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AJÁNLÓ

Jubiláló 
házaspárok

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 kez-
dődik 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.

„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)

köszöntése 

Felsőoktatási 
ösztöndíjpályázatot 

írt ki az önkormányzat 
Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. 

rendelete alapján a 2020/2021-es tanévre meghirdeti 
ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények 

(egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanuló, 
hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy hall-

gató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályázatot 

kell benyújtani.

 Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra) 10  000 Ft/fő/hó.

A kiírás alapján az pályázhat, aki:

a)    állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali ta-

gozatos hallgatója és tanulmányait az első diploma megszer-

zéséért folytatja,

b)    legalább két tanulmányi félévet abszolvált,

c)    tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet si-

keresen – legalább 3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,

d)    állandó vecsési lakos.

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredményét a 

tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával, hallgatói jog-

viszonyának fennállását – szemeszterenként – az intézmény által ki-

bocsátott okmánnyal igazolni.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 9. A pályáza-

tot a kulturális bizottság elnökének címezve (dr. Lugosi Mária) postai 

úton kell leadni egy példányban. Postacím:  

 Vecsési Polgármesteri Hivatal,

  2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.)

 A pályázatot egyfordulós pályázat alapján a kulturális bizottság 

bírálja el, a benyújtási határnapot követő első bizottsági ülésen és 

határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A pályázat nyertesei-

nek kihirdetésére az önkormányzat hivatalos lapjában (Vecsési Tá-

jékoztatóban) is sor kerül.

 A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj megvo-

násával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett összeget 

köteles az önkormányzatnak 15 napon belül visszafi zetni.

A MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT 
A KÖVETKEZŐ IRATOKAT IS CSATOLNI KELL:
   ••    írásos kérelem,

   ••    iskolalátogatási igazolás,

   ••    leckekönyv fénymásolata, tanulmányi eredmény igazolása,

   ••    lakcímkártya fénymásolata,

A kötelező mellékletek letölthetők: www.vecses.hu 

Vecsés Város Önkormányzata

A z Opel Crossland típusú személy-
gépkocsit szeptember 9-én délelőtt 
adta át Szlahó Csaba polgármester. 

ÚJ AUTÓVAL 
érkezhet a segítség 
a vecsési betegekhez 
Új autó vásárlásával támogat-
ta az Vecsési Alapellátási Köz-
pont orvosi ügyeleti ellátását 
a vecsési önkormányzat. 

Továbbra is érvényben vannak a koro-
navírus-járvány miatt hozott óvintézke-
dések a szakorvosi rendelőintézetben, 
ami azt jelenti, hogy az intézménybe ér-
kező páciensek előszűrést követően ve-
hetik igénybe a szakrendeléseket. A ren-
delő bejáratánál továbbra is működik az 
előszűrő állomás, ahol egy kérdőív kitöl-
tése után a testhőmérsékletet is ellenőr-
zik. Csak azok léphetnek be az épületbe, 
akiknél nem merül fel a koronavírus-
fertőzés gyanúja. Maszk viselése és az 
ajánlott 1,5-2 méteres távolságtartás 
továbbra is kötelező. Egyelőre minden 
szakrendelés működik – a legtöbb álta-
lában előjegyzéssel – és természetesen 
a sürgősségi betegellátás is biztosított. 
Hogy mely szakrendelésekre kell előze-
tesen időpontot foglalni, arról a www.
vecsesiszakrendelo.hu honlapon tájéko-
zódhatnak.  

Előszűrés után 
lehet igénybe venni 
a szakrendeléseket

Az autó megkülönböztető jelzést is kapott, 
emellett defi brillátorral és légzést segítő oxi-
génpalackkal is felszerelték. 
 Az ügyeletes kocsi átadását követően 
Szlahó Csaba a Williams Televíziónak nyi-
latkozva elmondta, fontosnak tartja, hogy 
nagy fi gyelmet fordítsunk az egészségre, 
különösen igaz ez egy ilyen járvánnyal súj-
tott időszakban. Emlékeztetett arra, hogy 
egy évvel ezelőtt adták át az Vecsési Alap-
ellátási Központot, amelyet azóta folyama-
tosan fejlesztettek korszerű egészségügyi 
eszközökkel. Hangsúlyozta, hogy még eb-
ben az anyagilag szűkös időszakban is arra 
törekszik az önkormányzat, hogy a meglé-
vő erőforrások segítségével fenntartsa a ve-
csési egészségügy megfelelő színvonalát. 
 Kérdésre válaszolva elmondta, a város sok 
pénzt fordít az egészségügyi ellátás megfelelő 
színvonalú működésére. A Nemzeti Egész-
ségügyi Alapkezelő által nyújtott fi nanszí-
rozáson felül éves szinten mintegy 150-160 
millió forinttal járul hozzá a vecsési egész-
ségügyi ellátórendszer működtetéséhez az 
önkormányzat. Ennek köszönhető, hogy biz-
tosított a színvonalas ellátás a városban. 
 Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészség-
ügyi Szolgálat igazgató-főorvosa elmondta, 
az új ügyeleti gépkocsi a nap 24 órájában 
Vecsésen fog szolgálni, de egyelőre még a 
régi ügyeleti időben. Hozzátette, folyama-
tosan dolgoznak a 24 órás ügyelet kialakí-
tásán, aminek a tárgyi feltételei már rendel-
kezésre állnak. 
 – Kialakították a megfi gyelőszobát és ren-
delkezésünkre áll az új defi brillátor, illetve az 
EKG-készülék, így reményeink szerint hama-
rosan a 24 órás ügyeletet is meg tudjuk olda-
ni – mondta az igazgató-főorvos.   V. 

ELLENŐRIZTESSE
KÉMÉNYÉT! 
Itt az ősz, nyakun-
kon a fűtési szezon. 
A tűzmegelőzés és 
a szén-monoxid-
mérgezéssel járó 
balesetek elkerü-
lése végett fontos, hogy ellenőriztessük szak-
emberrel otthonunk égéstermék-elvezetőit. 
A kéményseprés életet menthet, ezért nem ér-
demes halogatni. 
 A lakossági kéményellenőrzési és tisztítási 
feladatokat Vecsésen az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi 
Szervezete látja el. A gazdálkodó szervezetek 
körében több bejegyzett szolgáltató végzi a ké-
mények ellenőrzését, ezekről a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu internetes oldalon tájé-
kozódhatnak olvasóink. 
 Az egylakásos épületek – jellemzően a csalá-
di házak – tulajdonosai és használói a ké mény-
seprőipari szolgáltató munkavégzési menetrend-
jétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő 
időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-
elvezetőjük (kéményük) rendszeres időnként 
szükséges biztonsági felülvizsgálatát, tisztítá-
sát, illetve műszaki felülvizsgálatát, a törvény-
ben meghatározott időközönként ingyenesen 
– olvasható a hivatalos honlapon. 
 A kéményseprőipari közfeladat elvégzé-
se több módon igényelhető. Online a www.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az 
„időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésé-
vel, telefonon a 1818 telefonszámon a 9-es 1-es 
1-es menüpontban, e-mailben a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen. A szolgál-
tatás postai úton is igényelhető, a levelet a BM 
OKF GEK részére kell feladni a 1903 Budapest, 
Pf.: 314. címen. Személyesen nyitvatartási idő-
ben a megyei ügyfélszolgálati pontokon kérhe-
tik a szolgáltatást, az ügyfélszolgálatok elérhető-
ségei megtalálhatók a www.kemenysepres.hu/
ugyfelszolgalat/megyei internetcímen. 
 Amennyiben a családi házba gazdálkodó szer-
vezetet jegyeztek be, a kéményseprés megren-
delése kötelező. Attól függően, hogy milyen fű-
tőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, 
vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fi zet-
ni is kell. A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
honlapon a település irányítószámának megadá-
sával elérhetővé válik azoknak a cégeknek a listá-
ja, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát. 
 Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyez-
ve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő 
és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvég-
zi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunka-
tervei megyék szerinti bontásban megtalálha-
tók a www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2020 internetcímen. 
 Fűtési technológiától függetlenül komoly ve-
szélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitele-
zése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki 
felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karban-
tartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem 
gazdaságosabban is működtethető. VT info
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  A háziorvosi körzetek leterheltsége miatt 
az orvosokkal egyeztetve tavaly októberben 
új körzet kialakításáról döntött a képviselő-
testület. A körzet betöltésére pályázatot írt ki 
az önkormányzat, amely eredményeként dr. 
Székely Lilla jelentkezését fogadta el a bírá-
ló bizottság ajánlása alapján a képviselő-tes-
tület. Dr. Székely az Állami Egészségügyi 

Hamarosan új háziorvos 
rendel Vecsésen  A Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium által indított Nem-
zeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program kereté-
ben elkészült az a mintegy 
150 négyzetméter alapterüle-
tű kondipark, amely Vecsés 
közterületein lévő sportpályái 
mellett újabb mozgáslehető-
séget kínál a fi ataloknak, idő-

seknek egyaránt. A lakótelep 
kosárlabdapályája melletti új 
létesítményre 16-féle eszközt 
– összesen 25 darabot – telepí-
tett a Greenturf Sport Kft. a ki-
vitelezés során, saját testsúlyos 
edzést biztosítva a gyakorla-
tok résztvevőinek. A különbö-
ző alkalmatosságokat úgy ter-
vezték, hogy azon valamennyi 
izomcsoport megmozgatható 
legyen, így a kívánt eredmény 
elérése már csak az egyén el-
szántságán, kitartó rendszeres-
ségén múlik.
 A nagyobb biztonság érdeké-
ben a sportpark területét speci-
ális esésvédő, ütéscsillapító gu-
milapokkal burkolták. 
 A beruházás pályázati forrás-
ból, összesen bruttó 20 millió fo-
rintból valósult meg.  
 A sportpark ünnepélyes átadá-
sán a Vecsési SE korosztályos ké-
zilabdázói mutattak be gyakorla-
tokat az eszközökön.  F-V

Tábori Ferenc alpolgármester, Szlahó Csaba 
polgármester és Skribekné Komár Ágnes a körzet 
önkormányzati képviselője adta át a sportparkot
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Átadták az új sportparkot 

HÍREK

Összefogás a veszélyhelyzetbenFaápolási munkálatok 
kezdődnek a Fő út mentén A március közepén elrendelt 

veszélyhelyzeti karantén 
mindenkit, így a Vecsés 
és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ munkatársait is 
egy új kihívás elé állította.

Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk képviselőtársaimmal a vá-
ros területén lévő parkok, zöldfelületek, játszóterek kezelésére, 
ápolására. Ennek keretén belül újult meg az Erzsébet tér park-
ja, a patak melletti tölgyfasor, az Erkel Ferenc utcai védett vad-
gesztenyefasor, a Piac téri platánok és a Szent István téri fák. 

A z online oktatásra való átállás kap-
csán több ügyfelünk jelezte, hogy 
nem tud eleget tenni a tanulmányi 

kötelezettségeinek, mivel nincs otthon szá-
mítógépük, laptopjuk vagy tabletjük, de 
még telefonjuk sem. Ezután a Facebookon 
gyűjtést szerveztünk, hogy ezek a családok 
mihamarabb a megfelelő számítástechnikai 
eszközökhöz juthassanak. Szerencsére több 
kedves vecsési lakos ajánlott fel különböző 
számítástechnikai eszközt, melyeket össze-
sen 10 családnak tudtunk eljuttatni, akik-

Vezetői döntés alapján a következő na-
pokon ruhaadományokat oszt a Ve-
csés és Környéke Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és Központ: október 7., 
október 21., november 4., november 25. 
Az adományokat az említett napokon 9 
óra és 11 óra között vehetik át a Telepi út 
44/a alatt. A Vecsés és Környéke Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálat és Központ vezetőjét, 
Tárnokiné dr. Törő Krisztinát még augusz-
tusban kérdeztük a koronavírus-járvány 
második hullámával kapcsolatban. Az in-
tézményvezető elmondta, a szolgálat fel-
készült arra, hogy alkalmazkodjon a kor-
mányzat járványügyi döntéseihez. 
 – A második hullám idején várható-
an másfajta intézkedésekre kell majd ké-
szülni, mint tavasszal, ezért a korábbi 
protokoll talán kevésbé lesz alkalmaz-
ható. Tavasszal sokat segítettünk az on-
line oktatásban, talán erre már nem lesz 
akkora szükség a következő hónapok-
ban. Most az álláskeresőkre összeponto-
sítunk, mert a járvány első hullámában 
sokan elvesztették a munkájukat, nekik 

szeretnénk segítő kezet nyújtani, ezért csi-
náltunk egy álláskereső klubot. Úgy gon-
dolom, a szolgálat készen áll arra, hogy 
rugalmasan kezelje az éppen aktuális 
helyzetet és megfelelően alkalmazkod-
jon a kormányzati intézkedésekhez. Most 
is az lesz a legfontosabb, hogy olyan segít-
séget nyújtsunk ügyfeleinknek, amire ép-
pen a legnagyobb szükségük lesz – mond-
ta Tárnokiné. 

Rászorulóknak 
osztanak ruha-
adományokat

Felkészültek a második hullámra 

nek ez óriási segítség volt a tavaszi idő-
szakban. Ezúton is köszönjük a felajánlók 
segítségét!
 Szintén gyűjtést szervezett a szolgála-
tunk a veszélyhelyzet alatt nehéz helyzet-
be sodródó, vagy a már eleve labilis anya-
gi helyzetű, de a válsághelyzet miatt még 
inkább leszakadó családok részére. Sze-
rencsénkre – Szlahó Csaba polgármester 

úr közvetítésével – több Vecsésen műkö-
dő cég ajánlott fel viszonylag nagy értékű 
adományt. Rajtuk kívül voltak még ma-
gánszemélyek, sportszervezet és egyház 
által érkezett felajánlások is. A felajánlott 
adományok kizárólag alapvető élelmiszert 
és takarító-, fertőtlenítő, tisztasági szere-
ket tartalmaztak. 
 Mindannyiuknak hálásan köszönjük a 
felajánlást, melyre nagy szükség volt. Kö-
zel 70 család részesült adományban, saj-
nos volt olyan ahol az éhezés küszöbén 
jött a segítség. Óriási segítség volt ez ab-
ban, hogy a nélkülöző családok, emberek 
átvészeljék ezt az időszakot! 

Kiss Ervin szakmai vezető

Közmeghallgatást 
tart a Vecsési 
Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat

Vecsés Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete október 5-én, hétfőn 14 órakor 
közmeghallgatást tart. Az ülést a vá-
rosházán tartják (Szent István tér 1.). 
 Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak.  VT info

A munkálatok elvégzé-
se előtt több helyszínen 
(Piac tér, Szent István 

tér, Erkel Ferenc utca) végez-
tünk favizsgálatot. Tavaly év vé-
gén valósult meg az Epres fáinak 
favizsgálata és idén került sor 
ezek felújító és balesetveszély-
elhárítását szolgáló ápolására is. 

