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Ünnepi testületi ülésen adták át
A VÁROSI KITÜNTETÉSEKET

rendszerváltozás utáni időszak nehézségeiről beszélt. Elmondta, hogy nem volt könynyű a képviselő-testületnek, hiszen sok bizonytalanság lengte körül az akkori éveket,
a zavartalannak tűnő átmenet zökkenőket
is tartalmazott, de ezeken sikerült túljutni
és megkezdődhetett az érdemi munka.

Szeptember 30-án a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében, az első
önkormányzati választás 30. évfordulóján, a helyi önkormányzatok napján tartott ünnepi
ülést a képviselő-testület. Az ünnepélyes eseményen a városi kitüntetéseket is átadták.
Több év után talált ismét gazdára a Vecsés Díszpolgára cím, a legrangosabb
elismerést Prof. dr. Sárváry Andrásnak adományozta a képviselő-testület.

A

z ünnepi testületi ülés elején a megjelentek a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának kíséretében elénekelték a Himnuszt,
majd Szlahó Csaba polgármester mondott
köszöntőt. Beszédében emlékeztetett arra,
hogy az első önkormányzati választás óta
eltelt 30 év alatt milyen változásokon ment
keresztül az önkormányzati rendszer. Akkoriban sok feladatot delegált a kormány az
önkormányzatokra, amelyekkel erejükhöz
mérten igyekeztek megbirkózni a testületek, olykor éjszakákig tartó üléseken. Mára
ez a tendencia megfordult, más lett a finanszírozás, másféle elvárásoknak kell megfelelni és nagyon sok feladat visszakerült az
államhoz. Talán olyan feladatkörök is, amelyek helyi szinten jobb kezekben lennének.
Kifejezte abbéli reményét, hogy összefogással a jövőben is tudja folytatni az önkormányzat azt a városépítő munkát, amelyet 30
évvel ezelőtt az elődök kezdtek meg, majd
valamennyi testület folytatott az évek alatt.
– Természetes, hogy nekünk polgármestereknek, képviselőknek az a dolgunk, hogy
minél jobb feltételeket teremtsünk és minél
jobb szolgáltatásokat alakítsunk ki a lakosság számára – mondta Szlahó Csaba.

hiszen „mindenki sokat tett azért, hogy az
otthonunk, Vecsés szebb legyen” – emlékeztetett.
– Köszönöm mindazok munkáját is, akik
ma kitüntetésben részesülnek, legyen szó
sportolóról, intézményi dolgozóról, vezető
beosztású személyről, azt gondolom, hogy
hálával kell gondolnunk arra, amit a városért tettek – zárta gondolatait a polgármester.

a gyerekek jól érezzék magukat a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban, és
akik a közösséget segítik a hétköznapi életben, azok jól lássák el a feladataikat.

Bükk László
Bükk László egykori polgármester röviden szólt a megjelentekhez. Megköszönte a
polgármesterek, képviselő-testületek munkáját és kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat munkája a jövőben is gyümölcsöző lesz a városra nézve.

a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és központ munkatársa, Csillagné Gonda Mariann, valamint a Vecsési Központi Konyha munkatársa, Ágnelli Lajosné.
Az egészségügy területén huzamosabb
időn át kifejtett áldozatos munka elismeréseként Köszönő Oklevél kitüntetésben részesült a vecsési szakrendelő nőgyógyászati és
ultrahang rendelésén dolgozó Dr. Bottyán
Ferenc főorvos, valamint Nagyné Mészáros Katalin, a bőrgyógyászati szakrendelés
felelős asszisztense.
Elismerő Oklevél-kitüntetést adományozott a képviselő-testület Dr. Popon Rozália
iskolaorvosnak, és a fogászati szakrendelő
munkatársának, Bakó Évának.
Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át az
oktatás területén huzamosabb időn át kifejtett munkája elismeréseként a Halmi Telepi Általános Iskola tanítója, Fazekas Józsefné, valamint Kosztáné Sbül Ilona, a Vecsési
Tündérkert Óvoda óvodapedagógusa.
Szintén Elismerő Oklevél-kitüntetésben
részesült Horváthné Bálint Éva tanító (Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), illetve Sebők Márta
(Halmi Telepi Általános Iskola).

lő-testület. Dr. Szarvas 1998 óta dolgozik
a Vecsési Szakrendelőben sebész főorvosként, majd 1999. februárjától a sebészet mellett a Szakrendelő intézményvezetője. 2007től a Vemed Kft. ügyvezetőjeként a vecsési
egynapos sebészetet is irányítja. A Vecsés
Egészségügyért Közalapítvány kuratóriumi
tagja megalakulása óta. Szakértőként részt
vesz különböző egészségügyi tárgyú pályázatok, programok kidolgozásában. Igazgatósága alatt valósult meg a szakorvosi rendelő felújítása, nevéhez fűződik az egynapos
sebészet kialakítása, továbbá nagy szerepet
vállalt a legutóbbi nagy beruházás, az Alapellátási Központ és Mentőállomás előkészítésében és megvalósításában.
Kolonics Csaba felvételei
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Városi kitüntetések
Prof. dr. Sárváry András
Szűcs Lajos

„Saját kezükbe vették
a sorsukat a helyi közösségek”
Pogácsás Tibor

„A leglényegesebb, hogy jól érezzék
magukat, akik a városban élnek”

Ezt követően Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott beszédet.
– Visszaemlékezve az elmúlt 30 évre azt
tartom a legfontosabb eredménynek, hogy a
helyi közösségek a saját kezükbe vehették a
sorsuk irányítását. Ez azt is jelenti, hogy ma
már komoly beleszólása van egy-egy lakóközösségnek abba, hogy mi történik körülötte.
Az önkormányzatiság a magyar demokratikus jogállam egyik olyan alappillére, amit
érdemes megóvni és megvédeni.

Schiszlerné Bakk Katalin
Vecsésért Életműdíj kitüntetést adományozott a képviselő testület a Falusi Nemzetiségi
Óvoda volt vezetője, Schiszlerné Bakk Katalin részére. Schiszlerné 1979. október 1-jén
kezdett képesítés nélküli óvónőként dolgozni, majd 1995-től öt cikluson át vezette a Falusi Nemzetiségi Óvodát. Schiszlerné idén
július 31-én vonult nyugdíjba.

Görgényi Balázs

A polgármesteri köszöntő után Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár szólt a megjelentekhez. Felidézte, hogy a rendszerváltás
után az ország helyzete nem volt túl kedvező, kiürült kasszával, lépült iparral és széteső mezőgazdasággal kellett az akkori vezetésnek elindulnia. Az önkormányzatok
30 éve végig követte az ország gazdasági
helyzetét és mindazokat a különbözőségeket, amelyeket megéltünk.
Beszédében hangsúlyozta, hogy az önkormányzat egy településnek azon közössége, aki vállalja azt, hogy a közösségért vaSzlahó Csaba
lamilyen formában tegyen. Hozzátette, ez
egy rendkívül nehéz feladat, részben azért,
„Mindenki sokat tett azért, hogy
mert mára szinte minden területe rendkívül
az otthonunk, Vecsés szebb legyen” átpolitizálódott, másfelől pedig a rövidtávon
A jövőre vonatkozóan a polgármester el- olykor kedvezőtlennek tűnő döntések mimondta, azt kívánja, hogy a következő 10 att. Kiemelte, hogy napjainkban több mint Molnár Imre
év legalább olyan ütemű fejlődést hozzon a 7000 ember ingázik Vecsésre, ami az elmúlt
évek fejlődésének az eredménye, de a legVecsés első polgármester, Molnár Imre felvárosnak, mint az elmúlt esztendők.
Beszéde végén megköszönte valamennyi lényegesebb, hogy akik a városban élnek, idézte az első szabadon választott képviselővecsési polgármester és képviselő munkáját, azok jól érezzék magukat a szomszéddal, testület alakuló ülésének pillanatait, majd a

A beszédek után a városi kitüntetések átadása következett. Az első elismerést egy
ifjú sportoló, Görgényi Balázs vehette át.
A Vecsési SE karateszakosztálya tagjaként 2019-ben a diákolimpia országos döntőjében első helyezést elérő sportolónak
„Az év fiatal sportolója”kitüntetést adományozta a városvezetés.
Vecsés Sportjáért Érdemérem kitüntetésben részesült Massza Sándor, a Vecsési
Sportegyesület elnökségi tagja. Massza 20
éve aktív résztvevője a helyi sportéletnek, a
sportegyesület dartsszakosztályának alapítója és vezetője.
Sport Érdemérem kitüntetést vehettek át
a hazai és a nemzetközi színtéren is kiemelkedő eredményeket elérő vecsési kettesfogathajtók, ifj. Dobrovitz József, Osztertág dr. Szarvas Tibor
Kristóf és Hölle Martin.
A Pro Urbe elismerő címet dr. Szarvas TiA szociális munka területén huzamosabb
időn át kifejtett áldozatos munkája elismeré- bor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazseként Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át gató főorvosának adományozta a képvise-
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Vecsés Díszpolgára elismerő címet prof.
dr. Sárváry Andrásnak adományozta a képviselő-testület. A vecsési orvos több évtizedes sikeres sebészi pályát tudhat maga
mögött, amely során az orvoslásban és az
orvoslás oktatásában is kiemelkedő eredményeket ért el. 1985-ben alapító tagja
volt a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszékének. Többek között Németországban, Svájcban és Ausztriában képezte
magát, melynek köszönhetően világszintű
sebészeti eljárásokat hozott el és honosított meg hazánkban. Kiemelkedő érdemei
közé tartozik az ún. autologizált homolog
songiosa-plasztika kidolgozása. Orvosi
implantátumok területén több nemzetközi szabadalom kidolgozásában vett részt.
A világ öt földrészén angol és német nyelven műtéti bemutatókat, szakmai előadásokat, referátumokat tartott. Szakmai eredményeit számos szakcikkben és könyvben
publikálta. Több nemzetközi tudományos
társaság vezetőségébe választották. A sebészet terén elért kiemelkedő szakmai eredményeivel, a betegekért végzett áldozatos
munkájával jelentősen hozzájárult hazánk,
illetve Vecsés hírnevének öregbítéséhez.
Családi vállalkozásban feleségével működteti a Bálint Ágnes Emlékházat, melylyel Bálint Ágnes írónő hírnevét és emlékét tartják életben.
VT info
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Elfogadták a város ötéves
Testületi ülésről
jelentjük

GAZDASÁGI PROGRAMJÁT

Szeptember 29-én tartotta soron
következő ülését a képviselőtestület. Írásunkban a fontosabb
döntéseket foglaltuk össze.

Jelzőlámpa biztosítja a gyalogosok biztonságos átkelését a Fő
úton, a lakótelepnél lévő zebránál.
A próbaüzemet követően szeptember 25-én adták át a megújult
gyalogátkelőt.
Lapzártánk előtti napokban
is zajlanak a munkálatok a Vértesi Nándor utcában. A testületi ülés idejére elkészült a járda
és a vízvezetékrendszer cseréje, illetve a csatornarendszer egy
részének felújítása is. A polgármester tájékoztatása alapján októberben fejeződhet be az utca
felújítása.

Támogatták a monori
rendőrkapitány
kinevezését

két ülés között történt eseményekről, a beruházások aktuális állásáról Szlahó Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta,
hogy a Rózsa utca Fő út és Vigyázó Ferenc
utca közötti szakaszának útburkolat felújítása és az azt megelőző vízhálózati rekonstrukció az átadás-átvételi eljárással befejeződött. Beszélt a lakótelepen megvalósult D
típusú sportpark műszaki átadásáról, illetve a Grassalkovich Antal Általános Iskola Vecsés önkormányzata az elmúlt évekhez
konyha felújításáról és az étkező bővítéséről, hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hunmely beruházás az iskolakezdésre elkészült. garica felsőoktatási önkormányzati öszBefejeződtek a munkálatok a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében,
elkészült az aljzatburkolat és megújult mobil lelátó, emellett az intézmény csökkentett
működésének időszakában a színházterem
Vecsés város hatályos településrendezési
alapvilágításának LED-es fényerősítése is
eszközeinek részleges módosítása az M0
megvalósult. A beruházás keretében új di- autópálya alacskai csomópontja körzájnborítást kapott a színházterem mobilfa- nyezetében.
la, illetve a ház energiaellátását biztosító 60
Eljárás típusa: tárgyalásos eljárás.
kW-os napelemes rendszer 196 napelemét is
Partnerségi egyeztetés keretében a
felszerelték a tetőre. A napelemes rendszer
tervek Vecsés város honlapján 2020.
kialakítása még folyamatban van, főként az
október 21-től megtekinthetők.
ELMŰ-hozzájárulások beszerzése miatt.
Véleménynyilvánítás: 2020. október
Az Agrárminisztérium Hungarikum pá- 21-től 2020. november 5-ig.
lyázatán 4 millió forint támogatást nyert az
Lakossági fórum:
önkormányzat, melyet a Káposztafesztivál
2020. október 28-án 16 órakor.
megrendezésére fordítottak volna. A feszHelyszín: Vecsési Polgármesteri
tivál a járványhelyzet miatt elmaradt, az el- Hivatal házasságkötő terme
nyert összeget jövőre használhatja fel az ön- (Vecsés, Szent István tér 1.).
kormányzat.

Ösztöndíjpályázat
vecsési fiataloknak
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15 millió forinttal csökkenhet jövőre az építményadóból származó bevétel

A reklámhordozó felületek használata után
fizetendő adó 2018. január 1-je óta az építményadó körébe tartozik, ezért az önkormányzatok szedték be a vállalkozásoktól.
A kormány idén július 15-étől hatályon kívül helyezte az erre vonatkozó rendelkezéseket, az önkormányzat helyett jövőre
az állam lesz jogosult a reklámhordozók
után fizetendő adó beszedésére. A városban 11 nem vecsési székhelyű vállalkoA rendőrség állásfoglalást kért a zás mintegy 15 millió forint adót fizetett
Monori Rendőrkapitányság meg- volna be 2021-ben a reklámhordozók után.
bízott vezetője, dr. Csipler Norbert alezre- Ez az összeg jövőre az állami költségvedes kinevezéséhez a kapitánysághoz tartozó tésbe vándorol, Vecsés adóbevétele pedig
településektől. A képviselő-testület eddigi tovább csökken.
munkája alapján támogatja dr. Csipler kinevezését, amelyről testületi döntést is hoztak
a városvezetők.
A szerző felvétele

A

töndíjpályázathoz. A program keretében
azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű
vecsési fiataloknak folyósítanak ösztöndíjat, akik felsőoktatási intézmény hallgatói.
(A pályázattal kapcsolatos írásunkat az 5.
oldalon olvashatják.)

Elfogadták a város
gazdasági programját

A város gazdálkodására, az infrastruktúra-fejlesztésére és a környezetvédelemi célok megvalósítására vonatkozó hosszú távú
gazdasági programot fogadott el a képviselő-testület. Az 5 éves ciklusra (2020-tól
2025-ig) vonatkozó program azokra a teendőkre helyezi a hangsúlyt, amelyek megvalósítása az önkormányzat céljai között szerepel. Szlahó Csaba polgármester elmondta,
a koronavírus-járvány nehezíti ezeknek a céloknak a megvalósítását, hiszen a pandémia
következtében Idén nagyjából 1 milliárd forinttal kevesebb adóbevételre számíthat az
önkormányzat, ami hosszú távon hatással
lesz a városra. A képviselő-testület mindig
szem előtt tartotta Vecsés gazdasági stabilitását, ezért a korábbi évekhez hasonlóan
eztán is csak olyan mértékű fejlesztésbe fog
bele, ami nem veszélyezteti a város biztonságos működését.
– Hogy mi fog megvalósulni a gazdasági programban foglalt elképzelésekből,
az az elhatározáson, a szervezésen és a
szükséges anyagi források biztosításán
múlik – hangsúlyozta Szlahó Csaba.
Vén
Tájékoztató
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Harmadik alkalommal
szervezi a Miből élünk?
felmérést a KSH
Év végéig 15 ezer háztartást kérdeznek meg
Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban a
szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti
felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre.

