeket – mondta Kis Tóth János intézményvezető. Úgy tudjuk, a táborhelyek már beteltek, így akik eddig
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A Róder Imre Városi
Könyvtárban is újraindult az élet
nem jelentkeztek, már nem is tehetik meg.
Több kulturális foglalkozás is
elindult már a házban, újra van
pilates, zumba, társastánc, argentin tangó, senior tánc és ringató a babáknak, de újraindultak
a Jamland, a Labdarózsa Népdalkör, a Balla Péter Népdalkör
és Citerazenekar, a New Dance
World és a Rosmarein tánccsoport foglalkozásai is. A pontos
programok pontos időpontját és
a csoportok ismertetőit a kulturális központ honlapján lehet megismerni. A többi csoport nyári
szünetet tart, jelenleg kipihenik
az egész éves munkát, de szeptembertől újult erővel térnek majd
vissza és várják az érdeklődőket. A központ foglalkozásain az
egészen piciktől a szépkorúakig
minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelőt.

A könyvtár is
várja az olvasókat
A kulturális foglalkozásokon túl
az intézményben a könyvtár is
megkezdte a működését. Az intézmény vezetőjévé ismét Vadá-

szi Máriát nevezték ki, aki több
évtizede dolgozik a Róder Imre
Városi Könyvtárban és tíz éve
vezeti is azt.
A könyvtár a koronavírus-járvány idején sem engedte el az olvasók kezét és a karantén ideje
alatt továbbra is lehetett kölcsönözni a szabályok betartása mellett. Sokan most tanulták meg és
használtak először az online katalógusokat.
Jelenleg tágas, korszerű körülmények között teljes szolgáltatási körrel működik a könyvtár, és
a járványt követően is szeretettel fogadja olvasóit.

Nem csak olvasni lehet!
A jól működő könyvtár egyben
közösségi tér is és a hagyományos szolgáltatások mellett rendezvények és kiállítások szervezésével is foglalkozik, annak
érdekében, hogy valamennyi korosztály örömmel látogathasson
oda. Helyet biztosítanak közösségi kluboknak is, így heti rendszerességgel a horgolóklub és a
zöldklub is ott tartja összejöveteleit, valamint havi rendszerességgel jelentkezik a moziklub is.

A könyvtár vezetője, Vadászi
Mária fontosnak tartja az olvasáskultúra erősítését, különösen
a gyerekek körében. A könyvtár
időről időre könyvtárhasználati
foglalkozásokat is tart, amelyekre eljönnek a vecsési óvodások és
kisiskolás csoportok. 2014 óta létezik a közösségi szolgálat rendszere, eddig több mint 60 diák
végzett a könyvtárban közösségi szolgálatot, mely hasznos
eszköze az intézmény népszerűsítésének is.
Az elmúlt tíz esztendő átlagát
nézve 1800 körül mozog a könyvtári tagok száma, melyen van még
javítani való, ugyanakkor évente átlagosan 1500 kötettel gyarapodik a könyvek száma, ami
persze nem jelenti az állomány
bővülését, ugyanis sok régi könyvet kellett törölni, melyek korábban a raktárakban porosodtak.
Jelenleg a könyvtár állománya
50 ezer kötet, és a könyvkiadók
napi szinten ontják a könyveket,
melyek megvásárlására jelenleg
szűk keretek állnak rendelkezésre. A könyvtár szakmai és kulturális szempontok alapján törekszik a vásárlások során az olvasói
igények és a költségvetés adta
keretek legjobb összhangjára.
A könyvtár teljes állományát integrált könyvtári rendszer kezeli,
a könyvek online rendszerben kereshetők a www.vecsesikonyvtar.
hu honlapon.
Minden könyvtárnak gondoskodnia kell a digitális formában
nyilvánosságra hozott tartalom
archiválásáról, mely a Róder
Imre Városi Könyvtárban helytörténeti dokumentumok feldolgozásával történik meg, melyek
elérhetők a könyvtár honlapján.
A könyvtárban a rendezvények ősszel kezdődnek, egyetlenegy kivételével: augusztus
14-én, pénteken a Károly utca
12/c szám alatt szabadtéri moziklubot tartanak, amelyre ezúton
is minden érdeklődőt szeretettel
várnak. A részletekről mindenki a könyvtárban tájékozódhat!
Prátzki Péter
Tájékoztató
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Luca a szakadó esőre ébredt. Körülnézett és látta, hogy a mellette
lévő ágy már üres – tehát Peti már felébredt. Feljebb vándorolt
a tekintete az ablak felé. „Jaj, de jó, hogy szakad az eső”. Ma se
tudunk kint játszani – gondolta elkeseredetten. Kikászálódott
az ágyból, felöltözött, és már szaladt is ki a nappaliba, ahol
cseppet sem meglepődve látta, hogy Peti játszik a telefonján.

Tavasszal elmaradt programjainkat
az alábbi időpontokban pótoljuk

A FÓRUM SZÍNHÁZ bemutatja

KULCSÁR LAJOS: LOVE.HU
ROMANTIKUS VÍGJÁTÉK

Új időpont: 2020. október 14. 19 óra • Jegyár: 5 000 Ft
Jegyek még korlátozott számban elérhetők jegypénztárunkban és online.
A megváltott jegyek érvényesek az új időpontban megrendezendő programra. Amennyiben
a jegytulajdonosnak nem megfelelő az új időpont, lehetőséget
biztosítunk a jegyvisszaváltásra

július 31-ig. A helyszínen vásárolt jegyek visszaváltásával kapcsolatban fáradjanak be személyesen a Bálint Ágnes Kulturális
Központba. Az online megváltott jegyek visszaváltásával kapcsolatban keressék fel weboldalunkat a www.kulturba.hu
címen

Szabó Gyuri bácsi előadása Vecsésen
Új időpont: 2020. szeptember 24. 17 óra
Az előadásra minden
jegy elkelt. A korábban
megváltott jegyek érvé-

nyesek az új időpontban
megrendezendő programra.

ZORÁN KONCERT VECSÉS 2020
Új időpont: 2020. október 8. 19 óra
Az előadásra minden jegy elkelt. A korábban megváltott je-

gyek érvényesek az új időpontban megrendezendő programra.

További információkért kövessenek minket
a Facebookon, vagy weboldalunkon.
A program változtatás 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 nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.

Idén is sok mesével örvendeztették meg BÁKK Manót
Nagy Manó
kategória

1. helyezett: Pénzes Laura,
Váratlan kaland című meséje
2. helyezett: Bakó Nóra Napsugár,
Emlék-esték című meséje
3. helyezett: Uza Flóra,
Nyaralás című meséje

A koronavírus-járvány
miatt idén sajnos elmaradt a Bálint Ágnes
Mesefesztivál, de hogy
a gyerekek ezen a nyáron se maradjanak mesék nélkül, a Bálint Ágnes Kulturális Központ
idén is meghirdette
meseíró pályázatát.

B

ÁKK Manó szomorú volt,
hogy elmaradt a Mesefesztivál, de a sok beküldött mesével végül sikerült megörvendeztetni.
– A zsűrinek bőven volt olvasnivalója, és ha nehezen is, de végül meghozták a döntést, hogy
kategóriánként melyik három
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Örök Gyerek
kategória

mesét választják ki és díjazzák.
Ezúton is köszönjük a pályázók
színvonalas munkáját, a győzteseknek pedig gratulálunk. Bízunk benne, hogy jövőre közösen gyűjthetünk új élményeket a
mesefesztiválon – mondta a kulturális központ igazgatója, Kis
Tóth János.
A pályázatra három kategóriában várták a meséket, kategó-