Itt nem állunk meg, mert idén
– nagy fába vágtuk a fejszét – sze-
retnénk elkezdeni a Fő út melletti 
japánakácfasor rendbetételét az 
Anna utca és a József utca közötti 
szakaszon az út mindkét oldalán.
 A munkálatok már év eleje 
óta folynak, amely első lépés-
ként a fák fakataszteri felmé-
résével kezdődött áprilisban. 
A szakértői összefoglaló anyag-
ban leírtak szerint: „A felmérés 
alapján megállapítható, hogy a 
fák zöme igen idős, leromlott 
egészségi állapottal. Szakszerű 
metszésük évek óta elmaradt, sok 
helyen a korona az úttest mellett 
futó felső vezetékekbe belelóg, az 
idős japánakácok zömét megtá-
madta a Nektriás kéregelhalás 
(Nectria ditissima). A fatörzse-
ken elhaló kéregrészek látható-

ak, felületük beszárad, részle-
gesen lehullik. Végső fázisban 
a kéreg leválik. A fertőzés né-
hány éven belül a fa pusztulását 
okozhatja. A betegség legyengí-
ti a fákat utat nyitva a másodla-
gos kártevőknek.” Ezt követően 
többszöri alkalommal favizsgáló 
és faápoló szakemberekkel foly-
tattunk területbejárást, egyezte-
tést, amelyek során a segítségük-
kel meg tudtuk állapítani, hogy 
mely fákat kell az állapota, va-
lamint balesetveszély miatt vég-
leg kivágni, illetve melyek azok, 
amelyek erőteljesebb visszavá-
gással vagy egyszerű ápolással 
rendbe hozhatók. Természetesen 
a kivágott fákat és a jelenleg is 
hiányos fasort új fák ültetésével 
szeretnénk pótolni a jövő évben. 
A nyár folyamán a faápolóktól 

bekért ajánlatok alapján megál-
lapítottuk, hogy a teljes munká-
ra az anyagi fedezetet nem tud-
ja biztosítani az önkormányzat, 
ezért ezt több ütemben fogjuk 
megrendelni.
 Az első ütemben 129 fából 
közel 60 fának végeztetjük el a 
munkálatait szakképzett faápo-
lókkal. A munkavégzésre kijelölt 
fák nagy része a Fő út páros ol-
dalán található. A munkavégzés 
ideje alatt több estben félpályás 
útlezárásra lehet majd számíta-
ni. A munkálatokra előre látha-
tólag októberben kerül sor és a 
szakemberek szerint várhatóan 
egy hétig fog tartani.
 Bízunk benne, hogy minden-
kinek nagy örömére szolgál majd 
a megújuló fasor.
 Köszönjük megértésüket, tü-
relmüket a munkavégzés során 
előforduló kellemetlenségekért.

Várszegi Csaba, a környezetvédelmi 
bizottság elnöke

Ellátó Központtól megkapta a praxisenge-
délyt, így a végleges szerződés megkötését 
és jóváhagyását követően várhatóan októ-
ber 1-jén kezdődhet a rendelés az új, 9. há-
ziorvosi körzetben. 
 Terveink szerint a Vecsési Tájékoztató 
következő lapszámában bővebb tájékozta-
tást olvashatnak az új körzetről és bemutat-
juk olvasóinknak az új háziorvost, dr. Szé-
kely Lillát is.  V. 

Japánakácfasor 
a Fő úton

Betegség nyoma 
látszik a fa törzsén



6 2020. szeptember 2020. szeptember  7
Tájékoztató Tájékoztató

A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztatás veszélyes 
hulladékok díjmentes leadásáról

A Vecsési Városgond-
nok Nonprofi t Kft. 
lehetősé get biztosít 
ügyfeleinek a házhoz 
menő lomtalanítás 
keretében be nem 
gyűjtött veszélyes 
hulladékok díjmen-
tes leadására.

A z önök háztartásában 
összegyűlt veszélyes 
hulladékot kizárólag 

az itt megjelölt időpontban és 
helyszínen, az ideiglenesen ki-
alakított gyűjtőponton tudjuk 
díjmentesen átvenni. 
 A veszélyes hulladékokat 
2020. október 17-én szomba-
ton, 8 és 14 óra között adhat-

ják le a Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. telephelyén (Ve-
csés, Széchenyi út 141.)

Mit lehet 
leadni? 
Társaságunk ebben az időpont-
ban a következő háztartási meny-
nyiségű veszélyes hulladékokat 
veszi át: festékek, lakkok (max. 
10 db/háztartás), oldószer, hígító-

szer (max. 10 db/háztartás), 
veszélyes anyaggal szeny-
nyezett göngyölegek (fl a-
kon, doboz, max. 10 db/

háztartás), fénycsövek, izzók, fes-
tékpatronok, tonerek, fáradt olaj 
és göngyölegei (max. 10 db/ház-
tartás), növényvédőszer-maradék 
(max. 10 db/háztartás), sütőolaj és 
sütőzsír, szárazelem, akkumulá-
tor (személygépjármű).  
 A következő hulladékokat nem 
áll módunkban átvenni: ipari 
mennyiségű és jellegű veszélyes 
hulladék, nem beazonosítható 
vagy a felsorolásban nem sze-
replő veszélyes hulladék, elekt-
ronikai hulladék és gumiabroncs. 
A lakossági házhoz menő lom-
talanítás keretein belül szállít-
juk el, építőanyag-hulladék (va-
kolatok, cement, ragasztó anyag 
egyéb porállagú építőanyag). 

Kérjük, 
tartsák be! 
A veszélyeshulladék-átvételi 
szolgáltatást kizárólag vecsési 
lakosok, eredeti lakcímkártyával 
és személyi igazolvánnyal törté-
nő igazolással vehetik igénybe. 
 Veszélyes hulladékok leadá-
sának feltétele a védőmaszk vi-
selése, valamint a személyek 
közötti 1,5-2 méteres távolság 
mindenkori megtartása.  
 Amennyiben a veszélyes hul-
ladék leadásával kapcsolatban 
kérdés merül fel, ügyfélszolgála-
tunk készséggel áll az önök ren-
delkezésére. Telefonszámunk: 
06-29/350-563, e-mail: info@v-
varosgondnok.hu. 
 Kérjük, legyen partnerünk, 
támogassa céljainkat! 
 Tegyünk együtt környeze-
tünk és Vecsés tisztaságáért!
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ban a következő háztartási meny
nyiségű veszélyes hulladékoka
veszi át: festékek, lakkok (max
10 db/háztartás), oldószer, hígító

szer (max. 10 db/háztartás
veszélyes anyaggal szeny
nyezett göngyölegek (fla
kon, doboz, max. 10 db

A nagy meleg ellenére 50 
önkéntes gyűlt össze 
augusztus 29-én reggel 

a Budai Nagy Antal utcai hídnál. 
A Kispatak Természetvédő Egye-
sület és Hul la dékkommandó 
tagja mellett a PwC Magyaror-
szág munkatársai, vecsési isko-
lások és felnőttek vettek részt 
az önkéntes napon, amely egyik 
célja az volt, hogy az előzete-

sen feltérképezett helyszíneken
– jellemzően a vecsési határban 
– felszámolják az illegálisan le-
rakott szemétkupacokat. A PwC 
dolgozói a cég vállalati felelős-
ségvállalás programja kereté-
ben vettek részt a környezetvé-
dő munkában és a szemétszedés 
mellett a Kispatak tanösvény 
mentén kihelyezett fa informáci-
ós táblákat is lefestették. Krojher 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Megtisztították a határt 
az illegális szeméttől 
Összesen 12 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a 
Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó 
önkéntesei a vecsési határban. Az akcióban részt vettek a 
PricewaterhouseCoopers Magyarország (PwC) munkatársai, 
akik a Kispatak tanösvény információs tábláit is lefestették.  

Gabriella, a természetvédő egye-
sület elnöke elmondta, a PwC pá-
lyázati kiírására jelentkezett az 
egyesület, ennek eredményeként 
érkeztek Vecsésre a vállalat ön-
kéntesei. Az információs táblák 
festését társadalmi munkában 
vállalták a PwC dolgozói, ehhez 
a festéket és az ecseteket is fel-
ajánlásban biztosították. Negy-
venen jöttek Vecsésre, a több-

ség a festéssel foglalatoskodott, 
egy brigád pedig a szemétsze-
désben vett részt. 
 Illegális szemétből most 
is akadt bőven – tudtuk meg 
Krojher Gabriellától –, a nap vé-
gére 12 köbméternyit gyűjtöttek 
össze az önkéntesek. A gyáli 
GYÖSZ tagjai is csatlakoztak az 
akcióhoz, ők a két település kö-
zött a Határ utcában gyűjtötték 
a szemetet, amit az ott található 
Sós-tó Sporthorgásztó tulajdo-
nosa szállítatott el a területről. A 
Budai Nagy Antal utca végén is 
több halom szemét várta a kör-
nyezetvédőket, a PwC munka-
társai pedig az M0-s bekötőnél 
szedték össze az autókból kido-
bált hulladékokat. 
 – Azt tapasztaltuk, hogy ahol 
van egy kisebb rakás, ott idővel 
egyre több lesz a szemét, ezért 
is igyekezünk most ezeket fel-
számolni. Bár nagyon sokat dol-
goztunk, de az 5 évvel ezelőtti 
állapothoz képest sokat javult 
a helyzet. Bízunk benne, hogy 
egyre többen átérzik, miért kell 
megóvnunk a környezetet, és így 
talán egyre kevesebb lesz a sze-
metelő. A megelőzés szempont-
jából nagyon fontos a nevelés, 
ezt az egyesületünk is felvállal-
ta, több programot és előadást is 
szervezünk a vecsési gyerekek-
nek – mondta Krojher Gabriella. 
 A Hulladékkomandó veze-
tőjétől azt is megtudtuk, hogy 
a szemétszedés igazi összefo-
gással történt. A konténerek ki-
helyezéséről és elszállításáról 
a Városgondnok Kft. gondos-
kodott, a hulladék átvételi díját 
az önkormányzat finanszíroz-
ta. Az akcióban résztvevőknek 
a Hasas Macska kifőzde mél-
tányos áron készített fi nom gu-
lyáslevest, a Csillag pékség po-
gácsa és kenyér, a Früh-Ker Kft. 
20 kiló kovászos uborka, a Dó-
zsa György úti barkácsbolt pe-
dig kesztyűk felajánlásával se-
gítette az akciót. 
 A következő megmozdulást 
október 8-11. között szervezi a 
Kispatak Természetvédő Egyesü-
let és Hulladékkommandó csapa-
ta. Az esemény részletei egyelő-
re még nem ismertek, a program 
iránt érdeklődőknek érdemes fi -
gyelemmel kísérniük az egyesü-
let oldalát a www.facebook.com/
hulladekkommandovecses olda-
lon.  Varga Norbert

A PwC és a Hulladék-
kommandó csapata

 Egykonténernyi szemetet gyűjtöttek 
össze a Budai Nagy Antal utca végén
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BERUHÁZÁS

várta tanévkezdéskor a diákokat 

Megújult környezetben étkezhetnek a Gras-
salkovich iskola diákjai, a felújított étkezőt és 
tálalókonyhát a tanév kezdete előtt, augusz-
tus 31-én ünnepélyes keretek között adták át.

Ez volt a város idei legnagyobb

KERTI PARTIJA
Augusztus végén rendezték meg az immár 
hagyomá nyos Murcifesztivált Vecsésen. 
Az esemény szülőatyja Fazekas József, aki 
maga is elismert borász. De vajon hogyan 
került kapcsolatba a szőlővel és a borokkal?

F azekas József már 25 éve 
foglalkozik borászattal, 
ez náluk amolyan csalá-

di hagyomány – meséli. 
 – Annak idején a vecsési csa-
ládoknak volt gyümölcsöse, sző-
lője. Amikor a nagyszülők meg-
haltak, megmaradt a nagy föld 
és el kellett dönteni, muskátlit 
ültetünk bele, vagy foglalko-
zunk vele – idézte fel a kezdete-
ket. Hogy milyen jól döntött, azt 
mi sem bizonyítja jobban, hogy 
2008-ban és 2009-ben is meg-
nyerte az egyik legrangosabb 

hazai borversenyt. De hon-
nan jött a Murcifeszti-

vál ötlete? 
 – Az én ötletem 
volt, hogy össze-
jöjjünk, hiszen 
akik szőlőt dol-
goznak fel, sok-
szor találkoz-

nak és kérdik 
egymástól: mi-

lyen tételed van? En-
nek kapcsán jött az öt-

let, hogy kellene egy olyan 
találkozó, ahol olyan kuriózu-
mokat is megismerhetünk, ami-
vel másoknak is örömöt tudunk 
okozni – mondta a szakember.
 A murci egy erjedésben lévő, 
vagy félig kierjedt, tejszerű, kis-

sé zavaros újbor. Szénsavas, 
meglehetősen édes ízű köztes 
folyadék a must és a bor között. 
Még nem esett át tisztítási folya-
maton. Ugyanakkor sok minden 
keresztül tudja húzni, hogy ne 
legyen jó a murci. Egy élő fo-
lyamat, melynek során csak hű-
téssel lehet lassítani az érés fo-
lyamatát.
 Nagyon meg kell szervezni 
és ki kell találni, hogy ez me-
lyik nap legyen, mert a murci 
csak nagyon rövid ideig jó édes-
kés, szénsavas, amíg nincs ma-
gas alkoholtartalma.
 – Többnyire a faluból érkez-
nek a vendégek, idén is volt vagy 
200 fő a rendezvényen. Érdekes, 
hogy mostanra már nem csak az 
idősek érdeklődnek iránta, a fi -
ataloknál is egyre népszerűbb. 
Minden évben megvan a felelőse, 
hogy jó legyen, mert nehéz elta-
lálni, hogy arra a napra pont meg-
felelő minőségű legyen a murci. 
Egy ilyen rendezvény megszer-
vezése igazi presztízs is, ennek 
köszönhetően mindenki odate-
szi magát.
 Mondhatni, már rutinból meg 
lehet szervezni egy ilyen rendez-
vényt, de így is sok buktatója le-
het. De vajon hogy sikerült az 
idei? 
 – Mindenki jól érezte magát, 
családias barátkozós beszélge-
tős rendezvény volt az idei, töb-
ben is úgy fogalmaztak, az egyik 
legjobban szervezett rendezvény 
volt, a város legnagyobb kerti 
partija – mondta nem kis büsz-
keséggel a hangjában a főszer-
vező.  Sz. Gy. 

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
 fúvószenekara is fellépett a Murcifeszten

A vendégeket Szlahó Csaba (középen) 
és a házigazda Fazekas József (jobbra) 
köszöntötte, majd Huszka Mihály 
plébános szólt a megjelentekhez
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É vek óta éreztük a prob-
lémát, hogy az iskola ét-
kezője egyre szűkebbnek 

bizonyult az itt tanuló diákok 
számára. Az étkezések szerve-
zése egyre több fejtörést oko-
zott a mindennapokban, ezért 
az iskolavezetéssel közösen el-
határoztuk, hogy megpróbálunk 
megoldást találni a problémára
– mondta az átadóünnepségen 
Tófalvi Mónika, a Vecsési Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke. Az étkező és tála-
lókonyha felújításának tervei 
már 2018-ban elkészültek, de 
a kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési eljárás két alkalommal is 
eredménytelenül zárult, ezért 
a megvalósításra csak idén ke-
rülhetett sor. 
 A felújítás terveit a meglévő 
adottságokhoz igazítva készí-
tették el a szakemberek, így ere-
deti helyén maradhatott az étke-
ző és a találókonyha, a bővítést 
a szomszédos helyiségek átala-
kításával oldották meg. 