A

Miből élünk? elnevezésű kutatás
– amelyet az Európai Központi Bank
koordinál – minden euróövezeti tagállamban kötelező, ehhez csatlakozott hat
évvel ezelőtt önkéntesen Magyarország.
A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például
bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú
előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim
kutatás kitér a háztartások kötelezettségeire
(adósságára, a hitelekre és kölcsönökre) is.
– A felmérés elsődleges célja, hogy
európai szinten összehasonlítható adatok
álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni helyzetéről. A kutatás legfontosabb
törekvése, hogy olyan elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak
a hatékony nemzeti, valamint az európai
szintű gazdaságpolitikai döntések meghozatalához – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítette a véletlenszerűen
kiválasztott 345 település több mint 15 ezer
háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A felmérés szeptember 15-től
december 31-ig tart. A kérdőívet interneten
keresztül szeptember 15. és november 30.
között lehet kitölteni. Október 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik
fel – maszkban és a közösségi távolságtartás szabályait betartva – azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés
lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc alatt
megválaszolhatóak.
A k ut at á sba n
résztvevő országok a d at a it a z
Európai Központi
Bank gyűjti össze,
2020. október
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az eredményekből pedig várhatóan 2022ben a KSH és az MNB is közöl adatokat.

Fényképes igazolvánnyal
rendelkező összeírók
keresik fel a kijelölt címeket
Szeptember 15–november 30. között van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére,
az október 2-tól induló terepmunka során
fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik közreműködésével november 30-ig interneten
vagy december 31-ig személyes válaszadásra van mód. A válaszadás önkéntes.
Az interjús kikérdezésben résztvevők 2000
Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, az interneten válaszolók nyereményjátékon vehetnek részt, ahol 10 db, egyenként 50 000
forintos vásárlási utalványt sorsolnak ki.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai
célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül
bocsátják az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a törvényi
előírásokat.
A lakosság részére hétfőtől csütörtökig 8 és
16 óra 30, illetve pénteken 8 és 14 óra között a
06-80/200-766-es (3-as mellék) ingyenes zöld
számon adnak további felvilágosítást, valamint fordulhatnak kérdéseikkel a lakinfo@
ksh.hu e-mail címen
is. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a
mibolelunk.ksh.hu
internetes oldal nyújt
bővebb tájékoztatást.
VT info

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FELSŐOKTATÁSI
HALLGATÓK SZÁMÁRA!
Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2021.
évre is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Vecsési Polgármesteri
Hivatalnál (I. em. 7.) kell benyújtani a megjelölt,
kötelező mellékletekkel együtt 2021. november 5-ig.
Pályázati űrlap letöltése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
További tájékoztatást a polgármesteri hivatal
ügyintézőjénél (I. em. 7.), illetve az 555-231; 0630/668-6938-as telefonszámokon kaphatnak
az érdeklődők.
VT info

Megkezdte rendelését az új háziorvos
Vecsés új körzeti háziorvosa, dr. Székely Lilla október 1-jén kezdte meg
eg
tevékenységét Vecsésen. A dokktornő a Dózsa György úti Alapellátási Központban várja a pácienseket.
Az új körzet kialakítását Vecsés lakosságának egyre növekvő
száma tette szükségessé. Dr. Széékely Lilla érkezésével így már kilenc
lenc
háziorvosi körzet működik a városban.
b
Fotó:
www.vecses.hu.

ÖNKORMÁNYZAT

Ellátási körzet utcaés közterületjegyzéke:
Alig utca, Almáskert út, Báró Sina Simon tanya, Bóné tanya, Ujj tanya, Bojinka tanya,
Budai Nagy Antal utca 1-től végig, illetve
2-től 82/B-ig, Dózsa György út, Előd utca
páros házszámok, Erdő utca, Felsőhalom
dűlő, Felsőhalom utca, Ganz utca, Gyár
utca, Görgey utca, Harkály köz, Hertz utca,
Horthy István utca, József tanya, Kárpáti tanya, Kós Károly utca, Külső Gyáli út, Nyitrai tanya, Szemere utca, Széchenyi köz, Széchenyi utca, Szőlőskert utca, Tamási Áron
utca, Vághy Kálmán utca, Wass Albert utca.
Dr. Székely Lilla hétfőn 12 órától 16 óráig, kedden 9 órától 13 óráig, szerdán 12 órától 17 óráig, csütörtökön 9 órától 13 óráig,
pénteken 11 órától 14 óráig rendel a Dózsa
György úti Alapellátási Központban. Rendelési időben a 06-29/753-421 telefonszámon elérhető.
VT info
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Megkezdődött a Szent
Kereszt templom felújítása

MEGEMLÉKEZÉS

Fotó: Varga Norbert

Fotó: Varga Norbert

Az önkéntes segítők egy csoportja – sajnos nem teljes a létszám a képen

Az első ütemben a templom padlóburkolatát újítják fel a szakemberek

Tavasszal az újság hasábjain
már hírt adtunk a templom
megújításának terveiről és az
akkor tervezett ütemezésről.
Sajnos a járványhelyzet ezekre
a munkálatokra is hatással volt,
így végül két ütemben tudja
lebonyolítani az egyházmegye
a templom megújítását.
6

S

zeptember 27-én délután rengeteg
önkéntes segített az épület kiürítésében és az orgona, illetve a padok
takarásában. Ezúton is köszönjük az önzetlen segítségüket!
A felújítás első üteme, mely szeptember
30-án indult, magában foglalja a padló felújítását, valamint a templom rákötését a városi csatornahálózatra.
A terrazzo lapokból álló padlót egy olyan
cég újítja fel, amely kimondottan ilyen
burkolatok megóvására és újragyártására

szakosodott. Legyártottak annyi egyedi
padlólapot, amennyi a nagyon sérült részek cseréjéhez szükséges. Az egész padlót felcsiszolják és speciális viaszréteggel
vonják be. A lábazatokat megtisztítják,
ahol hiányzik, ott új lábazatot készítenek.
A templomban található szép trieszti mészkő lépcsők gépi tisztítást kapnak. A szentélyben lévő lépcsővel megközelíthető részt
lesüllyesztik a padló szintjére és a beton
helyett padlólapokat tesznek erre a részre is. A munkák várhatóan ez év novemberében fejeződnek be.
A második ütem, amely a tervek szerint
jövő év első félévében fog megvalósulni, magában foglalja az elektromos rendszer felújítását, új lámpatestek felszerelését, a templom
festési munkálatait, valamint a mennyezet
átalakítását.
A munka elvégzéséhez szükséges anyagi
forrásokat a hívek adományai, Vecsés Város
Önkormányzata, és a Fehér János Alapítvány
biztosították. A felújítás terveit PolyovkaFazekas Orsolya készítette. Köszönjük az
egyházmegye koordináló tevékenységét!
Frühwirthné Halász Melinda, alpolgármester
Tájékoztató

2020. október

Hagyomány városunkban, minden évben
illően megemlékezünk
a 1944–45-ben Málenkij robotra hurcoltakról. „kis munkára”,
azaz „málenkíj robotra” vitték el őket,
de a „kis munkából”
hosszú évek lettek.

A

Tófalvi Mónika, a NNÖK elnöke mondott megemlékező beszédet

kik túlélték az embertelen körülményeket, s
haza kerülhettek ők is
tele voltak testi-lelki bajaikkal.
De nagyon sokan soha nem térhettek vissza szülőföldjükre.
1990-től szeptemberben
szentmise keretében tartottuk
a fájdalmas megemlékezést, tele
templomban. Az idén a Szent
Kereszt templom felújítása miatt a megemlékezés a Hősök ligetében múlt évben felállított
Málenkij robot emlékműnél történt. A megemlékező beszédet
a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tófalvi Mónika mondta, az imádságot Huszka Mihály plébános
2020. október

Varga Norbert felvételei

Fotó: Frühwirth Mihály

a málenkij robot
vecsési áldozatairól

Tájékoztató

úr végezte. Gombos Gyula, a
Grassalkovich iskola tanulója
ismeretlen szerző Könyörgés
című versét mondta el (betanította: Lahocsinszky Nóra tanárnő).
Ezt követően a Grassalkovich iskola énekkaros diákjainak (Viola
Boglárka, Liszkai Kinga, Fazekas Liza és Bruder Lili, az éneket
betanította: Fazekasné Gombár
Mónika tanárnő) előadását hallhattuk. Az emlékműnél többek
mellett Szlahó Csaba polgármester és Frühwirthné Halász
Melinda alpolgármester helyezett el koszorút.
Szép volt az idő október 4-én,
így aránylag sokan vettünk részt

a megemlékezésen. A kifejező,
szép emlékművet nézve, a következő gondolatok jutottak eszembe: vajon a mai fiataloknak (és a
középkorúaknak is) mit jelent az
1945-ös málenkíj robot? Tudják-e,
átérzik-e, mi is történt akkor az
ártatlan emberekkel? 75 év távlatából is ismernünk kellene szüleink, nagyszüleink történelmét.
Hosszú évtizedekig nem lehetett
erről beszélni sem.
Az emlékművet nézve az utóbbi évek talán legkitűnőbb filmje,
az Örök tél (Szász Attila, Köbli
Norbert filmje, Gera Mariann
és Csányi Sándor a főszereplők,)
jutott eszembe, mert a málenkij

Szlahó Csaba
és Frühwirthné Halász
Melinda főhajtása
az elhurcoltak
emlékműve előtt

„Csak egy
kis munka”
Súlyos csapást mért a vecsési sváb közösségre az elhurcolást elrendelő katonai
parancs. A szovjet munkatáborokba kényszerített
vecsésiek 90 százaléka sváb
volt. Az évekig tartó fogságot, a megaláztatások sorát, hogy a bűnösöknek járó
megbélyegzés égett rájuk,
miközben nem tettek semmit, talán soha nem heverték ki, akik túlélték a tragédiát. Frühwirth Mihály
feljegyzései alapján tudjuk,
hogy Vecsésre 1944 decemberében jöttek be a szovjetek, az elhurcolás január első
napjaiban kezdődött. Az első
megemlékezést 30 évvel ezelőtt, az első önkormányzati választás előtt néhány
nappal tartotta a vecsési közösség.
robotról szól, a valóságot megközelítve ábrázolja, művészi fokon. Aki teheti, próbálja megnézni – akár interneten – mert a film
erejénél fogva, részese lehet az
akkori eseményeknek. Tévében
is szerencsés volna látni és kötelező gimnáziumi tananyag is lehetne. A film után biztos, hogy
„mélyebben” és őszintébben hajtjuk meg fejünket őseinkre emlékezve.
Nagy István Elek
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„Egy idegen hatalom által végrehajtott
bosszúhadjáratot szenvedett meg az ország”
A hagyományokhoz híven idén is az Erzsébet
téren rótták le tiszteletüket október 6-án az aradi
vértanúk emléke előtt az önkormányzat, a helyi
intézmények, pártok és civilszervezetek képviselői.

Várszegi Csaba önkormányzati
képviselő mondott beszédet

A

z Erzsébet téri megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött,
majd Várszegi Csaba önkormányzati képviselő mondott beszédet.
„Magyarország történelme gazdag dicsőséges forradalmakban, hősökben, majd
ezek leverését követően mártírokban, akik
tovább élnek a nép emlékezetében. Ma is egy
ilyen eseményre, a 171 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyarok szabadságért folytatott küzdelmének elfojtására, és a forradalom utáni megtorlásra, az aradi vértanúkra
emlékezünk” – mondta a képviselő.
Várszegi Csaba emlékeztetett: jó néhány
fekete nap volt a magyar történelemben, Muhitól Mohácsig, Nagymajténytól Világosig,
Isonzótól Trianonig, a Don kanyartól az
1956-os forradalomig, ám talán egyik sem
olvasztotta olyan egységbe a nemzetet, mint
az aradi tizenhármak és az első magyar miniszterelnök kivégzésének napja, 1849 ősze.
Felidézte, amikor a túlerő legyőzte a szabadság és függetlenség ügyét, utána nem a

Nemzeti gyásznap
171 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút, akik meggyilkolásával – az 1848–49-es szabadságharcban betöltött szerepük miatt
– az osztrák hatóságok példát akartak statuálni. Lázár Vilmos főtiszt, Gróf
Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő
tábornok és Schweidel József tábornok golyó általi halált halt, Pöltenberg
Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagysándor József, Gróf
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich
Lajos, Damjanich János és Gróf Vécsey
Károly (valamennyien tábornokok voltak) pedig bitófán végezte. Ugyanezen
a napon végezték ki az első független
felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is. Az államférfit Budapesten lőtték agyon. A kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti
gyásznappá október 6-át, az aradi vértanúk kivégzésének napját.

nagylelkűség, a megbékélés politikája köszöntött be, ami békét hozhatott volna a lelkekben,
hanem a bosszú, a megtorlás, a
megfélemlítés politikája.
„Meglehet, azért alakult így,
mert itt egy idegen hatalom által végrehajtott bosszúhadjáratot szenvedett meg az ország.”
Emlékeztetett arra, hogy a
kivégzett mártírok sokféle társadalmi réteget is képviseltek
a dúsgazdag nagybirtokostól
az elszegényedett kisnemesig,
a katonai pályán a fölemelkedést kereső kispolgároktól a
régi katonacsalád sarjáig, családapák,
ifjú házasok és özvegyek, de a keresztény
hazaszeretet mégis összefogásra sarkallta őket. A bajban egy közös céljuk volt és
valamennyien be tudtak állni egy zászló alá. A történelem pedig megmutatta,
hogy küzdelmük nem volt hiábavaló, hiszen igaz, hogy majd 20 év múltán, de a
kiegyezéssel a haza függetlensége megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány,
az ország pedig elindult a felemelkedés
és gyarapodás útján.
„A történelmi spirálban újra szembe találtuk magunkat korunk Haynauival, akiket a
pénz és a hatalomvágy vezérel. Mohóságuk
oly hatalmas, hogy ismét országokon, nemzeteken keresztül tiporva törtetnek céljaik
megvalósítása érdekében. Nagy a felelősségünk. Közös összefogással törekednünk kell
arra, hogy az utánunk jövők ne, mint mártírokra, hanem mint céljaiért eredményesen
küzdő nemzedékre tekintsenek ránk, és tartsuk szem előtt a keresztény-konzervativizmus három alappillérét, amely így szól: Is- Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
és Szlahó Csaba polgármester
ten, haza, család.”
Emlékműsort adtak elő
az Andrássy iskola
7. évfolyamos tanulói

Történelmi mérföldkő
A VÁROS ÉLETÉBEN
A harmadik önkormányzati ciklus
idején, 2001-ben
Magyarország belügyminisztere várossá
nyilvánította Vecsést.

A

z 1998. október 18-i
helyhatósági választás
eredménye: polgármester: Bükk László FIDESZ–Ipartestület. A 10 egyéni nyertes,
sorrendben: Hanek Gábor FIDESZ–Ipartestület, Szlahó Csaba FIDESZ–Ipartestület, Id. Kis
Tóth János MSZP, dr. Lugosi
Mária Lokálpatrióta–KDNP, dr.
Horváth János FIDESZ–Ipartestület, Skribek Zoltán FIDESZ–
Ipartestület, Saska lstvánné FIDESZ–Ipartestület, dr. Fekete
Károly FKGP–MDF, Rácz Gábor Lokálpatrióta–KDNP, Szécsényi Pál MSZP. Listás mandátummal képviselő lett: Holánszki
Béla MSZP, Pável Béla Lokálpatrióta–KDNP, Szabó Lajos
FKGP–MDF, Szomorú Elemérné MSZP, Alattyányi István FIDESZ–Ipartestület, Perecsi Sándor Lokálpatrióta–KDNP, Tóth
Elemér FKGP–MDF. Már János kedvezményes mandátumot kapott a német nemzetiség
képviseletére
A Vecsési Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője lett:
Frühwirth Mihály, Brunner Ferenc, Már János, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Gombár Mónika.
Elnök Frühwirth Mihály, elnökhelyettes Már János. Az alakuló
ülésen alpolgármesterré dr. Horváth Jánost választották.