Váratlan kaland

1. helyezett: Rónai Katalin,
Zeller kalandjai című meséje
2. helyezett: Merényi Hajnalka,
riánként a legjobb három törté- Mese egy különös nyaralásról
netet díjazták.
című meséje Zeller kalandjai
3. helyezett: Rádai Andrea,
Kis Manó kategória Boszorkány a szomszédban című
1. helyezett: Varga Klaudia Lilla, meséje
Csipiszke kalandjai című meséje
2. helyezett: Dékány Írisz,
A díjazottak nyereményeit a
Kaland Bábföldjén című meséje Manó Könyvek, a Róder Imre
3. helyezett: Varga Mirjam,
Városi Könyvtár és a Mazsola
Lili és Bill Nyaralása című me- Játszóház Vecsés ajánlotta fel.
séje
VT info
Tájékoztató
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ó reggelt! – köszönt Luca.
– Jó reggelt kicsim! – köszönt viszsza az anyukája. Ebben a pillanatban
lépett be Peti és Luca apukája viharkabátjába burkolózva.
– Huhh! Kint borzalmas idő van – mondta, miközben levette az elázott cipőjét és a
radiátor alá tette.
– Kész a reggeli! – hallatszódott a konyha felől. Peti meg se moccant. Luca odament
hozzá és kivette a kezéből a telefont, majd
leült az asztalhoz. Peti morgolódva, de leült
húga mellé. Luca a nyakláncával babrált.
– Te meg mi a fenét csinálsz? – kérdezte
Peti Lucát.
– Csak egy képet rakok bele a nyakláncomba, amit az előbb csináltam. Ezen legalább mindenki rajta van – mondta és vett
egy szelet vajas kenyeret az asztalra kirakott
tálcáról. Peti már nyitotta a száját, hogy elmondja testvérének erről az egészről a véleményét, de anyukája rálépett a lábára, jelezve, hogy nem akar vitatkozni.
– Van egy ötletem mára! Reggeli után
nézzük meg a nyaralásról szóló fényképalbumot! – mondta a gyerekek apukája.
– Jó, ez nagyon jó! – lelkendezett Luca.
Miután mindenki megette a szendvicsét, és
kényelemesen elhelyezkedett a kanapén elkezdték nézegetni az albumot. Az első képen egy sárga épület foglalt helyet.
– Buksi kutyapanzióját ki fotózta le?
– kérdezte, de már sejtette a választ.
– Én – mondta Luca. – Gondoltam neki
is legyen az ő nyaralásáról egy kép – magyarázta a kislány. Továbblapoztak. Ezen a
képen egy tejfölszőke hajú, nyolcéves lány
bukkant ki a medencéből, mellette pedig a
barnahajú bátyja úszott. Luca azt hitte a képzelete játszik vele, ugyanis olyan volt mintha a kép mozogna, utána pedig elkezdett
egyre jobban kiélesedni a kép, majd egyre
fényesebb lett. Már szinte alig láttak a képből áradó fénytől. Luca becsukta a szemét,
majd mikor újra kinyitotta a jól ismert medencét látta, mögötte pedig a Balatont. Peti
mellette állt és tátott szájjal bámult előre.
– Hogy kerültünk ide? – nyögte Luca bátyja. A kislány ezt nem hallotta, ugyanis odarohant a medencéhez és beledugta a lábát a vízbe, majd mivel nem találta hidegnek beleugrott
2020. július
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ruhástól. Peti habozva bár, de követte őt. A fiú
kezdetben aggódott, hogy hogyan fognak hazajutni, de a nagy játszásban el is felejtette. Nagyon jól szórakoztak. Dél fele járhatott az idő
mikor Luca kikászálódott a vízből.
– Éhes vagyok! – mondta a bátyjának.
– Lángost szeretnék enni. Menjünk le a partra ott van – folytatta. Peti beleegyezett, és elindultak. Mikor leértek a partra, látták, hogy
a lángosos zárva van, mert elment ebédelni.
A gyerekek korgó hassal elindultak visszafelé, majd mikor már újra ott voltak a medencénél Luca sírva fakadt.
– Éhes vagyok és haza akarok menni
– panaszolta testvérének. – Hogy juthatunk
haza? – kérdezte.
– Nem tudom, de már én is szeretnék
hazamenni – válaszolt Peti, majd hirtelen a
homlokára csapott.
– Megvan! – kiáltotta – Egy kép segítségével jutottunk ide, és úgy talán haza is
juthatunk. Reggelinél a nyakláncodba egy
képet raktál. Az most itt van? – kérdezte izgatottan.
– Igen – mondta a kislány és odakapott
a nyakához, de a nyaklánc nem volt ott.
– Ne! Nincs itt. Elhagytam. Pedig mikor fürödtünk még megvolt. Szerintem akkor veszett el, amikor mentünk le a partra – mondta Luca elszontyolodva. Elindultak lefelé, de
sehol nem találták. Egészen a partig elsétáltak, de ott sehol sem látták. Visszafelé is végig az utat lesték, minden autó alá benéztek,
de sehol semmi. Ekkor szembe jött velük egy
csapat turista. Peti odament hozzájuk és már
épp kérdezni akarta, hogy nem láttak-e egy
nyakláncot, mikor látta, hogy ők nem állnak
meg. Már nagyon közel jártak, de a fiú meg
sem moccant, mikor a turisták csak úgy átsétáltak rajta. Peti megijedt és el is botlott.
Luca csodálkozva felsegítette.
– Hát persze! A múltban vagyunk, ezért
nem látnak minket. Valószínűleg magunkkal azért nem találkoztunk, mert elmentünk
Tihanyba és csak késő este értünk haza –
mondta, majd hirtelen a fűben egy csillogó
valamit vett észre.
– Ott a nyaklánc! – mondta. Felvette és
kinyitotta. A következő pillanatban anyjuk
szoros ölelésében találták magukat.
Pénzes Laura

Első meséjével
versenyt nyert
A Bálint Ágness Kulturális
Központ meseíró
író pályázatot hirdetett
etett
három kategóóriában. A Nagyy
Manó kategóriát Pénzes
Laura nyerte, Váratlan
kaland című
ű
meséje meggjelenik a Vecsésési Tájékoztató
ó júliusi számában
n is. De
vajon miként jön az ötlet
egy nyolcadikos kislánynál, hogy elinduljon egy
ilyen versenyen?
Anyukám látta a kiírást, és együtt megbeszéltük, hogy nevezünk. Régóta foglalkoztat az írás,
korábban is írtam már, többnyire verseket, de
azokat csak magamnak, a fiókomban vannak.
De most olyat szerettem volna, ami másoknak
is tetszik – mondta Laura, aki azt is elárulta, egyszerűen csak jöttek a szavak a fejébe és ebből állt
össze ez a fantasztikus mese.
A történet egy testvérpárról, Lucáról és Petiről
szól, akik a képzeletük erejével utaznak vissza
egy korábbi nyaralásukba.
A meséjével győztes Laura elárulta, ő is szokott
képzelődni, és a képzeletben sokfelé utazik. A stílus sem ált távol tőle, hiszen szereti a mese és a
fantasy világát. Bizakodott, hogy jó elbírálást
kap a műve, hiszen akikkel elolvastatta, mindenkinek elnyerte a tetszését.
– A szüleim és a magyartanárom is azt mondta, jól sikerült, de az osztályból csak néhányan, a
barátaim tudják, hogy én nyertem – mondta az
Andrássy iskola nyolcadik osztályát szeptemberben kezdő Laura, aki még nem tudja, a későbbiekben milyen mélységben szeretne foglalkozni
az írással.
– Nagyon örülök Laura sikerének, nekem nagyon tetszett ez a mese, meg is lepődtem, mert
korábban nem írt ilyeneket. Amikor először azt
mondta, hogy nyert, el se akartam hinni, csak mikor megmutatta a hivatalos értesítést – mondta
Noémi, Laura édesanyja.
A családban korábban nem volt senki, aki az
írással komolyabban foglalkozott volna, ugyanakkor Laura erősen érdeklődik iránta, hiszen többek között újságíró szakkörbe jár.
– Nem fogjuk neki erőltetni az írást, majd ő
eldönti, hogy mit szeretne a későbbiekben. Próbálja ki magát, és ha tetszik, csinálja – mondta
a büszke édesanya, aki szerint bár Laura nagyon
szereti a fantasy stílusú írásokat, meséje mégis
abszolút a mai gyerekeknek szóló történet. Sz.
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FAÜLTETÉSI AKCIÓ
– igényeljen ön
is díszfacsemetét!
Vecsés Város Önkormányzata 2020. évben is
meghirdeti őszi faültetési akcióját, városunk közterületeinek szépítése céljából. Azon lakosok
számára, akik vállalják, hogy a városképet rontó, kiöregedett, kiszáradt fákat saját ingatlanjuk
előtt a közterületen kivágják, vagy a fával nem
rendelkező közterületet szeretnék faültetéssel
szebbé tenni, és a faültetéssel járó munkálatokat elvégzik, az önkormányzat környezetbe illő
díszfacsemetét biztosít.
Igényelhető fafajták: gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, gömbszivar, gömb csepleszmeggy, vérszilva (termés nélküli).
A faültetési akcióra legkorábban 2020. augusztus 10-től lehet jelentkezni. Jelentkezéseket a faültetési keretösszeg erejéig tudunk fogadni.
Az igénylés leadása után az ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egységes utcakép kialakítása érdekében az utcában nagyobb
részt megtalálható fafajta igénylése lesz elfogadható.
Az igénylés csak megfelelő hely és rendezett
utcakép esetén kerül elfogadásra.
Egy igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igényelhet.
Az igénylőktől a facsemetékért darabonként
egy 500 Ft-os jelképes összeget kér az önkormányzat, hogy ezzel is erősítse a tulajdonosi tudat kialakítását.
Az önkormányzat ingyenesen biztosít gyermekenként 1db facsemetét azoknak a családoknak,
ahol a faültetési akciót megelőző egy éven belül született gyermek.
A fák további gondozása, öntözése az igénylő kötelessége.
A befizetendő összegről szóló csekket a szemlét követően az ügyintéző adja át, vagy postai
úton küldjük ki.
Az igénylés véglegesítéséhez legkésőbb 2020.
szeptember 7-éig be kell mutatni a befizetett
csekket az ügyintézőnek.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2020. augusztus 30.
Jelentkezni lehet:
Személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal
közbiztonsági és környezetvédelmi osztályán
(2220 Vecsés, Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@
vecses.hu
Telefonos jelentkezést nem fogadunk el!
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, telefonszám, cím ahová a fát ültetné, értesítési cím
(ha nem egyezik a fa ültetési helyével), igényelt
fa fajtája és darabszáma.
A facsemeték kiosztására előreláthatóan
2020. november elején kerül sor.
Vecsési Polgármesteri Hivatal