 Tófalvi Mónika elmondta, 
nem valósulhatott volna meg 
a beruházás a Miniszterelnök-
ség döntése alapján 2019-ben 
és 2020-ban megítélt támogatá-
sok nélkül. A két év alatt a He-
lyi nemzetiségi önkormányza-
tok által fenntartott nemzetiségi 
köznevelési intézmények fej-
lesztési támogatása című pályá-
zaton összesen 96 millió forintot 
nyert el a Vecsési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, mely 
összegből közel 88 millió fo-
rintot fordítottak erre a beru-
házásra. A kivitelezést Vecsés 
önkormányzata további 20 mil-
lió forinttal támogatta. A beru-
házás összköltsége bruttó 110,8 
millió forint volt. 
 Az átadóünnepségen részt 
vett és beszédet mondott Tircsi 
Richárd, a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kap-
csolatokért Felelős Államtit-
kárság főosztályvezetője. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy 
a kormány számára kiemel-

ÚJ KONYHA ÉS ÉTKEZŐ 

Szlahó Csaba, Tircsi Richárd, Szűcs Lajos és Tófalvi Mónika 
adta át a felújított konyhát és étkezőt 

ten fontosak a magyarországi 
nemzetiségek, melyeket a jog-
szabályi környezet folyamatos 
alakítása és frissítése mellett 
az anyagi támogatások forrá-
sainak bővítésével is igyekszik 
segíteni. Kiemelte, hogy míg 
2010-ben csak 660 millió forint 
kormányzati támogatásból gaz-
dálkodhatott a magyarországi 
német nemzetiség, addig idén 
már 4,8 milliárd forint áll ren-
delkezésre. Emellett hangsú-
lyozta a nemzetiségi iskolák 
szerepének fontosságát, hiszen 
a nyelv és az egyéb nemzetiségi 
értékek megőrzésében az okta-
tási intézményeknek óriási sze-
repe van.   

 Szlahó Csaba polgármester 
gyümölcsözőnek nevezte Ve-
csés Város Önkormányzata és a 
Vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat közötti együttműkö-
dést. Ennek eredményeként nem 
csak a Grassalkovich iskola étke-
zője és tálalókonyhája újulhatott 
meg, hiszen közös erővel mindig 
azon dolgoznak, hogy szépítsék 
az intézményeket és még ezekben 
a nehéz időkben is magas színvo-
nalon lássák el az önkormányza-
ti alapfeladatokat. Kiemelte, hogy 
az iskola nagyon népszerű, egy-
re több diák tanul az intézmény-
ben, ezért az egész város szem-
pontjából fontos és hasznos volt 
a beruházás.  VN
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OKTATÁSOKTATÁS

Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskola
1.a osztály – osztályfőnök: Timár Judit
Babos Dániel Miklós, Balletta Stefano Fe-
renc, Barna Patricia, Bátori Balázs, Budai 
Leticia, Csorba Rómeó Milán, Fazekas Ra-
móna Natália, Fechita Zsófi a Noémi, Gábor 
Rupi, Gomann Dániel Roland, Hajdu Bog-
lárka, Jakab Máté Benjámin, Kalányos Vi-
vien, Kálóci Lara, Karavidaj Ronela, Kár-
páti Noel, Kun Zsófi a, Lakai Dominik Zoltán, 
Loboda Katalin, Nagy-Kancsár Arina, Rácz 
Zsolt Csaba, Romhányi Botond, Tasi Benett, 
Varga Vanda Melinda

1.b osztály – osztályfőnök: Krak Ildikó
Bakondi Balázs, Bánfalvi Dániel László, 
Dávid Petra, Fenyvesi Dóra, Horváth Noel, 
Juhász Tibor Marcell, Képíró Zsombor Ká-
roly, Koczó Nóra Zsuzsanna, Kun Kevin, 
Mátyás Zoltán Ervin, Medley Christopher 
Claye, Mészáros Tamara Kátya, Molnár 
Olívia, Müller Vivien, Nagy Benjamin Zol-
tán, Oborny Milán Ambrus, Öztürk Zara, 
Parajdi Levente Bence, Sági Vivien Mónika, 
Szabó Kincső, Szalai Bernadett, Szentessy 
Domonkos, Tasnádi Zsolt Tamás, Tóth Ben-
ce, Tóth Levente Gábor, Tóth-Mihályi Bá-
lint, Vasadi Rebeka

1.c osztály – osztályfőnök: 
Péterné Csókási Beáta
Berta Nolen, Bognár József, Botos Gré-
ta, Csóré Hajnalka, Dani Zsombor Károly, 
Deák Nikolett, Farkas Luca Virág, Ferencz 
Flórián, Fitos Kira, Gábor Zsuzsa, Gregor 
Noémi, Ivácson Hanna, Juhász Bence, Káté 
Gyula Dániel, Koczó Hanga Ilona, Molnár 
Márk, Nagy Klaudia Krisztina, Nagy Mar-
tin Tibor, Palásthy Péter, Pinke Petra Anna, 
Sáfár Anna, Sallay Sára, Szabolcsi Hanna, 
Ugóczki Gergő, Vigh Jázmin, Zsák Szabolcs

Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű 
Általános Iskola
1.a osztály – osztályfőnök: 
Gáborné Bárány Ágnes
Boaca Cristian, Buvári Anna, Czinege And-
ré, D. Tóth Félix, Deél Dorina, Déri Anna 
Zsófi a, Farkas Léna, Gáspár György, Idul 
Lilien, Jakab-Teleki Csenge, Kapuvári Maja, 
Klenovszki Alexandra, Kovács Máté, Kupi 
Alina Emma, Lénárt Milán, Litkei Bánk Ist-
ván, Lovas Kornél Ottó, Németh-Erdős Hu-
nor, Ongai Norbert, Palánki Edina Bettina, 
Smajda Dorina, Urbanek Anna

1.b osztály – osztályfőnök: 
Szőkéné Németh Noémi
Balás Domonkos, Balaton András, Bart-
ha Temulen Helka, Bielik Áron, Bodnár 
Dániel, Fássy Csenge Ilona, Forst Lau-
ra, Forst Liza, Gáspár Milán, Heim Márk 
Sándor, Horváth Benett, Martin, Kovács 
Endre Péter, Kun Zara Neszta, Leidecker 
Laura, Madarasi Luca Anna, Oroszi Ger-
gely, Pék Dániel, Schwäbl Emili, Suszter 
Levente, Tuska Lili, Varga Mirjam, Vinc-
ze Olivér Marcell

1.c osztály – osztályfőnök: 
Vakter Laura
Bajusz Viktória, Balogh Dóra, Berta Erik 
Alexander, Bogdán János, Darcsi Erzsébet, 
Frankó Péter, Freind Elizabet, Gombos 
Eszter, Gönczi Barnabàs, Jerzsele Jázmin, 
Jurák Dóra, Ligeti Ákos, Linkai Levente, 
Mikolai Szabolcs, Orsó Zoé, Polyovka Szi-
monetta, Potornai Judit, Selmeci Barnabás, 
Strohmayer Lia, Takács Réka, Tódor Hu-
nor, Tóth Nándor

Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Német 
Nemzetiségi 
Általános Iskola
1.a osztály – osztályfőnök: Magos Béláné
Arató Dániel, Bagotai Szabolcs, Bodor Mór 
Arnold, Botlik Dávid, Bükk Dániel, Czimbal 
Csaba Gábor, Földesi Dóra, Gaál Lőrinc, 
Gaál Natália, Galambos Zétény, Gergely 
Örs Ferenc, György Zsombor, Hajbel Zsó-
fi a, Haluska Valéria Mária, Hok Ákos Noel, 
Kassai Krisztián, Kiss Virág, Matheisz Jáz-
min Boglárka, Mayer Timea Zengő, Miklós 
Boglárka, Nagy Kira Ildikó, Nagy Milán, 
Németh Márk, Őszi Arina, Szabó Krisz-
tina Lili, Szántó Bence, Szép Attila, Váczi 
Dávid, Vislóczki Patrik  

1.b osztály – osztályfőnök: Hütter Teréz
Barna Ádám, Bodor Barnabás, Cservák 
Balázs Krisztián, Dányi Patrik, Darnai 
Emma, Dékány Lilla, Dengel Inez Adél, 
Dobi Zsombor, Frendl Zsombor, Gudics 
Fruzsina Anna, Günther Hajnalka Réka, 
Herbály Izabella, Hubert Norbert Csanád, 
Izsák Zoé Patrícia, Kiss Máté Tamás, Koz-
ma Olivér, Majzik Dóra, Márta Zsolt And-
rás, Nagy Hanna, Novák Jázmin Zita, Nyuli 
Ákos Gergő, Róth Dominik Gergő, Somlai 
Tiborc Balázs, Szabó Bence, Szilágyi Bá-
lint, Tóth Ákos, Tőke Alexandra, Váradi 
Barnabás, Viszoki Ábel 

9.a osztály – osztályfőnök: 
Márton Annamária
Ágoston Szabina, Bornyász Regina Éva, 
Csontos Kincső Anasztázia, Domján Krisz-
tina Gabriella, Farkasinszky Patrik Gá-
bor, Hegyi Márk, Hernádi Vivien, Izmán 
Balázs, Kerekes Dorina, Koncsor Csenge, 
Lovas Henrietta, Nagy Dávid, Nagy Kla-
udia, Pálmai Ákos, Pintácsi Benedek, Po-
mázi Máté Ferenc, Rudolf Bence, Schu-
bert Ádám, Sebők Zsófi a Rebeka, Selettye 
Karolina, Simon Szabolcs, Szilágyi Lajos, 
Vágási Bence László, Varga Márk, Varga 
Noémi Zita, Volosin Dániel Koppány, Zu-
bor Richárd

9.c osztály – osztályfőnök: 
Prorokné Jankovics Anita
Alexa Lili, Antal Boglárka, Balogh Zsó-
fi a, Baranyi Dorina, Barta Bianka, Eizen 
Natasa Annamária, Érsek Bettina, Far-
kas Boglárka, Farkasinszky Fanni Szofi , 
Fikó Vanessza Bella, Forczek Krisztina, 
Gábos Csenge Bernadett, Geröly Gerda 
Lilla, Hok Réka Bianka, Holló Kata Lili, 
Huszár Márk László, Károlyi Viktóra Vi-
rág, Kiss Vanda, Kozák Zsuzsanna, Kozma 
Dominika, Márton Judit, Mészáros Ben-
degúz, Mucska Viktória Dóra, Naim Vivi-
en, Ongai Zsófi a, Sponga Barbara Noémi, 
Szalai Tímea, Szép Dóra, Szilvássy Áron, 
Torzsai Gergő, Vida Dániel

Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskola
1.a osztály – osztályfőnök: Zumpf Anikó
Ackermann Enéh Szira, Czibula Zsolt Ta-
más, Dékány Norbert Gábor, Fejes Alexand-
ra Liána, Galambos Bence Gábor, Gart-
ner Bence, Gulyás Gergő, Gurdon Júlia, 
Halgas Lili Kata, Jakab Sámuel, Jenei Ar-
nold János, Kirchner Balázs Noel, Kontár 
Eszter, Kun Melissza, Maros Botond Csa-
ba, Matuz Csongor István, Mezei Regina, 
Nagy Klára Hanna, Parajdi Koppány, Se-
bestyén Marcell, Somogyi Sára, Szücs Ger-
gő, Tóbiás Olivér, Tóth Kamilla, Tóth Izabel-
la, Urbanek Nándor, Várszegi Vince, Vida 
Balázs, Virág Zoárd Alexander

1.b osztály – osztályfőnök: 
Fejérné Gál Tímea
Albert Balázs, Deák Levente Miklós, Farkas 
Bence, Fehér Ádám, Fejér Rozina Réka, Fe-
kete Flóra, Görög Mihály Zalán, Guzmics 
Máté, Hajdus Levente Zétény, Herceg Enikő, 
Kaposi Kevin, Kazai Anna, Kis-Gadó Dá-
vid, Kókai Zsombor Maxim, Kotroczó Fan-
ni, Kudrjávcev Milos, Makra Bence, Ma-
kula Mihály, Nagy Sarolta Éva, Radnóthi 
Lili, Roik Barbara, Sebők-Bán Aliz, Sipos 
Dorka, Tarsoly Panna, Tóth Melinda, Tur-
jáni Zalán Máté, Ulbert Lilien, Varga Réka, 
Varga Vince VT összeállítás

De nehéz az iskolatáska…
A vírusjárvány két hulláma között nagy biztonsági 
intézkedések mellett elkezdődött a tanítás az ország 
iskoláiban. Hagyományunkhoz híven ismertetjük a ve-
csési alma materek elsős osztályainak névsorát. Abban a 
reményben tesszük ezt, hogy valamennyi tanuló és okta-
tó megőrzi egészségét és rendben lezajlik a tanítási év.

  Július 6. és 10. között a Grassalkovich 
Iskola 30 tanulója 3 kísérő pedagógus ve-
zetésével Balatonbogláron táborozott. 
A szálláshely vezetői nagy szeretettel fogad-
tak bennünket, maximálisan fi gyelve a jár-
ványügyi helyzet előírásainak betartására. 
A gyerekek 3-4-5 ágyas szobákban voltak 
elszállásolva. Igyekeztünk a karantén idő-
szak utánra színes programot összeállítani a 
gyerekeknek, hiszen jónéhányuknak ez volt 
az idei nyáron az egyetlen nyaralási lehető-
ségük. A megvalósításhoz nagymértékben 
hozzájárult az országos és a Vecsési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ve-
csés Város Önkormányzata. Anyagi segít-
ségüket ezúton is köszönjük!
 Programjainkban megjelent a nemzetiségi 
hagyományok ápolása (egésznapos kirándu-
lás a Balaton-felvidékre, a városlődi német 
nemzetiségi tájház és a kitelepítési emlék-
mű felkeresése, nemzetiségi totó). Még a 
táborba vezető úton jártunk a martonvásári 
Brunszvik-kastélyban. Kirándultunk Bala-
tonlellére (itt szabadulószobában is jártunk), 
valamint felkerestük a helyi Gömbkilátót is. 

  Július 20–24. között egy felejthetetlen 
hetet töltöttünk el a Vecsési Tájház udva-
rán. Ez nem csupán egy napközis tábor volt. 
A napokat egyensúly- és testébresztő gya-
korlatokkal kezdtük. Sokszor inspiráló ze-

Nemzetiségi és sporttábor 
BALATONBOGLÁRON

Drámatábor a 
Grassalkovichban

Lehetőség volt bobozásra, különböző játé-
kok kipróbálására. Emellett persze sokszor 
voltunk strandolni is. Esténként sok beszél-
getéssel, sporttotó kitöltésével, helyi séták-
kal, fagylaltozással töltöttük el időnket.
 Megköszönöm Eszenyiné Varga Zsuzsan-
na és Molnár Melinda tanárnőknek a sike-
res lebonyolításban való közreműködését. 
Jó hangulatban, egészségesen értünk haza 
tele élményekkel.

Pozsár László, táborvezető pedagógus
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nével kísértük a mozgást. Napközben a 
színjáték és a drámapedagógia eszközei-
nek segítségével igyekeztünk fejleszteni a 
gyerekek személyiségét, valamint a közös-
ségben való együttműködési és kommuni-
kációs készségét. A célunk az volt, hogy a 
tanulók fogékony, cselekvő, önkifejezésre 
képes, a közösségbe könnyen beilleszkedő 
egyéniséggé és a művészetek kedvelőivé 
váljanak és rengeteget játszanak. A csopor-
tot nagy tapasztalattal rendelkező szakem-
berek foglalkoztatták. 
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Varga Rea és Kovács Ágota drámapedagó-
gusoknak, akik élménnyel töltötték meg az 
egész hetet.

