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VÁROS HÍREI

Hősök napja
  A Róder Imre Cserkészcsapat szervezésében 

szerény ünnepség zajlott le május 28-án, vasár-
nap 14.30 órától a Hősök Ligetében lévő első vi-
lágháborús emlékműnél, a Hősök Napja tiszte-
letére. Közreműködött a VHZ Fúvószenekara, 
emlékezőbeszédet mondott Dömötör Norbert 
református lelkész. Kiemelte, hogy fontos a fő-
hajtás történelmünk hősei és településünk hősei 
előtt, akik a legdrágábbat, az életüket is áldozták 
hazájukért. Hangsúlyozta példabeszédében, hogy 
ma a hétköznapok hőseire van szükség, akik te-
szik dolgukat családjuk, településük és hazájuk 
javára. A kis ünnepséget koszorúzás követett, 
majd a résztvevőkön kívüli tucatnyi hősök előtt 
tisztelgő emlékező elénekelte a Szózatot, amely-
lyel véget ért a megemlékezés. szajan

JEGYZET

A VT májusi számában arra invitáltam a kedves olvasót, hogy jöjjenek ki május utolsó vasár-
napján a Hősök Ligetébe, az I. Világháborús Emlékműhöz, és emlékezzünk hőseinkre. A Hő-
sök Napjáról, az ünnep és az emlékmű keletkezéséről és a 2001-es törvénymódosításról szólt 

az írás, ami kiterjesztette a mai hősökre is az őket megillető tisztelgést. Meg kell jegyezni, hogy min-
denkit beleszámolva talán harmincan lehettünk. Sok még a teendő, hogy az első világégés áldoza-
taira illő módon emlékezzünk. Erről jut eszembe: az Erzsébet téri Emlékműnél még sosem volt ün-
nepség vagy koszorúzás. Igaz, nehezíti a helyzetet, hogy melyik napon lehetne a második világégés 
áldozataira emlékezni. Lehet, erre is május végén?
 A megjelenés után Wirthné Sárosi Éva felhívta figyelmemet a tévedésemre, miszerint a rendszer-
változás után nem a Róder Cserkészcsapat karolta fel elsőként a Hősök napi megemlékezést. Elmond-
ta, hogy az Attila Cserkészcsapat alakult újjá elsőként Kőpataki Sebő parancsnok vezetésével, és ők 
– nem volt biztos a dátumban, talán 1992-ben – már megtartották a május végi megemlékezést. 
 Köszönjük a helyesbítést – köszönjük Attilások!
 Frühwirth Mihály úr is erre hívta fel figyelmemet, és e-mailjében arra sorakoztatott fel sok példát, 
hogy milyen régen és milyen módon emlékeztek meg az évek során a hősökről.  Valóban dicséretes és 
példamutató ez a tevékenység. Teljes az egyetértés abban, hogy a hősökről megemlékezni szent köte-
lességünk, és ezzel az év során több alkalommal is élhetünk, mert vannak nemzeti, állami és egyhá-
zi ünnepeink, vannak gyásznapjaink és helyi ünnepeink, és szinte minden alkalomra szóló emlékmű-
veink is, ahol megtehetjük az ősöknek és a hősöknek járó főhajtást. 
 Csak ne felejtsük el őket! 
 A határon túl már a húszas években elkezdődtek az emlékműállítások, és a két bécsi döntést követő 
rövid „magyar időben” szinte kivétel nélkül minden településen állítottak obeliszket, ahová felrótták a 
hősök nevét. Ezek többsége átélte a kommunista diktatúrákat, sőt már felkerültek rá a II. világháborús 
hősök nevei is. Az Ojtozi-szorosban, közel az ezeréves határhoz, volt egy Országzászló – közterületen. 
El akarták bontatni, mire egy székely atyafi megvette ezt a földet, hozzákerítette a sajátjához, és a mai 
napig ott áll a terméskőből kirakott hármashalom. Ünnepeken most is virág és zászló kerül rá…
 Gyergyószárhegy – éppen idén lesz 20 éves a testvértelepülési kapcsolat! – kiemelkedik a hősök 
tisztelete terén. A főtéren a legalább 800 éves történelmük megannyi tragikus eseményéről megem-
lékeztek, pedig bőségesen kínált a határvidéki, majd a nemzetiségi lét vérzivataros szomorúságot. 
De Székelyföld minden vidéke bővelkedik ilyen mementókban.
 A kérdés tehát nem az, hogy mikor emlékezzünk áldozatainkra, hőseinkre, hanem az, hogy jogunk 
vagy kötelességünk emlékezni rájuk? Én makacsul vallom, hogy kötelességünk, mert aki csak jogá-

nak gondolja, és vállát vonogatva azt mondogatja, 
ha akarom emlékezem, ha akarom, nem, az közel 
jár a nemzeti lét, a nemzeti függetlenség feladá-
sához. Azután előtör egy másik erkölcsi kérdés is 
ennek kapcsán. Arról van szó, hogy nekünk, mai 
embereknek jogunk van-e érvényteleníteni ismert 
és ismeretlen hőseink minden küzdelmét, hazáért 

vállalt áldozatát, engedhetünk-e jottányit is nemzeti létünkből? Ezek az ünnepségek, megemlékezé-
sek az embert a kötelesség irányába tuszkolják, a fontosságuk ezért felbecsülhetetlen. 
 A szörnyű 20. századi történelmünk – különösen második fele – még egy dologra megtaníthatott 
bennünket. De előtte egy példát: 1991 júniusában ment ki az utolsó szovjet katona, és ekkor az or-
szágban sok helyütt megtartották a Szabadság napját. Így Vecsésen is az új képviselő-testület ün-
nepségeket szervezett. A Jókai utcai templom előtti ünnepségen e sorok írója volt a szónok. Amikor a 
háború és azt követő diktatúráról beszéltem, hogy „eljött az ideje annak, hogy hangosan kimondjuk, 
amit csak eddig a konyha magányában, halkan mertünk kimondani, hogy ők hősök voltak, áldoza-
tok voltak mindannyian.” Megrendítő volt, ahogy a beszéd alatt az arcok megnyíltak, mert gyógyírt 
érezhettek családjuk megaláztatásáért. Az sem mindegy, hogy mikor mondhatjuk ki az igazat, mikor 
mondhatjuk, hogy ki a mártír és ki a hazaáruló, mi a különbség a megszálló és a felszabadító között, 
ki a gyilkos és ki az áldozat? Ezeket az erkölcsi buktatókat jó kikerülni, hogy ne Barabásokat ment-
sünk fel, mert akkor újabb zsákutcában találhatjuk magunkat!
 Ha ezt megtehettük volna, akkor mennyire másként élhettünk volna, mennyi bajtól megmenekül-
hettünk volna és mennyire másként élhetnénk ma. 
 Mert a hősök tisztelete hősiességre biztat!  Szalontai János

„Ezek az ünnepségek, megemlé-
kezések az embert a kötelesség 
irányába tuszkolják, a fontossá-
guk ezért felbecsülhetetlen.”
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A z eddig megszokott helyszínen egy ki-
csit változtattak a szervezők. Az ünnep-
séget a Városháza parkolójából átvitték a 

Szent István tér füves, parkosított részére, így kel-
lemes árnyékba került a rendezvény. A délután öt-
kor kezdődött programon részt vett dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármes-
ter, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tófalvi Mónika, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. 
Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke, vala-
mint  dr. Hrutkáné Molnár Mónika, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Monori Tankerüle-
tének igazgatója. Az újratelepítés és a várossá ava-
tás évfordulóján megrendezett ünnepségét Szlahó 
Csaba polgármester nyitotta meg, aki beszédében 
külön kiemelte a város fejlődését reprezentáló új 
beruházásokat. 
 „Az elmúlt években közös erővel sokat haladtunk 
előre. Számos elgondolásunk áll kivitelezés alatt és 
rengeteg elképzeléssel rendelkezünk az elkövetke-

zendő esztendőkre. Ezek közül egyet szeretnék ki-
emelni: 2018-ban megépítjük a Dózsa György úti 
Mentőállomás és Alapellátási Központ épületét.” 
 Vecsés Pest megye egyik legdinamikusabban 
fejlődő települése, amihez hozzájárult a képvise-
lők egyforma gondolkodása. 
 „2006 óta a mindenkori képviselő-testületek 
tagjainak elsöprő többsége, párthovatartozásra 
való tekintet nélkül a város ügyeinek előremozdí-
tásán dolgozik.” 
 Szlahó Csaba után dr. Szűcs Lajos  köszöntötte 
az ünnepségen megjelenteket. Az országgyűlési 
képviselő örömmel jelentette be azt a tényt, hogy 
a Mentőállomás és Alapellátási Központ megépí-
tésén kívül Vecsésen jövőre kézilabda-munkacsar-
nok és egy járási tanuszoda is épülhet szintén pá-
lyázati támogatásból. Jó hír, hogy várhatóan pozitív 
döntés születhet egy új bölcsőde megépítéséről is.
 Az ünnepség keretén belül egy arany- és négy 
gyémántdiplomát adtak át (azok kaphatják, akik 50, 
illetve 60 éve végeztek a felsőoktatásban). Arany-
diplomát vehetett át Pável Béla (gépészmérnök, volt 
alpolgármester); gyémántdiplomát kapott Mérai Já-
nosné (a Falusi Óvoda volt óvónője), Gál Istvánné 
és Ősz Béláné (az Andrássy iskola volt pedagógu-
sai) és Tóth János (a Halmi iskola volt igazgatója).
Már hagyomány, hogy az újratelepítés évfordu-

Vecsés újratelepítésének 231. 
évfordulóján, június 14-én 
tartották a városi ünnepséget 
a Szent István téren. 