SZABADIDŐ

Zene nélkül mit érek én?
A vecsési zenekarokat sem kímélte a koronavírus-járvány, a korlátozások miatt az összes koncert elmaradt. Hogy ez minként hatott a
könnyűzene vecsési szereplőire, arról a Dinoszaurusz Band, a HaveRock és a Shadows Band alapítójával, Kortye Vilmossal beszélgettünk.
Az elmúlt évben termést is hoztak

A füge is jól alkalmazkodott a klímához

S, ha a „klímaprobléma” ezek után mégiscsak gondolkodóba ejtene bennünket, nyugtalanságunkat enyhítendő, keressük fel azt
a koronarajzolatában is megrendítően szépséges szelídgesztenye fát, ami éppen 20 éve,
mint gyengécske facsemete került egyenesen a Mecsekből ide, a Mária utca déli fekvésű házának szépen ápolt kertjébe. Közel
tíz évig tartott mire jelenlegi formáját elérve
minden ősszel, bőséges jutalommal hálálja
meg Mérainé Erdős Ágota sokszor még szavakban is megnyilvánuló becézgető szeretetét.
2007-ben az Országos Erdészeti Egyesület
által az év fájának megválasztott szelídgesztenye (Castanea sativa) egy olyan példányát
tekinthetik itt meg a vecsésiek, amiről botanikában jártas szakemberek nyilatkoztak
korábban a legnagyobb elismeréssel.
Végezetül ne feledkezzünk el arról a 25
szál, legszebb kamaszkorát élő vadgesztenye-csemetéről sem, amit idestova több mint
két éve az Erkel Ferenc utca nyáridőben hűsölésre menedéket nyújtó, zöldben pompázó oázisának foghíjas részeire ültettek a róluk azóta is gondoskodó, óvó kezek.
S, hogy miért is vettük sorra néma barátaink „helyzeteit”, ilyen-olyan „viselkedéseit”, arra Tóth Árpád: A fa című versének
néhány kiválasztott sorában talán válaszra
is lelhetünk: „Ó, lehet-e , hogy ne szeresd,/
Hogy benne társad ne keresd?”
Képek és szöveg : Fekete József
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ALKALMAZKODÁS A VÁLTOZÓ KLÍMÁHOZ

Banán, füge, gesztenye
Virulnak növényeink,
néma társaink

P

aul Gauguin Tahitin festett vásznainak hangulatát idézi az a kicsinyke előkert, ami a József Attila utca és Attila utca kereszteződésénél az
arrajárók nem kis örömére igazi különlegességgel szolgál.
Immár harmadik éve, a nyár beköszöntével két „termetes banánfa” – amiről tudjuk, hogy nem is fa, hiszen egyszikű, lágyszárú növényről van szó – bújik elő a téli
fagyok elől gondosan megvédett visszavágott szárakból. Úgy tűnik – gazdáik táptalajokról is gondoskodó figyelmétől kísérve – évről évre jobban érzik magukat az
elmúlt esztendőben némi termést is hozó,
egyébként a trópusokon őshonos „vendégek”. Ha most ezen a ponton eltekintünk a
klímakutatók aggályoskodó megjegyzéseitől, akkor magunkra erőltetett nyugalommal, sétánkat folytatva, rögtön egy újabb,
őshonosnak semmiképpen nem tekinthető,
de lassan a honi flóra teljes jogú tagjával, a
fügefával is találkozhatunk. A Fő utca egyik
hátsó kertjében kaptuk lencsevégre a trópusi, szubtrópusi őseiken talán éppen elmélázó gyümölcsöket, akik komolyabb honvágyat bizonyára azért nem érezhettek, mivel
ott jártunkkor magas páratartalommal kísérve, 32 fokos hőség volt hosszú napok óta.
A védett fasorban
megerősödtek a
„csemeték”

A

könnyűzenei élet szereplői közül sokan tehették
fel maguknak a címben
olvasható kérdést az elmúlt hónapokban, mikor a koronavírusjárvány miatt sorra maradtak el
a zenei rendezvények és a koncertek. (Mielőtt valaki félreértené, Máté Péter népszerű dalának
refrénjéből idézett címmel még
véletlenül sem célunk a humorizálás.) A pandémia a zeneipar
valamennyi szegmensét padlóra küldte, nem kegyelmezett a
könnyűzenének sem. Némi bizakodásra ad okot, hogy a járványügyi megelőző szabályok
jelentős részét feloldották, és beköszönt a nyár is, a jó idő pedig
szerencsére kedvez a szabadtéri
rendezvényeknek. Így ha bizonyos korlátok között is – például
500 fő feletti zenés, táncos rendezvényeket továbbra sem lehet
tartani –, de újra lehet tervezni
koncertekkel, rendezvényekkel.
Azonban az optimizmus nem lehet felhőtlen, a koronavírus-járvány továbbra is beárnyékolja a
programokat, hiszen a második
hullám sokak által jósolt érkezésével – a szakemberek szerint
még az első sem ért véget –
újra búcsút inthetnénk a rendezvényeknek.
A vecsési rockzenekarok is
megsínylették az elmúlt időszakot, a Dinoszaurusz Band, a
Have-Rock és a Shadows Band
koncertjei is elmaradtak. Jó hír
azonban, hogy a korlátozások
feloldását követően újra a világot jelentő deszkákra állhattak
a vecsési zenészek – tudtuk meg
a zenekarok alapítójától, Kortye
Vilmostól.
– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert szinte egyik
napról a másikra beindultak a
fellépéseink. A környező településekről azonnal jöttek a megkeresések, hívtak Gyálra, Maglódra és a XVIII. kerületbe is,

2007-ben a szelídgesztenye
lett az év fája

Tájékoztató

2020. július

Tájékoztató

június végén pedig mi nyithattuk meg az üllői Zenés nyári esték programsorozatot. Üllőre augusztus 19-én visszatérünk, a
városi ünnepség első napján zenélünk a nagyszínpadon, augusztus 21-én pedig főműsoridőben
lépünk fel Maglódon. Gyálon is
volt koncertünk, a Dinoszaurusz
Band és a Have-Rock együtt lépett színpadra – foglalta össze az
elmúlt időszak történéseit Kortye
Vilmos.
Azt egyelőre nem tudni, hogy
a környékbeli településeken már
többször is fellépő zenekarokkal
Vecsésen mikor találkozhatunk.
– Bármikor szívesen fellépünk, ha hívnak, hiszen mindhárom zenekarunk vecsési, de
egyelőre még nincs lekötött időpontunk a városban – mondta a
vezető.
A karantén a Have-Rock 20.
születésnapi koncertjét is meghiúsította, amiért igazán kár, hi-

szen nagy lelkesedéssel készültek a zenészek a kerek évforduló
megünneplésére.
– Látványos fellépéssel szerettünk volna emlékezni az elmúlt 20 évre, a zenei csemege
mellé vizuális élményt is szerettünk volna adni a BÁKK-ba ellátogató közönségnek. Sok munkát
tettünk a szervezésbe, ezért úgy
döntöttünk, jövő év elején bepótoljuk az elmaradt jubileumi koncertet. Bízunk benne, hogy a járvány nem fogja keresztülhúzni
az elképzeléseinket – mondta a
zenekar vezetője.
A Dinoszaurusz Band 47 éve
van jelen megszakítás nélkül a
térség könnyűzenei életében, ezalatt több száz koncertet adtak
már, de a lelkesedés szemernyit
sem lankadt a közel fél évszázad alatt. Kortye Vilmosnak és
zenésztársainak ma is a közönség szórakoztatása a legfontosabb, mikor színpadra lépnek,