Gáspárné Hatvani Gabriella, táborszervező
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H ogyan alakult pályafu-
tása, melynek alapján 
elnyerte az óvoda veze-

tői megbízását? 
 – A sikeres érettségi vizsga 
megszerzése után helyezkedtem 
el képesítés nélküli óvónőként a 
mostani munkahelyemen, az ak-
kori l. számú napköziotthonos 
óvodában. Már akkor kedvet 
kaptam az óvónői hivatáshoz, 
amely a gyermekek iránti sze-
retetből fakadt. Nagy hatással 
volt rám maga az óvoda barátsá-
gos környezete és az akkori ne-
velőtestület végtelen gondosko-
dó együttműködése. Kezdetben 
megszereztem a pedagógiai asz-
szisztens szakképesítést, majd a 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 
levelező tagozatán elvégeztem az 
óvodapedagógusi szakot. Későb-

biekben óvodánk né-
met nemzetiségi jel-
lege ösztönzött arra, 
hogy levelező tago-
zaton megszerezzem 
a német nemzetisé-
gi óvodapedagógu-
si képesítést is, így a 
soproni Nyugat-Ma-
gyarországi Egye-
tem Benedek Elek 
Pedagógiai Főisko-
lai Karán sikeresen 
letettem német nyel-
ven az államvizsgát, 
majd ezt követően 
2015-ben óvodaveze-
tő-helyettesi megbí-
zást kaptam óvodánk 
vezetőjétől. Ezután 
folyamatosan készül-

tem a Pedagógus ll. célfokozat-
ra irányuló minősítési eljárásra, 
amit szintén sikeresen teljesítet-
tem. A minősítésen való helytál-
lásommal igyekeztem bizonyíta-
ni, hogy a jövő elvárásai, amelyek 
a pedagógiai munkánk során vár-
nak ránk, teljesíthetők és egyben 
szakmai tudásunkra rendkívül jó 
hatással vannak.
 
– Milyen szépségei vannak az 
óvodai pedagógusmunkának? 
 – Számomra mindig pozitív 
megerősítés, amikor a gyerme-
kek jókedvvel érkeznek regge-
lente és a nap folyamán is vidám 
arcok, csillogó szemek tekinte-
nek vissza. A vezetői szakmai te-
vékenységem mellett, mint „né-
metes óvó néni” nagy hangsúlyt 
fektetek a nemzetiségi nyelv, a 

kultúra, a hagyományok meg-
ismertetésére, megszerettetésére. 
Törekszem munkám során ezt a 
szemléletet tükrözni a gyerme-
kek felé, a nemzetiségi ruha al-
kalomszerű viselésével, a nem-
zetiségi jellegű rendezvényeken 
való fellépéssel, az óvoda helyi-
ségeinek dekorálásával, a meg-
felelő kommunikációval. Célja-
im és elvárásaim között szerepel 
a gyermek személyiségének a 
fejlődése, a kétnyelvűség meg-
alapozása a különféle nevelé-
si és tanulási helyzetekben. Ve-
zetői feladataim mellett vegyes 
korosztályú óvodás csoporttal is 
foglalkozom és a mindennapi te-
vékenységek tervezésénél fi gye-
lembe veszem a gyermekek élet-
kori sajátosságait. Modellnyújtó 
magatartás, differenciált bánás-
mód alkalmazása segít megvaló-
sítani a játékos, mozgásos, színes 
tevékenységeket, melyek a gyer-
mekek érdeklődését pedagógiai 
módszerek sokaságával felkeltik.  
A szakmai munka eredményei-
hez fűződik az is, amikor a „ki-
repült” óvodás stabilan megáll-
ja a helyét az iskolában és több 
év után is szeretettel és hálával 
látogat vissza hozzánk. Ez min-
dig egy hatalmas visszacsatolás 
számomra, hogy amit idáig sike-
rült megvalósítani, azt a továb-
biakban is folytatni kell.

– Melyek a sikeres óvodai ve-
zetés legfontosabb feltételei? 
 – 2018 őszén óvodánk vezető-
je váratlanul lebetegedett és azt 
a döntést hozta, hogy elindítja 
a nyugdíjas éveit, azaz nem tér 
vissza hozzánk. A vezető helyet-
tesítése során az óvodapedagó-
gusi munkám egy kicsit háttérbe 
szorult, mivel közelebbről kellett 
megismernem a vezetői kompe-
tenciák világát is. A munkatársa-
im támogattak és megerősítettek 
abban, hogy adjam be jelentkezé-
semet a közoktatási vezető szak-
vizsgára, miután megbízott ve-

KÖZÖSSÉG

„Válassz olyan foglalkozást, 
amit szeretsz, és soha többé 
nem kell dolgoznod”  (Confucius) 
Schiszlerné Bakk Katalin a Vecsési Falusi 
Nemzetiségi Óvo da korábbi vezetője negy-
ven év után vonult nyugdíjba. A vezetői 
megbízást pályázati kiírás útján a korábbi 
helyettese, Vargyasné Bakonyi Ildikó nyerte 
el. Az új óvodavezetővel eddigi pályafutásá-
ról és jövőbeli terveiről beszélgettünk. 

zetői tevékenységeim során azt 
tapasztalták, hogy képes lennék 
a jövőben az intézmény vezeté-
sére. Végül úgy döntöttem, hogy 
felvállalom a megmérettetést, bár 
kétségtelen, hogy az előttem álló 
időszak teli lesz kihívásokkal és 
megoldandó feladatokkal. A Ko-
dolányi János Egyetem peda-
gógus szakvizsga és közokta-
tási vezető szakra jelentkeztem 
ezért 2018 októberében, melyet 
2020. februárban kiváló minősí-
téssel elvégeztem. Több évtize-
des óvodapedagógusi és néhány 
éves vezetői tevékenységeim so-
rán megtapasztaltam, hogy ered-
ményes „csapatmunkát”, veze-
tői munkát, csak a dolgozókkal 
közösen, együttműködve, egy-
mást meghallgatva és az eltérő 
véleményeket is tiszteletben tart-
va lehet megvalósítani. Jelenleg 
141 gyermek jár óvodánkba és 
az a célom, hogy a „falusi ovi-
soknak” boldog óvodás évei le-
gyenek, a szülők pedig szívesen 
bízzák ránk a mindennapokban 
a legféltettebb kincseiket!

– Milyen tényezők biztosítják 
a Falusi Nemzetiségi Óvoda 
sikereit?  
 – Céljaimat, a vezetésre való 
koncepciómat az eddig végzett 
munkám során szerzett tapaszta-
lataim alapján, valamint óvodánk 
pedagógiai programját, érték-
rendszerét, a kialakult szakmai 
tendenciákat és hagyományo-
kat fi gyelembe véve alakítom ki. 
Az elmúlt közel öt évben óvoda-
vezető-helyettesként, illetve az 
elmúlt majdnem két évben meg-
bízott vezetőként megtapasztal-
tam, hogy egy intézmény jele-
néről és jövőjéről gondoskodni 
különleges küldetés. Az intéz-
ményvezetés nagy felelősség-
gel járó pozíció, de a gyermekek 
mindennapi mosolya, a szülők 
bizalma, és nem utolsó sorban a 
dolgozók fáradhatatlan elkötele-
zettsége és pozitív hozzáállása az, 
ami ösztönöz, lendületet és erőt 
ad számomra a vezetői felada-
taim ellátására. Hiszem, hogy a 
megszerzett vezetői kompeten-
ciáimmal, szakmai példamutatá-
sommal és pozitív, motiváló hoz-
záállásommal intézményünk jó 
vezetője leszek és a legjobb tu-
dásom szerint hozzájárulok óvo-
dánk jövőbeli fejlődéséhez, sike-
reihez. Prátzki Péter

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

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

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

Apróhirdetés
MEGÉRKEZETT az őszi-té-

li ruházat! Új és alig használt, 

jó állapotban lévő dzsekik, 

melegítők, hosszú nadrágok, 

pólók, ingek, pulcsik. Kapha-

tó még cipő, bizsu, táska és 

sok egyéb, amire ősszel még 

szüksége lehet. Attila u. 28. 

Nyitva minden nap: 10-17. 

Érdeklődni: 06-20/205-1184

GARÁZSVÁSÁR! Kiárusítás 

szeptember 25-26-27, 

október 2-3-4. Fő út 89. 

(Epres) 9-18 óra között.

  Amikor február közepén vi-
dáman ettünk-ittunk, énekel-
tünk az Epresben a böllérver-
senyen, akkor nem gondoltuk, 
hogy hat hónapot kell várni egy 
újabb szerényebb kivitelezésű, 
szórakoztató rendezvényre. Kö-
szönet a Murcifeszt bátor kezde-
ményezőinek, hogy félév után 
újra volt egy rendezvény, de ma-
gam kíváncsi voltam, hogy mi 
lesz a szeptemberi hagyomá-
nyos mulatságokkal. Közismert 
volt, hogy a búcsú és a Káposz-
tafeszt elmarad, de mi lesz az 
arató és a hónap végi szüreti bál-
lal. Nos, az Aratóbál elmaradt, 
de azért nem minden, mert kap-
hattunk egy kis ízelítőt a hangu-
latából. Apró Kitti, az esemény 
főszervezője elmondta, hogy a 
délutáni programot megtudták 
tartani. A helyszín a Tájház volt, 
ahol a lányok kikérése, az aratós 

tánc bemutatása és a kenyérál-
dás történt. Ismét Káposztássy 
Béla atya szentelte meg az „új-
kenyeret”, amit az ecseri Pék 
és Segédei Kft. ajánlott fel. Az 
élőzenét a Brunner zenekar biz-
tosította, amit a Vecsési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat se-
gítségével fi zettek ki a szerve-
zők. A táncot idén is Fazekas 
Rita és férje, József koreogra-
fálta és tanította be. 
 – Sajnos, több okból kifolyó-
lag az esti bál elmaradt, helyet-
te szűk körben ünnepeltük meg 
az egész nyáron átívelő próbafo-
lyamat végét – tette hozzá Apró 
Kitti. 
 A jutalommal, a vidám esti 
bállal szegényebbek lettek a fi a-
talok, de a hagyomány nem sza-
kadt meg, ezért hálás köszönet 
jár a fi ataloknak és a közremű-
ködőknek. Szalontai

KÖZÖSSÉG IN MEMORIAM – BÖJTE 
GYÖRGY (1951–2020)

A mártíréletű Márton Áron 
szülőfalujából, Csíkszent do-
mokosról származik a Böjte 
család. A háború forgatagá-
ban a vasutas apuka Magyar-
országra került, és temesvá-
ri feleségével Vecsésen le is 
telepedtek. Négy gyerme-
kük látta meg a napvilágot, 
Gyuri volt a harmadik. Az ő 
élete is szépen alakult, ta-

nult, dolgozott, házasodott, lett egy gyönyörű fi a, majd 
egy leánya. Pesten éltek, míg egy nap kiderült, hogy fi a 
gyógyíthatatlan betegségben szenved. Mindent elkövet-
tek, minden anyagi áldozatot meghoztak, de mindhiába. 
A gyermek 12 éves korában kilépett a földi világból. Gyuri 
élete ekkor vett 180 fokos fordulatot. Nem tudta feldolgozni 
a felfoghatatlant. Vecsésre költöztek, hogy szabaduljanak az 
emlékektől, de ez sem hozott kiutat: válás és a lélek súlyos 
sérülése lett a vége. Versben próbálta meg a lelkét gyógyí-
tani. A VT olvasói többször olvashatták verseit az újságban.
 Gyuri nem tudta magát túltenni a tragédián, élete más 
irányt vett. Az itt megtapasztalt élmények inspirálták a 
Kisspista Színház Hajléktalan musicaljének alapötletét, 
a mű szinopszisát, melyet Böjte György álmodott meg és 
óriási siker lett. 
 Vecsés sem hozott megnyugvást, messzebbre vágyott… 
A Tolna megyei Mucsi piciny falujában igyekezett lelki bé-
kéjét megtalálni. Győrben élő leánya, aki tehetségével 
megállt a lábán és gyógyszerész lett, sokat segített neki, 
miként Vecsésen élő testvérei is, de ezek csak halasztások 
voltak. Három gyönyörű unokája sem tudta enyhíteni fáj-
dalmát. Egy baleset után már nem tudott felépülni, és el-
távozott, valahol most gyermekét keresi. Reméljük, meg-
találja és békéjét leli. 
 Nyugodj Békében! Szalontai János

Egy eddig még nem közölt versével búcsúzunk tőle, 
amit 2000-ben írt unokaöccse ballagására, útravalónak.

Az igaz úton
Még csak tegnap volt, hogy 
szíved egy szív alatt a
sötétben várakozott.
Az életfényt vártad, amit
egykor egy szívtől kapott
a szív, mely fölötted dobogott.
Minden titkok ura súgta a füledbe
- Odakinn a fény vár Rád
Életed útján őrizd meg szüntelen,
szemeddel a fényt keresd a szemekben.
Dáriusz kincsének csillogását ne keresd –
Az hamis.
Elveszíted az éltetőt, az igazit.
Küzdelem, bánat, öröm, örök harc
kísér majd utadon, hit és remény
legyen barátod minden napodon.
Egyszer majd jutalmat kap
küzdelmed az életben, ha meglátod
szemed fényét egy piciny, nevető szemben. 

Hirdetés

Aratómulatság
– baráti körben
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HARMINCÉVES
az önkormányzati rendszer
1994. december 11-én egy fordulós volt a választás és közvetlenül 
választották meg a polgármestert, további újdonság volt, hogy 
először választottak Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

Helyhatósági választás 1994.

„A legkisebb eredményért 
is meg kellett dolgozni”

Molnár Imre az első szabadon választott vecsési 
önkormányzat polgármestere a Vecsési Kalendárium 

2007 című kiadványban leírta a megválasztása 
utáni első feladatait, érzéseit. Ebből idézünk.

P olgármester Molnár Imre függet-
len lett. Egyéni körzetet nyertek: 
Pável Béla független, dr. Pap Sán-

dorné KDNP, Szabó Györgyné függet-
len, Almási János független, dr. Horváth 
János KDNP–FIDESZ, dr. Jós Miklósné 
SZDSZ, Gál István MDF–FKGP, dr. Fe-
kete Károly MDF–FKGP, Kulcsár István 
MSZP, Gáspár Csaba KDNP–FIDESZ.
 Kompenzációs listáról mandátumhoz ju-
tott hét képviselő: Skribek Zoltán KDNP–
FIDESZ, Holánszki Béla MSZP, Lőrincz 
Ferencné MSZP, Szomorú Elemérné MSZP, 
Nyitrai Péter SZDSZ, Tóth Elemér MDF–
FKGP, Horogh Zoltán MDF–FKGP.
 A januári alakuló ülésen hét bizottsá-
got hoztak létre, de alpolgármestert csak 
sikertelen próbálkozások után 1995 má-
jusában választottak Lőrincz Ferencné és 
Almási János személyében. 
 A német nemzetiségi önkormányzat 
tagja lett: Frühwirth Mihály független, 
Brunner Antal Kulturverein, Már János 
független, Füzesi Józsefné független, Ma-
gyarné Kárpáti Erzsébet független. Elnök-
nek Frühwirth Mihályt, elnökhelyettesnek 
Már Jánost választották.

A ciklus ideje alatt 
történt – 1994–1998.
1994-ben az országgyűlési választások után 
új kormány alakult, és jelentős megszorí-
tások történtek az élet szinte minden te-
rületén. A ciklus során a Deák utca egyik 
felének aszfaltozásán kívül más útépítés 
nem volt. A forráshiány rávezette az ön-
kormányzatot a helyi adók bevezetésére. 
1995. március 7-én megszületett a helyi 
iparűzési adó bevezetéséről szóló rendelet.
 A pályázatok száma csökkent, megszűnt 
az alanyi jogosultság, és elérésük körül-
ményessé vált. A ciklus során a csator-
nahálózat és a szippantott szennyvíz elő-
kezelő-telep beruházásai váltak elérhető 

céllá. Ennek jelentősége azonban óriási 
volt, mert a teljes közmű ellátottsághoz 
csak ez hiányzott. Ugyanakkor hihetetlen 
magas összegekről volt szó a csatornázott-
ság eléréséhez, amelyhez csak állami tá-
mogatás esetén volt esély. A pályázatok a 
közbeszerzési eljárások során sorozatban 
hiúsultak meg alaki és jogi hiányosságok 
miatt, amelyek a ciklus végén a teljes pá-
lyázati összeg elvesztésével fenyegettek.