Az emlékező beszéd után az Andrássy
Gyula Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói műsorát nézhették meg a megjelentek.
(A diákokat felkészítette: Gyöpösné Gémes
Ilona és Kiss Gábor. Díszlet: Horváth Zoltán.) Ezt követően az önkormányzat, a helyi intézmények, a pártok és civilszervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az
aradi vértanúk emlékére állított kopjafánál.
A megemlékezés a Szózattal zárult.
VN

A képviselő-testület már az alakuló ülésén a megszabott napirendeken túl súlyos döntések
meghozatalára kényszerült. A
korábbi testület mulasztásai következtében elveszni látszott a
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A ciklus ideje alatt
történt – 1998–2002

Tájékoztató

A településrészek vidám, táncos mulatságokat szerveztek. Az
Orbán Balázs Erdélyi Kör színre
vitte a János Vitéz-t, több teltházas előadása volt a JAM-ban.
A 2001-es év történelmi mérföldkő volt a 700 éves fennállásához közeledő településnek.
A belügyminiszter 2001. július
1-jével várossá nyilvánította a
települést. A várossá válási ünA magyar államiság millenniumán, 2000. szeptember 17-én
nepségre szeptember 23-án keBükk László polgármester vette át a millenniumi zászlót
rült sor a Szent István téren. A
kormány nevében Mikola Istszippantott szennyvíz előkeze- ság kormánya, Saska Istvánné ván egészségügyi miniszter volt
lő telep fejlesztésének beruházá- képviselőasszony a nagyközség a díszvendég. Ünnepi fogadás
sára nyert közel 150 millió Ft-os önkormányzata és Magyarné a Gazdakör akkor még impotámogatás. A helyzet megoldását Kárpáti Erzsébet képviselő- záns épületében volt, de a Piac
megkönnyítette, hogy az új pol- asszony a német nemzetiségi téren is egész napos vigassággármester víz- és csatornamér- önkormányzat szalagját kötöt- gal szórakozott az immár városi
nök végzettségű volt, és előtte a te fel a zászlórúdra.. A szent- polgárság.
PVCS helyi kirendeltségét vezet- misét dr. Zöldi Sándor atya és
te. Gyors és hatékony intézkedé- Hajdú Jenő apát kanonok musekkel sikerült a beruházást el- tatta be.
Az ünnepség a községháza
készíteni, majd a csatornahálózat
megépítését célzó pályázatot is előtt folytatódott a Koronás kút
sikeresen lezárni. Az elkövetke- emlékművének avatásával. Az
ző négy év legnagyobb beruhá- ó-plébániától a Dobrovitz-család
zása így elindulhatott és a ciklus fogatai szállították át a nemzeti
végére Vecsés majdnem teljes te- szimbólumokat A másikon hárületén befejeződött a csatorna- rom harsonás hirdette a fogatok
útját és hívta fel a figyelmet a
hálózat kiépítése.
2000 – a magyar államiság menetre.
A Szent István téren felavamillenniumán 3200 magyar
település millenniumi zászlót tott Szent István Koronás Ivókút
kapott. Vecsésen szeptember – Szórádi Zsigmond és Seres Já- Orbán Viktor
17-én volt a nagy nap. Előbb nos szobrászművészek alkotását a vecsési sporttelepen
a Falusi Szent Kereszt temp- ökumenikus fölszenteléssel velom búcsújának ünnepi szent- hettük birtokba.
2002 februárjában vendéAz egész napos rendezvény- günk volt Orbán Viktor mimiséjén Rockenbauer Zoltán,
a Nemzeti Kulturális Örök- sorozaton – többek között jelen niszterelnök. Felcsút focicsapaség Minisztériumának vezető- volt Hadnagy Zsolt, a Pest me- ta látogatott ekkor Vecsésre és
je, adta át Bükk László polgár- gyei Közgyűlés alelnöke, Pogá- a meccs megtekintése után bamesternek és Molnár Imréné csás Tibor országgyűlési képvi- ráti vacsora volt az Ipartestület
zászlóanyának a zászlót, majd selő, Gerhardt Dietz Rheinstetten székházában. A vacsora kivás ökumenikus áldás mellett a polgármestere, aki delegációval ló alkalmat adott baráti beszélzászlóanya a Magyar Köztársa- érkezett és beszédet is mondott. getésekre. A rövid kormányfői
látogatás befejezéseként Orbán
Viktor
meglátogatta Baby Line
A „város kulcsa”
vállalkozást
a János utcai telepés a várossá
helyén. Ez a vecsési vállalkoválás dokumenzás készítette azokat a terítőket,
tuma
melyeket a kormányfő a vajdasági Kórogy református templom avatására vitt ajándékként.
Szalontai János
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INTERJÚ

„Nagy jelentősége van
a közösségi összetartozásnak”
Danguly Ervin (balra) Szárhegy polgármestere

Munkatársak, tanácsosok

Hajrá Gyergyószárhegy!
Szárhegy 1997 óta testvértelepülése Vecsésnek, ezért is figyeltük fokozott
figyelemmel a szeptemberi helyhatósági választás eredményeit. Danguly
Ervinhez közel húsz év ismeretsége köt. Kultúrház-igazgatóként és RMDSZ-es
elnökként kezdődött, aztán ismerem a gyötrelmes utat a mostani független
státuszig és a polgármesteri címig. Nehéz út – tiszta út – összegezhetnénk.

T

val való együttműködés erősítése,
az önkéntes tűzoltók, polgárőrök
és más szervezetek működésének
segítése, valamint a helyi rendezvények, az intézményi és lakossági kommunikáció színvonalának növelése.
Az infrastrukturális beruházások közül a legnagyobbakat
említve: folytattuk a már elkezdett ivó- és szennyvízhálózatok
kiépítését, modernizáltuk a főteret, aszfaltoztunk több utcát
(jelenleg 12 utcát aszfaltoznak!),
ugyanakkor egy teljesen új épület
készül korszerű napközi otthonnak (hosszú programos óvodának), reményeink szerint már a
következő tanévtől. A güdüci lakosokról sem feledkeztünk meg,
ott a régi iskola épületében egy
közösségi házat alakítunk ki, melyet használhatnak rendezvények,
családi események lebonyolítására is.
Saját költségvetésből sikerült a középületeket felújítani,
berendezéseit modernizálni, a
patakmedreket kitisztítani, a
közvilágítást korszerűsíteni, új
szolgálati autót venni, játszótereket létesíteni, a közbiztonságot növelni, stb.
Az eltelt mandáGyergyószárhegy madártávlatból tum tele volt kihívásokkal, hiszen új
polgármesterként
nagyon sokat kellett
tanulni, munkaközösséget és diplomáBartalis foto

öbbször járt Vecsésen,
így 2004-ben, azután a
tavaszi fesztivál kedvencei voltak a Cika néptáncosaival.
Ismételt polgármesterré választása után arról érdeklődtem, a
vírusjárvány idején a telefon és
az email segítségével, hogy milyen eredményeket sikerült elérni az első ciklusban, milyen
eredményeket hozott a választás, milyen az együttműködés
lehetősége, főként a küszöbön
álló parlamenti választás előtt és
milyen tervek vannak a következő négy évre. A válasz emailen
érkezett Danguly Ervin polgármester úrtól és változtatás nélkül ismertetjük.
„Az eltelt 4 év alatt sok változás történt Szárhegyen, úgy az
infrastrukturális fejlesztésekben,
mint a közösségépítés terén. Már
a mandátum kezdetén megfogalmaztam, hogy mindkettőre szeretnék egyformán hangsúlyt fektetni.
Az utóbbival kezdve, sikerült
erősíteni az önkormányzat viszonyát a többi helyi intézménnyel
és civilszervezettel. Nagyon fontos volt az egyházzal való jobb
kapcsolat kialakítása, az iskolá-
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ciai kapcsolatokat építeni ahhoz,
hogy beinduljon a látványos fejlődés Szárhegyen. Úgy gondoljuk, ez sikerült, de a hétköznapi
kihívások mellett, nagy próbatételt jelentett négy év alatt az
árvizek kezelése, megfékezése,
a két évvel ezelőtti „szöcskejárás”, és a mostani világjárványhoz való alkalmazkodás is, ami
sok energiát, úgy humán, mint
anyagi erőforrást emésztett fel.
A nemrég lezajlott helyhatósági választások során bebizonyosodott, hogy a választópolgárok továbbra is a
mostani vezetőségnek szavaznak bizalmat a folytatáshoz,
ami egyben nagy felelősséggel is jár. (Danguly 1006 szavazatot, az RMDSZ-es kihívó 333 voksot kapott. – szerk.)
A jelenleg megválasztott testület
tagjai mindannyian konstruktív
hozzáállást ígértek, a beiktatás
után elkezdik a közös munkát.
A képviselő-testület 13 személyből áll: 6 képviselő az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ)
részéről, és ugyancsak 6 a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől (RMDSZ).
Györffy Gábor, aki már évek
óta Szárhegy alpolgármestere,
függetlenként jutott a testület
tagjai közé. Magam is független polgármesterként folytatom
a tevékenységet.
Szeretném az elkezdett példa
alapján vezetni a községet, még

nagyon sokat kell tanulnom, de
kiváló szakemberek segítenek
feladataim elvégzésében, és reményeim szerint a régi és új képviselők is segítségemre lesznek
ebben a munkában, és betartják
az összefogásról szóló ígéretüket.
Ennek értelmében, ha a romániai magyarság sorsa a tét a parlamenti választásokon, egyértelmű,
hogy összefogást kell tanúsítani
mindenkinek, függetlenül a pártérdekektől. Jómagam is erre fogom buzdítani a szavazókat.
Terveink között szerepel az
elkezdett beruházások befejezése, ezenkívül szeretnénk mielőbb korszerűsíteni a kultúrházat,
a központi parkot, egészségházat, öregotthont hoznánk létre,
tovább modernizálnánk a köztereket és épületeket, folytatjuk
a járdahálózat kiépítését, a tulajdonjogok rendezését, a parcellázási terv kijavítását. Természetesen a közösségépítő
tevékenységek is ugyanekkora
hangsúlyt kapnak.
A testvértelepüléseinkkel
való kapcsolattartás is fontos
szempont számunkra, pályázatot nyertünk, mely segítségével
jövőre egy nagyszabású tapasztalatcserét szervezhetünk, ahol
mindamellett, hogy a már meglévő baráti és szakmai kapcsolatokat erősítenénk, szeretnénk
hangsúlyt fektetni a különböző területeken való tapasztalat
megszerzésére, amit majd tudástőkeként felhasználhatunk
községünkben.”
Danguly Ervin megköszönte
érdeklődésünket, sok sikert kívánt Vecsés polgárainak, és szeretné. ha a jövő évben – a járvány
elmúltával – meglátogathatnánk
egymást.
Szalontai János
Tájékoztató

2020. október

Járási szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat látja el az általános segítő feladatokat
a gyermek és felnőtt korú lakosság körében, különös tekintettel a veszélyeztetettség
feltárására és megszüntetésére. Tárnokiné dr. Törő Krisztinát nevezték ki újra a
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetőjévé.

H

ogyan alakult pályafutása, amely
alapján újra elnyerte a vezetői
megbízását?
– A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és pszichológia szakán szereztem diplomát, majd pár évvel
később gyermekklinikai pszichológiai szakvizsgát is tettem. A PhD fokozatot a Semmelweis Egyetem pszichiátria doktori iskolában három évvel ezelőtt szereztem meg,
ahol volt lehetőségem az egyetemi kutatásban és oktatásban is tapasztalatot szerezni.
Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében oktatok óraadóként. Egyetemen szerzett tapasztalataim
segítenek abban, hogy sok hallgató választja intézményünket gyakorlati telephelyként
is, velük kiemelten foglalkozunk. Az egyetemekkel való kapcsolat a Családsegítőnek
is rendkívül előnyös, hiszen így folyamatosan lépést kell, hogy tartsunk a legújabb
módszerekkel, trendekkel. Családgondozóink is folyamatosan képezik magukat.
A PhD-disszertációm témája a tanulási és olvasási nehézségek- és zavarok voltak, melynek keretében térségi kutatást szerveztem.
Az olvasási nehézségek pszichés problémákkal társulhatnak, és a lakosság körében néhány százalékban jelennek meg. Ugyanakkor
fontos, hogy ezeket a nehézségeket időben
feltárjuk. 2005 óta vezetem a vecsési intézményt. Pszichológus-igazságügyi szakértéssel is foglalkozom, miután ezen a területen
2016-ban szakvizsgát tettem. Tagja vagyok
a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának és a Magyar Orvosi Kamarának. Családi
vonatkozásban 22 éves fiam és egy 12 éves
lányom van, így rendelkezem jelentős személyes tapasztalattal a családanyaság terén,
melyet igyekszem összeegyeztetni a megnövekedett szakmai feladataimmal.

– Melyek a Vecsés és Környéke Családés Gyermekjóléti Szolgálat és Központ feladatai?
– Az önkormányzatok számára 2000-ben
tette kötelezővé a gyermekvédelmi törvény
az ilyen típusú intézmény működtetését. Néhány évvel érkezésem után már nem csupán
Vecsést láttuk el, hanem több környező tele2020. október

Tájékoztató

pülést is: Ecsert, Maglódot, Gyömrőt és Üllőt.
A közigazgatás változásával átalakult az intézményrendszerünk, korábban a kistérségek
képezték a közigazgatási rendszer egységét.
Ezeket a változásokat követte ez intézményi
struktúránk átalakítása. Tény, hogy mindez
a szolgáltatás színvonalán nem változtatott.
Miután Vecsés járásközpont lett, ezért a vecsési „központ” szakmai egység a járás területén levő négy településen, Vecsésen, Maglódon, Üllőn és Ecseren biztosítja a hatósági
ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti feladatokat. A család- és gyermekjóléti szolgálat
szakmai egység családgondozók révén, önkéntes módon többek közt például életvezetési tanácsadást lát el, és anyagi támogatások
hozzájutásában segít. Míg a központ feladata, ahogy korábban említettem, a gyámhatósággal együttműködve, esetmenedzserek
segítségével a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése. Az esetmenedzserek végigkísérik a szolgáltatást igénybe
vevők és az esetkezelésbe bevont szakemberek tevékenységét, valamint az együttműködésüket koordinálják. Az intézmény működtetése egyrészt állami, de nagyobb részben
önkormányzati finanszírozásra épül. A vecsési központ húsz főt foglalkoztat, járási
vonatkozásban negyven kollégám dolgozik
az intézményi rendszerünkben.

– Milyen szolgáltatásokat nyújt az intézmény a lakosságnak?
– Tevékenységünk fontos alapja, amit a
lakosságnak nyújtunk, az információszolgáltatás, tájékoztatás, tanácsadás, krízisintervenció, segítségnyújtás. Ez utóbbiak lehetnek jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai,
gyógypedagógiai vagy mediátori szolgáltatások. A megnövekedett problémás válások
számával megnőtt az intézményünkben a
felügyelt kapcsolattartások száma is. A készenléti szolgálatot nyitvatartási időn túl állandóan hívható telefonszám működtetésével biztosítjuk. A pszichológusok esetében
sajnos három hónapos várólista alakult ki,
miután ezek a felnőttterápiák kifejezetten
hatékonyak, de ugyanez elmondható a gyermekterápiás ellátásunkról is, melyre szintén
kiemelt hangsúlyt fektetünk. Mediáció keretében a családtagok közti konfliktusok békés rendezésében segítünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység is jelentős
előrelépést mutat az elmúlt években. Ellátjuk továbbá a szociális diagnózis felvételéhez kapcsolódó feladatokat is, mely átfogó
képet nyújt a családok aktuális szociális állapotáról.
– Az elmondottak alapján igazán összetett,
sokrétű a munkája. Ha szétválasztjuk a feladatait, melyik részére mondaná azt, hogy
a legjobban szereti?
– Az adománygyűjtést tartom például kiemelt fontosságúnak az utóbbi időben, miután mindez azoknak is hatalmas örömöt jelent, akik adományozni tudnak, és persze
azoknak is, akik az adományokat kapják.
A koronavírus megjelenése óta egyre több
cég támogat bennünket ebben a folyamatban, ami rámutat arra, hogy egy társadalmi
krízisben milyen nagy jelentősége van a közösségi összetartozásnak. Ebben a helyzetben fontosnak tartom azt is, hogy kiemelten
reagáljunk azokra a nehézségekre, melyeket
a járvány okoz, mint például a munkahelyek
elvesztése. Az intézmény feladata, hogy időben szakszerű segítségnyújtást tudjunk adni a
családoknak, és ebben a folyamatban a szolgálat és központ minden dolgozójára számíthat a lakosság.
Práczki Péter
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Vecsés Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja
önt és családját az
1956. október 23-ai
forradalom és szabadságharc kitörésének
64. évfordulója
alkalmából rendezendő ünnepségre
Helyszín:

Vecsés, Szent István tér
Időpont:

2020. október 23. 17 óra
Himnusz
Ünnepi beszéd
Műsor: Az ’56-os forradalom
Magyar Rádió ostromának zenés hadi játéka
Koszorúzás
Szózat
„Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!”
(Részlet Szentkúti Ferenc:
Hősköltemény egy pesti
srácról című verséből)

OKTATÁS

Számítógépes zenét is
tanulhatnak a növendékek
A ZENEISKOLÁBAN
Idén 282 tanuló kezdte meg zenei tanulmányait a Vecsési Zenei
Alapfokú Művészeti Iskolában. Ez a létszám ugyan némileg
elmarad a tavalyitól, de az elmúlt évek átlagát felülmúlja.