A Dinoszaurusz Band, a Have-Rock
és a Shadows Band alapítója, Kortye Vilmos
Shadows
Band

emellé azonban egy új küldetés
is társult. Nem csak jó hangulatot szeretnének teremteni, hanem
– ha csak néhány órára is – szeretnék visszarepíteni fiatal éveikbe a mára már jellemzően őszülő
hajú közönséget. Az időutazáshoz pedig nincs szükség bonyolult időgépre, elég, ha a hangfalakban megszólal a 60-as, 70-es
évek tánczenéje és máris felelevenednek az egykor átélt feledhetetlen pillanatok.
– Tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb az igény a nosztalgiakoncertekre. Mára középkorúak
vagy még idősebbek lettek, akik
a régi nagy rockzenekarok dallamain nevelkedtek, de ez nem
azt jelenti, hogy nem igénylik
a szórakozást. Legutóbb Maglódon a Mag-Ház előtt léptünk
fel a Shadows Banddel, zömében idősebb korosztályból állt
a közönség, és nagyon jó volt
látni, hogy élvezik a zenénket.
Ezzel a zenekarral már nem
csak a The Shadows számait játsszuk, sokak örömére kibővítettük a repertoárt a korra
jellemző tánczenékkel. Fontosnak tartom, és ezt a zenekar
többi tagja is vallja, hogy ápoljuk a múltat, mert abból építkezik a jövő. Egyre inkább ezt
tartjuk szem előtt a fellépéseink alkalmával. A médiából, a
közösségi oldalakról a politika
és az acsarkodás ömlik a nyakunkba, ezért is fontos, hogy legyenek olyan programok, amik
elterelik a gondolatainkat, kikapcsolnak és örömöt okoznak.
Ezt szeretnénk elérni a zenével, a koncertjeinkkel – mondta Kortye Vilmos.
Zene nélkül mit érek én? – nem
csak a zenészek tehetik fel magunknak ezt a kérdést, amint a
bevezetőben írtuk, a zeneszerető közönség is elismeri, hogy jó
zene nélkül végtelenül sivár lenne az élet. Aki osztja ezt a véleményt, látogasson el a vecsési Dinoszaurusz Band, a Have-Rock
vagy a Shadows Band egyik koncertjére, ahol – Presser Gábor
után szabadon – mindig nekünk
szól a gitár és nekünk zörög a
dob. És nekünk énekelnek. VN
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HITÉLET

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

Helyettesítő lelkész
a reformátusoknál

Kelemen Bata Maria
Forrófejű nap

Benke Mária
Lelki térkép…

Szénási Sándor István
Viharos idők

Tikkaszt a nyári nap, forrón éget,
hevesen uralja a környéket.
Sóhajtoznak sorra az emberek,
fákon nem mozdulnak a levelek.

Napközben a hőség, elviselhetetlen,
esteledik, feltámad a szél, rezzenetlen…
Állok kedvenc helyemen, a Körös partján,
boldog gyermekkorom néz vissza rám.
Várom, hogy lassan lemenjen a nap,
arany fényével beragyogja a partot.
Itt töltöttem életem első szakaszát,
öröm, boldogság, megnyugvás várt.
Lassan megjelenik az égen a hold,
a vízbe bukik a napkorong már csak folt…
Az utca lámpásai felvillannak,
az apró bogarak fénykörükbe halnak.
A Körös partján felélénkül az élet,
csodás hangokat hallat a természet.
Csobban a víz, halak ugrálnak,
a partján a békák szerenádot adnak.
Kuvik is szól, Uhu is ébren van,
lelki térképemen tájolom a múltam…
Az emlékezet a „rég”- ben kutat,
meg mutatja a helyes utat.
Gyönyörűség a tájba olvadni,
a templom harang kongat, ideje indulni.

Mikor isteni könnyekből
felhőkkel bújócskázó Nap
Szivárvány nyakláncot készít,
és a távol nyakába rak:
döbbenten csodálom Uram
szépre vágyó hatalmadat.

A Délibáb messziről integet,
vígan táncol, bírja a meleget.
Hajtott fővel tűrik a virágok,
csodálják a vidám Délibábot.
Öntelten vigyorog az öreg Nap,
nyújtózik hosszan, ettől erőt kap.
Ontja sugarait féktelenül,
egyre izzik, boldog felhőtlenül.
Nyári szél kérleli, pihenj kicsit!
Ám a Nap forró kedvén nem csitít,
de az ügyes szél gondjukon segít,
Nap elé nagy felhőabroszt terít.
Rácsodálkozik tágra nyílt szemmel,
nem tud mit kezdeni a helyzettel.
Megszeppenve visszavesz a hőből,
virágillat száll a zöld mezőről.
Rádöbben: „elvetette a sulykot.”
Tiszta fejjel kezdi a holnapot.
Pihenteti hatalmas erejét,
felhővánkosra lehajtja fejét.

Sallay Gyula
Szofi
Megszületett,
Ti átadtátok Őt a fénynek,
remélve napjai bibliai korokat élnek.
Ö már a fény gyermeke,
a napra szőtt napok embere,
hol életének ezernyi tette,
önön és más életét emelte.
Így jöttünk mindnyájan,
ily érzelmekbe rejtve,
mely a boldogságnak,
volt örök szelence.

Sallay Gyula
Betelt
Barcsainé Prohászka Györgyi:
Tűzzománc kép
Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
20

E földhöz köt álmom,
szerelmem, barátom,
minden viszályom.
Betelt hetvenöt év,
riadtan nézem,
mily fürgén fut el,
amit megéltem.

Holnap hajnal-röptű ködök
pillangói szállnak feléd,
mint illanó éji álmok.
Odafönt mennydörgő a lét,
félelmetes világodban
mondd, hallasz-e tücsökzenét?
És látod-e mi folyik itt,
vagy létünk most rendezed át?
Anyagba zárva dörömböl
az emberi elme, a vágy,
hogy alkosson gép-gép által
egy új intelligenciát!
Tudom, akaratod nélkül
hajszál sem hullhat le rólunk.
Ellentmondásokra épülő
világodban barangolunk,
de szerethető csodákra
tőled távol nem találunk.

Ócsai beosztott
lelkész helyettesíti
Dömötör Norbertet.

A

Vecsési Tájékoztató
júniusi számából tudhatták meg olvasóink,
hogy Dömötör Norbert református lelkész és a teológiát június 16-án eredményesen befejező felesége féléves szünidőre
mentek, a Délpesti Református
Egyházmegye esperese, Takaró András és a vecsési presbitérium engedélyével. 2021. január 1-ig tartó szünidejük alatt ifj.
Prózsa István ócsai beosztott
lelkész helyettesíti gyülekezetünkben a lelkészházaspárt.
Ifj. Prózsa István édesapja
erdélyi, édesanyja dunántúli. A Szent István államának
Millenniumán Erdélyből kerültek Magyarországra. Eredetileg Kós Károly szülőföldjén,
a Kalotaszeg tájegységhez tartozó Sztánán volt az édesapja
református lelkész. Magyarországon a többnemzetiségű
Hirdetés

Hajóson választották meg lelkésznek, majd Orgoványba vezérelte a gyülekezeti szolgálat.
Gyermekük, ifj. Prózsa István onnan jelentkezett a Budapesti Református Teológiára,
ahol 2019-ban végzett. A teológia hatodik tanévében, a lelkésszé szentelés előtt egyéves
gyülekezeti gyakorlatra küldik
a végzős református teológusokat. Így került ifj. Prózsa István az ócsai gyülekezetbe, ahol

Hantos Péter vezető lelkész
irányításával végezte a gyülekezeti gyakorlatát. Mivel a
gyülekezet, a vezető lelkész és
az ócsai presbitérium is elégedett volt a szolgálatával és erősödő hitével, beosztott lelkésznek a gyülekezetben tartották.
Így egyéves lelkészi tapasztalat után bízták meg őt a féléves
szabadságra távozott vecsési
lelkész helyettesítésével. Július elején, sárbogárdi feleségével, Prózsa Jakob
Máriával nászútról
érkeztek Vecsésre,
az Árpád utcai parókiára, s azóta ifj.
Prózsa István helyettesítő lelkészként hirdeti Isten
szent igéjét a helyi
református templomban és a hétközi alkalmakon a
gyülekezeti házban.
Szolgálatára és családjára Isten gazdag áldását kívánjuk.
Orosz Károly

Apróhirdetés
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 érvényessége: 2022. április.
Irányár: 210 000 Ft. Tel.: 06-30/519-0822
MUNKÁJÁRA igényes, kertszerető személyt keresünk Budapesti XVIII. ker.
családi házunk kertjének ápolására,
heti 1-2 alkalomra. Önéletrajzát küldje
averacrv@t-online.hu e mail címre.
RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid határidővel. Árajánlatot
ingyenes helyszíni felmérés után adok.
Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023
MUNKÁJÁRA igényes, leinformálható
bejárónőt keresünk Budapesti XVIII. ker.
családi házunkba, heti 1-2 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje
a veracrv@t-online.hu e mail címre.
FIGYELEM! Új GARÁZSVÁSÁR – Attila u.
28. sz alatt. Nyitva jó idő esetén hétfő- szerda-péntek: 10-18 óráig. 10–100 éves korig
márkás divatáru és farmerek minden méretben kaphatók. Szeretettel várom régi és
új vevőimet! Tel.: 06-20/205-1184

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

Varjasi Béla
Reménysugár
Hajnalcsillag fénye tündököl az égre,
a sötét égboltra fénysugarát ontja.
Egy új nap hajnalának ébredése
jobb jövő reménye szirmait kibontja.
A remény mindig éltető erő,
különösen, ha van alapja.
Minden igaz vágya: boldogabb jövő
megvalósulását senki sem tudhatja.
Bajok, ellentétek szerte a világon.
Az egyik elcsitul, másik jő helyette.
Olyan az egész, mint egy rossz álom,
kár lenne sokat bánkódni felette.
Állandó a hajnalcsillag fénye,
bizakodó az ember reménye.
AZ aki a csillagot alkotta,
majd a jobb jövőt is elhozza.