 Egy „szocialista örökség” azonban új 
pénzügyi lehetőséget kínált. Pestszentlőrinc 
területén, de közvetlenül Vecsés közigaz-
gatási határán már a II. világháború előtt 
volt laktanya, a Stromfeld Aurél laktanya. 
1955-ben az Ausztriából kivonuló szovjet 
hadsereg egyik egységét ide helyezték el. 
Nemzetközi egyezmények azonban szabá-
lyozták, hogy mennyi haderő állomásoz-
hat egy városban. Ezt az akkori hatalom 

úgy oldotta meg, hogy a laktanya területét 
közigazgatásilag kettévágta és egyik felét 
Vecséshez csatolta. Ennek következtében 
elkezdődhetett a Stromfeld-laktanya tulaj-
donjogi vitája. Hosszú évek peres eljárá-
sa után 1995. április 26-án bírósági döntés 
Vecsés tulajdonába adta a laktanya Vecsés 
felőli szélében lévő volt tiszti lakások tu-
lajdonjogát. Később újabb bírósági ítélet 
kimondta, hogy a terület 51,8 %-a Vecsé-
sé, amit 36 millió forint megváltásával – 
XVIII. kerületi önkormányzat felé –meg 
is szerzett, és jelentős vállalkozói terüle-
tet nyert az önkormányzat.
 A Falusi iskola beruházása válságos 
helyzetbe került 1995-ben, mert elfogyott 
a pénz az iskolaberuházás folytatására. 
Költségvetési átcsoportosítás után foly-
tatódott az építkezés és 1996 szeptem-
berében elkészült az új alma mater, ami 
új nevet kapott: Falusi Általános Iskola
– Dorfschule Wetschesch.
 A háztartási hulladék begyűjtése és an-
nak elhelyezése komoly megfontolásokra 
és nagy vitákra sarkallta a városvezetést. 
1996-ban a Pestszentlőrinc felőli részen, 
a sóderbánya egyik területén az önkor-
mányzat 15 millió forintból szilárd hul-
ladék elhelyezésére alkalmas szemétbá-
nya kialakításába kezdett. Rögtön utána 
elkezdődött az a vita, hogy mi a hulladék 
elhelyezésének legjobb módja. Két nézet 
volt: a nemzetközi szabványoknak megfe-
lelő szemétbánya kialakítása saját tulajdon-
ban, aminek kialakítása nagyon sok pénzt 
emészt fel, de előnye, hogy a továbbiak-
ban magunk szabhatjuk az árakat, és nem 
vagyunk kiszolgáltatva a monopolcég ár-
diktátumának. A másik szerint, csatlakoz-
zunk a gyáli ASA céghez, és odaszállítjuk 
a háztartási hulladékot –, de az ő ársza-
básuk szerint. Hosszas vita után az ASA 
telephelyre való csatlakozás mellett dön-
tött a testület. A 155/1997 számú rendelet 
kimondta az ASA-lerakóhoz való csatla-
kozást és a VETÜSZ-t eltiltotta a vecsési 
lerakóhely kiépítésétől.
 Bővült a nagyközség külkapcsolata. Er-
délyben 1997 pünkösdjén állapodtak meg 
a Gyer gyószárhegy–Vecsés közötti testvér-
kapcsolat megalakításában, amelyet au-
gusztus 20-án a vecsési Halmi iskolában 
rendezett ünnepségen írt alá Molnár Imre 
vecsési és Len Emil gyergyószárhegyi pol-
gármester. Szalontai János

Rá sem lehet ismerni 
a laktanya tiszti lakásaira

Molnár Imre kitüntetést vesz át 

Vállalkozások tucatja 
talált telephelyet a laktanyában

„Akik a rendszerváltozás időszakában szü-
lettek, már tizenhat évesek. Akik akkor 
öt-tízévesek voltak, fi atal felnőttek. Nincs 
tapasztalatuk a pártállami és a tanácsi idők-
ről. Őket a jelen érdekli és a jövő. Számuk-
ra természetes, hogy mobilt szorítanak a 
fülükhöz, motorral, autóval száguldoznak, 
hogy van hideg és meleg víz, gázfűtés, kü-
lön szoba a tágas lakásban, megfelelő isko-
lák, tornatermek. Azt hihetik, hogy ez min-
dig így volt és mindez csak úgy az ölünkbe 
hullott. Pedig a legkisebb eredményért is 
meg kellett dolgozni. […]
 A másik fontos nap, Vecsés nagy esemé-
nye, 1990. október 25., Vecsés Nagyközség 
önkormányzatának megalakulása. Ez az 
esemény számomra van olyan fontos, mint 
a községi ünnep. Az október 23-i ünnep-
léssel összekötve megérdemelné a megem-
lékezést. Ez a nap zárta le a szovjet típu-
sú tanácsi rendszer évtizedeit és nyitotta 
meg az önkormányzati működés útját.”
 „1990. október 26. péntek, az első pol-
gármesteri munkanap. Taxisblokád. Vilá-
gosan lehetett látni, hogy a bámulatos pre-
cizitással végrehajtott akció, nevezhetjük 
tüntetésnek is, sztrájknak is, pontosan a 
tanácsi- önkormányzati váltás időszaká-
ra esett. A régebbi vezetők már nem, az 
újak még nem képesek a szükséges intéz-
kedéseket megtenni. A belügyminisztéri-
umi vezetők (értsd rendőrség), nyilatkoz-
tak: nem hajlandók a beavatkozásra. Nem 
volt kétséges, hogy nem az Antall kormány 
oldalán állnak. Azt sem tartom véletlen-
nek, hogy az akció a hétvége első napjá-
ra esett, amikor egyébként is minden meg-
bénul hétfőig. Csak annyit tehettem, hogy 
tájékozódtam az akkor még létező kenyér-
gyár készleteiről, az üzletek várható tej és 
egyéb élelmiszer ellátásáról. Budapesten 
összeütköztek a tüntetők és az ellentünte-
tők. Polgárháború veszélyétől lehetett tar-
tani. Nem szabad elfelejteni, hogy óriási 
erőkkel még itt voltak a szovjet megszálló 
csapatok, a rendőrség és a honvédség és 
az egyéb erők nem a kormány oldalán áll-

tak Nagy eredménynek tartom, hogy abból 
a válságból a kormány baj nélkül kihozta 
országunkat és megkezdhettük az érdemi 
munkát.

A helyzet felmérése 
és a munka elkezdése
Műszaki és egyéb adatbázis
Megnéztem, hogy milyen térkép és egyéb 
nyilvántartásunk van víz-, csatorna-, gáz- 
és úthálózatunkról. Kiderült, hogy 25 év-
vel korábbi állapotokat feltüntető néhány 
ütött-kopott térképen kívül semmi nincs.
 Áttekintettem a nagyközség általános 
rendezési tervét. Megállapítható volt, hogy 
a gyökeresen megváltozott körülményekre 
nem felel meg, újat kell készíteni. A ren-
dezési tervek korábban tanácsrendelettel, 
később önkormányzati rendelettel, annak 
hatályba lépése után váltak kötelezővé. Azt 
hittem, hogy most kapok infarktust, ami-
kor kiderült, hogy Vecsésnek nincs tanács-
rendelettel elfogadott általános rendezé-
si terve, melyre hivatkozva utasítottak el 
építési engedélyezési terveket éveken ke-
resztül. […] Adódott a feladat: megbízást 
adtunk új, az akkori feltételekhez igazo-
dó általános rendezési terv elkészítésére 
és a nagyközségi belterület l:500 méret-
arányú közmű alaptérképének elkészíté-
sére melynél kérésemre részletes szintezé-
sek készültek. Minden sürgős volt, ezért a 
geodéziai méréseket 8-10 csoport végez-
te. A mai napig is ezek a térképek vannak 
használatban, igaz, megviselt állapotban. 
Az általános rendezési terv sok lakossá-
gi és szakhatósági egyeztetés után ön-
kormányzati rendelettel elfogadásra ke-
rült és ezzel sikerült törvényes helyzetet 
teremteni.

A munkatempó
A képviselő-testület kilenc bizottságot ho-
zott létre, a bizottságokban külső (nem kép-

viselő) tagokkal. A képviselő-testület min-
den második hét keddjén délután 5 órától 
tartotta rendes üléseit, több mint 30 napi-
rendi ponttal. Képzeljék el, mennyi mun-
ka volt a jegyzőasszony számára a napi 
munka (postabontás, iratok kiszignálása, 
hivatali feladatok kiadása) mellett, ilyen 
rövid időn belül 30-40 előterjesztés elké-
szítése, mit jelentett ezt az óriási szöveg 
mennyiséget a gépírónőkkel leíratni, át-
javítani, sokszoroztatni, kiküldeni a kép-
viselőknek és a tárgyalásban érintettek-
nek. Az ülések jó esetben éjfél körül értek 
véget, néha még később. Ezen kívül rend-
kívüli ülések is voltak. A két ülés közötti 
bizottsági ülésekből a közbeeső napokon 
legalább kettő volt. Ezek mindegyikén le-
hetetlen volt jelen lennem, hiszen eleget kel-
lett tennem a pártok és egyéb szervezetek 
meghívásainak, lakossági fórumokon kel-
lett részt vennem. Külön gond volt minden 
bizottsághoz önálló munkára képes jegy-
zőkönyvvezetőket biztosítani.
 Reggeltől délutánig egymást érő tár-
gyalások, rádió, sajtó és tv interjúk, in-
tézmények látogatása, megbeszélések.
 Az országgyűlés ontotta a törvényeket, 
a minisztériumok a rendeleteket, végre-
hajtási utasításokat.
 Ebben a szörnyűséges darálóban az 
első nagy ünnep 1991 június 30., a Szov-
jet Hadsereg kivonulásának napja volt. A 
szovjet megszállás 1956 óta várt végnapját 
a Petőfi  iskola udvarán ünnepeltük. Az-
után újra a munka napjai. Idővel nekünk 
is volt mit ünnepelni. A Falusi Iskola alap-
kő letételét, majd a tornacsarnok átadá-
sának napját, utána az iskolaépület első 
szakaszának, majd végül a befejező sza-
kasz elkészültét.”

Lejegyezte: Szalontai János
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Stáció a vírushullámok közepette
A külföldi turisták és az üzleti útra érkezők kedvelt szálláshelye 
az Budapest Airport Hotel Stáció. Nem csak a repülőtér közelsége 
miatt lett oly népszerű a hotel, a vendégek számára igen vonzó a 
magas minőségű szolgáltatáskínálat, amely a házban fogadja őket.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

VVálasszon kedvére 4 személyes sültes tálaink közül családi 

eebédre vagy nagyobb létszámú családi rendezvényre (ballagás, 

kkeresztelőő,, születésnap) 3900.--FFt/főtől.  

22020. 12. 31--iig 10% kedvezmény az alábbi kínálatból!  

 

NNégyszemélyes tálak:  

KKirántott finomságok / Vasárnapi klasszikus   33.900.--FFt/főő  

KKapirgáltál / Szárnyasok kedvelőőiinek    44.200.--FFt/főő  

FFérfiasat haraptál / Fajsúlyos fogások    44.900.--FFt/főő  

KKáposztál / Wetschesch káposztáival    55.500.--FFt/főő  

MMajdnem lemaradtál / Ínyenceknek    88.500.--FFt/főő  
 

KKínálatunkhoz előőzzetes bejelentkezés és foglalás szükséges. Megkeresésüket a 06--220--5508--550--666 --oos telefonszámon vagy a 

rrestaurant@hotelstacio.hu  ccímen várjuk. Fenti áraink az ÁFÁ--tt ttartalmazzák,, azonban nem tartalmazzák a 12% szervízdíjat.   

AA  ccsaládi rendezvényeink teljes kínálatát megtekintheti a wwww.hotelstacio.hu  ooldalon.  

CCím: 2220, Vecsés, Széchenyi utca 220..  

hhttps://www.facebook.com/hotelstacio/ 

AA tálak mellé vválaszthat az alábbi leveseink közül, a társaság részére egy félét:  

HHúsleves gazdagon, velőőss csonttal                9990.--FFt/fő  

GGyümölcskrémleves, tejszínhabbal, fahéj szórással            7790.--FFt/fő  

MMagyaros szürkemarha gulyás                9990.--FFt/fő  

RRozmaringos csibberagu leves                9990.--FFt/fő  

TTárkonyos vaddisznó raguleves                 11.290.--FFt/fő  

ZZsenge zöldborsó leves, házi csipetkével              7790.--FFt/fő  

FFokhagymakrémleves, füstölt sajtos krutonnal           7790.--FFt/fő  

AAz alkalomra természetesen hozhatnak tortát, amelyet kollégáink a kért időőppontban igényüknek megfelelőőeen felszeletel az 

aasztalnál. Amennyiben más édességre vágynak, kóstolják meg desszert--dduó kínálatunkat, amelyeket a főőéételekhez hasonlóan 

vvegyesen, tálakon kínálunk:  

SSacher szelet és Szilvás pite            11.090.--FFt/fő  

CCsupacsokis Brownie és Sajt torta karamell öntettel         11.290.--FFt/fő  

HHázi bajor /túrós /almás /meggyes mákos rétes és Barackos szelet    11.090.--FFt/fő  

PProfiterol BBianco & Nero és Marlenka          11.290.--FFt/fő 

A külföldieken kívül a vecsésiek és 
a környező települések lakói is szí-
vesen látogatják a Stációt, hiszen 

wellness- és fi tneszrészlege egyedülálló a 
környéken, konyhája pedig jobbnál jobb éte-
lekkel csalogatja a kulináris élményekre nyi-
tott vendégeket. Hogy miként vészelték át a 
koronavírus-járvánnyal sújtott hónapokat és 
milyen újításokkal indultak újra a pandémia 
után, arról Fancsali Gábor szakmai igazga-
tót kérdeztük.      
 
– Hogyan vészel-
ték át a járvány első 
hullámát?
 – A vírus első 
hulláma váratla-
nul ért bennünket. 
A ház teli volt ven-
dégekkel, de ennek 
ellenére gyorsan 
kellett döntéseket 
hozni, mert gyors 

egymásutánban jöt-
tek az újabb és újabb 
megszorító intézke-
dések. Nem volt még 
példa ilyen helyzet-
re és végül úgy dön-
töttünk, hogy márci-
us végén bezárjuk a 
házat. A zárva tartás 
alatt próbáltuk meg-
tartani a kollégáin-
kat és több olyan 
munkát elvégez-
tünk, amely koráb-
ban az üzemelés 
alatt megoldhatatlan 
lett volna. A meden-
cetér teljes mérték-
ben megújult, új di-

zájnt kapott és a végeredmény igazán szép 
lett. A konyhánkat is felújítottuk, teljesen új 
légtechnika berendezés került beszerelés-
re. Itt történt több kisebb átalakítás is an-
nak érdekében, hogy minél jobb színvona-
lon tudjunk működni. A munkatársakkal 
pedig karbantartó jellegű munkákat végez-
tünk: rendet raktunk, kerítést festettünk, ki-
takarítottunk, de ugyanakkor részt vettünk 
egy szervezetfejlesztésen és voltak külön-

böző szakmai képzéseink is. Nagy segítség 
volt ebben az időszakban, hogy a kormány-
zat segített bennünket járulékmentességgel 
és támogatott rövidített munkavégzés prog-
rammal.
 
– Mikor tudták újraindítani a hotelt és mi-
lyen eredménnyel?
 – Június végén sikerült újra kinyitnunk 
és immáron hatékonyabban és szervezet-
tebben. Július és augusztus hónapban már 
elég szép eredményeink voltak, de ez azért 
jócskán elmaradt a korábbi évekhez képest. 
Úgy mondanám, hogy félgőzzel megyünk. 
Az egyetlen részlegünk, ami hozza a tava-
lyi számokat az a Stáció Wellness & Fitnesz, 
szépen mennek azért a rendezvények is, de 
a külföldi szállóvendégek elmaradását na-
gyon megérezzük.    
 