T

anévkezdéskor két új tanszak is indult az iskolában: az ütőhangszer-oktatás 15 év után jelent meg újra az
épület falai között, a számítógépes zenével pedig a könnyűzene
felé szeretne nyitni az intézmény.
– Évekig a 261 fő volt az etalon, az elmúlt hat évben kétszer
is pont ennyi volt a tanulói létszám, de voltunk ettől kevesebben
is. Igaz, hogy tavaly 295 növendék járt az intézménybe, de ezzel
együtt is nagyon jónak tartom az
idei 282 főt, hiszen tartottunk tőle,
hogy a koronavírus-járvány miatt
esetleg kevesebben jelentkeznek
– mondta Rainer-Micsinyei László intézményvezető a tanévkezdéssel kapcsolatban.
A járvány első hulláma tavasszal okozott nehézségeket az
oktatási intézményekben, de a
zeneiskola az akkori helyzetből
szerencsére jól jött ki – árulta el
az igazgató –, hiaszen a zeneiskola tanárai inkább úgy tapasztalták, hogy a növendékek az
otthon töltött idő alatt szívesen
fordultak a zenetanulás, a hangszeres gyakorlás felé.
– Azt látom az idei évkezdés
kapcsán, mivel a járvány miatt
nagyon megszigorították a szakkörök, az edzések és az iskolához kötődő egyéb külső programok rendezését, hogy a szülők
és a gyerekek is szívesebben elmozdulnak a zeneiskola irányába, hiszen az intézményünk a
járványügyi szabályok betartásával együtt is jól működik. Odafigyelünk a higiéniai szabályokra,
maszkot kell használni, a kézfertőtlenítés mellett pedig nagy gondot fordítunk a hangszerek fertőtlenítésére is, amihez minden
tanárnak rendelkezésre állnak
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a fertőtlenítőeszközök. A tankerülettől megfelelő mennyiségű lázmérőt kaptunk, így a testhőmérséklet-mérés is megoldott
azoknál a bejáró tanulóknál, akik
másik iskolából jönnek – mondta az intézmény vezetője.

nyitni egy kicsit – magyarázta az intézményvezető.
A zeneiskola másik nagy dobása, hogy 15 év után újra indították az ütőhangszer-oktatást.
Egyelőre öten jelentkeztek a tanszakra, hármójuknak otthon is
van dobfelszerelése, így ők különösen örültek annak, hogy
Új tanszakok
helyben is elérhető lett az okis indultak
tatás. Rainer-Micsinyei LászAz idei tanévkezdéssel egy telje- ló hozzátette, a másik hiányzó
sen új tanszak is indult a zeneis- tanszak a gitár volt, amit 3 évkolában. A számítógépes zene- vel ezelőtt indítottak újra az inórákon egyebek között a digitális tézményben, és azóta népszerű
kottaírással és a zenei alapok a tanulók körében.
szerkesztésével is megismerkedhetnek a növendékek.
Koncertek
– Brunner Bence, iskolánk
új furulyatanára egy úttörő vál- a járványhelylalkozásba fogott a tervezésem zethez igazítva
alapján. Ő tanítja a gyerekeknek A zene világnapja alkalmából
a számítógépes zenét, amit első- október 1-jére tervezett nagysorban billentyűsök számára ta- koncert idén elmaradt, ehelyett
láltunk ki. A tanszak még nem két kisebb eseménnyel készült az
túl népes, de az oktatás elkezdő- iskola. Október 13-án az evandött és a tapasztalatink is jók az gélikus templomban, a meghieddig megtartott 6-7 óra alapján. básodott orgona javíttatására
A gyerekek az órákon először rendeztek jótékonysági hanga digitális kottaírással ismer- versenyt a zeneiskola növendékednek, ami egy számítógé- kei és tanárai, október 18-án pepes program segítségével tör- dig a József Attila Művelődési
ténik. Ebben az a nagyszerű, Házban kis közönség előtt tarhogy amit leírnak, az rögtön tották meg a Pillangó koncertet.
meg is szólal, méghozzá olyan
– A féléves vizsgahangverhangszínen, amilyenen szeret- senyünket a zeneiskolában vagy
nék. Az alapok elsajátítása után a Bálint Ágnes Kulturális Köza növendékek képesek lesznek pont nagytermében szeretnénk
digitális zenei anyagok szer- megrendezni, természetesen az
kesztésére, zenei alapok és hát- érvényes járványügyi szabályok
térzene készítésére is. Az órák betartásával. Karácsonyi hangegy speciálisan a számítógépes versenyt is tervezünk, de hogy
zenéhez kifejlesztett eszköz, a ez mennyire lesz kivitelezhető
midi billentyűzet segítségével és mekkora volumenű lesz, zezajlanak. Iskolánk két darabot nekarral vagy anélkül, azt most
vásárolt ebből az eszközből. A még nem tudjuk megmondani
tanszak beindításával a köny- – zárta gondolatait az intézmény
nyűzene irányába szeretnénk vezetője.
Varga Norbert
Tájékoztató
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Emlékezés az aradi vértanúkra

AZ ANDRÁSSY ISKOLÁNÁL
Mára már hagyománnyá,
szép szokássá vált az október
6-ai városi megemlékezés az
Andrássy iskolánál. Jelképes
a helyszín, hiszen az iskola
névadója, Andrássy Gyula
honvédtiszt és diplomata
volt a szabadságharc idején.
Öccse, Andrássy Aladár,
telepünk névadója, Bem apó
segédjeként szolgált. Az
iskola előtti kopjafák is a
szabadságra emlékeztetnek,
velük szemközt a második
világháborús emlékmű pedig
a szabadság hiányára.

M

int minden évben, iskolánk hetedikes tanulói adták a műsort.
Versrészletek és dalok hangzottak el, melyeket a két hetedikes osztályfőnök választott. A dalok közül Erkel Himnusza a hazát, a Damjanich-nóta pedig 1849.
október 6-át jelenítette meg. A műsor végén
egy modern számot, a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Visszajövök című dalát énekelték a diákok.
Az irodalmi rész is 1849. október 6-át
idézte, illetve ezen keresztül szülőhazánkat és a szabadságot. Ady, Arany, Berzse-
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Varga Norbert felvételei
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nyi, Faludy, Geszti, Heine, Heltai, József sáért. A szabadság, egyenlőség, testvériség
Attila, Kölcsey, Petőfi, Pilinszky, Tompa és Magyarországáért.
Vörösmarty gondolatai adtak mélyebb tarAhogy ezt Aulich Lajos megfogalmazta
talmat a műsornak. Ők bontották ki a mű- halála előtt: „Harcunk… nem a nemzetiség,
sor vezérfonalát, a „haza és haladás” gon- hanem a közszabadság harca az egyeduralom
dolatát. Hiszen mi volt a kivégzettek bűne? ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszaHivatalosan felségbadságnak.” Érdekes,
sértés. Valójában az, „Harcunk… nem a nemzetihogy ezt a gondolatot
hogy hittek a Sza- ség, hanem a közszabadság
Várszegi Csaba képbad Magyarország harca az egyeduralom ellen.
viselő úr, az esemény
eszméjében. Ezért
szónoka is idézte bekellett meghalniuk. Győzelmeink elődiadalai
szédében.
A hazáért és a ha- a világszabadságnak.”
Négy nap telt el a
ladásért. A hazáért:
műsor óta, de a koErdélyért, Budapestért, a falvakért, a vá- szorúk és a mécsesek még ott vannak a koprosokért. A nemzeti bank, a nemzeti őrse- jafánál. És remélem, ott maradtak a lelkekreg, a magyar honvédsereg gondolatáért. ben is. Hiszen az igazságosabb világ álma
A független Magyarországért.
az egyik hajtóereje az emberi léleknek. Ezt
És a haladásért: a törvény előtti egyenlő- hagyták ránk a '48-asok. Az álmot, melynek
ség, a közös teherviselés, a sajtószabadság mára már az egyik szállóigéje lett a márcieszméjéért. A jobbágyság eltörléséért, a fele- usi gondolat: „Legyen béke, szabadság és
lős minisztériumért, a képviseletegyenlősé- egyetértés!”
7.-es diákszereplők: Akbas Zeira (Harmadgért és a politikai foglyok szabadon bocsájtánapon), Bakos Liliána (A walesi bárdok), Bárdos Mercédesz
(A XIX. század költői), Bartha
Dóra narrátor, Hrabovszky Gergő (A gólyához), Kis-Jakab Máté
(Szabadság), Macsuga Dávid
(Himnusz), Sárközi Levente (Jaj,
de búsan…), Somogyi Julianna
(Október 6.), Szabó Emma (1849
októberében), Szántó-Serege Noémi (Két hexameter) és helytörténeti rész, Szentgróti-Tóth Lívia (Szózat), Toma Gréta (Levél
Nemecsek Ernőhöz), Várszegi Viola (A magyarokhoz), Vida Viktória (Október 6.)
A műsor rendezői:
Gyöpösné Gémes Ilona
Kiss Gábor, Andrássy iskola
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KULTÚRA

Őszi kalandozások
Mosolyországban…

A

szülőkkel való beszoktatás a rendkívüli helyzetre való tekintettel óvintézkedéseket igényelt, melyeket
betartva, együttműködve zökkenőmentessé tette ezt az időszakot.

várja a közönséget a BÁKK-ban
felnőtteknek egyaránt érdekes és figyelemfelkeltő volt ez a délelőtt.

Első programunk a hónapban a Mobilitás
és Autómentes Nap volt. Már kora reggel az
autó nélkül érkező gyermekeket meglepetés
fogadta. Különböző állomásokon szerezhettek tapasztalatokat a környezettudatos magatartásról, játékos formában. A program
élményekkel gazdagította óvodásainkat székhelyünkön és telephelyünkön egyaránt.

Szeptember végén megrendezésre került
a zöldhét keretein belül az állatok világnapja, ahol közelről szemlélhettük az erdei állatokat. Szabad levegőn az „állati jó” bemutató során csoportjaink megismerkedhettek
óvodánk vendégeivel. Tapasztalatot gyűjthettek az élőhelyükről, táplálkozásukról és
életmódjukról. Tudomást szerezhettek arról,
milyen egy felelős állattartó. Gyermekeknek,

Az ősz nem múlhat el szüret nélkül sem…
Óvodánk hagyománya a szüreti mulatság
megrendezése. Német nemzetiségi táncokkal, mustkészítéssel, szüreti játékokkal és
kreatív tevékenységekkel színesítettük napjainkat. A jelenlegi vírushelyzet miatt a
mustkóstolás elmaradt, viszont megismerkedhettek a szőlő tulajdonságaival és a szüretelési munkafolyamatokkal.
A továbbiakban nagy örömmel készülünk
a hagyományos őszbúcsúztató ünnepségünkre, mely a vírus miatt szintén rendhagyó módon, a délelőtti óvodai életbe ágyazva valósul meg.
Sok vidámsággal telnek óvodásaink mindennapjai, hiszen célunk, hogy játékosan,
mozgással színesítsük fejlődésüket.
Pásztor Orsolya, óvodapedagógus

Győrújbaráton jártak a Halmisok
Hosszan tartó várakozás és bizonytalanság előzte meg az idei győrújbaráti táborunkat. A karantén egyébként is megnehezítette a társas kapcsolatokat, ezért a jelentkezők
izgatottan várták, sor kerülhet-e nyáron az
annyira kedvelt időtöltésünkre. Végül minden jól alakult.

Július 20–25-ig egy nagyszerű hetet tölthettünk ebben az újfent megújult környezetben. Az 58 fős csapat főleg felsősökből
állt, akiket 5 nevelő felügyelt. A megszigorított egészségügyi szabályok betartása
mellett élveztük az erdei környezetet és a
medence vizét.
A tartalmas időtöltésről az
animátorok gondoskodtak. Volt
Ki mit tud?, szépségverseny,
táncbemutató, grillezés a csillagos ég alatt, rendőr-, tűzoltó- és katonai bemutató, állatsimogatás, diszkó, különböző
sportversenyek, vízilabdameccs,
exathlon, kincskeresés, zumba
ötpróba és az elmaradhatatlan
tábortűz.
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A gyerekek önfeledten szórakoztak, új
barátságok születtek a többi iskola tanulóival. Reméljük, hogy jövőre is eljutunk ebbe
a gyönyörű környezetbe. Az ötpróba utolsó
feladataként írták a gyerekek ezt a kis verset: „Győrújbaráti táborban vagyunk,/Ugrálás és nevetés a napunk./Medence, csocsó,
foci,/Minden van itt, ami buli./Az animátorok
értünk vannak,/a jó szervezésért elismerést
kapnak./Köszönjük, hogy együtt tölthettük
ezt a hetet,/jövőre itt kezdjük a nyári szünetet./Hatodik éve jövünk el hozzátok,/Vecsésről érkeznek a vagány diákok./Tábortűzzel
zárjuk a táborunkat,/Győrújbarát! Feldobtátok a nyarunkat!”
Ezúton is köszönjük városunk kulturális
bizottságának és iskolánk alapítványának a
Szervezők
támogatást!
Tájékoztató
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A Bálint Ágnes Kulturális Központ arculati megújulásáról és a ház belső tereit érintő
változásokról márciusi lapszámunkban tájékoztattuk olvasóinkat. Örömmel jelenthetjük,
hogy a nyár eleje óta tartó munkálatok befejeződtek, a színházterem padlózata és
lelátója egyaránt megújult, emellett a terem bejárata melletti mobil válaszfalat egy
látványos grafikai elemmel díszítették, amely szintén az arculati megújulást hirdeti.
Mészáros Krisztina
grafikus kolléganőnk
rajzai alapján valósult meg – mondta
Kis Tóth János.
Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az arculatváltás ezzel nem ért
A Bálint Ágnes Kulturális Központ a kovéget, hiszen folya- ronavírus-járvány következtében átmatban van a BÁKK
alakulóban levő kultúrafogyasztáshoz
honlapjának megújí- kapcsolódó szokásokat vizsgálja kérdőtása is.
íves megkérdezéssel. A kutatás célja az
– Amikor a már- igényfelmérés, ami segítség nyújt a közkaépítésbe kezdtünk,
pont munkatársainak a változó szokáegy fiatalos és lendü- sokhoz történő alkalmazkodáshoz. A
letes arculatot kép- kérdőív anonim, kitöltése mindössze néIlyen lett a megújult nézőtér. A székeken látható
zeltünk el, ami segít
hány percet vesz igénybe.
V alakú díszítés Vecsés nevére utal
abban, hogy közeAzok között, akik kitöltik a kérdőívet
lebb kerüljünk a kö- és feliratkoznak a hírlevélre, a követkemegújult lelátót már használatba zönségünkhöz. Tavasszal megújultak a szóró- ző értékes nyereményeket sorsolják ki:
is vettük, az eddigi tapasztalataink lapjaink és a plakátjaink, ősszel a honlapunk
1 db 20 ezer forint értékű fürdőszobaalapján jól működik, de még teszt- arculati elemeit frissítjük. Az új weboldalt
és szanitervásárlási utalványt (Bau-Styl
üzemben van, hogy a hibák – ha egyáltalán már tesztelik a kollégák, hamarosan el is ké- Kft.), 1 db 20 ezer forint értékű Líra Könyv
vannak – minél előbb kijöjjenek. Az új le- szül, így a következő évet egy teljes egészé- vásárlási utalványt, 1 db páros belélátó különlegessége, hogy a székeket borító ben megújult dizájnnal kezdhetjük el – ösz- pő bármely szabadon választott BÁKK
kárpit mintázata V betűt formál, ami utalás szegzett az igazgató.
programra, 1 db 100 ezer forint értékű
a város nevére. Az aljzat is elkészült, a padA BÁKK megújulása örömteli, ellen- kedvezményes személyautó-vásárlási
lóburkolat világos lett, ami sok rendezvény- ben az már kevésbé, hogy mindez éppen
kupont (Toyota Kovács).
nek kedvez, hiszen az egész belső tér vilá- a koronavírus-járvány kellős közepén zajA kérdőív elérhető és kitölthető a kulgosabbá válik tőle. A visszajelzések alapján lik, hiszen így csak a közönség töredéke
turális központ és a Vecsési Tájékoztató
a közönségünknek tetszik a megújult szín- tapasztalhatja meg az átalakulás pozití- honlapján is: www.kulturba.hu illetve
www.vecsesitajekoztato.hu.
házterem – mondta Kis Tóth János intéz- vumait. Arról nem beszélve, hogy a ház
ményvezető a színházterem megújításával is csak félgőzzel üzemel, hiszen nem egy
kapcsolatban.
koncert és előadás maradt el az elmúlt
A terem bejárata melletti válaszfalon lát- időszakban is. Kis Tóth János ezzel kap- megy el a meghirdetett programokra, így
ható új arculati elemről Vecsés emblemati- csolatban elmondta, országszerte hasonló legtöbb helyen egymás után mondják viszkus épületei köszönnek vissza a BÁKK-ba a helyzet, a közönség jelentős része nem sza az előadásokat.
érkezőkre. Egyebek között a Bá– Nehéz időszak
lint Ágnes Emlékház, a Vecsési
ez mindenkinek,
Tájház, a reptér irányítótornya
így nekünk is. Most
és egy repülőgép körvonalai is
éppen azon munláthatók a ház munkatársai álkálkodunk, hogy a
tal megálmodott képen.
járvány miatt válto– Ha egy kicsit beljebb lépünk
zó közönségszokáaz információs pult irányába, látsokhoz igazítsuk a
hatjuk, hogy ott is ezek a motíkulturális központ
vumok jelennek meg. A díszítés
programjait. varga

Segítse a kulturális központ
munkáját, töltse
ki a kérdőívet!