Tájékoztató
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Gondolatok…

Készülődés a 2021-es Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra I.

A Katolikus Egyház a 2020 augusztusára tervezett Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusát (NEK) a vírusjárvány miatt egy
év múlva, 2021 augusztusában tartja meg Budapesten. Ez
az egy év lehetőséget ad arra, hogy előkészületünk mélyebb
legyen, s alkalmasabbak legyünk a kegyelmek befogadására.

M

agyarországon 1938-ban volt
Eucharisztikus Kongresszus, az
egész világ ránk figyelt, hazánk
volt a világ közepe azokban a napokban, s a
kongresszus kegyelmi hatásai a mai napig is
tapasztalhatók. Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus halála előtt, az Utolsó Vacsorán alapította meg az Oltáriszentséget, az Eucharisztiát.
Kezébe vette a kenyeret, hálát adva így szólt:
„Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem.
Majd a borral telt kelyhet is kezébe vette: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én véremnek a kelyhe, (…) mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” És másnap, nagypénteken, kereszthalálával igazolta és szentesítette meg hitünk
legnagyobb hittitkát. Ezt a hittitkot ünnepeljük meg jövő nyáron Budapesten. Ezt szeretném gondolataimmal segíteni.

mot felkeresőknek. A Hunyadiak kivételes
tisztelettel voltak a bátai kegyhely iránt és
látták el gazdag ajándékaikkal. Feljegyezték, hogy Hunyadi László – a későbbi Mátyás király testvérbátyja – mielőtt ellenfelei kivégezték, azt kérte, hogy holtteste
felett a bátai klastrom szerzetesei mondjanak lelkiüdvéért szentmisét.
Felvetődik a kérdés: milyen nyomai, leírásai
maradtak ránk a kegyhely életéről, mely alapján kézzelfoghatóan kutathatjuk dicső múltunkat? Röviden tudunk erre válaszolni: semmi.
Valóban semmi! Ugyanis Báta pár kilométerre
van az 1526-os mohácsi vész gyászos színhelyétől s a török seregek sorozatosan dúlták fel,
rabolták ki, majd végül, szó szerint a földdel
tették egyenlővé az egész monostort és környékét is. A régészek az ásatások során csupán
az alapozás nyomaira bukkantak. 1993-ban,
épületbontás során előkerült egy homokkő-kéBátai kegyhely
szítmény, melyre egy kelyhet véstek, melyből
Kell tehát, hogy a bátai Szent Vér kegyhely- kiömlik vagy párolog valami. egyik legértékeről is halljunk. Szent László király édesapját sebb „bizonyíték” a Vince bátai apát 1500. évi
a közeli Szekszárdon temették el, gyakran búcsúlevelén megmaradt pecsétnyomat, mely
járhatott Bátán is László király, s 1093-ban itt monstranciát (szentségmutatót) ábrázol Jézus
alapított bencés apátságot. Az 1300-as évek- sebét jelképező 5 csepp vérével. Hasonló érben Károly Róbert lett Báta kegyura. Zsig- tékes „bizonyíték” az 1539. augusztus 26-án
mond király – aki német-római császár is volt kiállított okirat, mely Alexander pápai követ
egyben –, nyolc alkabeszélgetését rögzítette Várlommal kereste fel
dai Pál esztergomi érsekkel:
A bátai
Bátát, amely ekkor
Szent „... a törökök prédára hagyták
már híres Szent Vér
egy Báta nevű város összes
Lászlólakosát, körülbelül tízezer
kegyhely volt. Az ő
szobor
embert. Ebben a városban
kérésére 1434. január
nagy híre volt Krisztus Ol24-én IV. Jenő pápa
búcsút engedélyezett
táriszentségből kifolyt véréa templomot felkerenek…”
ső híveknek. Majd
Hogy mikor történt a
1480-ban Aragóniai
bátai eucharisztikus csoda
János bíboros engeés hogyan, pontosan nem
délyezte az 1500-as
tudjuk! (Az lenne a csoda,
és 1525-ös jubileuha tudnánk, hiszen Báta alig
mi, szentévi búcsút
van 10-15 km-re a mohácsi
a bátai kegytemplovész gyászos emlékű hely22

színétől. A gyászos nap: 1526. augusztus 29.
A hatalmas túlerővel rendelkező törökök győzelmét nem lehetett megkérdőjelezni, hiszen
királyunk felszólítására a magyar nagyurak
egy része el sem indult, hogy a hazát védje,
más része késve ért a magyar sereg támogatására. A Mohács melletti csata elvesztése tragikus, gyászos volt a nemzet számára: Fiatal
királyunk menekülés közben a Csele patakba fulladt, a csatában részt vett főpapjaink és
főuraink egy része a csatatéren maradt, a török hadak további hódító útjai mentén lévő
falvaink teljesen elnéptelenedtek, megszűntek létezni, az ország 3 részre szakadt.
A törökök a csata után több hullámban
érkeztek hazánk elfoglalására, s minden alkalommal Bátát is feldúlták, majd 1539 júliusában ismét támadás érte a kis Baranya
megyei falut, és végleg elpusztult az apátság is, a Szent Vér ereklyével együtt. Valóban „kő kövön nem maradt”, az apátságot a
földdel tették egyenlővé a felgyújtás után is.

Szent Vér ereklye
Biztos és megbízható írásos emlékek alapján állíthatjuk, hogy Bátán – a Mohácsi vész
előtt – virágzó szerzetesi élet létezett a Szent
Vér ereklye tiszteletével. Ezt igazolja IV. Jenő
pápa 1434. január 24-én kelt, pápai búcsút
engedélyező levele, melyet a pápa az akkor
Rómában tartózkodó Zsigmond királyunk
kérésére engedélyezett: „Jenő püspök (IV.
Jenő pápa) Isten szolgáinak szolgája minden hívőnek üdvözletét küldi. Krisztusban
legkedvesebb fiunk, Zsigmond, hozzánk
intézett kérésében elénk tárja, hogy a Pécsi
Egyházmegyében lévő Szent Benedek-rendi monostortemplomban, Krisztus csodálatos, az Oltáriszentségből kiömlő Vére és
a szentek számtalan ereklyéje van. Krisztus testének ünnepén a Vért a népnek nyilvánosan felmutatják, aminek látására sokaság özönlik oda. Azt akarjuk továbbá, hogy
ha a bátai egyházat bárki meglátogatja, s az
ereklye felmutatásán részt vesz, annak örök,
vagy ideig tartó büntetését általunk fogja elengedni az Úr. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 1434. év, pápaságunk 3. évében.”
Országunk egyetlen Szent Vér kegyhelyének újjáéledéséről és jelenlegi működéséről
legközelebb gondolkodhatunk.
Kép és szöveg: Nagy István Elek
Tájékoztató
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700 ÉV TÖRTÉNELMÉBŐL VII.
Grassalkovich (II.) Antal, a betelepítő 1794-ben elhunyt, fia
Grassalkovich (III.) Antal (1771–1841) fejezte be uradalmukon a
betelepítést. Gyermek nélkül halt meg és a hatalmas birtokot a
rokonságba tartozó gróf hédervári Viczay Károly örökölte.