– Újra tombol a vírus, most mi az elképze-
lésük a talpon maradásra, a veszteségek 
csökkentésére, a belföldi turisták meg-
szerzésére?
 – Már látszik, hogy a szeptember elsejé-
től bevezetett határzár nagyon rossz hatás-
sal volt az egész turisztikai szektorra. Való-
színűleg a nyári hónapok eredményeit sem 
fogjuk elérni, mégis úgy döntöttünk, hogy 
nem fogunk már bezárni, mert megpróbál-
juk a hazai közönséget és a környezetünk-
ben élőket megszólítani. Az értékesítési 
rendszerünk modernizálása folyamatban 
van. Új technológiákat és új termékeket 
próbálunk létrehozni és eladni. Korábban 

nem volt elegendő energiánk 
és kapacitásunk, hogy megfe-
lelő számban vállaljunk csalá-
di rendezvényeket. Most kidol-
goztunk egy ajánlatot, így akár 
csak egy vasárnapi ebédre, akár 
kisebb családi rendezvényekre 
is vállalkozunk. Szóval, akik 
szeretnének egy szép környe-
zetben egy születésnapot vagy 
házassági évfordulót ünnepel-
ni azoknak állunk rendelkezé-
sükre. (x)
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PROGRAMAJÁNLÓ

A RÁTONYI RÓBERT SZÍNHÁZ bemutatja
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
NAGYOPERETT

Új időpont: 2020. október 24. 19 óra • Jegyár: 5 000 Ft

Időpont: 2020. október 16. – Jegyek hamarosan!

Időpont: 2020. november 6. – Jegyek hamarosan!

FOLLOW THE FLOW

ANNA AND THE BARBIES

  A jelenlegi legfelkapottabb hazai zenekar, a Follow The 
Flow. „Nem tudja senki” című slágerükkel azonnal berobban-
tak a köztudatba, a legtöbb slágerlistát könnyűszerrel letarol-
ta a népszerű dal. 

  Pásztor Anna és zenekara minden koncertet úgy nyom le a 
színpadon, mintha az lenne életük utolsó fellépése. Kendőzetle-
nül őszinte és felemelően pozitív dalszövegek, lüktető és magá-
val ragadó rockos ütemek, mégis fülbemászó refrének tökéletes 
egységeként bújnak a hallgatók fülébe dalaik – hol lágyan éne-
kelve, hol tiszta erőből kiabálva. 

  Vereczky Szilvia, a világhírű 
csárdáskirálynő búcsúfellépését 
tartja az Orfeum színpadán. Mi-
után az ünneplő publikum eltá-
vozott, búcsúvacsora következik. 
Szilvia érzékenyen elbúcsúzik 

JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt látogatóink, kedves közönségünk! Meghirdetett eseményeinket, prog-
ramjainkat a mindenkori járványügyi rendelkezések betartásával szervezzük. 
A feltételeket folyamatosan, az esetleges jogszabályi környezet változásával 
frissítjük. A fertőzés kockázatának csökkentése  érdekében kérjük a követke-
ző szabályok betartását. 
 A BÁKK-ban az előadások és foglalkozások létszámát nem korlátozzuk, az 
előterekben a maszk használatát javasoljuk! A közösségi terekben munka-
társaink is maszkot viselnek. Színházi előadások esetében a maszk használa-
ta kötelező. Kizárólag akkor látogassák intézményünket, ha teljesen egészsé-
gesek. Az épületben kérjük, tartsák a minimum 1,5 méteres védőtávolságot. 
Amennyiben ez nem tartható, kérjük viseljenek arcmaszkot. Az épületbe be-
lépve használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket. A helyszíni vásárlásaik so-
rán használják az érintés nélküli fi zetési formákat – javasoljuk az online jegy-
vásárlást. 
 A színházterem és egyéb rendezvénytermeink ajtaját fél órával az előadások 
kezdete előtt megnyitjuk, hogy megelőzzük az esetleges torlódást. Szintén a tor-
lódás elkerülése érdekében a színháztermi programok végén a látogatók a né-
zőteret szakaszosan hagyhatják el, ebben munkatársaink segítségükre lesznek. 
Esemény, előadás esetén a színházterembe való belépés előtt minden nézőnk test-
hőmérsékletét megmérjük érintésmentes automata hőmérővel. Ha az ön testhő-
mérséklete eléri a 37,6 Celsius fokot, nem engedhetjük be az előadásra.
 További intézkedéseink: fokozzuk a takarítás gyakoriságát közönségforgal-
mi tereinkben, különös tekintettel a mosdók, pultok, kilincsek fertőtlenítésé-
re és a nézőtér átszellőztetésére. Kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel 
a munkát intézményünkben. Nyitott klímarendszerünk kizárólag külső leve-
gőt szív be, a használt levegőt elszívja és kivezeti. Augusztusban légtechnikai 
berendezéseink teljes karbantartáson estek át, beleértve a készülékek szak-
szerű tisztítását, valamint a szűrők cseréjét.
 A jelenlegi pandémiás helyzet miatt megtett óvintézkedések mellett is vár-
juk kedves közönségünket! Kérjük, segítsék munkánkat, a szabályok és aján-
lások betartásával járuljanak hozzá, hogy a programok és rendezvények lá-
togatása minél biztonságosabb legyen!

Üdvözlettel és köszönettel: Kis Tóth János igazgató

szerelmesétől, a fi atal Lippert-
Weilersheim Edwin hercegtől, 
aki mindenáron követni akarja 
őt Amerikába. De a grófi  család 
résen van, mert Edwinnel Stázi 
grófnőt akarják elvetetni. 

További információkért kövessenek minket 
a facebook-on, vagy weboldalunkon.

A program változtatás jogát fenntartjuk, az egyes 
programokról és a jegyértékesítésről weboldalun-
kon és a facebookon (facebook.com/kulturba) 
értesülhetnek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a 
jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, vala-
mint nyitvatartási időben jegypénztárunkban vált-
hatóak.
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi  Béla
Merre tartsunk?

Kelemen Bata Mária 
Készülődő kicsi fecskék   

Hegedűs Károly
Ráncok

Sallay Gyula
Kikötő

Szénási Sándor István
Csendélet

Benke Mária
Nyárvégi látomás…

Várhalminé Czinke Mária képe

Világűrbe kilőtt milliárdok,
miknek hasznát sohasem látják.
Laikusok ti nem tudhatjátok,
a tudomány szent tehenét hizlalják.

Fegyverek gyártása másik őrület,
bár gyártói ettől dúsgazdagok.
Eredményeként pusztulnak tömegek:
épp ezért nagyon nyugtalan vagyok.

Robotokról már nem is beszélek,
amik lenyúlják a hasznos munkát.
Ilyen jövőtől ugye joggal félek? 
Aki gondolkodik, a tényeken túllát.

Sokakat vezetnek orruknál fogva.
Földünknek egyik sem hoz jót.
Igazi fejlődést ez kötözi gúzsba,
hallgassuk inkább a józan szót.

A Földnek béke kellene,
sivatag helyett termőföld.
A technikának is meglenne a helye.
Tudós! Fejedet ezen törd!

Kicsi fecskék a drótokon gyülekeznek,
beszélgetnek, tervezgetnek, készülődnek.
Ide várják már a többi füstifecskét
egyre többen töltik így együtt az estét.

A kisfi ókáik is megerősödtek,
erős szárnycsapásokkal föl, fölröpködnek.
Mutogatják, hogy milyen erősek lettek,
nem csoda, elmúlt a nyár, ők is felnőttek! 

Mind izgatottan várja már az indulást.
Most látják először a meleg Afrikát. 
Átrepülik majd a híres kék nagy vizet,
muszáj menniük, hisz közeleg a hideg.

Felkészült az útra a csapat, délre tart.
Bízom benne, nem éri őket semmi baj! 
Rejtelmes Afrika csak téli szállásuk,
visszavárjuk őket itt van a hazájuk!

A kikelet szárnyán sokan visszatérnek,
felcsendül újra a híres fecskeének.
Szívesen hallgatják daluk az emberek,
tudják, megérkezik velük a kikelet.

Gyűjtöm az embereket,
arcukat kabátom
hajtókájára tűzöm,
a remény gyönyörű ráncaiban
reggelente szemeim fürdetem,
ujjaim közt pereg az idő
homokja, körbe-körbe csévéli
a víz fodrát, belehajol arcomba
a reggeli pirkadás,
vékony fénycsíkja végigpásztáz
barázdáiban, legrejtettebb
titkaink fecsegi.

Ökörnyálból szövi hajnal a fátylát,
a telihold lomhán járja táncát.
Hűvösek a hajnalok, nyár vége van,
hogy elszállt a nyár, az idő rohan…

Borzong a kismadár a fákon,
Potyog a levél, barnul az ágon.
Közeleg az ősz, menthetetlen
egy látomást nézek rezzenetlen.

Szeretném marasztalni még,
Ő kérlelhetetlen, azt mondja: Elég.
A nyárból nekem sohasem elég,
vágyom rá, hogy ragyogjon az ég…

Süss rám drága Napsugár!
Mindenki még nagyon vár.
Melegíts, simogass lényeddel,
járj át, bújj hozzám fényeddel…

Meg sem hallgatsz? – vége hát?
Simogatom kezemmel a diófát.
Ő kedvesen köszöni, s bólogat
oda tartom fejem, s megsimogat…

Közeleg az ősz, mely komor sötét,
későn virrad, esik, fúj, fogadom jöttét…
még el sem múlt a nyár már várom,
sok zöld levél, s virág legyen a fákon…

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

HITÉLET

Nyitott Templomok 
Éjszakája Vecsésen
Immár második éve kapcsolódik be az evangélikus gyülekezet az 
országos kiterjedésű Nyitott Templomok Éjszakája rendezvénybe.  
Ez a rendezvény abból a célból jött létre, hogy a nem kimondottan 
templomba járó, hitüket nem gyakorló embereket is megszólítsuk, 
és színvonalas zenei esttel a templomunkba csábítsuk. 

M iközben ez a hívoga-
tás zajlik, és heteken 
át az esemény nap-

ja előtt szervezkedünk, próbá-
lunk, készülünk, mi magunk is 
olyan állapotba kerülünk, hogy 
nemcsak a templomot, hanem a 
szívünket is megnyitjuk a szol-
gálatra, a zenére, és legfőkép-
pen Isten csodálatos jelenlété-
nek megtapasztalására. 
 A szervezők minden évben 
egy mottót választanak a Bibli-

KÖRTÁNCBAN ÉNEKLIK: Minden forrásom belőled fakad  (Zsolt 87, 7)

ából, hogy ezzel fémjelezzék mi 
is történik valójában Isten házá-
ban. Ez a mottó idén a 87. zsol-
tár verse volt. A zsoltár maga 
Isten városáról szól, arról a város-
ról, amelybe az emberek szíve-
sen térnek meg, de amiből szár-
maznak is, amelyikben átélik a 
szentséget és a teljes örömöt. Ez 
az öröm dalra fakasztja őket, és 
nemcsak, hogy énekelnek, zenél-
nek, hanem még táncolnak is. Is-
tent dicsérik.  

Bizony a gyereknevelés fá-
rasztó munka – hangsúlyozta 
Vekerdy Tamás pszichológus. 
Többször el is bizonytalano-
dunk: Jól csináljuk? Elég jó 
anyák, elég jó apák vagyunk? 
Megértem ezt a helyzetet. Ép-
pen ezért indítottuk el idén a 
Nevelési sorozatunkat, amit a 
járványhelyzet miatt most tu-
dunk folytatni. 
 Október 2-án pénteken 
este 6 órakor Zöldy Pál szo-
ciálpedagógus, TCI-tréner, a 
Férfi sátor létrehozója tart elő-
adást Az apa szerepe a csa-
ládban címmel.  
 November 13-án, este 6 
órakor Pethő Orsolya pszi-
chológus a „Kiabálás nélkü-
li nevelés” titkaiba vezet be 
minket.    

Nevelési 
sorozat az 
evangélikus 
templomban

 Ezt az Isten-dicséretet hal-
lottuk ki minden zenész és éne-
kes produkciójából szeptember 
5-én. Itt volt a Cantus Corvinus 
énekegyüttes, amelyet Klembala 
Géza vezet. Egy Bach-motettá-
val kedveskedtek nekünk. Fellé-
pett Váray Rita zongoraművész 
és Pintér Dávid hegedűművész, 
akik Schubert-művet játszottak, 
a saját kórusunk, a Vecsernye, 
amelyik spirituálékkal készült, 
ifj. Enderffy Attila orgonamű-
vész, aki Widor művét szólal-
tatta meg, és Szucsák Tamás és 
Antal Gergő gitárosok, akik pe-
dig a kortárs rock világába ve-
zettek el bennünket.  
 Mindez azt bizonyítja, hogy 
Istent mindenféle zenei műfaj-
jal és hangszerrel lehet dicsérni. 
És igaz, hogy ezen az estén nem 
volt körtánc, de pontosan olyan 
volt, mintha körtáncot jártunk 
volna a különböző zenei stílu-
sok arzenáljában. A híres Dávid 
király, Izrael leghíresebb ural-
kodója nem szégyellt táncolni, 

amikor a szövetség ládáját Je-
ruzsálembe, a fővárosba szál-
lították.  Mi is így mutathatjuk 
bármikor örömünket és hálánkat 
Isten házában. Ezt tettük most is. 
Köszönöm Koczor Kinga szer-
vezőnek, és a kórusunk vezető-
jének a munkáját, lelkesedését, 
hogy ez a nap ismét létrejöhetett, 
és legfőképpen Istennek, hogy 
hagyta, hogy megtartsuk az al-
kalmat és megáldotta azt. 
Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész                    

Nagy színpadon ülök,
hol a kellékek ezerévesek.
Hol a kőfalak a hegyet fogva,
látták, messzire mentek.
Ők nem szóltak, most se szólnak.
A fakuló időt nézik,
melyben az ember értéke rendre
önfulladva veszik a végtelenbe.
Látom a sötét árnyat,
amely a napsugár határán halad tova.
Az ezeréves álmok halálát,
melyben az én álmom van elhantolva.

Szemedben lüktet a fény:
lelkemmel tapintom
a jóság szívverését.
Világra görbült ifjúkori álmaim
szivárványt álmodnak az égre,
hogy tudjak még szeretve élni
a létviharok múltán, mikor már
nagy terveim vázájában gyűlnek
elmúlt évek vágott virágai.
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Történelmi kényszerek 

A REFORMÁTUSOKNÁL

Több szempontból is történelminek minősíthető esemény volt 
a vecsési reformátusok új kenyér havának negyedik vasárnapi 
istentisztelete. A Covid–19 vírus miatti világjárvány minden 
területen megbénította a közösségi életet. Így volt ez hazánk 

és Vecsés civil és társadalmi életében, a kultúrában és az 
oktatásban, a gazdasági életben és az egyházak életében is.

A Vecsés FC remekül kezdte a szezont a Megye I-es bajnokságban, 
Vincze Gábor csapata egy hazai döntetlen után idegenben aratott 
gólzáporos győzelmet, majd itthon hátrányból fordítva tudott 
nyerni, míg a negyedik fordulóban újra idegenben szerezték meg a 
három pontot. A sikeres rajtnak köszönhetően, négy forduló után 
a bajnokság második helyén állnak. De vajon ez a realitás?