Fotó:VN

A Vecsési Mosolyország Óvodában szeptember 1-jétől
megkezdődött a befogadási időszak. Nagy örömmel
érkeztek meg régi óvodásaink, illetve fokozatosan – egyre
több időt töltve a csoportokban – új kiscsoportosaink.

MEGÚJULT SZÍNHÁZTEREM

A
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PROGRAMAJÁNLÓ

DOMBÓVÁRI ISTVÁN önálló estje

SZABÓ CSILLA
ÉS ZENEKARA: „HALIHÓ!”

Időpont: 2020. november 21. 18 óra • Jegyár: 3 990 Ft

Időpont: 2020. november 15. 10 óra
A program ingyenesen látogatható,
de regisztrációhoz kötött!

Vecsésen! mv. Bellus István
November 21-én 18 órakor
Dombóvári István önálló estje
Kettőskereszt, vagy amit akartok
címmel, a vecsési Bálint Ágnes
Kulturális Központban!
Műsorvezető: Bellus István

Jegyek kaphatók a Bálint Ágnes Kulturális Központban, a Líra
Könyváruházban és interneten.
(A nem dumaszinhaz.jegy.hu-n
vásárolt jegyekért kezelési költséget számolhatnak fel!)

HALLOWEEN PARTY
A MAZSOLA JÁTSZÓHÁZZAL
Időpont: 2020. október 31. 17 óra
Jegyár: elővételben a Mazsola Játszóházban gyereknek: 2 200 Ft,
felnőtteknek kísérőjegy: 500 Ft.
Helyszínen: gyerekjegy: 2 500 Ft, felnőtt kísérőjegy: 600 Ft
JEGYEK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓK!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSENEK MINKET
A FACEBOOKON, VAGY WEBOLDALUNKON.
A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit
szeretettel programjainkra!
Kérjük olvassák el a www.kulturba.hu oldalon járványügyi tájékoztatónkat!
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A koncert zenei anyaga
a Valami mindig szép című
gyermekalbum dalaira épül
(Fonogram-díj, Az év gyermek albuma). Színvonalas, lírai, humoros és a magyar népdalok világával összecsiszolt
dalok szólalnak meg élőben,
csaknem egy órában.
A zenekar tagjai: Jenei Szilveszter (dalszerző, előadóművész, akusztikus és elektromos gitár, ének, az Illés, a
Generál, a Kormorán egykori
tagja), Köllő Tamás (a count-

ryzene megszállottja, hangszere a dob, fegyvere a humor), Vörös Andor (dalszerző,
hangszerelő, Steel-gitár, billentyű, mandolin, harmonika, ének, a Bojtorján együttes
egykori tagja), Szabó Csilla (dalszerző, basszusgitár,
ének).
Az eseményen a részvétel ingyenes, azonban a vírushelyzet miatt korlátozott létszámú.
Részvételi igényét kérjük regisztrálja a www.kulturba.hu
oldalon.

A BÁKK Élményvár idén
hhalloweenkor is kinyitja
kapuit, hogy szellemkastéllyá változzon és várja
a gyerkőcöket egy zenés,
táncos, jelmezes mulatsággal!
A már hagyományos gyerekprogramot a Mazsola Játszóház szervezi, akik idén is
izgalmas és színes programokkal készülnek.

PROGRAMOK:
17 órától 17.45-ig szellemkeresés, titokszoba, ügyességi játékok, labirintus, szerencsekerék.
17.45-től 18.30-ig Peppino bohóc és bűvész barátjának műsora.
Az esemény 4 éves kortól
ajánlott!

A program változtatás jogát fenntartjuk, az egyes
programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon
és a facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Az őszi évadunkra a jegyek online a
www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben
jegypénztárunkban válthatók.

Tájékoztató
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INTERJÚ

Varjasi Béla
Elkerülhetetlen

Benke Mária
Idősek világnapjára

Kelemen Bata Mária
Ősz van megint

Rövidebbek a nappalok
naptárban fogynak a lapok
felkerülnek sapkák, kalapok
közelednek a téli fagyok.

Elnézem ősz haját, reszkető kezét,
hajlott hátát, fáradt tekintetét.
Kedves szelíd mosolyát,
eltitkolt szomorúságát, bánatát…
Legyen férfi, vagy nő, idős Ember,
munkája annyi volt mindig, mint a tenger.
Sajnos észrevétlen elszálltak az évek,
jó és rossz is jutott – ilyen az Élet.
Ünneplésükre alkalom
az Idősek világnapja.
Köszöntést, megbecsülést
Minden Idős kapja!
Ünnepeljük Őket minden nap,
törődjünk velük nap mint nap.
Sok szépet, jó tanácsot kaptunk tőlük,
bölcsességet, mit örökké őrzünk.
Az élet állandó örök körforgás,
benne az emberi lét
csupán parányi látomás.
Az Idősek világnapját ünnepeljük,
éljenek sokáig egészségben! – énekeljük.
Legyenek boldogok, élvezzék e kort
elmélkedjenek a múlton, milyen is volt?

Kopik a nap fénye, oson a nyár,
hűs-morcos szél egyre gyakrabban jár,
kócolja a fák dús koronáit.
Elnézem a tájat: ősz van megint.

Hegedüs Károly
Őszi fénytörés

Emlékeim sétaútján
rugdosom a kavicsokat:
a bolondos ifjúságból
legalább még ennyi maradt.

Előtte még szép ősz lehet,
de már az elmúlás szele.
Nem mindenki várja a telet,
eljön, hát törődjünk bele.
Öltözettel felkészülhetünk
szervezetünk így kibírhatja.
Változó időre mégis gyengülünk,
a vírus már a torta habja.
Csak a túlélésre gyúrhatunk.
Jólét, öröm már a múlté.
Nem tudni mit hoz holnapunk,
végét látni mindenki szeretné!

Sallay Gyula
Úttalan utakon
Útját keresve a bolond világnak
agyamban gondok talicskáznak,
hordozzák az észérveket,
melyből építek sokoldalú hegyet.
Az élet nagy spirálja a kék nyílon vezet,
a hegyet a vízből körbefonva fogom az eget.
A csöppnyi idő mely itt ki van róva,
hol szakaszonként sok a bukkanó,
a tévedés soha nincs kizárva:
hát, még ha van köztünk pár csaló.
Kajakból nagyhatalmú ember,
csalfa hittel,gonosz házaló,
bár tiszta szívvel hittél benne,
már nem tudod mi itt a való.

M Kaiser Ilona képe
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Lassan elgurulnak a fények,
jégkristályba halva csipkét ver
az idő. Boszorkánytáncok
forgatják az avar fáradt
színeit, az ősz ecsetje átfesti
a csendes nyárvégi redőket.
A fák kérgébe fonnyadt árnyak
átölelnek, őszirózsák szirmát
kócolja a szél, ruhájuk vesztett
ágak karolásában ringanak
a madarak;
Fénykarikákat szór a Nap,
sétánk még magán hurcolja
a kert illatát, a birs fanyar ízeit,
a gyöngybe érett fekete
szőlőfürtöket, a közelgő
fényünnepet, mikor az eltávozott
lelkek látogatásukkal végigcirógatják
a várakozástól kipirult arcunk.
Vállamon pihen érintésed,
az üdvözült percet az októberi
zápor árnyékokra töri.

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Száraz avarban vadvirág virít,
szépségéből napról napra veszít.
Szúrós, száraz bogáncsot hord a szél,
gyorsan nyargal, de nincs kitűzött cél.
Sárguló falevél, borús az ég,
mit hoz a jövendő, nem tudni még.
Korhad a fa törzse, rágja a szú.
Jön még kikelet, vagy marad a bú?
Konok elmúlás újra színre lép,
lépte nyomán átváltozik a kép.
A bágyadt tájra mély álomport hint,
eltűnt a visszaút, ősz van megint.

Szénási Sándor István
Őszi estén

Tudja Isten, hogy mire jó
ez a komoly felnőtt élet,
mikor búcsút mond az ember
ifjú vágyak örömének!
Lerongyolódott az égről
felhők nyári selyeminge,
köd szoknyáját az őszi szél
kócos fák nyakába vitte.
Sárgulnak a gondolatok,
dermedten szárnyal a lélek:
álmaink emlékszobánkba
melegedni be-betérnek.
Meglátni másokban a jót,
megtanítottak az évek.
Szeretettel elviselem
mindazt, amit rossznak vélek.
Őszi estén alkonyatkor
fényeket törnek az árnyak:
sokan vannak már odaát,
akik talán engem várnak!

Tájékoztató
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BÁRÁNY ATTILA:

Fotó: Facebook.com/djbaranya

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

„Hozzám a mai napig oda
lehet jönni számot kérni”
Bárány Attilát sokan csak DJ Bárányként ismerik. Pedig
a kezdetektől fogva kérte, bárhol is lép fel, saját nevén
akar szerepelni. De vajon hogyan lesz egy kisfiúból,
a hazai klubélet egyik meghatározó alakja?

G

yerekkorom óta imádtam a zenét,
édesapám dobos volt, de amikor én
megszülettem, ő abbahagyta. Valahol sorsszerű volt, hogy én is a zenével fogok foglalkozni, négyéves koromtól kezdve
már felvételeket készítettem kazettás magnóval – mondta a lemezlovas, aki azt is elárulta, hangszeren nem tud játszani. Korábban énekes volt egy zenekarban, jelenleg is
úgy csinál zenét, hogy zeneértő emberrel
dolgozik együtt.
Elmondta, több generációs a magyar djszakma, a 80-as évek végén, amikor ő indult,
olyan nevek jelentették a szakmát, mint Bakai,
Dvoracsek, Szergej vagy Szeles Tibor. Korábban ő is kazettás magnóval kezdte, mint
az elődök, de az igazi áttörést az jelentette,
amikor „megörökölte” Szeles lemezparkját.
De vajon mennyivel másabb most ez a
szakma, mint amikor kezdte, vagy mondjuk
2000-es évek elején? „Ég és föld, és mégis
ugyanaz. A szórakoztatás része nem változott, de abban az időben nem voltunk annyira felkapottak. Ugyanakkor a korábbiakhoz
képest jelenleg visszaesés van” – mondta Bárány, aki szerint nem voltak sztárok – talán
korábbról csak Bakait lehet annak nevezni –
egyszerűen csak zenéltek.
– A különbség abban rejlik, amikor az
elektronikus zene annyira népszerű volt,
hogy a fesztiválok nagyszínpadain is dj-k
játszottak. Az egész szakma megítélése kezd
leülni. Ugyanakkor, ha valaki jó szakember
és megállja a helyét, jobban oda tud figyel2020. október
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ni a vendégekre, most is népszerű tud maradni – magyarázta.
Jelenleg is tart dj-oktatást, ahol elsők között azt tanítja a fiataloknak, hogy rendeljék
alá magukat a bulinak és szórakoztassák az
embereket, hiszen valójában az ízlésformálás és a szórakoztatás a feladatuk.
Véleménye szerint ma sokkal könnyebb
elkezdeni ezt a szakmát. Sok éves tapasztalata alapján tudja, nem azon múlik, hogy valaki milyen dj lesz, hogy milyen zenét játszik,
hanem attól lesz valaki jó a szakmájában,
ha van egyfajta hozzáadott értéke, valami
plusz a műsorában. Akár a személyiségében, a hangjában, az egyéniségében.
Amíg csak a fényt és a csillogást látják
a fiatalok, addig óriási dolognak hiszik ezt.
Minden táborba sokan jelentkeztek, az elmúlt pár hétben közel 50 embernek tartott
előadást, és majdnem mind teljesen kezdő
volt. De a fiatalok nem tudják, mennyi munka van ebben.
– Fontos megtanulni az alapokat, hogyan
kell egy estét úgy végigcsinálni, hogy 6 órán
keresztül kíváncsiak legyenek rád. Ahhoz,
hogy ezt elérd, el kell sajátítani a szakma
minden csínyját-bínyját, nyitottnak kell lenni minden zenei irányzatra. Mert nincs olyan,
hogy rossz stílus, maximum rossz dal. A sikert nem adják egyik napról a másikra. Le
kell húzni a szakmában 8-10 évet és minden
este bizonyítani, hogy meg tudod csinálni és
nem is akárhogyan – mondta arról, mennyire
nem egyszerű a kezdet ebben a szakmában.

– De vajon miként került Vecsésre az ország egyik népszerű dj-je?
– A válasz roppant egyszerű, a feleségem
vecsési lány. Teljes mértékben itthon érzem
magam, és talán ez furcsa annak, aki fővárosi és ezt nehezen tudja elképzelni. Gyerekkoromban összejártam a családdal, barátokkal, de aztán egy idő után mindenki
elkezdte hajszolni a pénzt, eltávolodtak az
emberek egymástól. Amikor ideköltöztem
rájötten itt még mindig az van, mint a gyerekkoromban volt, a barátok összejárnak,
szeretik, segítik egymást.
– Az elmúlt pár hónap, a járvány okozta
káosz vajon hogyan érintette a dj szakmát
– tettük fel a kérdést.
– Az elsők között korlátozott minket,
három hónapig senki nem tudott dolgozni, senki nem keresett egy fillért se. A kollégák közül tízből kilenc elment dolgozni
és csak másodállásban dj-zik. Elindult egy
folyamat, van benne egy természetes öntisztulás, sokan vissza se tértek. Most újra
elindult a munka, de semmilyen garancia
nincs arra, hogy meddig tudunk dolgozni,
nem tudjuk, mikortól lesz megint leállás –
mondta Bárány, aki elárulta, ő szerencsére jól vissza tudott térni, augusztusban is
voltak fellépései.
– Mint belső ember, hogy látja, hogyan
alakultak át a bulik az elmúlt évek alatt?
Milyen a magyar klubélet a 10-20 évvel ezelőttihez képest?
– Napjainkban a klubélet az előnyére változott, megerősödött az elmúlt időszakban.
A fesztiválok tönkretették a klubokat, kevés
tudott üzemelni. Most, hogy nincsenek, erősödik a klubélet, visszaállt olyanná, amilyen
2008 környékén volt. Sokan hazajöttek külföldről a vírus miatt, majd nem nagyon tudtak visszamenni, így itthon költik a pénzüket. Ennek köszönhetően többen járnak el
szórakozni.
– De vajon hogyan sikerült fennmaradni
ennyi időn át és mekkora a versenyhelyzet
a dj-k között?
– Nem igazán versenyeznek a hazai dj-k
egymással, inkább egészséges rivalizálás
van, ami ösztönzi az embert, ötleteket tud
meríteni a másiktól. Hogy fent tudtam maradni az annak is köszönhető, mindig is odafigyeltem a közönségre. Hozzám a mai napig oda lehet jönni számot kérni. Arra pedig,
hogy hogy sikerült ennyi ideig az érdeklődés
központjában maradni, azt tudom mondani,
hogy sosem játszottam szerepet, önazonos
vagyok, hiteles, őszinte. Így könnyen tudnak velem azonosulni az emberek. Mindig
alkalmazkodtam az aktuális piaci helyzethez. Sose mondtam, hogy a legjobb dj vagyok, de én vagyok az, aki a legtöbbet teszi
a sikerért – mondta Bárány.
Sz. Gy.
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Boldog házassági
évfordulót KÍVÁNUNK!
Vecsés Város Önkormányzata 2000 óta köszönti ünnepség
keretében a jubileumi évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Egy
évvel ezelőtt a rendezvény is kerek évfordulóhoz érkezett, hiszen
a tavalyi volt a 20. alkalom, idén azonban a koronavírus-járvány
terjedése miatt nem kerülhet sor a 21. városi köszöntésre.