A

emelkedett. A zsellérek kisebb
z 1849-ig terjedő időszare emel
része ún. „házatlan” volt, többkot dr. Szabó Attilaa írárész
nyire jobbágycsaládoknál laksa alapján követjük
ük
ny
tak és idénymunkából, napnyomon.
ta
A megszervezett falusi
sszámból éltek.
A falu kétkezi társadalmáönkormányzat vezetője a
bíró, helyettese a törvény-hhoz tartoztak még a zsellérek
bíró volt, akik mellé öt es-kközé sorolt, a robotmentesség
fejében
taxát fizető taksások,
küdtet választottak. Munkákáfej
Grassalkovich
jukat a jegyző segítette.
akik valamilyen mesterséget űzIII. Antal
1828-ban 16 önálló (három-háA betelepítés kezdeteitől fogva a
tek. 182
rom kádár és szabó, két kovács, egy-egy
lakosság túlnyomó többsége római katolikus volt. Az első években a szentmiséket az fazekas, takács, cipész, asztalos, varga és háuraság kocsmájának nagy szobájában tartot- rom ismeretlen szakmájú) iparos működött.
ta az 1801-ig szolgáló Stansits (Horváth) Pál
ecseri plébános. Az önálló plébánia (iskolá- Népesedés
val) 1797-ben alakult meg.
A 19. század első felében a lakosság gyarapoA Szent Kereszt felmagasztalásának tisz- dása egyenletes, amelyet elsősorban a haláteletére szentelték fel 1800. szeptember 13- lozásnál magasabb születésszám biztosítotán, a mai Iskola és Fő utca sarkán a kis fa- ta. Különösen nagy volt az egy éves korig és
mennyezetes templomot. A mellette lévő a 10 éves korig terjedő gyermekhalandóság.
épület lett a plébánia. A templomot 1825Vecsés népességét nehéz pontosan megben bővítették.
határozni, mert a különböző források eltéA Gödöllőn megkötött szerződés rögzí- rő adatokkal szolgálnak. 1804-ben 89 háztette, hogy a településnek milyen járandó- ban 592 lakos él.
ságokat kell biztosítani az egyház működéAz l841/42-es összeírás szerint Vecsésen
séhez. Később az egyház 60, a templom 5 224 házban 230 család lakott és a népesség
hold földet is kapott.
száma l276 fő volt.
A tanítók sorát Valentin Hertlein nyitotVecsés fejlődésében nagy szerepet játszott
ta, bár első években még a plébános látta el az országos közút, majd l847-től a Pest-Szola tanítási feladatokat.
nok vasútvonal és természetesen a főváros
közelsége
Az 1859-ben készült térképről bizonyosan
megvolt a szabadságharc idején a település
magja, a Fő utca két oldalán. A Fő utca közepén két utca ágazott ki: délre a Soroksári
(ma Iskola utca), északra a Varov (ma Város
utca) az ott látható házakkal, és ettől keletre a Krakau (Krakkó) településrész, ahol 45
zsellér kapott a közös legelőből 45 „fél” telket 1841-ben.
A Fő utcával párhuzamos Új utca (ma Jókai Mór utca) és a további parcellázások a
1788. Vecsés első címere
falu szerves fejlődésével alakulhattak ki.
Egész telkes jobbágyok száma 1786–1847
között folyamatosan csökkent: 50-ről 43- Gazdálkodás
ra, a féltelkes jobbágyok száma 4-ről 14-re Vecsés benépesítésével a földművelés a
nőtt. A házas zsellérek száma a 0-ról 182- korábbi extenzív állattartó üzemmódról
2020. július
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szántóföldi növénytermesztésre tért át. Az
1789. évi kataszteri felmérés adatai szerint
a 4749,5 hold összterületen belül a szántók
aránya 51, a rét 12, a legelő 32 és az erdő
5 %-ot tett ki.
Háromévente trágyázták a földeket. Az
alapvető szántóföldi termelvényeket a rozs,
a zab és az árpa jelentették. A búza megjelenéséről csak 1845-től vannak adatok. Az
ugarba vetett kukoricáról 1797-ből van az első
adat, de a másik fő kapásnövény, a krumpli
is hamarosan megjelent, amikor 1816-ban a
lakosok a „közlegelőből néhány holdat felszántván”, abba burgonyát és kukoricát vetettek.
Egy 1828-ból származó kimutatás szerint
négy ökör csak egy jobbágynál, két ökör 47nél volt, a zselléreknek nem volt ökre. Ló
esetében 3-4 lova csak 30 jobbágynak volt.
Két lova 24 jobbágynak és 6 zsellérnek, egy
lova 11 zsellérnek volt.
Szőlő alá vont földek kimérésére először
1812-ben került sor. Nagysága 1828-ra elérte
az 50 holdat, 4,1 akós átlagterméssel (1 akó:
53-55 liter).

Halom és Ferihegy
A halomi földek bérlője 1816-tól Mayerffy,
majd 1845-től a Jurenák család lett, a művelési szerkezetben itt is hasonló elmozdulást láthatunk a szántó 31 %-os (a rét 27 és a
legelő 42 %-os) erősödésével.
Majerffy bérelte a Haraszt nevű 386 hold
szőlőt is. A haraszti területet Mayerffy Ferenc bérlő, vagy a hasonló nevű fia után az
1830-as évektől kezdték el „Ferihegy” néven emlegetni.
A névadó kiváló borászatot és sörfőző
üzemet hozott létre itt, ahol a vecsési svábok
egy része bérlő volt, mások pedig itt találtak
munkára. Weisz Bernát Ferenc pesti polgár
egyik bérlője volt a földeknek és Mayerffy
1845-ös halála után folytatta a gazdálkodást.

Forradalom és szabadságharc
A forradalom és szabadságharc ideje alatt
Vecsésen nincs harci esemény és törvénytelenség sem történik. Hol magyar honvédek,
hol osztrákok állomásoznak itt. A katolikus
egyház anyakönyvébe 1849. január–áprilisig
négy honvéd halálát jegyezték be.
Egy l876-os összeírás szerint Vecsésről
90-en (másutt 96-an) jelentkeztek nemzetőrnek és honvédnak.
Összeállította: Szalontai János
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Egy sportág, ami száz százalék
koncentráció és fizikai erőkifejtés
A Sándor tanyán épülő sportkomplexum
nem csak a labdarúgók számára készül, mint
korábban beszámoltunk róla, a Vecsésen egyre
inkább népszerűbb íjászok is tudnak majd ott
gyakorolni a számukra kialakított pályákon.
De vajon miért kell nekik külön pálya?

S

okszor probléma az olimpiai szakágban, hogy 70
méter a lőtáv, és kevés az
olyan pálya, ahol ilyenen lehet
gyakorolni. Ha itt ki tudunk alakítani egy ilyen pályát, az nagyon
jó dolog, de szeretnénk mellette egy közösségi értelemben vett
kis műhelyt kialakítani – mondta érdeklődésünkre Lévai Gábor,
a szakosztály vezetője.
A szakember a sportággal a
90-es évek közepén ismerkedett meg, pár évig teljesen hobbi szinten csinálta. Kisebb kihagyás után 2010-ben talált vissza
az íjászathoz, két évvel később
egy versenyen ismerkedett meg
a vecsési szakosztállyal, 2013
óta jár az egyesülethez, ahol egy
jó társaságot és jó embereket ismert meg. De vajon mi a jó az
íjászatban?
– Minden. A napi munka után
nagyon jó kikapcsolódás agyilag,
hiszen kipucolja az ember fejét,

és át is mozgat. Száz százalék
koncentráció és fizikai erőkifejtés, tökéletes rekreáció – mondta Lévai, aki Zuglóból jár ki városunkba a tréningekre.
Céljuk, hogy minél több gyereket vonjanak be az íjászatba.
Ebben segítségükre lehet, hogy
a Magyar Íjász Szövetség szeretne minél hamarabb kijuttatni versenyzőt az olimpiára.
– A szakosztályban valamennyien csak hobbi szinten
űzzük a sportágat. Számunkra nem feltétlenül a 10-es körbe beletalálás a cél, ezt csak a
laikusok gondolják így. Nekem az számít egy jól kivitelezett lövésnek, amiben minden
rendben volt. Versenyen azért
az eredmény a fontos – mondta a szakember, aki tisztában
van vele, hogy sportága eléggé ismétlésekre épülő sport, de
véleménye szerint ez benne a
szép.