Június 4-én a Nemzeti  
Gyász napon a nemzet meg-
csonkítására emlékezünk.

Városi Ünnep – átadták 
a városi kitüntetéseket

Nemzeti Összetartozás Napja

lóján adják át a városi kitüntetéséket. Idén a kép-
viselő-testület nem adta ki a díszpolgári címet. 
 „Köszönő Oklevelet” kapott Nagy Gyöngy-
vér Zsuzsanna, az Andrássy iskola fizika taná-
ra, Nagyné Bereczki Katalin, a Tündérkert óvo-
dapedagógusa és Koncsik Sándor a Falusi iskola 
informatika tanára. 
 „Elismerő Oklevelet” vehetett át Fehér Imré-
né a Bálint Ágnes Óvoda óvónője.
 A képviselő-testület az oktatás területén vég-
zett munkájáért „Vecsésért Életműdíjat” adomá-
nyozott Horváthné Nedreu Kláranak, a Halmi 
iskola igazgatójának. Az egészségügy területén 
végzett munkájáért „Vecsésért Életműdíjat” ka-
pott Torma Ottilia védőnő.
 „Vecsés Sportjáért Érdemérem”-kitüntetést ka-
pott Farkas Sándor ökölvívó, aki megalapította 
és 30 éven keresztül vezette Vecsésen az ökölví-
vó szakosztályt.
 „Pro Urbe” elismerő címet vehetett át Pável 
Béla, aki négy cikluson keresztül volt képviselő 
és négy évig alpolgármesterként is dolgozott.
 A közel kétórás ünnepi programban szerepelt a 
2017-es vecsési Városi Vers- és Prózamondó Ver-
seny gimnazista korcsoportjának első helyezett-
je, a Petőfi iskola diákja, Sztyehlik Anna; a 2000-
ben alakult, és azóta tánc-egyesületté szerveződött 
Rosmarein Tánccsoport; az Arany Rozmaring-dí-
jat nyert Wetschescher Nachtigallen Kórus Faze-
kasné Gombár Mónika irányításával; a Vass La-
jos Nagydíjjal és Aranypáva Nagydíjjal kitüntetett 
Labdarózsa Népdalkör; és a városi ünnepségek el-
maradhatatlan résztvevője, a Vecsési Hagyomány-
őrző Zeneegyesület Fúvószenekara, Szabó Imre kar-
nagy dirigálásával. (Fotók a hátsó borítón.) P.Gy.

I dén – biztató jelként – pünkösd ünnepére esett 
ez a nap, éppen a Csíksomlyói búcsú napjá-
ra. A csíksomlyói nyeregben pedig jelképe-

sen egyesül a nemzet, hiszen ezen a napon a világ 
minden tájáról odasereglik több százezer magyar.
 2005-től az Orbán Balázs Erdélyi Kör által fel-
állított Megmaradás Emlékműnél gyülekezhet Ve-
csés azon polgársága, „akinek fáj a Trianoni bé-
kediktátum” – ahogyan az a mostani meghívón 
is szerepelt. 
 Forró melegben, mint mindig, most is 16 órakor 
kezdődött az ünnepség. Vitéz Hompoth Zoltán, az 
Erdélyi Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, a 

város vezetését, a polgári pártok és a civil szerveze-
tek képviselőit, azokat a polgárokat, akiknek gyász-
nap ez a nap. A nemzeti és a székely himnusz el-
éneklése után a Czövek Olivér Református Óvoda 
gyermekei adtak kis műsort, majd Hompoth Orso-
lya szép szavalata következett. Ahogyan korábban, 
most is kedves tánccal és énekkel örvendeztették 
meg az emlékezőket a Bálint Ágnes Óvoda gyer-

A Vecsési Tájékoztató szerkesztősége közli, 
hogy az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetése 
által a szerkesztőségbe eljuttatott és meg-
jelentetett meghívóban nem szerepelt a 
Labdarózsa Népdalkör fellépése.                                                       

Szerkesztőség

Közlemény
mekei. Ünnepi beszédet Pápai Szabó György, re-
formátus lelkész mondott. Emlékezetes beszédében 
felhívta a figyelmet arra, hogy a világban mindig 
és minden változhat. Nem élhetünk reménytele-
nül, fontos az összetartozás érzése, a Kárpát-me-
dencei magyarság együvétartozásának erősítése, 
támogatása. A Szózat után koszorúzás zárta az 
ünnepséget. szajan

Czövek Olivér Református Óvoda műsora

Bálint Ágnes Óvoda  műsora
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ÖNKORMÁNYZAT A VÁROS ÉLETÉBŐL

TÁJÉKOZTATÁS 

A településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kor-
mányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés Város 
Önkormányzatának a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) ön-
kormányzati rendeletnek megfelelően tájé-
koztatom a lakosságot, a civil szervezeteket 
és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Vá-
ros Önkormányzata képviselő-testületének 
vonatkozó határozatai alapján megkezdő-
dik a hatályos településrendezési eszközök 
részleges módosítása. A módosítások rész-
ben tulajdonosi kezdeményezések alapján, 
részben az önkormányzat vagyongazdál-
kodásával összefüggésben a tervek 2016. 
év eleji jóváhagyása óta merültek fel.
 A tervbe vett egyes módosításokra vo-
natkozó előzetes ismertetés Vecsés Város 
Önkormányzat honlapján a Partnerségi 
egyeztetés oldalon tekinthető meg.
 A településrendezési eszközök tervezett 
módosításával kapcsolatos előzetes véle-
ményüket, javaslataikat a 2017. július 12. 
napján, szerdán 16 órakor a Bálint Ágnes 
Művelődési Központ könyvtárának eme-
leti tárgyalójában tartandó lakossági fó-
rumon személyesen, vagy 2017. július 22. 
napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail cí-
men és a Polgármesteri Hivatal Berényi Má-
ria főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 
1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából  
Berényi Mária főépítész

Vecsés város hatályos  
településrendezési eszközei  
módosításának megkezdéséről

J únius elején vált biztossá, hogy a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program II. ütemének keretében Vecsés 

2018-ban újabb két jelentős beruházáshoz juthat. 
A beruházás sikerét növeli, hogy a program kere-
tében az országban összesen 65 településen épül-
het tanuszoda vagy tornaterem. 
 Szlahó Csaba polgármester tájékoztatásul el-
mondta, hogy a kézilabda-munkacsarnok a Hal-
mi Telepi Általános Iskola udvarán, a jelenle-
gi, elhasználódott műfüves pálya helyén épülhet 
majd meg, s már kész tervekkel, építési engedély-
lyel rendelkezik a város. A vecsési járási tanuszo-
da építésére több helyszín is szóba jöhet. Az el-
következendő hónapokban választják majd ki a 
legalkalmasabbat. A tanuszoda támogatásának 
előfeltétele, hogy a fejlesztés helyszínéül szol-
gáló ingatlant ingyenesen az állam tulajdonába 
kell adni. Szlahó Csaba polgármester szerint a 
beruházások állami támogatása Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő közbenjárása nélkül ne-
hezen valósulhatott volna meg.
 Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő elmond-
ta, hogy Pest megyében 11 települést érint a fej-
lesztési program. A beruházás végeredményéről 
már el is készültek a látványtervek, hiszen a for-
rások biztosítását megelőzően hosszú ideje folytak 
az előkészítő munkálatok. A beruházások megva-
lósítására 2018-ban a kormány összesen legalább 
16 milliárd 380 millió forintot fordít, ebből:
  •  2 milliárd 970 millió forintot  

tanteremfejlesztésre,
  •  2 milliárd 970 millió forintot  

tornaterem-fejlesztésre,
  •  10 milliárd 440 millió forintot  

tanuszoda-fejlesztésre.

 Tanuszoda Budakeszi, Pilisvörösvár és Vecsés 
településeken épül.
 Köztudottan Szlahó Csaba polgármester lelkes 
támogatója a sportnak, ezért örömmel nyugtáz-
ta, hogy ez a két beruházás újabb jelentős előre-
lépés lesz mind a város, mind a térség fiatalsága 
és sportszerető lakossága életében.  vecses.hu 

A kormány 2016. december 22-én döntött az új vecsési 
Mentőállomás és Egészségügyi Központ támogatásáról.  
Erre a beruházásra 400 millió forintot kap a város.

Tanuszoda  
és kézilabdacsarnok 
épül Vecsésen

A Városháza dísztermének felújítása miatt a május 30-i testületi ülést a Róder Imre Városi Könyvtár 
termében tartották. A képviselők összesen 26 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között rendeletet 
alkottak az előző év költségvetésének zárszámadásáról, támogatták a szociálisan rászoruló 
gyermekek nyári étkeztetését és elfogadták a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2016. évi beszámolóját.