Konfirmandusok fogadalomtétele 
az Árpád utcai templomban

A Covid–19-vírus által kiváltott jár-
vány korlátozására kiadott közpon-
ti intézkedések miatt 2020. március 

elejétől június közepéig nem lehetett istentisz-
teletet tartani, felekezetre való tekintet nél-
kül. Így a 2019/2020. tanévben megkezdett 
konfi rmációi oktatás is torzóba kényszerült, 
mert bár a lelkész házaspár az iskolai korosz-
tályhoz tartozó Bárdos András, Binda Bog-
lárka, Kiss Virág, Úr Bálint, Vasadi Gergely, 
Vass Dániel, Zelei Szabolcs, Vincze Szende, 
valamint Jegenyei László és Molnár Móni-
ka felnőttek felkészítéséről a karantén ide-
jén is igyekezett gondoskodni, de mindkét 
korosztályban így is volt egy-egy fő lemor-
zsolódás. A váratlan bonyodalmat és a tör-
ténelmi kényszert az okozta, hogy a száza-
dok óta mindig Pünkösd vasárnap tartott 
fogadalomtételre most nem volt lehetőség a 
központi korlátozások miatt. Ezért halasz-
tották el az alkalmat 2020-ban 
augusztusra.
 A konfi rmációs vizsgát a fer-
tőzés veszélye nélkül Dömötör 
Norbert lelkész és Szabó Dénes 
gondnok még júniusban meg-
ejtették, de a fogadalomtételt a 
következő nagy ünnepre, új ke-
nyér ünnepére kellett halaszta-

ni, amikor a konfi rmandusok a gyülekezet-
tel együtt először vehettek úrvacsorát. Igen 
ám, de a központi korlátozások általános 
szabályait most sem lehetett áthágni. Rá-
adásul a pandémia új hullámai miatt a fé-
lelem és a lazaság is egyidejűen jelen van 
a magyar, s benne a vecsési társadalom-
ban is. Óvatosan kellett tehát eljárni. Ezért 
kényszerült rá a ve-
csési presbitérium, 
hogy bár a történe-
lemben eddig még 
az első világhábo-
rú végén Vecsésre 
törő spanyolnátha 
járvány idején sem 
kellett apró kelyhes úrvacsorát tartani, de 
most elkerülhetetlenné vált. Tetemes ösz-
szegért be is szerezték az apró üvegkely-
heket. 

 A szabadságát a konfirmandusok foga-
dalomtételére megszakító Dömötör házas-
párból Nagytiszteletű Dömötörné Molnár 
Krisztina az Ézsaiás 43:1 alapján megnyugta-
tásként hirdette az igét: „Ne félj mert megvál-
tottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”. 
A Szentírásban 365-ször szerepel ez a ne félj 
felszólítás, az év minden napjára jut egy be-
lőle. Igaz, az Ézsaiás 43:1 szerinti igevers az 
ószövetségi Izraelnek szóló vigasztalás volt, 
de jelzi azt is, hogy a COVID-19 vírus pusz-
tításai ellenére Isten a mai magyar népéről 
sem mondott le, melynek a Krisztus által 
Ő a tulajdonosa. Ezért mondták közösen, a 
szüleik akaratából konfi rmáló, fegyelmezet-
ten, öltönyben megjelent fi úk és fehérbe öl-
tözött lányok már a saját akaratuk szerint a 
Heidelbergi Káté első kérdésének válaszát: 
„Nem a magamé, hanem az én hűséges Meg-
váltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona 
vagyok... Aki úgy megőriz engem, hogy az 
Ő akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a 
fejemről...” Amint a szószékről el is hangzott, 
ezért neveznek bennünket Krisztus-követők-
nek, vagyis keresztyéneknek. S hogy erről a 
konfi rmandusok se feledkezzenek el, egy-egy 
kőre írva a lelkész házaspártól mindenki meg-
kapta az idézetet, s melléje valamennyien egy 
Bibliát és a konfi rmációi emléklapot is. Bár 
ezúttal a fertőzés elkerülése érdekében a szo-
kásos kézfogások és gratulációk még az igei 
áldásoknál is elmaradtak, s a megtelt temp-
lomban arcmaszkkal helyet foglalóknak csu-
pán a távolságtartásra volt kevés lehetőségük. 
 Szabó Dénes gondnok külön is köszöntöt-
te a gyülekezet új, teljes jogú tagjait, s kérte 
őket Krisztus követésére, majd Vincze Szen-
de konfi rmandus mondott köszönetet a Dö-
mötör lelkészházaspárnak és a gyülekezet-
nek a felkészítő munkáért, s keresztyén hitük 
erősítéséért.
 A fogadalomtétel után a konfirmált fi-
atalok a gyülekezettel együtt vették az új 
kenyeret Krisztus megtöretett testének, és 

az apró kelyhekben 
szervírozott bort 
Krisztus kiontott vé-
rének emlékére. Az-
tán a gyülekezet a 
konfi rmandusokkal 
együtt énekelte a 201. 
dicséret első versét, 

mely szerint az Úr Jézus Krisztusnak a tu-
lajdonai vagyunk, az ő kegyelméből élünk. 
Vaj’h erről később sem feledkeznének majd 
meg a most konfi rmált fi atalok és szüleik! 

Ezért volt hatásos a szertartás vé-
gén énekelt Himnusz könyörgő 
sora: Hozz reá víg esztendőt! Bi-
zony, most vígabb esztendőre 
lenne a legnagyobb szükségük 
a konfi rmáltaknak, a Kárpát-
medence magyarjainak, hatá-
ron innen és azon túl is! 

Orosz Károly
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„Bizony, most vígabb esztendőre 
lenne a legnagyobb szükségük a 
konfi rmáltaknak, a Kárpát-me-
dence magyarjainak, határon 
innen és azon túl is!”

  Szeptemberben elindult a ké-
zilabdaszezon, a hónap közepén 
a vecsési női és férfi  csapat is 
megkezdte szereplését. Az előző 
idény a koronavírus-járvány mi-
att kurtán-furcsán ért véget, így 
igazán értékelni se lehetett a tel-
jesítményeket, de vajon milyen 
elvárásokkal vágnak neki az új 
szezonnak a csapatok?
 A tavalyi, csonka szezon alatt 
is mentek az edzések. Online let-
tek kiküldve a feladatok, egyé-
ni edzésprogramokat kaptak a 
csapatok tagjai, amiket végre is 
hajtottak. Ennek köszönhetően, 
amikor május vége felé már lehe-

A realitásról rá-
érünk még 
ké sőb b 

beszélni, ha már 
több csapatot 
megismertünk 
és játszottunk 
velük. A ma-
gunknak kitűzött 
célhoz viszonyítva 
nagyjából reálisnak tű-
nik ez a hely, hiszen szeretnénk a 
bajnokság végén is az első négy-
ben végezni, de inkább a dobogón
– mondta Vincze Gábor, az 
együttes vezetőedzője. 
 Elárulta, fizikálisan kez-
dik utolérni magukat a játéko-
sok, akik közül a vírus okozta 
kényszerszünetben nem min-
denkinek volt lehetősége edzeni. 
Az eddigi három meccsről úgy 
vélte, az első fordulóban „elra-
boltak” két pontot tőlünk, hiszen 
a Pilis a 94. percben szerezte az 

egyenlítő gólt. A Mag-
lódon aratott négy-

gólos győzelmet 
is a helyén ke-
zeli, szerinte 
az egy kifutott 
eredmény volt, 
minden bejött a 

csapatának, míg a 
harmadik fordulóban 

nagyot küzdött az egész 
gárda, ennek volt köszönhető a 
győzelem. 
 Sajnos a szezon előtt lejátszott 
kupameccsen megsérült megha-
tározó játékosok még nem áll-
nak a rendelkezésére, ráadásul a 
hosszabb kihagyás miatt a tak-
tikai elemek mellett az erőnlét-
tel is kell foglalkoznia.
 – Az erőnléti dolgokhoz egész 
másképp kellett hozzáállni, mint 
korábban bármikor, hiszen a szü-
netben a munkája mellett nem 
mindenki tudott annyit edzeni, 

mint szokott. Ennek ellenére bele-
álltunk a munkába, de a sérülések 
mellett is sok problémával kellett 
szembenéznünk. A hosszú kiha-
gyás után az edzés komolysága, az 
edzéslátogatottság se volt mindig 
tökéletes, most kezdjük magunkat 
utolérni – mondta a korábbi élvo-
nalbeli játékos, aki szerint a fen-
tebb említett okok miatt is kellett 
sokszor cserélnie erőnléti problé-
mák vagy sérülés miatt.
 – Amatőr csapat vagyunk, a 
labdarúgással kapcsolatos fel-
adatok mellett folyamatosan fent 
kell tartani a fi gyelmet, fi gyelni 
arra, ki, mennyit dolgozik, mek-
kora stresszel jön edzésre. Ösz-
szetettebb annál a feladat, hogy 
csak a taktikával kelljen foglal-
kozni, így nyugodtan elmondha-
tom, nekünk minden mérkőzés 
egy rangadó. De ez benne a jó – 
mondta a volt válogatott Vin cze 
Gábor. Sz. Gy. 

tett szabadtéri edzéseket tartani, 
elég jó fi zikai állapotban voltak 
a játékosok – mondta mindkét 
együttesről Antal Zoltán szak-
osztályvezető.
 A nőkkel kapcsolatban el-
mondta, jöttek új játékosok, men-
tek is el páran, akadt, akinek a 
koronavírus járvány miatt kiala-
kult gazdasági helyzet miatt kel-
lett olyan munkát vállalnia, ami 
miatt nem tud játszani. Ugyan-
akkor más csapatba nem nagyon 
mentek el Vecsésről. 
 – Kemény, alapos felkészü-
lésen vagyunk túl. Elvárásunk 
a dobogós helyezés, mindenké-

pen szeretnénk érmet szerez-
ni. Tavaly félbeszakadt a sze-
zon, előtte harmadikok lettünk. 
Idén is úgy erősítettünk, hogy a 
dobogó meglegyen – mondta a 
sportvezető.
 Egyértelmű célként jelölte 
meg, belátható időn belül sze-
retnének egy osztállyal feljebb 
kerülni, az NB 2-ből az NB 1/B-
be. Antal szerint ez elsősorban 
azért lenne jó, mert a tehetséges 
utánpótláskorú játékosok nem 
mennének el NB1/B-ben sze-
replő csapatokba, hiszen mi is 
ott szerepelnénk, ráadásul a Ve-
csés SE gazdaságilag és szak-

SPORT

A dobogó és a hatba kerülés 
a cél a vecsési kéziseknél

VINCZE GÁBOR: Nekünk 
minden mérkőzés egy rangadó

mailag is elbírná a két NB1/B-
és csapatot.
 A férfi akkal kapcsolatban az 
első hatba kerülés a legfontosabb, 
hiszen jelenleg van NB1/B keleti 
és nyugati bajnokság, de a követ-
kező szezontól ezt össze akarják 
vonni és egy bajnokságot szeret-
nének. Ebben a tervek szerint 12 
együttes indulna, a jelenlegi 24 
csapat fele, ez pedig a két jelen-
legi bajnokság első hat helyezett-
jéből állna össze. 
 – Tavaly is ezt fogalmaztuk 
meg, és a hatodik helyen fejez-
tük be a csonkabajnokságot úgy, 
hogy a könnyebb meccsek még 
előttünk voltak. A tavaly érke-
zettek összeszoktak, minimá-
lis mozgás volt csak a csapatnál, 
csak erősítettünk, így reális el-
várásnak tűnik a hatba kerülés 
– mondta Antal Zoltán. SZ 

Lapzártánk előtt a Százhalom-
battai LK vendégeként tud-
ta gyarapítani pontjai számát 
a Vecsési FC. Csapatunk már az 
első félidőben kétgólos előny-
re tett szert, Szkunc Vjacseszláv 
32. percben szerzett gólja után 
Mosonyi Viktor Bence volt ered-
ményes a félidő végén. A máso-
dik játékrészben a hazaiak Sipos 
Gergő Attila 75. percben szerzett 
találatával szépítettek. A hátra-
levő negyedórában az eredmény 
nem változott, az újabb győze-
lemmel a tabella második he-
lyén várják a folytatást labdarú-
góink. 
 A Vecsési FC a 4. fordulóban 
a 10. helyezett Veresegyház VSK 
gárdáját fogadja, a mérkőzést a 
vecsési sporttelepen játsszák 16 
órától. 
 Az 5. fordulóban a CSO-KI 
Sport csapata ellen játszunk ide-
genben, a mérkőzés szeptember 
26-án játsszák a csomádi sport-
pályán. Kezdés 16 órakor. 
 Október 3-án 16 órától a Gö-
döllői SK játszanak labdarúgó-
ink. A mérkőzés Vecsésen lesz.  
 Egy héttel később, október 10-
én újra hazai közönség előtt lép 
pályára a VFC, az ellenfél a VSK 
Tököl lesz, a mérkőzés 15 órakor 
kezdődik.  

Idegenben 
gyűjtötték be 
a három pontot
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Hirdetés

A Dobrovitz Lovasfarmon rendezték meg a XXIV. Vecsés-kupa fogat-
hajtóversenyt, amely egyben az egyes-, kettes- és négyesfogatok 
magyar egyéni és csapatbajnoki döntője is volt. Dobrovitz József 
hazai közönség előtt szerezte meg 13. magyar bajnoki címét. 

Vecsésen lett magyar 
bajnok Dobrovitz József

Hirdetés

Vecsésen rendezték szep-
tember első hétvégéjén a 
fogathajtók országos baj-

nokságát, melyen a négyes 
fogatok között Dobrovitz 
József diadalmaskodott.

Dobrovitz József: 
Nagyon jó érzés 

volt itthon nyerni

Csempe, járólap, greslap, természetes 
kövek, burkolási segédanyagok, 

 
megtalálható bemutatótermünkben!

Cím:
Nyitvatartás:
Telefonszám: E-mail:
Facebook:

A csapatban világbajnok sportember 
hatalmas fölénnyel diadalmaskodott 
a számára hazai pályának számító 

Vecsés Kupán, ugyanis mindhárom szám-
ban, a díj-, a maraton- és az akadályhajtás-
ban is a legjobbnak bizonyult. A második 
helyen végzett fi át, ifj. Dobrovitz Józsefet 
több mint harminc hibaponttal előzte meg.
 – Nagyon jó érzés volt itthon nyerni, 
de őszintén mondom, elég fárasztó is volt. 
A győzelem mellett annak is örülök, hogy 
mindenki jól érezte magát, bár a rendezés 

oroszlánrészét a feleségem vál-
lalta magára – mondta a boldog 
győztes a verseny után. 
 Dobrovitz József elárulta, a 
hazai pálya inkább teher, mint 
előny, de próbált megfelelni az 
elvárásoknak. Ráadásul a lovak 
egyből érzik, ha versenyközeg-
be kerülnek. Ez igaz akkor is, ha 
idegen helyre mennek, de itthon 
is szokatlanok voltak számukra 
a riasztó körülmények, hiszen 
nem ilyen pályán szoktak gya-
korolni, de a tömeg, a hangosí-
tás is furcsa lehetett számukra. 

A szakember szerint, ha a megszokott he-
lyen változik valami, az sokkal furcsább a 
lovak számára. 
 – Szerintem fantasztikusan jó pálya volt 
építve, nem is emlékszem, mikor sikerült 
ennyire jól vecsési verseny. Öt évet kihagy-
tunk, de ahogy korábban, úgy most is fi gyel-
tünk arra, hogy a versenyzők szempontjából 
nézzük a  versenyeket. Ha nem őket részesít-
jük előnyben, akkor el van rontva az egész
– hangsúlyozta Dobrovitz. 
 Az azóta eltelt időben rossz visszajelzés 
nem jött, még a hátuk mögött is azt mond-
ták szuper volt minden. Ugyanakkor várják 
a versenyzőktől is azokat a hibákat, amiket 
javítani kellene, melyekkel még jobbá tehe-
tik a következő versenyt. 
 – A versenyrendezés is fontos volt, de meg-
nyerni is legalább akkora dolog volt, ráadá-
sul hazai közönség előtt. Csak azt sajnáltam, 
hogy a fi amnak a fi atal lovai picit szétestek. 