A

jubiláló házaspárok megünneplésével
az önkormányzat a család, a házastársi hűség példáját akarja a fiatalok,
a gyermekek és az unok számára követendő példaként állítani. A meghitt hangulatú
ünnepséget idén is a megszokott helyszínen,
a Petőfi téri Jézus Szíve templomban tartották volna, ahol a kialakult hagyományoknak
megfelelően Szlahó Csaba polgármester, illetve Füleki Lívia anyakönyvvezető köszön-

Radnóti Miklós:
TÉTOVA ÓDA
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újrakezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap,
– mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a terítőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
hűs tenyeredben.
1943. május 26.

tötte volna a házaspárokat. Ezt követően a
Bálint Ágnes Kulturális Központban vacsorával és zenés mulatsággal folytatódott volna
az ünneplés. A rendezvény szervezése hetek óta zajlott, a Vecsési Tájékoztató hasábjain többször is meghirdettük az eseményt,
de sajnos a koronavírus-járvány terjedése
közbeszólt, ezért a házaspárok egészségének védelme érdekében idén – mint oly sok
értékes program – ez a rendezvény is elmarad. Személyes köszöntés híján lapunkban
kívánunk jó egészséget és szeretetben eltöltött további boldog éveket azoknak a pároknak, akik idén ünneplik 25., 50., 60. és 65.
házassági évfordulójukat.

Vaslakodalom – 65. házassági
évfordulót ünnepel:
Paksai János –Wirth Anna Katalin, Latyák
István – Ladoniczki Mária.

Gyémántlakodalom
– 60. házassági évfordulót ünnepel:
Jámbor Mihály – Tófalvi Anna, Bárány László – Here Mária, Horváth József – Vrankó
Margit Mária, Tóth András – Szopper Teréz,
Bicskei Péter Pál – Doncsecz Irén, Czedik
Károly – Mészáros Márta, Szalai János Zoltán – Skultéti Alice, Kun József – Toronyai
Rozália, Zöld Attila – Kassai Erzsébet.

Aranylakodalom – 50. házassági
évfordulót ünnepel:
Dr. Nagy László – Rogova Nagyezsda,
Magócsi Benjámin – Antal Mária, Pável
Endre János – Szemes Etelka, Brunner Ferenc – Fazekas Erzsébet, Horváth József
Béla – Vasadi Anna Erzsébet, Szabó Dénes
– Pozsgay Olga Mária, Tuba György – Sárvári Gabriella, Zelei György – Csejtei Rita
Bernadette, Varga Ferenc Lajos – Ambrus Gabriella, Nagy Imre – Ébel Lídia, Vadas Vilmos – Varró Magdolna, Bene István
– Borbély Mária Zsuzsanna, Ignácz Imre –
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Zsobrák Irma, Bulyáki Gyula – Boda Anna
Rozália, Lakatos Géza – Peringer Ágnes,
Rebel József – Vígh Mária Erzsébet, Kárpáti Pál – Ballai Mária, Balla József – KissTóth Mária Ilona, Ferenczi Lajos – Hernádi
Piroska, Richter József – Diósi Róza, Sivák
Attila – Varga Elvira, Muhita István – Tátrai Magdolna, Csizmadia János – Bulyáki
Rózsa, Onódi József – Kövesi Mária, Fekete
György István – Albrecht Éva Rozália, Falusi
János – Erdélyi Terézia, Domján Béla Károly
– Demjén Mária, Lusták József – Répási Julianna, Fabó József – Tagscherer Magdolna,
Tóth Sándor Bálint – Csipes Mária, Wirth
János – Mészáros Zsuzsanna.

Ezüstlakodalom – 25. házassági
évfordulót ünnepel:
Vigh József György – Bárány Tímea, Sinyi
Zoltán Mihály – Krojher Gabriella, Fábri Zoltán József – Puskás Adrienne Krisztina, Baranyi Gábor József – Bánszki Beáta,
Kiss Csaba – Hersch Brigitta, Danok László – Végh Hajnalka, Zaka Gábor – Kerekes
Melinda, Kreisz Gábor – Tóth Enikő, Mazula
József György – Vass Ibolya Erzsébet, Váradi
Attila – Donáth Orsolya Éva, Kovács László Gábor – Nagy Andrea, Harsányi Attila
– Varga Andrea, Gál Zoltán – Czuba Magdolna, Dobozi János – Bús Krisztina, Gér
Sándor – Misztl Aliz Klára, Lévai István –
Nagy Erika, Matheisz Zoltán – Balykó Ágnes, Pusztai László – Botka Mónika, Polgár
Péter – Varga-Tóth Csilla Erzsébet, Nagy
István – Hackl Krisztina, Farkas Zoltán –
Oláh Katalin, Lenkefi Imre – Máté Eleonóra, Dobrovitz Tamás – Ináncsi Tünde, Hok
Csaba – Kármán Szilvia Anna, Kauremszki
László – Schiller Annamária, Debreczeny
Imre László – Szamosi Lilla Anna, Czeglédi
József – Baksza Magdolna, Balogh Csongor
VT info
László – Stiller Katalin Julianna.
Tájékoztató
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Lendületben a vecsési
KÖRNYEZETVÉDŐK

Faápolási
munkák a Fő úton

Idén is csatlakozott a Több vagy ha adsz jótékonysági
akcióhoz a Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hulladékkommandó. Az országos önkéntes akciót a Magyar
Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezte.

Jótékonysági
koncert az evangélikus templomban

A

vecsési természetvédők – kiegészülve a BÁKK munkatársaival, a
Vecsési Madárles Csoport tagjaival
és helyi iskolásokkal – harmadszor vettek
részt a rendezvényen. Az önkéntesek idén
a régi Ecseri útnál összegyűlt illegális szemétlerakatot számolták fel, emellett a patak
partján elhelyezett madárodúkat is kitakarították és fertőtlenítették, a BÁKK munkatársai pedig a kulturális központ körül tették rendbe a Szent István teret. A szemét
elszállítását a Városgondnok Kft. szervezte meg és az önkormányzat finanszírozta
– tudtuk meg az egyesület elnökétől, Krojher
Gabriellától.
A Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hulladékkommandó idei munkásságát nem
könnyíti meg a járványhelyzet, hiszen számos programjuk elmaradt, így például nem
kerülhetett sor az iskolai foglalkozásokra és
elmaradt az országos Te Szedd! szemétszedő akció is, mindezek ellenére nem mondhatjuk, hogy kevesebb dolguk van az egyesület önkénteseinek. Ősszel több akcióban
is részt vesznek, például a Kispatak Tanösvény élővilágát bemutató információs táblák felújítása is szerepel a terveik között.
– Nyár végén a PricewaterhouseCoopers
munkatársai társadalmi munkában festették
le a táblatartó faszerkezetet, most az információs táblákat szeretnénk kicserélni, hiszen 15 évvel ezelőtt készültek és az eltelt
évek alatt jelentősen elhasználódtak, tönkrementek – mondta Krojher Gabriella.
2020. október

Múlt havi lapszámunkban már hírt adtunk róla, hogy októberben elkezdődnek
faápolási munkák kezdődnek a Fő út mentén. Az első ütem október 26-án kezdődik
és várhatóan egy hétig tart, ezalatt a japánakácfasor 129 fájából mintegy 60 darabon
végezteti el a munkákat az önkormányzat.
A munkavégzésre kijelölt nagy része a Fő
út páros oldalán található. A munkavégzés ideje alatt több esetben félpályás útlezárásra lehet számítani.
A munkavégzés során előforduló kellemetlenségek miatt az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri.

Tájékoztató

Az egyesület az önkormányzat faültetési
programját is segíti, november 6-án a Budai Nagy Antal utcában a kőhíd előtti területen 27 fa elültetésében működnek közre,
emellett egy úgynevezett fecskelakótelep
kialakításában is együttműködnek az önkormányzattal – tudtuk meg. A fecsketelepeket önkormányzati támogatással alakítják
ki a patak mentén, várhatóan jövő év elején, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közreműködésével. VN

Őszi faültetés
November 6-án a Budai Nagy Antal utcában a kőhídnál 27 fát ültetnek el önkéntesek az önkormányzat kezdeményezésére. Az akciót a vecsési Hertz
autókölcsönző munkatársai társadalmi munkában segítik (a cég a város önkormányzati alapját is támogatha). Egy
nappal később, november 7-én a lakótelep nagy játszóterénél folytatódik a faültetési akció. Ezen a helyszínen 30 fát ültetnek el az önkéntesek – tájékoztatott
Várszegi Csaba, a környezetvédelmi bizottság elnöke. Hozzátette, a Halmi iskolában és a Petőfi iskolában is lesz faültetés, az intézmények udvarán a beteg fák
pótlásáról gondoskodnak. A Halmiban
hársfák, a Petőfiben vörös levelű juharok
ültetésével pótolják a hiányzó fákat.
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Október 13-án a Vecsési Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei és tanárai az
evangélikus templomban jótékonysági koncertet tartottak. A koncertből befolyt adományokkal a zeneiskola a gyülekezet elromlott elektronikus orgonájának megjavítását
támogatta. A koncertből befolyt összeg 30
150 forint volt. Köszönjük szépen a zeneiskola tanárainak és növendékeinek a koncertet, és mindenkinek, aki ezt az ügyet támogatta felajánlásával.
A gyülekezet orgonája jelenleg egyáltalán
nem működik. Az orgona megjavítása több
mint 800 000 forintba kerül. Ezúton kérjük,
hogy aki meg tudja tenni és szívesen segít
orgonánk felújítási költségeinek előteremtésében, az tegye meg a 6500091-1009831600000000 (Vecsési Evangélikus Egyházközség) számlaszámon. A megjegyzés rovatba
kérem, írja be felajánlása célját is. Előre is
köszönöm a segítséget. Köszönöm a zeneiskolának, és igazgatójának Rainer-Micsinyei
László úrnak, hogy az iskola elektromos zongoráját rendelkezésünkre bocsátotta, amíg
az orgonánk javítása meg nem történik.
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

ÖSSZETARTOZÁS ÉS MEGMARADÁS

VISSZATEKINTŐ

„Ahogy lehet…”
SZÁZ ÉVE ÍRTÁK ALÁ
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMOT
Összetartozásról szól az emlékhely

Vecsést az egykori állapotoknak
megfelelően a „középkategóriának”
kijáró betűmérettel vésték a gránitba

Városunkban minden évben
megemlékezünk Trianonról. Képünkön a 2017. évben
megrendezett ünnepségen
Szlahó Csaba polgármester
virágokat helyez el a Megmaradás Emlékműnél

Megtaláltuk városunk
feliratát az augusztus 20-án felavatott
emlékművön.

A

z 1920. június 4-én aláírt
trianoni békediktátum
következtében az ország
elvesztette területe kétharmadát,
lakossága több mint felét – kö22

A nyíllal jelölt részen található Vecsés

zöttük mintegy három és félmillió magyart –, gazdasági, infrastrukturális, kulturális szerkezete
pedig súlyosan sérült. A háborút lezáró békediktátum közös
nevezőt teremtett a közéletben,
a megmaradt és elszakított magyarok körében. Talán Reményik
Sándor: Ahogy lehet című versének néhány szívszorítóan fájdalmas, de mégis a továbbélés,
a továbblépés szükségét kifejező verssorai azok, amelyek kimondva, kimondatlanul, Trianonnal kapcsolatban vélhetően
sokunkban hasonlóan szólnak.
Testvéreim, bizony nem élünk
jól mi,/Nem apáinknak tetsző
életet./De aki máskép tehetne
helyünkben,/Az vesse reánk az
első követ!/Minden percünk kínzó kiegyezés: Ahogy lehet...
Egy ilyen lehetőségként, egy
a „kínzó kiegyezésen” túlmutató
Boross Imre vezetőjegyző
(jobbról a második)

monumentális emlékhelyet avattak fel augusztus 20-án a Parlamenttel szemben, a Kossuth térről nyíló Alkotmány utcában.
A Nemzeti Összetartozás Emlékműve nem egy szobor, hanem
egy százméteres út, amelyen végiggyalogolva négy méterre sülylyedünk. Két oldalt a falakon a
Magyar Királyság utolsó, 1913ban kiadott helységnévtárában
szereplő összes település névét
az akkori helyesírás és névváltozat szerint tüntették fel. A 12 537
helység gránitba vésett táblái három kategóriába sorolva, a lakosságarányok alapján lettek méretezve.
Már az átadás napján, sokan
kutatták, keresték a gránitburkolatú falon, az egyébként nem
alfabetikus sorrendben elhelyezett táblákon saját településük
névét. Némi felderítősétát kö-

vetően mi is ráleltünk városunk
feliratára, melynek elhelyezkedését a későbbi idelátogatók a
felvételünkön nyíllal jelölt helyen találhatják meg a végtelennek tűnő betűtenger között. Mert
bizony szülők, nagyszülők bölcs
döntése lehet ezek után, ha budapesti programot szervezve elhozzák gyerekeiket, unokáikat
ide, hogy maguk is a múltba
„visszatérve”, de mégis a jelenben emlékezve – „ahogy lehet” –
valamit kimondhatatlanul bár, de
megérezzenek összetartozásunk
erejéből. Jóllehet Vecsés elhelyezkedését tekintve a trianoni döntés
földrajzilag nem érintette, múlt
századi történelmünk lapjain
ez a soha nem múló fájdalom, az
egymás felé fordulás, az összetartozás igyekezetével – máig jó
példával szolgálva – rendszeresen megjelenik. Egy ilyen esemény volt az 1938. június 12-én
Vecsés község 150 éves alapításának évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség, ahol Boross
Imre vezetőjegyző a következőt
mondta ünnepi beszédében:
„A község nem ünnepelhet
méltóbban, mint gondoskodik
azon embertársairól és polgárairól, akik reá szorulnak, kik
hatósági támogatásra igényesek.
A határozat kimondásával tanúságát kívánja adni a képviselőtestület megértéséről, magasabb
rendű hivatásáról, az összefogás,
az egymás megsegítésének kötelezettségéről, mert ezen meggyőződésből fakadó példaadás és
folyamatos cselekmények vezetnek Nagy-Magyarország feltámadására.” Így gondolták ezt és
tették dolgaikat eleink, – „ahogy
lehet”, ahogy lehetett. És mi, a
kortársak sem akarunk, és nem
fogunk felejteni, hiszen az Orbán
Balázs Erdélyi Kőr 2005-ben felállított Megmaradás Emlékműnél rendezett megemlékezések
évről évre alkalmat adnak arra,
hogy elszakított nemzettestvéreinket, ha csak egy pillanatra is, de gondolatban magunkhoz öleljük. S ha már elmúltak
az emlékezés hangos szavai, a
bénító csöndre hívjuk csak Babits Mihály: Csonka Magyarország című versének néhány sorát:
„Óh tiszta éles trombita, zengj!/
ne hallgas sohase!”
Ennyit tehetünk mi, száz év
után itt élő emberek. Fekete József
Tájékoztató
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PÁRIZS NAGYOBB
PUSZTÍTÁST HOZOTT
Trianon Nyugatról jött – Párizst Keletről kaptuk. Párizsban, 1947.
február 10-én a győztes hatalmak – Nagy-Britannia, Egyesült
Államok és Szovjetunió – pecsétet tett a jaltai egyességre, ami
nekünk még nagyobb pusztítást jelentett, mint Trianon. A csonkítás mellett Magyarország a vörös pestis érdekszférájába került.

Churchill, Roosevelt
és Sztálin a jaltai konferencián

L

ehet-e elvenni ezeréves tulajdont? Hát
hogyne, Trianon és Párizs a példa rá!
Az erősebb mindent megtehet. Az erkölcstelen pláne!
Mert voltak egyrészről a nagyhatalmak,
a döntőbírák, élet-halál urai.
Voltak másrészről a szomszédok, a csalók, a területrablók.
És voltunk mi, a halálra ítéltek. Kiterítetten, fogvicsorgató ellenségek között, védelem nélkül.
A vecsési Megmaradás Emlékmű

Kádár-korszak
Miért lehetett volna végzetesebb Párizs, mint
Trianon? Azért, mert mi elmondható volt a
Horthy-korszakról, annak ellenkezője jellemezte a kommunista korszakot. Azért, mert
Párizs után hazánk nem volt független ország! Nemcsak a megszállóval, hanem az
idegenszívű helytartóival is szembe kellett
nézni. Az importált moszkoviták még a keresztapákon is túl akartak tenni.
A kommunisták legnagyobb bűne, hogy
a nemzetlakókat ország lakosokká silányították. Igen, nekünk kommunistákból is a
leghitványabbak jutottak!
Minden jelképet, ami az ezeréves magyar
történelemhez köthető – még a nemzeti lobogót, vagy a himnuszt –, ami alkalmas volna
a nemzettudat erősítésére, azt tiltották. Arról, hogy a határon túl magyarok élnek, arról végképp nem lehetett beszélni. Az ottani
magyarok érdekei nem számítottak, nehogy
megbántsuk a szomszéd érzékenységét.
A gyökérnélküli nép könnyen terelhető
birkanyájként.
A kommunizmus éveiben az erkölcsi erő,
a társadalom és a gazdaság elmaradottsága
miatt a kontinens szegényei közé kerültünk.
Illetve a kommunista tábor legvidámabb
barakkja lettünk és elsők öngyilkosságban,
abortuszban, válásban és alkoholizmusban.