Az előző évet pozitív mérleggel zárta 
AZ ÖNKORMÁNYZATTestületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején 
a pályázati beruházásokról tájékoztatta a képvi-
selő-testületet. Elmondta, hogy az Andrássy is-
kola és a polgármesteri hivatal épületenergetikai 
felújítása folyamatosan halad. A kivitelezők az 
ülés időpontjában a régi épületszárny utcai hom-
lokzatának szigetelését végezték. A polgármes-
teri hivatalban a kivitelező HC Építő Kft.-nek át-
adták a munkaterületet. Itt a tető átépítése lesz az 
első munkafázis.
 Elkezdték a Zöldfa utca felújítását, a kivitele-
zőnek két hónap alatt kell a munkákkal végeznie. 
A tavaly meghirdetett elektromos töltőállomás pá-
lyázatra az önkormányzat megkapta a támogatást. 
A pályázati eljárást lefolytatva még idén megva-
lósulhat az Epres területére tervezett elektromos 
töltőállomás üzembe helyezése.  
 Szlahó Csaba a beruházásokkal kapcsolatban 
megemlítette, hogy megkezdték a Zrínyi utca 
egyik oldalán a járdafelújítási munkákat, az asz-
faltozást a Gizella utcában, valamint a padka- és 
árokrendezést a Valéria utcában.
 A polgármester tájékoztatásként elmondta, 
hogy május 11-én társulási ülést tartott Érden 
az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdál-

kodási Önkormányzati Társulás, ahol többek kö-
zött megkötötték a közszolgáltatói szerződést és 
megválasztották a Felügyelő Bizottságba a ta-
gokat. Május 17-én az önkormányzat az OMSZ 
képviselőivel a Mentőállomás és az Alapellátá-
si Központ terveiről egyeztetett.
 Szlahó Csaba az ünnepségek közül meg említette 
a 25. Lóti-futit, az V. Mesefesztivált és a Tájház 
hatodik születésnapját. Utólag is gratulált a ren-
dezőknek.
 A beszámoló végén arról is tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy május 23-án a Lincoln úti aluljá-
rót ismét elöntötte a víz. Sajnos ekkora özönvíz 
elvezetésére a csatorna nem képes, ezért nagyobb 
esőzésnél az a célszerű intézkedés, ha rögtön le-
zárják az aluljárót a forgalom elöl.

Az előző évet pozitív mérleggel  
zárta az önkormányzat
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszám-
adási rendeletet. A rendeletet 6 milliárd 377 mil-
lió 632 ezer Ft bevétellel és 6 milliárd 354 millió 
301 ezer Ft kiadással zárta 2016-ot. 
 A teljes rendelet valamennyi mellékletével 
együtt elolvasható a város honlapján, vecses.
hu, az önkormányzat/hirdetmények menüpont 
alatt.

Öt önkormányzati érdekeltségű  
cég mérlegbeszámolóját fogadták el
Megvitatták és elfogadták a Vecsési Városgond-
nok Nonprofit Kft., a Dél-Pest Megyei  Víziközmű 
Szolgáltató Zrt., a Vecsés Városközpont–fejlesz-
tő Projekt Nonprofit Kft., a Vecsési Gasztro Kft. 

és a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját.

Nyári gyermekétkeztetés
2016. január 1-jétől a hatályos törvények szerint 
a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére az önkor-
mányzatoknak kötelezően kell biztosítani a szü-
nidei gyermekétkeztetést. Vecsés Város Önkor-
mányzata a kötelezően biztosítandó étkezésen 
túl – 2017. június 19-től június 30-ig és augusz-
tus 7-től augusztus 19-ig – 25 napon keresztül 
azon gyermekek számára is biztosítja a déli me-
leg főétkezést, akik szociálisan rászorultak és a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól igényelték 
a nyári szünidei étkeztetést. A nyári gyermekét-
keztetéshez 3 millió 500 ezer forintot szavazott 
meg a képviselő-testület.  

Megnövekedett a betegforgalom 2016-ban
Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos beszámo-
lójából kiderült, hogy a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat tavalyi betegforgalma már túlmutat a 
város határain. Az ellátott betegek létszámát te-
kintve már egy 41 ezer fős térség kötődik a ren-
delőintézethez. Az intézményben 103 közalkal-
mazott dolgozik. A szakfeladatokat 47 orvos és 
26 asszisztens látja el.  A tervek között szerepel 
a Dózsa György úti jelenlegi háziorvosi rendelő 
helyén megépítendő 2 mentőgépjárműves men-
tőállomásból, öt felnőtt-, két gyermek-háziorvosi 
rendelőből, védőnői szolgálatból, egészségügyi 
irattárból, raktárból, kiegészítő rendelőből álló 
komplexum, vagyis egy közös mentőállomás és 
alapellátási központ létesítése, aminek átadási 
határideje 2018-ban várható. Polgár

  

  A Vecsési Városi Nemzeti Szövetség sze-
retettel meghívja a város polgárait 2017. júli-
us 8-án, szombaton 18 órára a Honfoglalás 

MEGHÍVÓ

Emlékműhöz, a honfoglaló őseink és a Pozso-
nyi csata hőseinek tiszteletére rendezendő ün-
nepségre.

A Kisspista Színház 2017. július 22-én 19 
órakor Gyálon lép fel. Az Arany János Kö-
zösségi Ház Díszudvarán játssza 
Goldoni: A hazug című 
klasszikus komédiáját.
 Jegyek 1500 Ft-os árban a helyszínen, 
elővételben – telefonos előjegyzés alap-
ján – 1000 Ft-ért kaphatók. 
 Telefon: 29/541-641 
 Pénztár: 29/541-642

A HAZUG  
GYÁLON
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HÍREK

VEVŐI ELÉGE-
DETTSÉG-MÉRÉS
Tisztelt lakosság! Tisztelt ügyfelünk!

A Vecsési Polgármesteri Hivatalban 
önkéntes, anonim vevői elégedettség-mé-
rést végzünk 2017. június 6. és 2017. jú-
nius 30. között.

A felméréssel az a célunk, hogy jobban meg-
ismerhessük az önök véleményét, javasla-
tait, elvárásait. Véleményeiket, javaslatai-
kat egy kérdőív kitöltésével mondhatják el, 
melyekhez az alábbi helyeken juthatnak 
hozzá:

1. Polgármesteri hivatal portáján.
2. Ügyintézés után, az ügyintézők adják 
át a kérdőívet.
3. Vecsés város honlapjáról (www.vecses.
hu) is letölthető a kérdőív.

A kérdőíveket kitöltés után a Polgármesteri 
hivatalban felállított gyűjtőládába kell be-
dobni. Együttműködését köszönjük!

Mohainé Jakab Anikó, jegyző
 

  Jól kiépített városi úthálózatunkra méltán büsz-
kék lehetnek Vecsés lakosai. A hiányzó szaka-
szok építése, a kátyús részek felújítása folyamato-
san zajlik. Nem csoda hát, hogy egyes útvonalak 
gépjárműforgalma olyannyira megnő, hogy a 
közlekedésben résztvevők, akár a volán mellett 
ülve, akár gyalogosan, fokozott védelemre szo-
rulnak. Ugyan a közlekedési lámpák, a KRESZ-

Fekvőrendőrökkel  
a biztonságért

táblák a törvény betartására köteleznek bennün-
ket, van még egy segítség, amit szó szerint nem 
lehet, sőt, nem érdemes figyelmen kívül hagyni. 
Ez pedig a fekvőrendőr. Ebből épült nemrégiben 
jó néhány, azonnal csökkentve a gyorshajtásból 
adódó veszélyeket. A Budai Nagy Antal utcá-
ban három nagyszélességű fekvőrendőr gondos-
kodik ezután a forgalom tempójának csökkenté-
séről. A Sándor utca lejtős szakaszán meglóduló 
gépkocsik szintén lassításra vannak „kárhoztat-
va” a néma, de mindig szolgálatkész műtárgy-
nak köszönhetően. A Falusi Nemzetiségi Óvoda 
lakóinak utcai biztonsága is jelentősen megnö-
vekedett, miután az épület előtti szervízútra fel-
szerelték a mérsékelt tempót biztosító akadályt. 
Innen nem messze a temető főbejárata előtti út-
vonal forgalma a környéken lévő ipari létesítmé-
nyek miatt az utóbbi években jelentős teherszál-
lítási forgalommal bővült. Az itt „szolgáló” két 
fekvőrendőr – sokak kívánságát teljesítve – biz-
tosítja a szeretteikhez kilátogatók nagyobb nyu-
galmát, elvárható biztonságát. 

Képek és szöveg: Fekete József

VÁROSI HÍREK

  Május 19-én is megrendeztük a G. Ferenczy Hanna 
emlékműsorunkat a Róder Imre Könyvtárban. Tíz 
éve már, hogy nincs köztünk e nemes lelkű, nehéz 
sorsú író-költő, festőművész, aki sok szépséget alko-
tott és hagyott ránk. Mivel magányosan élt, család-
ja nem volt, nincs ki ápolja emlékét. A G. Ferenczy 
Hanna Irodalmi kör kötelességének, sőt missziójá-
nak tartja, hogy nevét viselve alkosson, publikáljon 
és születésnapján emlékezzen rá, gyönyörű versei-
vel, meséivel, prózai írásaival, hogy az itt lakókkal 
megismertesse az életét és munkásságát.
 Körünk meghívta városunk szülöttét, Varsa 
Mátyás színészt, aki lebilincselően adott elő rész-
letet az írónő önéletrajzi regényéből.
 Jómagam szintén az életéről beszéltem, hogy 
mennyire fontos ápolni emlékét. Többen hangot 

adtunk abbéli vágyunknak, hogy a helyi iskolák-
ban tanítani kellene munkásságát. Szénási Sándor 
István egy versében, melyet hozzá írt, úgy fogal-
mazott, hogy szeretné, ha Vecsésen egy szép, vi-
rágos utcát neveznének el róla. Reméljük, hogy 
felvetésünk közös gondolkodásra késztetné az 
embereket, hogy így is megbecsülhessük kultu-
rális értékeinket, hagyományainkat.
 Köszönjük, hogy a Concerto Harmónia Kórus 
szép dalaival emelte a műsor fényét és egy szép 
kulturális élményt adtunk az érdeklődő közön-
ségnek, amely megtöltötte a könyvtár „színház-
termét”. Jó volt látni a figyelő tekinteteket, és 
öröm volt a nagy taps, amivel megjutalmazták 
előadásunkat. Benke Mária

Egy emlékest 
margójára…

Felhívás árkok,  
átereszek  
tisztítására
Lakossági tájékoztató

  A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége fel-
hívást adott ki a vízelvezetők karbantartására a 
várható vízkárok megelőzése érdekében.
 Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, 
a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.
 A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan ol-
dalhatárai és a közúti gépjármű-közlekedésre szol-
gáló szilárd burkolatú út közötti kiépített, vagy ki-
építetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, 
a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, 
ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók át-
ereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények 
vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosá-
nak vagy használójának kell gondoskodnia.
 A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmez-
tet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az in-
gatlantulajdonosok és az ingatlan használói tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és bel-
vízelvezető-rendszerek, árkok, patakok karbantar-
tására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi meg-
kezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges 
áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmeder-
ből és a mederoldalból (partfal) az oda nem való 
növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törme-
léket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosí-
tani kell.