Ízek és élmények
VÁRNAK VECSÉS SZÍVÉBEN
Vecsésen tavaly ősszel volt egy
kis átalakulás, jelenleg 20-25 fő
körül van a létszám, gyerekek,
felnőttek veteránok is edzenek
a szakosztályban. Lévai szerint
semmiképpen nem a mennyiség
a fontos, úgy véli, 40-50 emberrel
tud működni normálisan a szakosztály. De vajon mivel lenne elégedett a szakosztállyal kapcsolatban 5 év múlva?
– Mindenképpen szeretném,
hogy legyen az egyesület keretében válogatott szintű versenyző.
Az már mindegy, hogy pályán vagy
terepen lesz valaki válogatott, hi-

A gyerekeknek a pszichés és
érzelmi rész volt elsősorban nehéz
Az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt, az oktatás
mellett, a sportéletet is másképp
kellett megszervezni. Így voltak
ezzel a Mini Talent sportegyesületnél is, ahol az utolsó csoportos foglalkozás március közepén
volt, utána az iskolákhoz hasonlóan, ők is bezártak.
– Még kiscsoportos foglalkozást sem tudtunk tartani, otthoni online edzésekkel próbáltuk
a gyerekekben tartani a lelket. A
feladatokat, a kihívásokat különböző díjakkal (válogatott mezek,
24

labdák, edzés felszerelések) honoráltuk – mondta a számára is
szokatlan helyzetről Varga Ádám,
az egyesület alapítója.
Amikor már enyhültek az intézkedések, május 4-én a Vecsési Ferihegy Sportakadémiával felvették a kapcsolatot, és
az U7-es, valamint az U9-es
korosztálynak mini csoportos
edzéseket tartottak, míg a többi partneregyesületnél még szüneteltek az edzések.
– Minket is megviselt a történet szakmailag és gazdasá-

gilag egyaránt, hiszen van egy
éves programunk, ami a vírus
miatt teljesen felborult. Viszsza kellett mondani programokat, rendezvényeket, nem tudtam közös edzést tartani, nem
tudtam szervezni a nyári tábort.
Az utolsó 3-4 hónapban nem
tudtunk készülni a folytatásra
– mondta Varga.
Az év végén szokták továbbadni a partneregyesületeknek az
általa megmozgatott gyerekeket,
most ezt sem tudta megtenni.
Véleménye szerint a szülőknek

szen nálunk gyakorlatilag minden
szakág működik, így az említettek
mellett 3D, és történelmi íjászat is
van. Nem mindenki alkalmas mindenre, de megfelelő felkészüléssel
mindenfajta versenyre lehet menni – mondta Lévai.
Ha valaki kedvet kapna, kipróbálhatja magát, mindenkit
szeretettel várnak, és a kezdőknek tudnak felszerelést biztosítani, szakmai segítséget nyújtani.
Részletes felvilágosítást a https://
www.facebook.com/vecsesijasz/
oldalon lehet találni a szakosztályról.
Sz. Gy.
és a gyerekeknek elsősorban a
pszichés és érzelmi részt volt
nehéz feldolgozni. Hiszen hiányzott a barát, az edzőtárs, az
edző, minden feladatot a szülőknek kellett átvenni, míg nekik az egyesület fenntartását
kellett biztosítaniuk.
– Ennek ellenére a nyári táborra hatalmas kereslet volt, hiszen én mindig 30 fő körüli
tábort szoktam szervezni, és jelenleg már 24-25 gyerek biztosan van. Ugyanazt a programot
próbálom követni, mint tavaly
vagy azelőtt, de a vírus alaposan
megnehezítette a táborszervezési
feladatomat. Remélem nem lesz
több ilyen – mondta az egyesüSzGy
let alapítója.
Tájékoztató
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Imádom a feleségem főztjét, de a Fütte Bistróban elfogyasztott hekk
és rántott karaj ízét még másnap este is felemlegettem vacsora
közben. Szerencsére előző nap együtt voltunk az étteremben, így ő is
megtapasztalta amit én, ezért nem is sértődött meg, hogy ez esetben az
általa készített étel fogyasztása közben is dicsértem az éttermi kosztot.

A

Fütte Bistrót öt évvel ezelőtt álmodta meg Kéri
Sándor és Kakucska Ágnes. Jó érzékkel nyúltak hozzá a
korábban csak kávézóként működő helyhez, a Bálint Ágnes Kulturális Központ épületében lévő
vendéglátóhely küszöbét átlépve olyan érzésünk támad, mintha nem is étteremben járnánk,
hanem a nagybácsi hangulatos
nappalijában. Emellett ott van a
tágas terasz, amely elsősorban
meleg nyári napokon lehet kellemes helyszín egy ebéd, vacsora,
kávé vagy ital elfogyasztására. A
külcsín mellett a belbecs legalább
olyan fontos, ha nem még fon-

Nyáresti
programok
Egész nyáron változatos
gasztronómiai (sör- és borestek) és zenés programokkal várják a vendégeket a
Füttében. Legközelebb Harsányi Levente szórakoztatja
a közönséget egy interaktív
zenés est keretében a bisztró teraszán.
További részletek a
www.futtebistro.hu oldalon és a Facebookon (www.
facebook.com/futtebistro).
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Tájékoztató

tosabb az üzemeltetők számára,
amit hűen tükröz az az új irány,
amely mentén a járvány utáni újranyitást követően üzemeltetni
kezdték a vendéglátóhelyet.
– Egy ideje már érett bennem
a gondolat, hogy új irányt szabjunk az étteremnek. Éppen a járvány idején találtunk egymásra Draskóczi Pállal, aki azóta a
Fütte Bistro séfje lett. Az alapötlet az volt, hogy a magyar konyhára építve, de például a mediterrán, konyhából is merítve állítsuk
össze az új ételeinket. Pali elképzelései összhangban voltak az
enyémekkel, így nem volt kérdés,
hogy közösen folytatjuk az utunkat a vendéglátásban – mondta
Kéri Sándor a Fütte Bistro megújulásáról.
Draskóczi Pál 21 év után tért
haza Magyarországra, miután bejárta Angliát és Amerikát, ahol
– elsősorban barbecue (barbekjú,
Kéri Sándor
és Draskóczi Pál

ételkészítési technika) vonalon –
rengeteg tudást és tapasztalatot
szívott magába.
– A 21 évből 15-öt Londonban
töltöttem – meséli –, többek között a város egyik legismertebb
delikátja, a Harry Morgan's séfjeként. Emellett volt egy másfél
éves szakmai körutam Észak- és
Dél-Amerikában, ahol a barbecue
ételek gyökereit kutattam.
Amikor hazaköltözött, a Mazel
Tov izraeli étterem séfje lett, ahol
a méltán népszerű pastramit a brit
Harry Morgan barbecue receptúrájával reformálta meg és futtatta fel újra. (A különleges receptúra használatára engedélyt
kapott a londoni étteremtől, ami
egyfajta elismerésnek minősül,
hiszen efféle jogosultságot nem
osztanak akárkinek.) Ezután a
street food felé fordult és nyitott
egy hamburgerezőt, ahol jobbnál jobb burgereket készített.

A Fütte Bistrót március óta erősíti, az új étlapot már az ő elképzelései alapján állították össze.
– Az étlap összeállításával
szeretnénk felhívni a figyelmet a klasszikus magyar konyha ételeire. Bár nagyon jók az új
trendek, úgy éreztük, elfeledtetik velünk azokat a régi jó magyar ízeket, amiket annak idején
a nagymamáink, dédmamáink
ételei adtak. Az olaszok, a franciák nagyon büszkék a konyhájukra, nekünk is annak kellene
lennünk, mert Magyarországon
is nagyon jó dolgok adattak meg
nekünk. Az alapanyagok beszerzésénél is ügyelünk arra, hogy
amit csak lehet hazai termelőtől
vásároljunk, hiszen itthon is remek húsok és egyéb hozzávalók
vannak, csak fel kell őket kutatni.
A Fütte Bistro új étlapja elsősorban a hagyományos magyar ételekre épül, de a francia,
az olasz és az angolszász konyhából is bőven merít ötletet. Pali
tudására alapozva a barbecue vonal is egyre hangsúlyosabb. Amit
hiba volna összetéveszteni az otthoni grillezéssel, hiszen már az
előkészítés is több napot vehet
igénybe, a sütés pedig a megfelelő minőségű eszközökkel – a
Fütte smokerét a Slowtime BBQ
csapata kimondottan az étteremnek tervezte – történik és hosszú
órákon át tart, mert csak így garantálható, hogy igazán aromás
és omlós lesz a végeredmény.
Ottjártunkkor két egyszerűbb
ételt, rántott sertés karajt és „balatoni” hekket választottunk az
étlapról, és túlzás nélkül állíthatjuk, régen ettünk ilyen jót. A karaj
olyan volt, amilyennek lennie kell,
nem túl vastag, de nem is papírlap
vékonyságú, a hús omlós, bundája
roppanós. A hekket pedig valószínűleg a Balaton mellett is megirigyelnék, hiszen a jobb éttermekben
sem tettek elénk finomabbat. Vacsoránk végén jó döntés volt epervelővel töltött sajttortát és babkát
(jeruzsálemi csokis kalács) kérni,
hiszen mindkét desszert elkényeztette az ízlelőbimbóinkat.
Dicsérhetnénk még sokáig az
éttermet, de úgy gondoljuk, jobban teszik olvasóink, ha inkább
felkeresik a Fütte Bistrót, rendelnek az étlapról és a személyes tapasztalataik alapján alakítják ki
a véleményüket. Szerintünk nem
fognak csalódni.
varga
25

FOGYASZTÓVÉDELEM

AZ E-KERESKEDELEM KEZDETI LÉPÉSEI

Láz, fájdalom?
Flamborin®, az első csepp gyerekeknek
és felnőtteknek!