Rendszerváltozás és december 5-e
1990-ben eljött az a pillanat, amikor azt hihettük, hogy minden jobbra fordul. Ezt nemcsak a gazdaságra, hanem a nemzetté válásra
is gondoltuk. Hamar megtörtént a kijózanodás. A szentkorona csak micisapka lett, a
2020. október

Tájékoztató

nemzeti gondolat az fasizmus, aki nemzetben gondolkozik az primitív mucsai és még
hosszasan folytathatnánk a sort.
Már 1994-ben látható volt, hogy a politikai rendszer nem a klasszikus bal- és jobboldal mentén fog szakadni. A pártok közötti
különbözőséget a nemzethez való viszonyulás jelenti majd!
A legvilágosabb példa erre a fájdalmas
2004. december 5-e.
Ezer erkölcsöt, kötelességet és felelősséget érintő kérdést vethetünk fel kapcsán.
Talán a legfontosabb: feledhetjük-e őseink
vérét, verítékét, minden áldozatvállalását,
élet-halálküzdelmét a haza megtartásában,
és létezhet-e olyan erkölcs, amellyel érvényteleníthetjük ezer év minden hagyatékát?
A kintiek nyolcvannégy éve várták a biztatást, mert édesanya nem mondhat nemet a
gyermekének!
December 5-e gyalázata azért sok mindent elindított. Meg lett a Megmaradás Emlékmű. Áldom eszem a tartalmáért, a láncos
megoldásért, ami gondolatébresztő jelkép.
Vecsés első közadakozásból épült emlékműve a felszentelés pillanatával kezdve elsősorban azoknak szólt, akiknek hiányos a
nemzettudata, és hittük, hogy az emlékmű
mindenkire hatni fog.

A nemzetépítés ideje
2010-ben az új magyar parlament nagy határozottsággal döntött a kettős állampolgárság
könnyített elérhetőségéről, és június 4-ét a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
A törvényt 55 képviselő nem szavazta meg.
Ha személyi összefüggést találnak 2004. dec-

A csíksomlyói búcsú a magyarság egyik
legjelentősebb keresztény eseménye
ember 5-e, a 2010-ben nemmel szavazók és
a mai idők bevándorlást támogató politikusai
között, az nem biztos, hogy a véletlen műve.
Örvendetes, hogy azóta anyagilag is támogatjuk a határon túli magyar társadalmi
és gazdasági szervezeteket, mert ezáltal erősödhet befolyásuk és nőhet ősi helyükön való
megmaradásuk esélye. De éberségre ma is
szükség van, mert ma is vannak idegenszívűek, mint voltak száz évvel ezelőtt. Vannak,
akik külföldre szaladnak, és idegen erőtől
várják a hatalmat, mert a nemzet többségétől ezt nem várhatják.
Örvendjünk: ma jobb állapotban vagyunk,
mint az 1920-as és az 1947-es béketerror
megalkotói. Ez az általuk diktált politika
teljes kudarcát bizonyítja, de annak is köszönhető, hogy Trianon után és egy évtizede olyan politikai vezetők voltak és vannak,
akik hittek és hisznek egy ezeréves nemzet
morális és kulturális életerejében.

Zárszó
A magyar határtól közel hatszáz kilométerre
még színmagyar települések vannak. Nem
pár éve kerültek oda, Bendegúz óta őrzik
a magyarok szállásterületét, és ha oda megyünk, most is szerényen azt mondjuk: megnézzük az ezeréves határt.
Ha magyar ember átlépi valamelyik határt, akkor helyes, ha pontosan fogalmaz.
Ha Felvidékre megy, akkor nem Szlovákiába megy. Ugyanígy, ha Kárpátalja, Erdély
vagy Délvidék az úti cél. Némi iróniával azt
is hozzáteheti, hogy az ezeréves nemzet határát nem fogja átlépni.
Mert ne felejtsük: hazátlanul élni lehet, de
nem érdemes!
Szalontai János
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A vecsési ökölvívók idén
egyetlen komoly versenyen
sem tudtak részt venni
Seres Attilával, a Vecsési Bokszklub elnökével legutóbb a koronavírusjárvány első hullámának végén beszéltünk, akkor örömének adott
hangot, hogy legalább szabadtéren elkezdődhettek az edzések
valamennyi korosztály számára. Mostanra ez a jókedv elillant.

Fotó: Facebook/Vecsési Boxklub

szen heteken belül már junior- és
ifibajnokság lesz, október végén
pedig felnőttbajnokságot rendeznek.
– Érdekes lesz az idei bajnokság, hiszen a jelenlegi állás szerint nézők nélkül rendezik. A lebonyolításról később döntenek,
és ebben jelentős szerepe lesz
a Sportkórháznak is. Az biztos,
mindenkinek kötelező lázmérés
lesz, a legkisebb tünet esetén kizárás, pozitív esetnél pedig felfüggesztik a versenyt – mondta
a szakember, aki már sok mindent megélt, de ez a helyzet még
Közösen edzettek Vecsés és Dunakeszi ökölvívói
neki is új.
Ugyanakkor a bajnokságnak
gyelőre nem tudunk ab- tőtleníteni kell mindent minden
ban a formában edzeni, egyes edzés előtt, és a tréningek- nagy tétje van, akár az olimpiai
amit megszoktunk. Az re csak a versenyzők mehetnek kvótáért való indulásban is jea szerencsénk, hogy saját terem- be, a szülők, hozzátartozók nem lentős szerepe lehet. Szűcs Szabinával már voltak egy kvótavermel rendelkezünk, nem egy is- – mondta Seres.
kolában vagyunk, mert akkor
Elárulta, a nehézségek ellenére senyen Londonban, de ha nem
be se mehetnénk. Így is szigo- így is érdemi munkát tudnak vé- sikerül megvédenie a bajnoki
rítani kellett a feltételeken, fer- gezni, amire szükség is van, hi- címét, ha más lesz a bajnok, ak-

E

kor más mehet februárban a következő kvalifikációs versenyre.
„Az a baj, Szabinának nehéz
itthon ellenfelet találni, idén
egyetlen versenyen nem tudtunk részt venni. Ennek ellenére sikerült felkészülnie, pedig
még a környező országokat is
lezárták, így cseh vagy lengyel
ellenféllel sem tudott kesztyűzni. Előfordult, hogy egy rövid
kesztyűs edzésig akár Sopronig kellett utaznunk – mondta a
szakember a felkészülés nehézségeiről.
– Minden héten újra indulunk,
függünk a kormányrendeletektől, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nehéz a fiataloknál szakmáról beszélni bizonyos szinten,
az ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy nem törte meg
őket ez a helyzet, ráadásul folyamatosan jönnek újak, akik szeretnének bokszolni – összegzett
Seres.
Elárulta, a felnőtteknél még
nehezebb szakmai munkáról beszélni, hiszen sokszor azt nem
tudják, holnap mi lesz.
– Európa-bajnokságot szeretnének rendezni november–december környékén, de előfordulhat,
hogy Európa fele nem lesz, nem
lehet ott. Nem tudunk mihez alkalmazkodni, nem voltunk még
ilyen helyzetben, nincs meg a kialakult életformánk erre – mondta
Seres azzal kapcsolatban, menynyire nehezíti meg a mindennapjaikat a járvány.
SzgY

Labdarúgóink elkapták a rajtot,
kézilabdázóink nehezebben indulnak be

24

Kézilabdázóinknál az eddigi négy fordulóban a férfiak az
NB I/B Keleti-csoportjában sajnos három vereséget is összeszedtek az egy győzelmük mellé. Ez utóbbi találkozón eggyel
verték a Nyíregyházát, de sajnos ugyanilyen arányban kaptak
ki a Szeged U 22-es csapatától
és az Ózdtól, míg a Ferencváros hasonló korú együttese háFotó: Varga Norbert

A Vecsés FC labdarúgócsapata a hatodik fordulóban elszenvedte első vereségét, de még így
is az élmezőnyhöz tartozik. a
hetedik fordulóban elmaradt
a csapat meccse, de a nyolcadikban visszatért a győztes útvonalra, a Tököl ellen tartotta
itthon a három pontot. Vincze
Gábor együttese egy meccsel
kevesebbet játszva, a negyedik helyen áll, három ponttal
lemaradva az egy mérkőzéssel többet játszó éllovas Biatorbágy mögött, és egy pontra
a szezon rajtján kitűzött céltól,
a dobogótól.

rommal múlta felül városunk
csapatát.
A győztes meccset hazai környezetben aratták, de sajnos az
ózdiaktól elszenvedett vereség is
a hazai pályához köthető, míg a
másik két elveszített találkozót
idegenben játszották. Jelenleg a
9. helyen állnak a roppant szoros
mezőnyben. A mezőny sűrűségét jól mutatja, hogy mindössze
A Vecsési FC legutóbb hazai
környezetben a Tököl ellen
gyűjtötte be a 3 pontot

két pont választja el a csapatot a
dobogótól, de az utolsó helytől
is ugyanennyire állnak.
A nők az NB II felnőtt Dél-csoportjában az RKSK-t hattal verték idegenben, viszont a Csepeltől
eggyel kikaptak itthon, míg Cegléden 23-23-as döntetlent értek el.
Jelenleg az együttes a 7. helyen áll,
de a vírusveszély miatt jelenleg
elég kaotikus mindkét bajnokság
menete. Számos csapat van, amelyiknek valamennyi mérkőzését
megrendezték, de akadnak olyan
együttesek is, melyek az idei szezonban még csak egy bajnokin
vannak túl.
Sz. Gy.
Tájékoztató
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Elsőáldozás

az Ó-falusi Plébánián
Október 4-én a Jézus
Szíve templomban (Petőfi
tér) tartották az Óvárosi
Plébániához tartozó
gyermekek elsőáldozását.

H

uszonhét gyermek vette magához
ünnepélyes keretek között az Úr
Jézus testét a Szentostyában. Ez
az ünnepélyes alkalom nem csak a gyermekeknek ünnep, hanem a családjuknak, rokonoknak, sőt az egész egyházközségnek is.
Amikor a felkészítést elkezdték, akkor
még a terv a következő volt: mivel Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezési
jogát Budapest kapta meg Rómától, az egy
hétre tervezett ünnepség egyik központi
eseménye szeptemberben a gyermekek közös elsőáldozása lett volna. Biztos páratlan

élményt jelentett volna a több ezer csillogó
szemű gyermek közös elsőáldozása a gyermekeknek is és a híveknek is. Ettől fosztott
meg bennünket a koronavírus, áthúzva a
szép terveket.
Szép volt így is az elsőáldozás, mely során
27 gyermek először vehette magához Jézus
testét. A plébános atya nevében is köszönetet
kell mondanunk a hitoktatóknak a gyermekek
felkészítéséért. A felkészítő tanárok: Koncsik
Sándorné Szilvay Anna, Vrankó Gézáné Tófalvi Katalin és Teresáné Kállay Georgina
áldozatos, lelkiismeretes munkával adta át
azt a tudásanyagot, mely szükséges ahhoz,
hogy ez a nap felejthetetlen élményt adjon
a gyermekeknek. Külön köszönet illeti meg
Vrankó Gézánét az elsőáldozók ének-tanításáért, valamint Osikoviczné Csendesi Mária
igazgatóhelyettes külön köszönetet érdemel
kántori szolgálataiért.
A járványügyi helyzet szabályai miatt a
templom nem lehetett zsúfolásig
tele, mint a korábbi években volt
és elmaradt az elsőáldozók közös
reggelije is. Hogy a nehézségek
ellenére is ne csak pár alkalomig
tartson a gyermekek lelkesedése,
elsősorban a szülőknek, nagyszülőknek, (de a híveknek is) óriási a felelőssége. Példaadással és
az értük való imáinkkal tehetjük értük a legtöbbet. Ha fontosak a gyermekek számunkra,
akkor nem tétlenkedhetünk!
Fotó és szöveg: Nagy István Elek

A járvány miatt idén maszkban
járták a búcsú körmenetét

A VECSÉSI BÚCSÚ
Az Ó-falú búcsúja szeptember 14-én, a Szent
Kereszt felmagasztalása ünnepén van.
Rákövetkező vasárnap, szeptember 20-án
ünnepeltük a hagyományainkhoz hűen, szentmisével és mise végén a szokásos körmenettel. Sajnos a koronavírus-járvány erősödése
miatt csak az egészségügyi előírások betartásával. Ezért voltak a hívek lényegesen kevesebben a szentmisén is és az azt követő körmeneten is. Furcsa volt látni, a „soványabb”
sorokat, de a hívek lelkes éneke, imája a régi
áhítattal szállt az Úrhoz. A Fúvószenekar is a
megszokott színvonalon játszott a körmenet
alatt.
Idén csendes volt az Epres. Sem búcsúi, sem
kirakodó sátrak, de még a hangos körhinták
sem működhettek. Természetesen a vírus miatt. Reméljük, jövőre bepótolhatjuk az elmaradt vidámságot. Megvoltunk ezen külsőségek
nélkül is, de ha lehetséges, örömmel veszünk
majd részt a becsületes, gyakran nagyon is nehéz munkák után feloldásként a vidám szórakozásban.
Arra talán jó ez a korlátozás, hogy többet tudunk együtt lenni szeretteinkkel és alkalom is
bővebben akad.
Fotó és szöveg: Nagy István Elek

Terményáldás a Szent
Kereszt templomban
A szeptember 27-ei szentmisén Huszka
Mihály plébános atya áldotta meg az oltár
előtt nagy gonddal
elrendezett terményeket, gyümölcsöket. Ha az oltárral
szemben álltunk,
ugyanolyan szemet
gyönyörködtető képet láttunk, mint a
korábbi években.
A gazdák az idén is
érezték és tudták,
2020. október

ket a pusztító árvizekről, az otthonokat is
megsemmisítő hatalmas tüzekről, az emberi munkát megsemmisítő szárazságokról,
nem maradhat el a hálaadás sem. Meg kell
köszönnünk az Úrnak, hogy megmentett
bennünket, illetve munkánkat az eredménytelenségtől, ezért imádkozva, hálás szívhogy nem maradhat el és szükséges is a vel mondtunk köszönetet terményeinkért.
hálaadás a terményekért. Halljuk a híreAz ízlésesen elrendezett termények, gyümölcsök sokaságát
látva, csak akkor jutott eszünkbe a vírus
miatti kiszolgáltatott
helyzetünk, amikor
visszafordulva láthattuk a maszkot viselő híveket és a hiányos padsorokat.
Szöveg és fotó:
Nagy István Elek
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Kémiatanárokat
díjazott a RICHTER
A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár
vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar
Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány
a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítél oda
középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak.

A

z idei évben a pedagógusok különösen nagy kihívásokkal szembesültek, ezért még inkább kiemelt a
jelentősége, hogy elismerést kapjon évtizedeken át tartó áldozatos munkájuk, amivel jelentősen
hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, valamint,
hogy kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére és a tehetséges diákok
felkarolására.
A nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben függ az oktatás színvonalától, hiszen az innovációs
eredmények legfőbb motorja a jól
képzett szakemberek teljesítménye, ezért a Richter Gedeon Nyrt.
kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társaság

Keglevich Kristóf
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kötelességének érzi,
hogy lehetőségeihez
mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen.
A Richter Gedeon
Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként
500 ezer forinttal járó díjat.
– Talán soha nem volt jobban
érzékelhető, mint most, hogy
az emberiségnek milyen nagy
szüksége van a tudományra, a
magas szintű kutatási és fejlesztési képességekre és erőforrásokra. Ennek egyik ékes példáját adja a vírusellenes remdesivir
hatóanyagnak a Richter által az
elmúlt hónapokban történt előállítása. Mindenki, aki belülről,
közelről megtapasztalta ezt a folyamatot – ahogy én is –, tudja
hogy a projekt milyen óriási és
váratlan kémiai, illetve analitikai
nehézségekkel járt, és hogy a feladat sikeres megoldása milyen
hatalmas tudást, csapatmunkát, erőfeszítést, kudarctűrést,

Tóth Imre

mennyi hitet és küldetéstudatot igényelt. Mindez a képesség
egyértelműen visszavezethető
azokhoz a kiváló, de sokszor
kevéssé megbecsült tanárokhoz, akik tudásukkal és személyiségükkel már fiatalon a kutatói pálya irányába tudják terelni
tehetséges tanítványaikat. Ezek
a tanárok a katalizátorai annak
a kutatói kiválóságnak, amely
nélkül az ilyen teljesítmények
elképzelhetetlenek lennének!
Ennek szellemében a Richter
Gedeon Alapítvány a Magyar
Kémiaoktatásért célja a kiváló
kémiatanárok elismerése és inspirálása arra, hogy hivatástudatukban soha ne rendüljenek meg,
még olyankor sem, ha a munkájukhoz a körülmények közel
sem ideálisak. Az egész alapítványi stáb, valamint a Richter
nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat kifejezni mindazon kiváló kémiatanároknak, akik ebben
az országban (és azon túl) tevékenykednek, és akik közül évről
évre kiválasztásra kerülnek az
alapítvány díjazottjai − mondta
Prof. Dr. Szántay Csaba, a kuratórium elnöke.
Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai
Margit, a Richter Gedeon Nyrt.
támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízottja elmondta, hogy 1999-ben adták
át először ezt a díjat általános-,
közép- és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi kémiatanároknak. Olyan pedagógusoknak, akik a jövő számára képzik
a természettudományokkal, közöttük kémiával foglalkozó fiatalokat, akik igyekeznek a tudomány szépségét, a tudás értékét

Czibor Angelika

Újra lehet
pályázni

December
1-jéig várják
a pályázatokat!