Rózsa Balázs, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Sándor utca 

A Budai Nagy Antal utca 

Falusi Nemzetiségi 
Óvoda előtt 

A temető  
főbejárata előtt 

Településképi Arculati kézikönyv  
és Településképi rendelet  
készítésének megkezdéséről

Sikeres volt a 25. Lóti-futi

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés 
Város Önkormányzatának a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkor-
mányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom 
a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági 
szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata 
a 156/2017.(V.30.) határozata alapján a Település-
képi Arculati Kézikönyv és Településképi rende-
let készítését megkezdi.
 A Településképi Arculati Kézikönyv elsősor-
ban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lé-
nyegre törően, mindenki számára érthető módon 
mutassa be a város építészeti arculatát meghatá-
rozó jellemzőket, az épített és természeti környe-
zet értékeit, valamint a közös lakókörnyezetünk 
minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, 
javaslatokat. A kézikönyv összegyűjti a telepü-
lés helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a mi-
nőségi elvárásokat, amelyeket egy építkezésnél 
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figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány 
közérthető formában, jó példák bemutatásával 
segítséget nyújt az építtetők és építészek számá-
ra is annak érdekében, hogy esztétikus épületek 
és építmények alakulhassanak ki.
 Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten 
fontos szempont, hogy azt széles körű lakossági 
támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyá-
solja a település épített és természeti környezeté-
nek alakulását, így a település életét, a helyi lakos-
ság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe bevonjuk 
a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassa-
nak otthonuk, környezetük alakításába.
 A településképi rendelet az arculati kézikönyv 
alapján készül. Biztosítja a településkép védelmét 
a településképi követelmények meghatározásával, 
önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 
kialakításával, illetve településkép érvényesítési 
eszközök alkalmazásával.
 Szívesen veszünk fényképeket értékesnek, kö-
vetendőnek ítélt építészeti részletekről, utcákról 
és terekről, historikus vagy mai kortárs épüle-
tekről. Fontos, hogy a fotók küldésénél a szöveg-
ben jelöljék meg, hogy hol található a fényképe-

zett objektum és milyen szempontok miatt küldi 
az anyagot?
 A Településképi Arculati Kézikönyv és Tele-
pülésképi rendelet készítésével kapcsolatos elő-
zetes véleményüket, javaslataikat és ötleteiket a 
2017. július 12. napján, szerdán 16 órakor a Bá-
lint Ágnes Művelődési Központ Könyvtárának 
emeleti tárgyalójában tartandó lakossági fóru-
mon személyesen, vagy 2017. július 22. napjáig 
a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgár-
mesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 
Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levél-
ben tehetik meg.
 A Településképi Arculati Kézikönyv vélemé-
nyezési dokumentációja Vecsés Város Önkor-
mányzat honlapján a Partnerségi egyeztetés olda-
lon lesz majd elérhető, letölthető a későbbiekben. 
A véleményezés időszakát az erről szóló külön ér-
tesítésben jelöljük majd meg és az önkormányzat 
honlapján és a helyi újságban is közzé tesszük és 
az elkészült munkával kapcsolatban is tartunk la-
kossági fórumot.

Szlahó Csaba polgármester  
megbízásából Berényi Mária főépítész

  Májusi lapszámunkban már beszámoltunk a 
május 13-án megrendezett Lóti-futiról. A rész-
letes eredményeket és a támogatók teljes névso-
rát azonban csak lapzárta után kaptuk meg. Ezért 
most ezt is pótoljuk. Eredmények korcsoporton-
kénti bontásban:
2011-ben és később született fiú:  
1. Halázs Tamás, Bálint Ágnes Óvoda
leány: 1. Jancsák Nóra, 2. Fülöp Nikoletta, 
Mosolyország Óvoda
2010-es korcsoport fiú: 1. Szakács András 
Petőfi iskola
leány:   1. Molnár Mira Kincső, Kassa, 
2. Járai Lexi, Andrássy iskola 
2009-es fiú: 1. Juhász Erik, Halmi Iskola, 
leány: 1. Balogh Timea, Andrássy iskola 
2008-es fiú:1.Molnár Dominik, Halmi iskola, 
leány: 1. Pollák Dorka, Andrássy iskola
2006-2007-es fiú 1.Miskolci Domonkos, 
Grassalkovich iskola,

leány:1. Szentgyörgyi Rita, Nagytarcsa, 
2. Lövei Lilla, Andrássy iskola
2004-2005-ös fiú: 1. Várszegi Csongor, And-
rássy iskola, leány: 1. Viha Borbála, Gödöllő 
2002-2003-as fiú:  1. Nagy Krisztián, Andrássy 
iskola, leány: 1. Kovács Dóra, Andrássy iskola
1998-2000-es fiú:  1. Gényi Dávid, Petőfi iskola,
1987-1997-es férfi: 1. Picipszki Péter, 
hölgy: 1. Binar Panni
1976-1986-es férfi: 1. Dakó Ádám, 
hölgy: 1. Sebestyén Szilvia
1967-1975-ös férfi: 1. Feczkó Tamás, 
hölgy: 1. Mányi Ágnes
1966 és előbb férfi: 1.Somogyi Károly, 
hölgy:  1. Surányi Ibolya 
Minden korosztály férfi: 1. Bihal András, 
hölgy: 1. Szanyini Nyári Hajni.
 Az iskolák közötti versenyt a Halmi Telepi Ál-
talános Iskola nyerte, 50%-os részvételi aránnyal. 
A legfiatalabb versenyző a 11 hónapos  Molnár 
Robin volt, míg a 63 éves Albert Béla a legidősebb 
versenyzőként teljesítette az előírt távot. 
 A színvonalas lebonyolítást a támogatóknak kö-
szönhetjük, név szerint: Vecsés Tájékoztatásáért Köz-
alapítvány, Vecsés Sportjáért Közalapítvány, JUSEC 
Kft. (őrzés-védés) Papst Hungary Kft., Prevost Hun-
gária Kft., Market Centrál Vecsés, Praktiker Kft. 

Vecsési Áruháza, Hertz Mercur Rent a Car Autó-
kölcsönző, Jégtrade Kft., Blass Kft., Honett Szerviz 
Kft., Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgá-
lat, Reogrup Kft., HC Építő Kft., Pátria Takarékszö-
vetkezet Vecsés, Vecsési Városgondnok Kft. Geocor 
Kft.,  Földfém Kft., Bau-Styl Kft., Boda Bútor, Boda 
és társa,  Ferihegy-bau Kft. , SZIGÜ-INRI Kft. Air-
port Hotel Stáció, Vecsési Sportegyesület - kézilabda, 
Mikro-Store.hu, Karamell Cukrászda, Cservák és 
társa kft. / Cservák Csaba,  Al-Pet Kft., Vecsési CIB 
Bank,  OTP Bank, Palotai Pál-Palsport Kft.,William’s 
Tv a térség televíziója, Williams’ kis és nagykeres-
kedés, Vecsési Ipartestület, ZATIK Kereskedelmi  
Kft., Szilvána Virágüzlet, Gábriel Cukrászda, Dó-
zsa György úti Péksarok, Kovács Márton, Mosoly 
Park Bt., Kállnai Bt., Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat.Segítséget nyújtottak: az iskolák testne-
velő tanárai, Petőfi iskola diákjai, a rendőrség, az 
Üllői-, Isaszegi-, Vecsési Polgárőrség, a Pest Me-
gyei Készenléti Polgárőri Szolgálat és Séra Sándor.
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VÁROS ÉLETÉBŐL NEMZETISÉG

Megemlékezés  
a kitelepítés 71. évfordulóján 
Május az év talán legszebb hónapja. Nem tu-
dom, hogy 71 évvel ezelőtt, 1946 májusában 
milyen volt az időjárás, de az biztos, hogy közel 
1500 ember számára – és nem utolsósorban a 
hozzájuk tartozó, őket szerető és ismerő em-
berek számára – kegyetlen idők jártak. 1946 
májusának első felében három turnusban 
indították a szerelvényeket a vecsési állomás- 
ról Németország felé a kitelepítettekkel.  