Kettest és négyest is ment, amivel kezdett né-
gyes, abból lett kettes és így a négyesében két 
ló új volt, ami meg is látszott az eredményén 
– mondta az idősebb Dobrovitz. 
 Szakemberek biztos tisztában vannak vele, 
de a laikusoknak elárulta, egy versenyzőnek 
vannak lovai, melyek mindig versenyeznek és 
vannak tartalékok az alapfogat mellett. Ugyan-
akkor egy lónál nagyon fontos, mennyire van 
a ló a lovasa kezében. De ugyanilyen lénye-
ges az állat életkora, és a felkészültsége is so-
kat befolyásol. Szintén fontos, hogy érezzék, 
egy lónak mennyi melegítésre van szüksége, 
hiszen a kevés és a sok se jó.
 – A fi amnak olyan lovak voltak a fogatá-
ban, amelyek még nem versenyeztek. Mind-
össze két olyan volt, amelyik idén már in-
dult versenyen, míg kettő idén először volt 
ilyen komoly megmérettetésen, ennél fog-
va a stabilitásuk még nem volt elég jó. Örül-
hetnénk is a második helyének, de csak ak-
kor lehetünk elégedettek, ha minden lova 
olyan lesz, mint az enyémek – értékelt. 
 – Minden ló olyan, mint az emberek, 
mindegyik más, mindhez másképp kell nyúl-
ni. Egy négyesfogatnál mind a négyhez más-
képp kell nyúlni. Az akadályhajtás előtt a 
két elsőt például külön kellett melegíteni és 
utána összefogni. Ha baj van, azt orvosolni 
kell. Ha az ember ismeri a lovait, tudja me-
lyikre miként kell koncentrálni. Akkor jó, 
ha egy fogatot éveken keresztül tudok haj-
tani – mondta Dobrovitz József.
 Jövőre Budapesten rendezik a négyes-
fogatok világbajnokságát, bízik benne, ad-
digra a fi ának is „egybe forrnak” a lovai. Idén 
októberben, Hollandiában lesz a négyes-vb, 
oda csak az idősebb Dobrovitz megy két má-
sik magyar versenyzővel.
 – Számunkra is csonka év volt, nem tud-
tuk megtervezni, nem tudjuk a nemzetközi 
mezőny hogy áll, hiszen nem tudtunk ver-
senyekre menni. A lovak alkalmasak lehet-
nek, hogy dobogóra álljunk, de nem fogom 
megerőszakolni őket a minél jobb eredmé-
nyért, a jövő évi hazai vb az igazán fontos 
– mondta arról, mi élvez jelenleg prioritást 
számukra.  Sz.Gy. 
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S zeptember 3. és 6. között több mint 
70 fogat állt rajthoz a XXIV. Vecsés-
kupa nemzeti és nemzetközi fogat-

hajtóversenyen, ahol az is eldőlt, hogy ki 
lesz az egyes-, kettes és négyesfogatok 
egyéni- és csapatversenyének magyar baj-
noka. 

 A négyesfogatok között a Vecsési SE szí-
neiben versenyző Dobrovitz József mindent 
vitt: díj-, maraton- és akadályhajtásban sem 
talált legyőzőre, így mindhárom versenyszá-
mot megnyerve aratott fölényes győzelmet. 
A világbajnoki címmel is büszkélkedő 
Dobrovitz vecsési pályán, hazai közönség 

előtt ünnepelhette 13. 
magyar bajnoki címét. 
Fia, ifj. Dobrovitz Jó-
zsef másodikként zár-
ta az ob-t, míg a har-
madik helyet Papp 
János szerezte meg. 
 A kettesfogatok 
versenyét Szabó Ro-
land nyerte, az aka-
dályhajtást verőhiba 
nélkül, limitidőn be-

lül teljesítette. A második helyezett ifj. Feke-
te György, a harmadik a romániai verseny-
ző, Rákóczi Gergő lett.
 Az egyes fogatok versenyét az észt Pille-
Riin Roosileht nyerte, második helyen vég-
zett Meskóné Orosz Mária, Kun Andrea pe-
dig a harmadik helyen zárt. 
 Négyesfogatok: 1. Dobrovitz József 146,99 
hibapont, 2. ifj. Dobrovitz József 177,28 hi-
bapont, 3. Papp János 179,64 hibapont. 
 Kettesfogatok: 1. Szabó Roland 149,11 
hibapont, 2. ifj. Fekete György 150,68 hi-
bapont, 3. Rákóczi Gergő (román) 151,34 
hibapont. 
 Egyesfogatok: 1. Pille-Riin Roosileht 
(észt) 153,36 hibapont, 2. Meskóné Orosz 
Mária 157,27 hibapont, 3. Kun Andrea 157,45 
hibapont. 
 A négyesfogatok csapatbajnokságát a 
Vecsési SE csapata, azaz Dobrovitz József, 
ifj. Dobrovitz József és Vida József nyerte.
 VT info

A négyesfogatok legjobb hajtói: Ifj . Dobrovitz József (2.), 
Dobrovitz József (1.) és Papp János (3.) 

Dobrovitz József a Vecsés-kupa második 
napján a maratonhajtást is megnyerte
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S zekeres Pál az egyetlen 
olyan ember a világon, 
akinek sikerült olimpiai 

és paralimpiai játékokon is érmet 
szereznie. Az ikonikus sportem-
ber, a Richter Főnix Közösség 
védnöke elismeri azokat a bátor 
nőket, akik hozzá hasonlóan fel-
álltak a mélypontról, és így biz-
tat: „Nagyon fontos, hogy a cél, 
amit kitűzünk magunk elé, reá-
lis legyen. Az első év biztosan 
nehéz, de megéri az a belefek-
tetett energia.”
 Mindannyiunk életében bekö-
vetkezhet egy mélypont, ahol át 
kell gondolnunk addigi életünket, 
és változtatásra, továbblépésre 
kényszerülünk. A Richter Főnix 

Közösség egyik cél-
ja megmutatni, hogy 
az élet mélypontjai-
ról is van kiút, min-
dig meg lehet találni 
az ösvényt egy új és 

teljesebb élet felé. „A Richter Fő-
nix Közösség legfontosabb üze-
nete, hogy mindig van újrakez-
dés. Ez a program újrakezdőket, 

pozitív példákat mutat, amelyek 
bárki által követhető minták, le-
gyenek akár nehéz vagy kevés-
bé nehéz élethelyzetben” – vallja 
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon 
Nyrt. PR és kormányzati kap-
csolatok vezetője.
 A Richter Főnix Közösség 
alapítói által megálmodott Új-
rakezdés napján éppen ezért egy 

AJÁNLÓ

Augusztus 27-én a Richter Főnix Közösség bátor, inspiráló hölgy-
tagjaival közösen ünnepelhettük meg az Újrakezdés reményt adó 
le hetőségét a Városligeti Műjégpályán. Jakupcsek Gabriella a program 
közreműködő alkotója volt az esemény háziasszonya, mellette Beke 
Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok vezetője, 
valamint Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes és paralimpiai bajnok 
vívó, a Richter Főnix Közösség védnöke is köszöntötte a Főnixeket. 

Az Alzheimer-kór az 
agysejtek pusztulásá val 
járó visszafordíthatatlan 

folyamat, amely miatt 
beszűkül a gondolkodás és 

visszafordíthatatlanul romlik 
az emlékezőképesség, de 

ez nem része a természetes 
öregedési folyamatnak.

AZ ÚJRAKEZDÉS NAPJÁT 
ünnepelték a Városligetben

egyedülálló és izgalmas prog-
rammal készültek a szervezők, 
melyen a résztvevők interaktív 
eszközök segítségével közössé-
gi élményként élhették meg az 
újrakezdés és az elengedés fel-
szabadító érzését. 

 Az eseményen megismerhet-
tük személyesen is az idei évad 
Főnixeit: Réder Tímeát, Sárosdy 
Zsuzsannát és Sarkadi Krisztinát, 
valamint inspiráló élettörténetei-
ket, továbbá a Főnixek tolmácso-
lásában számos módszert arra, 
hogyan fordítható pozitív élet-
energiává szinte bármilyen ne-
héz helyzet.
 Meglepetéssel is készültek az 
alkotók, hiszen az eseményen 
hangzott el először az Újrakez-
dés himnusza, amely kifejezetten 
a Richter Főnix Közösség bátor 
hölgytagjai tiszteletére született. 
A dal megalkotói ezzel az ének-
kel a Főnixek emberfeletti telje-
sítményét, bátorságát és életútját 
szeretnék elismerni, és megkö-
szönni, hogy a saját történeteik 
által mindannyiunknak segítsé-
get nyújtanak és példát mutatnak. 
Jakupcsek Gabriella, a közösség 
társalkotója is a továbblépésre 
ösztönöz: „Nagyon sokszor nem 
az az erős ember, aki sikeres, ha-
nem aki a kudarcából fel tud állni. 
De az embereknek el kell odáig 
jutniuk, hogy ezt fel merjék vál-
lalni. A Főnix-közösségnek is az 
a célja, hogy tiszteletreméltó em-
berek legyenek azok, akiket meg-
mutatunk, és ettől nyilvánvalóan 
a közösség is tisztelni fogja őket.” 
Teremtsd újjá magad! – biztat a 
Richter Gedeon Nyrt. által 2018-
ban közösségépítő szándékkal 
életre hívott Richter Főnix Kö-
zösség mottója. Ennek szelle-
miségében 2020-ban olyan bá-
tor nők küzdelmeit mutatta be, 
akiknek az élete mélypontra ju-
tott, mégis hittek önmagukban, 
és saját erejükből talpra álltak. 
Az alkotók bíznak benne, hogy 
ezzel a kezdeményezéssel sokan 
a Főnixek példáiból inspirációt 
és bátorítást kaphatnak az újra-
kezdéshez és a továbblépéshez. 

(x) 

„Nagyon sokszor nem az 
az erős ember, aki sike-
res, hanem aki a kudar-
cából fel tud állni.”

D r. Alois Alzheimer 1906-ban első-
ként azonosította a betegséget, amely 
alapvető elváltozásokat okoz az agy-

ban. Az idegsejtek között úgynevezett szeni-
lis, azaz kóros szerkezetű fehérjét, amyloidot 
tartalmazó plakkok fejlődnek ki, míg az ideg-
sejtekben zárványtestek képződnek. A fo-
lyamat az idegsejtek pusztulásához, illetve 
az idegsejtek közötti kapcsolatok számának 
jelentős csökkenéséhez vezet. Az agy bizo-
nyos területei zsugorodnak és ez a folyamatos 
zsugorodás hatással van az agyi funkciókra.
 Az Alzheimer-kór gyógyíthatatlan be-
tegség, amely óhatatlanul kihat a beteg 
életének összes területére: a gondolko-
dásra, a cselekvőképességre és az érzel-
mekre. Mivel a betegség lefolyása egyé-
nenként eltérő lehet, nehéz előrevetíteni a 
tüneteket, azok megjelenésének sorrend-
jét vagy a betegség lefolyásának gyorsa-
ságát. Milyen változások várhatóak a be-
tegség előrehaladtával?

Gondolkodás 
és cselekvőképesség
A betegség befolyásolja a megértést, a gon-
dolkodást, az emlékező- és kommunikáci-
ós képességeket. Nehezebbé válik a döntés-
hozatal, egyszerű feladatok végrehajtása 
vagy egy beszélgetés követése. Eltéved-
hetnek, zavartságot és emlékezetkiesést 
tapasztalhatunk. 

Érzelmek és kedélyállapot
A beteg közömbössé válhat, akár teljesen elve-
szítheti érdeklődését az általa korábban ked-
velt tevékenységek iránt is. Közlékenységének 

nagyfokú csökkené-
se végül a környeze-
tétől való elszigetelő-
déshez vezethet.

Viselkedés
A beteg karakterétől, 
korábbi viselkedésé-
től merőben eltérő 
reakciókkal szem-
besülhetünk. Az 
állapotot sokszor 
jellemzik azonos 
cselekvések vagy 
szavak monoton is-
métlése, értékek rej-
tegetése, dühkitöré-
sek és nyugtalanság.

Szeptember 21. 
AZ ALZHEIMER-KÓR VILÁGNAPJA

Fizikai képesség
A betegség akár oly mértékben kihathat a 
koordinációs képességekre és a mozgásra, 
hogy a napi rutinfeladatok (étkezés, tisz-
tálkodás, öltözködés) is megoldhatatlannak 
tűnő kihívást jelentenek.
 A folyamat visszafordítására egyelő-
re nincs gyógymód, de számos gyógy-
szer áll rendelkezésre ahhoz, hogy éveken 
át szinten tartsuk a betegséget. Segítsé-
gükkel lassíthatjuk a különböző tüneteket, 
így a szellemi hanyatlást, a beszédkész-
ség, a gondolkodás és a motoros funkci-
ók (mozgás) romlását. A témával kapcso-
latban további információt olvashatnak a 
www.felejtek.hu honlapon.  (x) 

A Nemzetközi Alzheimer Társaság 1994. 
szeptember 21-én, fennállásának 10. 
évfordulóján hirdette meg először az 
Alzheimer kór világnapját. A kezde-
ményezéshez több mint 80 nemzeti tag-
szervezetük csatlakozott. 
 Az esemény célja, hogy világszerte fel-
hívja a fi gyelmet az Alzheimer-kór ve-
szélyeire és a betegséggel élők körülmé-
nyeinek javítására. 

Alzheimer-
VILÁGNAP

EGÉSZSÉG
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I  
POLÍR I  

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

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

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

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

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

HNIKA

N:

A

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 



30 2020. szeptember 2020. szeptember  31
Tájékoztató Tájékoztató

INFORMÁCIÓK

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

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu • Címlapfotó: Horváth Krisztina
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotó-
kat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szer-
kesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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

Tájékoztató

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

INFORMÁCIÓK

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

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

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

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. 

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – szeptember 28-ával,   
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  október 5-ével,   
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  október 12-ével
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – október 19-ével

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 26-ával   
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

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

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

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

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés



NYUSZITÁP

CSIRKELÁB

KITEKAT 400 g

825 ml

RÁGCSÁLÓ 
MAGKEVERÉK

KEMÉNYFA BRIKETT

BIO-LIO VÖRÖS 
SZÚNYOG LÁRVA

NAPRAFORGÓ
COCOLINO

SZÁJMASZK

SZARVAS NYESEDÉK

2 699  Ft/zsák

85  Ft/kg

95  Ft/kg

2199  Ft

1 99  Ft/kg
930  Ft/db

150  Ft

899  Ft/kg

250  Ft/kg

299  Ft/db

Több mint 50 féle hús kedvenceink örömére. Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-

szerelésekből kutyáknak és cicáknak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek széles kínálata.

BARF ÉTREND

KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

nak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleség

ÁÁSS FIIIZZZEEEETÉÉSI LLEEEHHHHETTTTTŐŐŐŐŐŐŐŐSSSÉÉÉGGGGGÁÁÁ ÁÁ

b i 50 fél hús kedvenceink örömére Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-ll

ÁLLATELEDEL ÉS VEGYIÁRU SZAKÜZLET

Ó l ék tá kból konzervekb
VECSÉS, Mária u. 19. • Nyitvatartás: H-P: 9-19, Szo: 8-13

AKCIÓINK KÖZÜL 
2020 OKTÓBER 15-ig!

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

VECSÉSEN részletek: www.cupak.hu

ml

 INSTANT 
TÉSZTA

1 850  Ft/10 kg