Mire figyeljünk a „netes”
vásárláskor? 1. rész
A koronavírus okozta járványveszély befolyásolta és megváltoztatta vásárlási szokásainkat részben a kijárási korlátozás, részben az üzletek nyitvatartásának változása miatt. Az elektronikus
kereskedelem a veszélyhelyzettől függetlenül is évről évre növekszik, a jövőben további elterjedése
várható. Ezért érdemes megismerkedni az e-kereskedelem legfontosabb szabályaival, buktatóival
és érdemes kipróbálni a vásárlást is. A járványveszély időszerűvé tette az e-kereskedelem fontosabb
lépéseinek és kockázatainak megismerését. Mire figyeljünk? Erről olvashatnak két részletben.

A

Megtörténhet,
hogy elfogadhagyományos üzletMeg
juk az ügyletkötés burkolt
ben történő vásársársürgetését;
már csak néláshoz képestt
sü
hány termék áll rendelkemelyek az elektronikus
zésre, a gyártónál sincs
kereskedelem előnyei a
készleten, az új ár kedvásárlók (fogyasztók)
vezőtlenebb lesz, csak
számára? Kényelmes,
most ilyen olcsó stb.
otthonról elintézhető,
Hátrány az informánincs kötve nyitvatarciós
tási időhöz, nincsenek
c hiány, például a típusszám
szerint megrenföldrajzi korlátok, más tepu
delt kéziszerszám helyett,
földlepülésen vagy akár külföldtípusszámban
eltérő terméket
élesebb
típusszá
ről is vásárolhatunk, szélesebb
küldenek. Reklamáció esetén a felek
az áruválaszték mint a hagyományos üzletben, ár, műszaki jellemzők, ki- kitartanak a saját álláspontjuk mellett, a levitel szempontjából könnyebb az összeha- velezésből nem derül ki, hogy az új típussonlíthatóság.
számú kéziszerszám műszakilag azonos-e
a régivel, esetleg jobb-e annál, mi az eltérés, alkalmas vagy sem az adott munkához?
Melyek az online
Káresemény forrása lehet, ha csak az alavásárlás ismert hátrányai?
csonyabb ár miatt és fénykép alapján vásáA vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata rolunk.
az eladóval, nem ismeri sem a kiválasztott
webáruházat, sem az eladót, vele a vásárlás Győződjön meg róla, hogy
során nem találkozik, személytelenné, arctalanná válik a kapcsolat, legtöbbször csak az online felület mögött
e-mail-ben történő levélváltásokra korlá- valós vállalkozás áll!
tozódik.
Ha a webáruháznak, webshopnak vagy webA kiválasztott termék nem vehető kézbe, oldalnak nevezett felületen kiválasztottuk a
nem vizsgálható meg, jó fogása van-e, el- vásárolni kívánt terméket, a következő lépésfér-e zsebben, táskánkban, ruhaneműk var- ben – még a megrendelés előtt – érdemes
rása megfelelő-e, stb., könyv nem sérült-e, megkeresni az online felületet működtető
nem hiányoznak-e lapok belőle. Meglepetés vállalkozást. Szükségünk van legalább a műlehet, ha a weboldalon élénk színűnek lát- ködtető vállalkozás elnevezésére, székhelyészó termék helyett matt vagy nem egyenle- nek címére vagy adószámára, a cég vezetékes
tesen színes árut kapunk.
telefonos elérhetőségére. Jogérvényesítéshez
Fennállhat a megtévesztés veszélye, a ter- a webáruház elektronikus elérhetősége és a
mékről téves tájékoztatást kapunk, de elhall- bankszámlaszám nem elegendő.
gatott információ is előfordulhat.
Az általános szerződési feltételekben
A javítást végző szerviz lakóhelyünktől (ÁSZF-ben) megtalálhatók a működtető
távol van, nincs országos javítóhálózat.
vállalkozás adatai. Ha a webáruházat mű26

ködtető vállalkozás ellenőrizhető adatai az
online felületen nem találhatók meg, onnan
inkább ne rendeljünk! Számla nélkül ne is
fizessünk, mert enélkül nem tudjuk, kinek
a bankszámlájára utalunk.
Érdemes arról is meggyőződni, hogy a
webáruházat működtetőként megnevezett
cég működő, létező vállalkozás-e, amely
nem áll végelszámolási vagy felszámolási
eljárás alatt, esetleg megszűnés miatt nem
törölték-e a cégjegyzékből.
A megrendelés elküldése előtt érdemes
megtekinteni a „Jogsértő webáruházak” című
menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.
fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.
Ha a fentieknek megfelelően már ismerjük a
webáruházat működtető vállalkozást, a listából azonosíthatjuk, ne rendeljünk terméket,
ha a vállalkozás korábbi jogsértése érinti a
leendő megrendelésünk tárgyát. (Folytatjuk!)
Dr. Csanádi Károly, kamarai jogtanácsos,
fogyasztóvédelmi referens,
a FIX Televízió műsorvezetője
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kapható

Ingyenes céginformációs
adatbázis elérhetősége
korlátozott adattartalommal
www.magyarorszag.hu
Vissza a régi
www.magyarorszag.hu oldalra
Keresés a vízszintes menüsorban
Cégkereső (balról a hatodik)
Használom a szolgáltatást 
Konkrét keresés cégnév vagy cégjegyzékszám vagy adószám alapján (jobb
felső sarok)
A megjelenő cégkivonatban megtalálhatók a vásárláshoz szükséges adatok.

Tájékoztató
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

REKLÁM

REKLÁM

CSALÁDI

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

FOGÁSZAT

• Szájsebészet
• Implantáció
• Fogpótlások

VASS ISTVÁN

gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
Vassné
V
é Csorba
C b Zsuzsa,
Z
• Fogtechnika Vass Péter – fogtechnika

Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ
MUNKÁNK SORÁN:
N:
• 5HGĐQ\µNHW¨V UQ\¨NRO²NDWJ\ UWXQN
• 0LQĐV¨JLQ\¬O V] U²NDW¨S¬W»QNEH
• 0LQGHQWPHJMDY¬WXQN
• 0LQĐV¨JLDODSDQ\DJRNNDOGROJR]XQN
• VALÓDI GARANCIÁTY OODOXQN

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET
65$-1/$781.$7

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Tel.: 06/70-946-2222

E-mail: info@reginagarden.hu

Vecsés,
fő út 163/A
Nyitva:
8-20 óráig

Sitt, szemét, 7(50È)/'
szállítás és gépi földmunka
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

VECSÉS, Báthory u. 16.

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

VECSÉSEN

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

szolgáltatásaink: műköröm, manikűr, pedikűr – Lehoczki Melinda: +36-20/253-4536

3/(7%217~6

20 % kedvezmény!!

MÁRTA ERVIN

minden kozmetikai
szolgáltatásra
aug. 1-től szept. 15-ig

Tel.: 06-20/984 9242

Női, férfi fodrász – Lugosiné Buzás Rozália: +36-30/549-0995
Siposné rennersdorfer Mária: +36-70/635-3638
Kozmetika – Forgó Krisztina: +36-30/376-2614
Időpont egyeztetés szükséges! Várunk szeretettel!

Lajos - kertészett
Zöldterület-kezelés
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Web:
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=
MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

Kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

Vital & Beauty
V
SZÉPSÉGSZALON
S

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

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

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

VECSÉS, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: אٳהٜדדٳה

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿȒזي٫ו
Más időpontban egyeztetés szerint
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Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
VECSÉS .BHZBSVt/ZJUWBoJH
5FM 
&NBJMDTPT[FS!NPOPSOFUIV
Tájékoztató
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INFORMÁCIÓK

FONTOS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

tudnivalók

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).

Közérdekű információk

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

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

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

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

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

Kovács Márton (6. vk.)
Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: 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.
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Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz
és Thai Masszázs

A nyugalom szigete, ahol
igazán kipihenheti a
stresszes mindennapok
fáradalmait...

Tapasztalja meg
ezt a különleges
masszázsélményt
eredeti balinéz
terapeutáink által!

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

6000 Ft 60 perc
olajos teljes
TEST MASSZÁZS

Közbiztonság

Tel.: 06-70/555-6662 • www.balinezmasszazs.hu
Thai Masszázs Vecsés • Vecsés, Fő út 158. I/2. • Nyitva: Minden nap 10–20 óráig

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.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Tájékoztató
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato
Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf
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.
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 fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató
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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

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

Szociális intézmények
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
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – július 27-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – augusztus 3-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – augusztus 10-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – augusztus 17-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – augusztus 20-ával,
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 27-ével,
kezdődő héten ügyeletes.
Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus patika (a régi 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.

Oktatási intézmények
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

Kulturális intézmények
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

Szolgáltatás
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

31