A jó hangulatról a VHZ gondoskodott

Érmes boraikat kínálták a Borbarátok
Főhajtás a vasútállomás emléktáblájánál Koszorúzás a Szt. Kereszt templom falánál

A fesztivált a polgármester nyitotta meg

A VHZ Ifjúsági Zenekara kezdte a műsort

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szerve-
zetek és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 
1364 Budapest, Pf.: 81

Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
Telefon/Fax: (06-1) 269-0703

(06-1) 784-3076
E-mail cím:  

pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

Hirdetés

A vidám programot a Kulturverein, a Vecsé-
si Tájházért Alapítvány, a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület, a Vecsési Bor-

barátok Egyesülete és az NNÖK közösen szervezte. 
Az ünnepi hangulatban – már a műsor megkezdése 
előtt – a Tájház verandáján a Kulturverein tagjai fris-
sen sütött lángost kínáltak, a Borbarátok Egyesülete 
pedig az udvaron felállított sátrukban aranyérmes 
boraikat kóstoltatta a közönséggel. A vendégeket 
Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy a Táj-
házat 2011 májusában közös összefogással sikerült 
megnyitni. Azóta újabb funkciókkal bővült az épü-
let, illetve az udvar. Két éve pl. felújították a pincét, 
tavaly pedig átadtak egy új fedett színt az udvaron. 
Az elmúlt hat évben szá-
mos családi, baráti ösz-
szejövetelt bonyolítottak 
le az ingatlanon.
 Az elnök asszony 
köszöntő beszéde után 
következett az óvo-
dák és iskolák kultu-
rális programja, amit 
nagyon sok szülő és 
nagyszülő várt. Ez is jó 

A Mesefesztivál idejére esett a Tájház születésnapi ünnepsége.  
A párhuzamos rendezvények ellenére május 28-án délután telt-  
ház fogadta az érdeklődőket a Jókai utcában. 

Megrendezték az első sváb 
fesztivált a városban. 

Hatodik születésnapi 
ünnepség a Tájházban

Ilyen még 
nem volt 
Vecsésen

alkalom arra, hogy a gye-
rekek megmutassák fel-
készültségüket, továb-
bá a hozzátartozóknak 
arra, hogy gyarapít-
sák a családi fotó- és 
videógyűjteményüket. 
A Mosolyország Óvo-
da nagycsoportja (felké-
szítő: Vasadi Annamária), 
a Falusi Nemzetiségi Óvo-
da Dorfkindergarten Wetschesch 
Kücken tánccsoportja (koreográfus: Füzesi József-
né) és a Grassalkovich iskola „FlinkeBeine” tánc-
csoportja (felkészítő: Füzesi Józsefné és Gombosné 

Simon Amanda)szín-
vonalas műsort adott 
elő. Nagy sikere volt a 
Grassalkovich iskola 6.b 
osztályának, akik egy 
májusi szalagos táncot 
mutattak be. A gyere-
keket betanította Gom-
bosné Simon Amanda.
 A műsor végén Früh-
wirth Mihály, a Kult - 

urverein elnöke megköszönte dr. Dobrovitz 
Magdolnának, hogy közreműködött a Vecsé-

si Tájházért Alapítvány Alapító Okiratának mó-
dosításában. Ugyancsak köszönet járt dr. Raj-
nai Mariannak is, aki a Kulturverein Egyesület 
alapszabályának módosításában segített. Tófal-
vi Mónika az NNÖK nevében külön köszöne-
tet mondott a fellépő gyermekcsoportoknak és a 
felkészítő nevelőknek, a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesületnek, a Vecsési Borbarátok Egyesü-
letének, Frühwirth Tamásnak és családjának és a 
Kulturverein Egyesület tagjainak és segítőiknek.
 A délután hátralevő részében Frühwirth Tamás-
nak és családjának köszönhetően két lovaskocsin 
lehetett sétakocsikázni. A táncos mulatsághoz a 
zenét a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
szolgáltatta. Polgár Gyula

A főszervező Zehetmayer József és Matasdi 
János már egy éve tervezgette a rendez-
vényt. Idén jutottak el odáig, hogy több 

hetes előkészület után sátrat vertek az Epresben 
és június 9-én, 10-én és 11-én este kulturális prog-

rammal fűszerezve elindították ezt a 
programot is. A hivatalos megnyitót 
pénteken este tartották, ahol Szlahó 
Csaba polgármester elmondta, hogy 
az új rendezvény egy olyan űrt tölt be 
a város életében, amit eddig az önkor-
mányzatnak nem sikerült kitöltenie – 
történetesen azt, hogy nyáron nincs 
nagy rendezvénye Vecsésnek. Az ön-
kormányzatnak a feltételeket az elmúlt 
években sikerült kialakítania, vannak 
olyan közösségi terek, amelyek alkalmasak többna-
pos rendezvény lebonyolítására is. Várják az önte-
vékeny csoportok jelentkezését. Tófalvi Mónika, az 
NNÖK elnöke először németül köszöntötte a meg-
jelenteket. Ők is jó ötletnek tartották a rendezvényt, 
ezért támogatták a főszervezőket.
 A három nap kulturális kínálata is figyelem-
re méltó volt. A műsorban szerepelt a Vecsési If-
júsági Zenekar, Lagzi Lajcsi, a Soroksári Vidám 
Favágó Fiúk tánccsoport, a Grassalkovich iskola 
3.d. osztályának tánccsoportja, az iskola énekka-
ra, a Rosmarein tánccsoport, a Nachtigallen Kó-
rus, a Lumpen Klumpen, a VHZ és a Brunner 
Zenekar. A szombat esti sváb bálon a városlődi 
Johann ś Kapelle zenekar játszott. Nagy sikert ara-
tott szombaton délután Csányi Nikolett és Csányi 
Barbara trombita-klarinét duója és a Heimattöne 
Kapelle sramlizenekar harmonika show-ja.
 Az első Vecsési Sváb Fesztivál egyik megle-
petésprogramja Frühwirth Mihály helytörténeti 

kiállítása volt a zenészekről. Ezen kívül meg le-
hetett kóstolni Monger János bajor és sváb étel-
különlegességeit. Most is nagy érdeklődés kísér-
te a Petz és Abonyi család krumplis flekni és rétes 
készítését. Matasdi János főszervező derűlátóan 
csak annyit mondott, hogy jövőre az egész Epres 
területét kibérlik és egy országos sváb fesztivált 
rendeznek, ahová meghívják Magyarország ösz-
szes német nemzetiségű települését. Szép tervek, 
sok sikert hozzá!

Köszönet dr. 
Dobrovitz 
Magdol-

nának

A Grassalkovich iskola  
6.b osztályának szalagos tánca

A nyitónapon is sokan voltak

K itelepítették őket. Menniük 
kellett 40-50 kilós batyu-
val… Itt hagyva házukat, 

szorgalmasan felépített gazdaságu-
kat, szeretteiket, barátaikat, a teme-
tőben őseik sírját.
 Miért? Mert szüleik hitét, nyelvét, 
szokásait nem tagadták meg, ragasz-
kodtak anyanyelvükhöz. Szorgalma-
sak, becsületesek, segítőkészek voltak, 
de akkor ez semmit, de semmit nem 
számított. Már 1944 decemberében 
Debrecenben, az Ideiglenes Nemzet-
gyűlésen elhangzott: a svábokat pedig 
ki kell telepíteni, egy batyuval, úgy, 
ahogy jöttek! Voltak – nem írhatom 
le, hogy emberek, mert nem lehet őket 
annak nevezni –, akik le merték írni, 
ki merték mondani: „Takarodjanak, 
úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a há-
tukon, …harminc kilós csomaggal és 
ötven pengővel menjenek…” (Szabad 
Szó c. újság, 1945. IV. 22. szám.)
 A II. világháború során lerombolt, 
elszegényedett Németországban nem 

fogadták lelkesen a vecsési svábokat, 
„menekülteknek” nevezték őket, pe-
dig ők „elüldözötteknek” érezték és 
tartották magukat. 
 Sokan tiltakoztak akkor is – többek 
között Mindszenty bíboros, az ország 
hercegprímása, Bibó István politikus, 
a nemzet lelkiismerete –, de  hiába. 
 Hosszú idő telt el, amíg 2013-ban 
Kövér László, az Országgyűlés elnö-
ke II. János Pál pápát idézhette: „Az 
igazság szabaddá tesz”. Kifejtette: 

az emberek erőszakos megfosztása 
a szülőföldjüktől, gyökereiktől, em-
beriség elleni bűncselekmény, mely 
erkölcsi elégtételt követel. 2012 de-
cemberében az Országgyűlés meg-
hozta határozatát: január 19-ét a ma-
gyarországi németek elhurcolásának 
napjává nyilvánította.
 Frühwirth Mihály 1996-ban „Ve-
lünk történt 50 éve” címmel kiállítást 
szervezett, és ott hangzott el: amire 
most emlékezünk a szomorúság, bá-

nat, elválás, kifosztás, a szülőföldről 
való elűzés emléke. Mégis emlékez-
nünk kell rá. Ezért voltunk jelen most 
május 13-án, szombaton este a kite-
lepítés emlékére bemutatott szentmi-
sén a Szt. Kereszt templomban, és a 
templom falán, valamint a vasútállo-
máson elhelyezett emléktáblák meg-
koszorúzásán tartott megemlékezésen. 

Frühwirth Mihálytól kapott anyagok  
alapján az írást és a fotókat készítette: 

Nagy István Elek 

A templomban  
Tábori Ferenc alpolgár- 

mester, bal oldalon Kaposi József
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MESEFESZTIVÁLMESEFESZTIVÁL

Két nap önfeledt szórakozás  
a cirkusz varázslatos világában

Az ötödik Bálint Ágnes Me sefesztivál ebben az évben is  
beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Csodálatos prog ramok, 
vidám gyermekek és elégedett szülők vándoroltak hely színről 
helyszínre, kiélvez ve a programok nyújtotta örömöket.