Beke
Zsuzsa

A RICHTER ANNA DÍJRA
A 2020-as év kihívásai ellenére sikeresen megvalósult az idei
Richter Anna Díj öt győztes projektje, melyeket október 13-án
ünnepélyes keretek között mutattak be az érdeklődők számára.

A
Dr. Dóbéné Cserjés Edit

2020. évi
díjazottak
Czibor Angelika, Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Szlovákia. Dr.
Dóbéné Cserjés Edit, BMSZC
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest.
Keglevich Kristóf, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium. Tóth Imre, Kecskeméti
Református Gimnázium.
átadni, és mindeközben becsületre, szépre és jóra nevelni.
Dr. Pellioniszné hozzátette:
„Azok a pedagógusok, akik megkapták a díjat, nemcsak a tantárgy szépségét, hanem egyfajta életszemléletet is közvetítenek
a fiatalok számára. Legyen ez a
díj az elismerés mellett bíztatás is, és köszönet a pedagógusok felé, lelkiismeretes és magas
szintű értékteremtő munkájukért.
A díj egyben jelzés arra, hogy a
mai nehéz, emberpróbáló időkben még fontosabbnak tartjuk a
hála, a köszönet és az elismerés
kinyilvánítását.”
(x)
Tájékoztató

2020. október

rendhagyó eseményen az öt nyertes csapat tagjai a tavaszi online
díjátadó után végre személyesen,
élőszóban is elmesélhették, hogyan valósították meg a nehezített körülmények ellenére összesen 20 millió forinttal támogatott
terveiket. A színpadon minden csapatvezetővel egy-egy zsűritag beszélgetett, és a projektek vezetői egyetértettek abban, hogy a
Richter Anna Díj új távlatokat nyitott hivatásukban, és olyan álmuk válhatott valóra,
amit a Richter támogatása nélkül nem tudtak volna létrehozni.

Országjáró roadshow
a klinikai gyógyszerész
hivatás népszerűsítéséért

Magyarországon jelenleg mindössze 500
gyógyszerész rendelkezik kórház-klinikai
szakvizsgával, miközben a betegbiztonság növelése érdekében ennek többszörösére lenne
szükség. A főként klinikai gyógyszerész rezidensekből álló lelkes csapat, a Szimpatikus
Klinikusok az ország gyógyszerészképzést
végző egyetemein interaktív roadshow keretében mutatják be a terület szépségeit, sokszínűségét. Céljuk, hogy kedvet ébresszenek
hivatásukhoz a még döntés előtt álló hallgatókban. „A Richter számára fontos a kiváló hazai
munkaerő, a gyógyszerész szakma népszerűsítése maximálisan összecseng a mi céljainkkal”– mondta Beke Zsuzsa zsűritag, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője.

12 óra – a strokebetegség megelőzéséért

200-250 ezren élnek a stroke árnyékában hazánkban. Baji Anikó sürgősségi triázs és 12
2020. október

Tájékoztató

óra névre hallgató projekt csapata lebilincselő és egyben oktató rövid játékfilmet készítettek a stroke valódi arcáról. Az egyedülálló
prevenciós szemléletű alkotás a beteg szemszögéből mutatja be a páciens helyzetét, informál és felhívja a társadalom figyelmét a
megelőzés fontosságára. Szily Nóra újságírónő, pszichológus, zsűritag, kommunikációs
szakemberként is rendkívül kreatívnak találta az alkotást, és megfogalmazta, hogy nincsenek kételyei: a film megtekintése, széles
körű terjesztése életeket menthet.

A Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs
vezetőjétől, Beke Zsuzsától megtudtuk,
az elmúlt két év bebizonyította, hogy
a hiánypótló kezdeményezésre rendkívül nagy az igény, így a Richter Gedeon
Nyrt. folytatja egyedülálló, újszerű társadalmi szerepvállalás programját. Ennek
köszönhetően a projektbemutató napján megnyílt az új pályázati időszak: a
kreatív, ötletes, egészségügyet és oktatást jobbá tevő terveket 2020. december
1-ig várja a zsűri.
A pályázatok feltöltésének, valamint
a legfontosabb információknak, híreknek a www.richterannadij.hu felülete ad
helyet. Az érdeklődők naponta friss tartalommal találkozhatnak a facebook.
com/richterannadij közösségi oldalon.
ulást, feltöltődést jelent, új világot nyit a
falakon kívül. Dr. Barna István belgyógyász, docens nap mint nap közelről látja
a betegek mindennapjait és nem titkolta,
hogy irigylésre méltónak tartja, ahogy a
kecskeméti kórház dolgozói törődnek pácienseikkel, egymással.

Fenntartható jövőkép/p/

Szemét nem létezik, csak hulladék, aminek még nincs kitalálva az új élete! A környezettudatos csapat animációs filmeket
és oktatási segédanyagokat hozott létre a
jövő nemzedék oktatására. Az újrahasznosítás mellett a fogyasztás mérséklésére,
az erőforrások kapacitásának véges mivoltára szeretnék irányítani a fogékony iskolások figyelmét. Kertész Éva zsűritag szerint ennyire lenyűgözően elgondolkodtatni,
mintát adni és példát mutatni egy nagyon
aktuális témában, a környezettudatosságban, igazi szakmai bravúr.

Kecskeméti Egészségkert

Számos kutatás bizonyítja, hogy a gyógyuláshoz a modern orvostudomány és a
gyógyszerek mellett szükség van a test
és a lélek feltöltődésére is. A kecskeméti
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház csapata csodálatos gyógyító kertet álmodott
meg az intézmény területére. A kertben virágokkal szegélyezett utak, padok, pergolák teszik hangulatossá a sétát, pihenést.
Az Egészségkert a betegek és a kórházban dolgozók számára egyaránt gyógy-

A második évad
közönségdíjasa:
Hegmesék

Hegmesék

A hazai kórházakban a babák 40 %-a császármetszéssel látják meg a napvilágot. Elengedhetetlen, hogy a szülés műtéti módjával kapcsolatos hiteles információk könnyen
elérhetővé váljanak bárki számára. A szakemberekből álló – anyaként is érintett – csapat tagjai egyedülálló virtuális fotótárlatot
készítettek, ahol a kiállítás képeit szülések
történeteit is megtekinthetik. A fotók, írások és előadások anyagából könyv készült,
mely betekintést nyújt a témakör tabukkal
övezett területeire laikusok és szakemberek
számára egyaránt.
(x)
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MINI ÉS MAXI női szoknyák, blúzok, farmerek, hosszú nadrágok, pólók, pulcsik,
melegítők, kabátok, dzsekik és sok-sok
télu divatáru kapható igen olcsón. Attila u. 28. Nyitva jó idő esetén 10-17-ig. Tel:
06-29/352-887

Egy cukrászda, ahol senkinek nem kell
lemondania az édességek élvezetéről
Míg a fővárosban egyre több cukrászdát találni,
ahol az ételallergiákkal vagy cukorbetegséggel
élők is biztonsággal fogyaszthatnak a kínálatból, addig vidéken még nem ilyen jó a helyzet.

A

legtöbb település még
mindig csak fehér folt
a mentes cukrászdákat
felsorakoztató képzeletbeli térképen, melyre az Édes Mentes Cukrászda megnyitásával idén januárban Vecsés is felkerült.
Az itt kapható sütemények
garantáltan gluténmentes műhelyben készülnek, ahol nem
fordulhat elő keresztszennyezés, így mindenki nyugodtan
fogyaszthatja ezeket a finomságokat – tudtuk meg a cukrászdát működtető Vécsi-Zsiborás
Máriától. Aki nem mellesleg inzulinrezisztanciával és két autoimmun betegséggel éli a mindennapjait.

– Elsősorban ez inspirált az
Édes Mentes Cukrászda megnyitására, mert elszomorított, mikor
szembe kellett néznem a ténnyel,
hogy nem fogyaszthatok büntetlenül bármilyen süteményt, de a
környéken nem találtam olyan
cukrászdát, ami a mentes termékekre specializálódott – mondta
Mária azzal kapcsolatban, miért
döntött úgy, hogy cukrászdát nyit
Vecsésen.
A pultban kizárólag olyan süteményeket találunk, amelyek ellenőrzött alapanyagokból, glutén-,
tej- és cukormentesen készülnek, de egyedi igények szerint
összeállított tortákat is rendelhetnek a vásárlók. A szeletes- és

aprósüteményeken, pogácsákon
és tortákon kívül a házias jellegű finomságok is megtalálhatók az üzletben. Emellett többféle pite, gluténmentes kávé
– tényleg van ilyen –, és a zsidó
konyhaművészet egyik remeke, a
flódni is várja a vásárlókat.
– Ízben nincs eltérés, az
Édes Mentes Cukrászda termékei egytől egyig finomak, így
senkinek nem kell lemondania
az édességek elfogyasztásával
járó élményekről – hangsúlyozta
Mária, és ezt mi is tanúsíthatjuk.
A családnak vásárolt kókusz
mosse tortaszeletet a 64 éves
nagypapa éppen olyan megelégedéssel fogyasztotta, mint hároméves unokája. Kóstoltunk
eper- és túrókrémmel töltött tortaszeleteket is, egyikben sem
csalódtunk.
A járványhelyzet miatt díjmentes házhozszállításra is van lehető-

ség, ami egyetlen feltételhez kötött:
minimum 5000 forintért kell süteményeket rendelni. Családi ünnepekre, esküvőkre és céges rendezvényekre egyaránt lehet rendelni
aprósüteményeket és tortákat, akár
nagyobb mennyiségben is.
November közepétől bejglire
is adhatunk le rendelést, amivel
érdemes lesz élni, egyébként nem
biztos, hogy jut mindenkinek.

Köszönetnyilvánítás

Gl té cukorGluténk éés llaktózktó
mentes sütemények, torták,
sós és édes aprósütemények,
kávé, üdítő.
Nyitvatartás: hétfő és kedd
szünnap, szerdától péntekig
11 órától 18 óráig, szombaton 10 órától 18 óráig, vasárnap 10 órától 16 óráig.
Cím: Fő út-Ecseri út
sarki üzletsor.
Tel.: 06-30/891-4020
Facebook:
www facebook.com/
edesmentescukraszda
Instagram:
edesmentes_cukraszda

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Vass Istvánt utolsó útjára elkísérték, virágaikkal
megemlékeztek és mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Vecsés, Fő út 138.
Nyitva: H: Zárva
K-P: 10-18
Szo: 10-13

A karácsonyi desszert a klasszikus diós és mákos ízesítés mellett zserbós és gesztenyés változatban is kapható lesz.
(x)
Hirdetés

Hirdetés

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

3/(7%217~6

MÁRTA ERVIN

Tel.: 06-20/984 9242

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.
í/DNVIHO·MªWV$=LJ
í.DUEDQWDUWVWHWÉMDYªWV
í1\ªOV]U°N
í+RPORN]DWV]LJHWHO¦V
í/DNDWRVPXQNN
í(J\HGLE·WRUWHUYH]¦V¦VJ\UWV
(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil:


Web:
ZZZIOYNRPSOH[KX
Cím:
)/9.RPSOH[.IW
9HFV¦V.ODSNDXWFD

Csempe, járólap, greslap, természetes
kövek, burkolási segédanyagok,
[FPTQFYTPRĤKĤX_¡QJX[QFX_Y¡PF
megtalálható bemutatótermünkben!

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda

0*);*?ăy7&.300&1;y7:302.3)*30.98?*7*9*99*1

„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

Cím:;JHX¡X'ZIFN3FL^&SYFQZYHF
Nyitvatartás:-5«WNL8_T«WNL

Telefonszám:ǁE-mail:HXJRUJPZHPT%LRFNQHTR
Facebook:\\\KFHJGTTPHTR(XJRUJ0ZHP«

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

Vital & Beauty
V

CSALÁDI

SZÉPSÉGSZALON
S

FOGÁSZAT

• Szájsebészet
• Implantáció
• Fogpótlások

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

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

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

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

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

VECSÉS, Telepi út 43.

VECSÉS, Báthory u. 16.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: אٳהٜדדٳה

Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿƺזي٫ו

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

Tájékoztató
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Más időpontban egyeztetés szerint

2020. október

Tájékoztató
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FONTOS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA

tudnivalók

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

Közérdekű információk

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

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

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

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

Lajos - kertészett
Zöldterület-kezelés
&ƅƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞŬ͗
ͻ&ƾŶǇşƌĄƐ
• &ƾŬĂƐǌĄůĄƐ
• &ƾǀĄŐĄƐ
• >ŽŵďŐǇƾũƚĠƐ
• ^ƂǀĠŶǇͲĠƐƚƵũĂŶǇşƌĄƐ
• sĞƐǌĠůǇĞƐĨĄŬŬŝǀĄŐĄƐĂ
• <ĞƌƚŐŽŶĚŽǌĄƐ

ͻ&ĄŬŐĂůůǇĂǌĄƐĂ
• 'ǇƺŵƂůĐƐĨĄŬŵĞƚƐǌĠƐĞ
• WĄǌƐŝƚĄƉŽůĄƐ
• 'ĠƉŝŐǇĞƉůĞǀĞŐƅǌƚĞƚĠƐ
• <ĞƌƟŚƵůůĂĚĠŬĞůƐǌĄůůşƚĄƐĂ
• <ŝƐĞďďŬĞƌƟƚĂǀĂŬ
 ʹĠƉşƚĠƐĞ
 ʹŐŽŶĚŽǌĄƐĂ

ůĠƌŚĞƚƅƐĠŐ͗dĞů͗͘нϯϲͲϮϬͬϮϰϱͲϱϲϱϬ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ůĂũŽƐŬĞƌƚĞƐǌĞƚ͘ŚƵ
ǁǁǁ͘ŶĂŵŽůĂŬĞƌƚ͘ŚƵ

Közbiztonság

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

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

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

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

Alattyányi István (8. vk.)
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

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

Oláh László
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
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NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható.
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00,
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják.
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914,
e-mail: williams@williams.hu.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Tájékoztató
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato
Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

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

2020. október

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121
(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet:
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:
Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468
Gyermekorvosi Rendelők:
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257
Védőnői Szolgálat: 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

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

2020. október

Tájékoztató
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – október 26-ával
ával
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – november 2-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – november 9-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – november 16-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 23-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.

Oktatási intézmények
Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofivecses.hu
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu
Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda
2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

Kulturális intézmények
Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu
Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: +36-80-38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.:
2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd: 800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300
FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió:
Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800
Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 10.00; 1100; 1300,
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul
hétközben: 830; 930, 1030; 1130; 1400, szombaton: 830; 930
Volán: www.volanbusz.hu • MÁV: www.elvira.hu
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• REDŐNYJAVÍTÁS
HNIKA
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=
MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

MUNKÁNK SORÁN:
N:

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

• 5HGĐQ\µNHW¨V UQ\¨NRO²NDWJ\ UWXQN
• 0LQĐV¨JLQ\¬O V] U²NDW¨S¬W»QNEH
• 0LQGHQWPHJMDY¬WXQN
• 0LQĐV¨JLDODSDQ\DJRNNDOGROJR]XQN
• VALÓDI GARANCIÁTY OODOXQN

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK
VECSÉSEN

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

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS

Tel.: 06/70-946-2222

E-mail: info@reginagarden.hu
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