A színes kavalkádot május 27-én délben 
Szlahó Csaba polgármester és Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő nyitotta meg. 

Minden évben egy koncepció köré szervezik a 
fesztivált. Így volt ez idén is, most a cirkusz va-
rázslatos világába nyerhettek betekintést az ér-
deklődők. Az előkészületekben és a lebonyolí-
tásban az internet is nagy segítséget nyújtott a 
családoknak, hiszen a szervezők egy héten ke-
resztül facebookon is tájékoztatták az ér-
deklődőket az ingyenes rendezvényről. 
Fontos volt a „Mesepárti regiszt-
ráció”. A helyszínen készhez ka-
pott térkép alapján kellett össze-
gyűjteni a megjelölt helyeken 
a matricákat, melyeket a játé-
kok, programok kipróbálásá-
ért kaphattak a gyerekek. Aki 

a regisztrációt követően végig-
csinálta a feladatokat az szinte 
mindent kipróbálhatott és min-

dent láthatott, a leggyorsabb és 
legügyesebb gyermekek pedig ga-

rantált ajándékot kaptak a REGIO 
Játék támogatásával. Például május 27-

én szombaton kitört a bohócorrláz. Az in-
teraktív attrakciók között olyan programokat is 
kipróbálhattak, mint az artistaképző, a bűvész-
iskola, vagy a cirkuszi játszóház! A teljesség igé-
nye nélkül olyan programokat emelünk ki, amit 
mi felnőttek is érdekesnek találtunk. Ami tet-
szett, hogy most is több helyszínen zajlottak a 
programok. A Szent István téren Bokorszínpa-
dot építettek a szervezők. Ebből kettő is várta a 
gyerekeket. Itt szerepelt a Kispista Színház „A 
medve, a róka meg a nyúl előadással, de nagy si-

kert aratott Bartha Tóni Bábszínháza vásári báb-
játékával, a Paprika Jancsival. Egy premier előtti 
előadás is kiemelkedett a kínálatból.  A Gergely 
Theáter legújabb gyermekeknek szóló darabja, 
a Kutyánsz ky Kázmér került a színházterembe, 
amit vasárnap délután négytől láthattak az ér-
deklődők. Szombaton délután a Líra Könyv tá-
mogatásával a kettesszámú Bokorszínpadon Ta-
más Zsuzsa írónő mesélt a Lencsi és az Égigérő, 
a Macskakirálylány és a Kicsi Mimi kalandjai-
ról. A cirkusz világához tartozik a pantomimmű-
vészet is! Ez sem maradt ki a kínálatból. Dvorák 
Gábor Huzavona című pantomimjátéka szomba-
ton délután került a kettesszámú Bokorszínpadra. 
 Egy kicsit előre szaladtunk az időben, ugyan-
is nem lehet kihagyni a NEW DANCE WORLD 
látványos cirkuszi nyitó show-ját, amit a nagy-
színpadon adtak elő, akárcsak a TŰZMADARA-

KAT, akik Steam ON! című tüzes show-műso-
rukkal zárták a szombatot. Az állandó programok 
közül sokan választották a hüllőkiállítást. Pitonok, 
boák, leguánok, páncélos és óriásgyíkok, ausztrál 
varánusz és teknősök kerültek a Mesefesztiválra. 
Ezt a látványosságot a Budapesti Tropical Zoo-
nak köszönhettük. A Mesefesztiválra nyitotta meg 
kapuit Vecsés legújabb attrakciója a Nyomdaga-
léria! A Vértesi Nándor utca 9. szám alatt találha-
tó interaktív alkotóház mindkét napon izgalmas 
programokkal várta az érdeklődőket. (A kiállí-
tást csoportok, telefonos egyeztetés után bármikor 
megnézhetik. a szerk.) Külön színfoltja volt a Me-
sefesztiválnak a Kispatak Természetvédő Egye-
sület és  Hulladékkomandó bemutatója. Mind a 
kért napon nagyon nagy érdeklődés mellett tar-

tottak interaktív bemutatót a hulladékok játékos 
felhasználására. A kommandó tagjai bemutat-
ták, hogy nem minden hulladék szemét. A Me-
sefesztivál ideje alatt idén is külön programokat 

szervezett a Bálint Ágnes Emlékház, 
ahova kisvonattal vagy nosztalgia 
busszal lehetett eljutni. Szombaton 
délelőtt a Portéka Színpad, Vau és 
Miau című előadását, majd délután 
a MASZK Bábszínház, Mátyás ki-
rály Bolondja című produkcióját lát-
hattuk. Vasárnap Mollini bűvész és 
Takács Katalin következett, utóbbi 
szereplő Az öreg kisasszony autós-
meséit mondta el. 

Pantomim Maszk Bábszínház előadása

Karnevállal kezdődött

Tűzmadarak

Félóránként közlekedtek a nosztalgia járatok A kicsik a játszóházat élvezték

Az egyik játékos feladat A Hulladékkomandó sátránál

Ez vicces vagy érdekes?

 Megtudhattunk tehát titkokat, és egy kicsit be 
is pillanthattunk a kulisszák mögé, megpróbálva 
ellesni a trükkök csínját-bínját. Találkozhattunk 
bohócokkal, kicsikkel és nagyokkal, zsonglőrök-
kel, akik úrrá lettek a fizika törvényein, bűvészek-
kel, hüllőkkel, óriás bábokkal, a marionett színházi 
világával és a pantomimművészeivel is, akik hang 
nélkül meséltek a közönségnek vidámabbnál vidá-
mabb történeteket. A CIB Bank akadálypályáján 
sikerrel átjutó gyermekek szép és praktikus aján-
dékokkal mehettek tovább a következő lélegzetel-
állító produkcióhoz. Játékok, előadások, kézműves- 
foglalkozások és különböző ügyességi versenyek 
kihívásai voltak hivatva feledhetetlenné tenni az 
V. Mesefesztivált május utolsó hétvégéjén. P.Gy.

Kisvonat a Bálint  
Ágnes Emlék- 
házban

New Dance World
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SZÁMLATÁ-
JÉKOZTATÁS 

Az elmúlt időszakban az NHKV 
Zrt. 1 Ft-os felszólító számlá-
kat küldött ki. Az NHKV Zrt. 
az alábbi nyilatkozatot adta: 
„Az adminisztrációs rendszer-
ben hiba történt, ezért kér-
jük, hogy az érintett ügyfelek 
ezeket a számlákat tekintsék 
tárgytalannak.”  

BÁLOK

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Költözik  
a Város- 
gondnok

  A Városgondnok örömmel érte-
síti a lakosságot, hogy júniusban új 
telephelyhelyre költözik. Az ügy-
félszolgálatot a költözés nem érinti. 
Az ügyfélszolgálat továbbra is za-
vartalanul üzemel az eredeti címen, 
a Damjanich utca 34. szám alatt. 
 A veszélyes hulladékok átvételé-
nek további időpontjáról részletes 
tájékoztatót teszünk közzé a költö-
zés befejezése után. 

Köszönet a lakosságnak
Idén április elsejével elindult Vecsésen a házhoz 
menő lomtalanítás. A frissen bevezetett rend-
szer az eddigi tapasztalatok alapján jól működik, 
mindennek elengedhetetlen feltétele a Városgond-
nok és a lakosság közötti együttműködés. A Vá-
rosgondnok ezúton is szeretné megköszönni a la-
kosság támogatását. A lomtalanítások a korábban 
kiadott tájékoztatóban leírtak szerint zajlottak. A 
lomok mennyiségének és összetételének tekinte-
tében, valamint az időbeosztás terén a lomtalaní-
tást igénybevevő lakosok a megbeszéltek szerint 
jártak el, így a lomtalanítás minden esetben gyor-
san és egyszerűen történt. 
 A Városgondnok elvégzett munkájáról sok po-
zitív visszajelzés érkezett e-mailen, valamint a Ve-
csésiek egymás közt facebook-oldalon.
 A házhoz menő lomtalanítás részleteiről a 
tájékoztatót már korábban kiküldtük. Ameny-
nyiben ön nem kapta meg, hozzájuthat a Város-
gondnok ügyfélszolgálatán vagy elérheti online a  
www.varosgondnok.hu/lomtalanitas oldalon.

Lomtalanítás ütemezése
A házhoz menő lomtalanítás 2017.  évben április 
1. és november 30. között igényelhető. A Város-
gondnok kéri a lakosságot, hogy az év végi to-
rolódás elkerülésének érdekében ne várjanak az 
utolsó elérhető időpontig, azaz november 30-ig!  
Igény esetén vegyék fel mielőbb a kapcsolatot a 
Városgondnok ügyfélszolgálati munkatársaival!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Társasházi tapasztalatok 
A házhoz menő lomtalanítás a társasházakat, va-
lamint Vecsés két lakótelepét is érintette. Többla-
kásos társasházak esetén a Városgondnok a közös 
képviselőkön keresztül szervezi meg a lomtala-
nítást. A közös képviselő gyűjti be a lakosoktól 
a kitöltött igénylőlapokat, amelyeket áttekintve 
egyeztet a Városgondnokkal.
 Kurucz Julianna a Fő utcában egy 30 lakásos 
társasház közös képviselője. Őt kérdeztük meg a 
házhoz menő lomtalanítással kapcsolatos tapasz-
talatokról:
 „Nálunk a közgyűlésen beszéltük meg a lomta-
lanítást és annak időpontját. A lakók eleinte nem 
jó szívvel fogadták az új rendszert, azt hogy írni 
kell egy listát a leadandó lomokról, egy kicsit tar-
tottak az adminisztrációtól. Végül ezzel együtt is 
könnyedén megoldották az adatlap kitöltését és a 
lakók minden határidőt betartottak. Az összegyűj-
tött adatlapokkal felkerestem a Városgondnokot, 
akik nagyon rugalmasan kezelték a lomtalanítás 
időpontját. Kitöltöttem a szükséges papírokat, 
egyszerű és gyors volt az ügyintézés. Megbeszél-
tük, hogy 8 és 12 óra között fog történni a lomta-
lanítás. A Városgondnoktól telefonáltak nekem 
fél nyolckor, hogy hozzák a konténert, nyolc óra 
előtt kicsivel már le is rakták. Értesítettem a lakó-
kat, hogy megérkezett a konténer, akik elkezdték 
kipakolni a lomokat. A Városgondnok munkatár-
sai sokat segítettek a pakolásban és náluk volt az 
adatlap is. Nálunk tökéletesen működött a rend-
szer. Alig 2,5 óra alatt végzett a házunk a lomta-

lanítással. A lomtalanítás végére házunkban tel-
jes az egyetértés abban, hogy az új rendszer jobb, 
mint az előző. Az egész folyamat gyorsan és köny-
nyedén zajlott, és ami talán a legnagyobb előnye 
a házhoz menő lomtalanításnak, hogy nem ma-
radt itt a rengeteg hulladék, amit korábban napo-
kig, hetekig fújt a szél. 
 Szeretnék bátorítani mindenkit, ne idegenked-
jenek az új rendszertől, mert a házhoz menő lom-
talanítás jól működik, sokkal jobb, mint az előző. 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a lomtalaní-
tás után ne a szétszóródó hulladékok között él-
jünk napokig, hetekig. Közös képviselő kollégá-
imnak pedig annyit szeretnék elmondani, hogy 
a szervezés nem jelentett jelentős pluszmunkát, 
egyszerűen és gyorsan ment a lomtalanítás meg-
szervezése, amit könnyen beillesztettem a napi 
ügyintézésbe. A magam és a Fő utca 34 lakói ne-
vében elmondhatom, hogy a házhoz menő lom-
talanítás bevált, csak ajánlani tudom a többi tár-
sasház számára is.”

Hirdetés

  Bábtáborba várjuk a gyermekeket. A tábor-
ban megismerkedünk a bábozás nagy kaland-
jával és a bábok különös világával. Alkotó he-
tünkön belekukkantunk a bábhősök életébe, 
kalandjaikba. Néhány alapfogást elsajátítunk 
és megalkotjuk szereplőinket a saját meséink-
hez. Megismerhetjük világhírű bábművészek 
műsorait. A tábor végén elkápráztatjuk a szü-
leinket a mesénk bemutatójával.

A tábor időpontja, 2017. július 3-tól július 
7-ig tart.
 A foglalkozások naponta 9.00 órától 16.00 
óráig lesznek.
 Gyülekezés reggel 8.00 órától a BÁKK-ban.

  Miért kell szeretni az állatokat? Mit adnak 
nekünk az állatok, és mit várnak tőlünk? Mi-
től válik kedves állattá, akár a Tasmán Ördög 
is? Milyen állatok élnek velünk, és a környe-
zetünkben?

 A tábor díjába naponta egy ebéd beletarto-
zik, melyet a Fütte étteremben fogyasztunk el.

A táborban segítségünkre lesz:
- Havas Edina (bábszínész)
- Havas Zsolt (bábszínész)

- Zsombokné Stedra Katalin (bábjátékos).

A tábor díja: 18 000 forint gyermekenként.
 A táborba 10 és 14 év közötti gyermekek je-
lentkezését várjuk.
 A tábor 10 fő alatt nem indul!

 Ilyen és hasonló kérdésekkel játszunk a tá-
bor folyamán. Megismerjük a távoli vidéke-
ken élő állatokat és megnézzük a hazánkban 
őshonos állatfajtákat is. Megetetjük és megsi-
mogatjuk őket és közben, játékosan szerzünk 
ismereteket az életükről.

A tábor programja a következő:
 •  hétfőn, zoo-pedagógiai foglalkozás a Kispa-

taknál és a tanösvénynél,
 •  kedden, látogatás a Fővárosi Állat és Nö-

vénykertbe,
 •  szerdán, zoo-pedagógiai foglalkozás a Kis-

pataknál és a tanösvénynél,
 •  csütörtökön, látogatás Apajpusztára (ma-

 
2017. július 31–augusztus 4.

Tábor a Bálint Ágnes  
Kulturális Központban

Én is szeretem  
az állatokat!

BÁKK NYÁRI PROGRAMOK

dárles, túzok keresés, halastó látogatás, ma-
gyar pusztai állatok megtekintése),

 •  péntek, a hét összegzése és fotókiállítás a 
gyermekek által készített fotókból.

A táborba 10 és 14 év közötti gyermekek je-
lentkezését várjuk.
 A tábor díja 23 000 forint gyermekenként. 
A tábor díjába az utazási költségek és naponta 
egy ebéd beletartozik, melyet a Fütte étterem-
ben fogyasztunk el.
 A tábor 10 fő alatt nem indul!
 A táborba jelentkezés a Bálint Ágnes Kul-
turális Központ recepcióján, vagy Nagy Gyu-
la a +36-30/504-6462 telefonszámon.

 
2017. július 3–7-ig 

Bábos tábor a Bálint  
Ágnes Kulturális  
Központban

Játsszunk egy  
kicsit másképpen! 
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula 
A róna unokája

Benke Mária 
Nyári érzések…

Kelemen Bata Mária   
Az öreg ajtón túl 

Szénási Sándor István 
Munkába menet

G. Ferenczy Hanna
Barcelona

A kőrengeteg
gyermeke vagyok,
bár a fűnyírásnak
hetente hódolok.

Beton az út, a járda,
kőkockára lépek
a kertben járva.
Itt ló nem nyerít,
a fűnyíró berreg
s a szivattyú,
mellyel esőt lehelnek.

A róna fiainak 
utódja vagyok,
s kavicsba fulladt
utakon baktatok.

Álmomban még
szalad velem a szél
ott, hol árvalányhaj
az útszegélyen él.
Ott olvadt a lelkem
eggyé veletek, ott, 
hol a juhásztorkok
ebekkel terelnek.

Már csak álmomban
hallom a patadobogást,
a nyerítő ménes
üdvözlő szavát.

Játszi szellő bolondozik,
simogatva felborzolja a hajam,
a Nap a felhők közt bújócskázik
melengeti arcom, s én hagyom.
Álmodozva gyönyörködöm,
mily’ mesés is a természet.
Elborul az égbolt, s megkordul
a „gyomra” az égnek.
Egy kis zápor nem ártana,
hisz’ oly régen volt már eső,
remélem, hogy a sötét felhőből
megered nagy cseppekben az öntöző.
Minden növény virágot hoz,
pompázik a természet.
Díszruhába öltözött a
lomb és bokor evégett!
Kertekben is illatoznak
leánderek, muskátlik,
az utcákon és tereken
virágszőnyeg pompázik…
Jó, hogy nyár van,
virágot, termést érlelő.
Előbújik a földből
minden, ami évelő.
Ne feledjük soha, hogy
a felhők fölött kék az ég,
kiderül, süt miránk a nap még,
Nekünk hoz bő termést, s reményt!
Élvezzük hát, amíg lehet
ezt a csodás évszakot
ne engedjük búnak fejünk,
érezzük eső után a földszagot…

Öreg ajtó, emitt – amott vásott,
évek során, de sok mindent látott!
Egykor szép volt, fényesen csillogott,
ám mára fénykora leáldozott.

Ház lakója azt a percet várja,
kattanjon már ajtójának zárja. 
S kitárulna úgy, mint, nagyon régen,
képzeletben utazna a fényen.

Ha benyitna lánya, s unokája, 
nagy boldogság ragyogna le rája.
Öreg szíve folyton erre vágyik, 
idős szeme könnycseppektől ázik. 

Kulcslyukon a beszűrődő fényben,
hű párja száll feléje a légben. 
Víg mosolyra húzódik a szája, 
perceinek gyönyörű csodája. 

Érzi, nincs már semmire sem gondja,
örök párja kebléhez szorítja. 
Élet csillaga végleg porba hull,
öreg ajtóra az éj ráborul. 

Visszanézett rám a pipacs:
bár tudnám, mit gondol rólam!
Virágmosollyal arcomon
megyek tovább, meghatottan.

Egész úton elkísérnek
a hajnali madárdalok:
mennyire más ez a világ,
ha híreket nem hallgatok!

Kiveszem a fülhallgatót,
marionett ma nem leszek,
nem akarok azzá válni,
akihez szólni sem lehet!

Most szeretném meghallani,
mire szólít a természet,
életörömöt arcomra,
a tetováló Nap éget.

Beállványozza életem
örök megújulás vágya,
gondjaimtól megszabadít
a pipacstenger széltánca.

Az újságban
fekete keret - 
tegnap a torreádor
vesztett.
Hányják magukra
a keresztet
társaim, kik tegnap
az arénában voltak,
és ott tomboltak
a vérre szomjas
közönség között.
Nézem a büszke
spanyol férfiarcot,
és szánom,
hogy meghalt
ilyen fiatalon,
de ne verjen meg
az Isten érte - 
nem őt gyászolom
mégse, mégse…
én mindig
a bikát siratom.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

TÁJÉKOZTATÓ
A VT áprilisi számában mutattuk be a 
vecsési amatőr színjátszás 1887 és 1983 
közötti történetét feldolgozó könyvet. 
Tájékoztatjuk a könyv iránt érdeklődő-
ket, hogy a csekély számban megje-
lent könyv utánnyomására önköltségi 
áron van lehetőség. Újabb 20 példány 
esetében egy példány ára 7 000 Ft, na-
gyobb példányszámra vonatkozó igény 
esetén az ár csökken: 200 példánynál 
4 100 Ft/db.
 Az érdeklődők Krauszné Somlai Rozáliá-
nál a 29/350-543 telefonszámon jelezhe-
tik igényüket.

D r. Patkós József, a Falusi Általános Isko-
la – DorfschuleWetschesch (amely napja-
inkban Grassalkovich Antal nevét viseli) 

korábbi és a Monori Jászai Mari Általános Iskola 
jelenlegi igazgatója az idei pedagógusnapon Apá-
czai Csere János-díjat vehetett át Balogh Zoltán-
tól, az emberi erőforrások miniszterétől a Zene-
akadémia nagytermében.

 Mint a díjra történő felterjesztők írják, a pe-
dagógia doktoraként vezetői, pedagógiai-szerzői, 
drámapedagógiai és képzőművészeti tevékenysé-
gét magas színvonalon végzi. Személyes példája, 
életútja, hite a legnagyobb ereje.
 Drámapedagógiai és gyermekszínjátszási tö-
rekvései, előadásai nem csak hazai, de nemzet-
közi szinten is sikeresek. Előadója volt az idei, V. 
Neveléstudományi és Szakmódszertani konferen-
ciának, melyet Szlovákiában rendeztek meg jeles 
nemzetközi szakemberek körében.
 Három városban – Vecsésen, Kistarcsán és Mo-
noron – is színházat szervezett. Pedagóguskollégá-
it, egy-egy neves színész mellé, amatőr színjátszó-
kat is megnyerve – a határon túli magyarságnak is 
előadásokat szervezett. (Nagyvárad, Beregszász, 
Losonc, Kassa.)
 Alkotó rajztanárként kötelességének érezte 
a tanulók képzőművészeti érdeklődésének fej-
lesztését. Négy év alatt négy növendéke nyert 
felvételt neves fővárosi szakgimnáziumokba. A 
maga munkáiból szervezett kiállításai hazai te-
lepülések mellett Kölnbe, Tel-Avivba és Zürich-
be is eljutottak.

 Egyik ajánlója, Pogácsás Tibor önkormányza-
ti államtitkár szerint a 46 év szolgálat után nyug-
állományba vonuló Patkós József példakép, akit 
emberi nagysága, vezetői, szakmai kreativitása, a 
pedagógus szakma iránti alázata és elkötelezett-
sége tette azzá.
 Dr. Zsombok László, Monor polgármestere sze-
rint színházi rendezései által felpezsdítette a kul-
turális életet (Vecsésen, Kistarcsán is ezt tette), tu-
datos és következetes vezetői munkája emberi és 
nevelői magatartása éveken át kifogástalan, pél-
daértékű volt.
 Patkós József 1994-es Vecsésre kerülésekor 
heti három óráról – önkormányzati jóváhagyás-
sal – heti 5–7 órára emelte a német nemzetiségi 
órák számát a Falusi Általános Iskolában. Magas 
színvonalon szervezett fellépési lehetőségeket a 
német nemzetiségi művészeti csoportokon kívül 
a történelmi Magyarország sváb művészeinek.
 A Der Wolf und die sieben Geisslein (A farkas 
és a hét kecskegida) című német nyelven előadott 
mesejátékkal falusi tanítványai németországi, ma-
gyar városok mellett a fővárosi Thália Színházban 
is sikert arattak.
 A Vecsési Színház alapító rendezője. Darabjai: 
A. Shaffer: Mesterdetektív, (2001), N. Coward: Vi-
dám kísértet (2003), H. Pinter: A gondnok (2005).
 A Vecsésen eltöltött 12 éves tevékenysége alatt 
három helyi kitüntetést is elnyerő iskolaigazgató 
az aktív pedagógiai tevékenységéből történő visz-
szavonulása alkalmából kapta az Apáczai Csere 
János-díjat. 
 Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy igaz-
gatóságának ideje alatt készült el jelenlegi formá-
jában a Falusi Általános Iskola. Azért, hogy ala-
posabban megismerje a német nemzetiség nyelvét, 
megtanult németül. Mint a fentiekből kiolvasható, 
felpezsdítette az iskola kulturális életét. Számta-
lan – neveléssel kapcsolatos – cikket írt a Vecsési 
Tájékoztató c. helyi újságba. Felkarolta az iskolai 
sportot, különösen a kosárlabdát, a sakkot. Érde-
meit, munkásságát Vecsés Város Önkormányza-
ta, mint azt fentebb említettem, több alkalommal 
elismerte. Távozása nem önszántából történt. Kár 
érte. Új munkahelyein is letette névjegyét. Munká-
jának elismerése az Apáczai Csere János-díj. Mél-
tó befejezése, lezárása pedagógusi munkásságá-
nak. Kívánom, hogy élvezze sokáig a nyugdíjas 
éveket. Amennyire ismerem, erőt gyűjt és újabb 
munkába kezd. Még egyszer gratulálok a díjhoz, 
megérdemelted! Gál István

PORTRÉ

Vannak pillanatok az ember életében, amelyek kitörölhetet-
len nyomot hagynak élete további menetére. Sok ilyen pilla-
nat lehetséges. Egyik ilyen, amikor az ember befejezi aktív 
munkáját és elkezdi élvezni az érte járó jutalmát. A színházi 
előadás végéhez közeledik, a függöny legördül. Búcsúznak 
egymástól a kollégák. A búcsú minősége fontos. Van, akit 37 
év munkaviszony után szabályosan kirúgnak és van, akinek 
a búcsúja csodálatos. Most a csodálatos búcsúról és a búcsú 
alanyáról vetek néhány sort papírra. Nem tagadom, az 
illető személlyel jó barátságot ápolok, mely barátság több 
évtizedre nyúlik vissza.  Mi több, büszke is vagyok rá. Az illető 
személy, akinek méltatásáról a cikk szól: dr. Patkós József.

Laudáció

Dobos Rózsa akvarel képe

Tisztelt Vecsési  
Polgárok  
és Vállalkozók!                    

  Az elmúlt években az  Önök támogatásával 
sikerült létrehozni Vecsés város központjában a 
Megmaradás Emlékparkot, ahol a Székely kapu 
és az 1000 éves szétdarabolt Magyarországgal 
és a felállított 6 szoborral az 1100 éves történel-
mi Magyarországra és aTrianoni békediktátum-
ra emlékeztettük a város lakosságát.
 Az eredetileg tervezett 10 szoborból még a 
következők hiányoznak: Mátyás király; II. Rá-
kóczi Ferenc, Kossuth Lajos és gróf Széchenyi 
István.

 Kérjük mindazon polgártársainkat és Vecsés 
vállalkozóit, akik szívügyüknek tekintik e törté-
nelmi emlékpark befejezését, hogy adományaikat 
juttassák el a Pátria Takarékszövetkezet Vecsési 
szobor: 65100091-11382573-as számlaszámra.
 Azon adakozók nevét, akik legalább 10 000 
Ft-t fizetnek be, nevüket a szobor talapzatán 
megörökítjük.

v. Hompoth Zoltán, Erdélyi Kör elnöke,  
Gál István, Vecsés díszpolgára, 

Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere

dr. Patkós József
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OKTATÁS OKTATÁS

  Május 10-én Varga Mihály és 
Zumpf Anikó szervezésében az And-
rássy iskola tanulói üzemlátogatáson 
jártak a budapesti Magyar Vasúttör-
téneti Parkban. Kísérők: Fábiánné 
Balajti Anikó, Zumpf Anikó, Szaba-
dos Ágnes és Varga Mihály voltak. 
A látogatáson bemutatták a MÁV 
Nosztalgia Kft. dolgozói a 424 247-
es gőzmozdonyt, V42 527-es Leó és 
az M61 001-es Nohab mozdonyát, 

P écelen másodszorra rendez-
tek amatőr gyermekszínját-
szó találkozót a Négyszögle-

tű Kerekerdő Fesztiválon. A Lázár 
Ervinnek tisztelgő színjátszó-találko-
zón iskolánk tanulói a Vacskamati a 
világméretű, nagy, egyetemes csaló 
című mesét vitték színpadra. A Ve-
csési Andrássy Gyula Általános Is-
kola – hagyományaihoz híven – igé-
nyes, színvonalas színdarabbal lépett 
fel, mely elkápráztatta a szakavatott 
zsűrit. Az elnök úgy méltatta az alsó 
tagozatos kisdiákok munkáját, hogy 

„pénzért kellene fellépniük”, olyan 
színvonalas előadást mutattak be. Az 

Í gy tettünk az idei tanév májusában is a 
Grassalkovich iskola hat alsó tagozatos 
osztályával: a 3.a, a 3.b, a 3.c, a 3.d, a 4.a 

és a 4.b, akikkel útra keltünk Nógrád megyé-
be, a Cserhát völgyében található diáktábor-
ba, Szandára.
 Három nagyon kellemes és vidám napot töl-
töttünk itt el, szép környezetben, izgalmas és ér-
dekes programokkal. A programok között sze-
repelt: vadles, vadászati múzeum megtekintése, 
vidám falukutatási vetélkedő, a csipkekészítés 
megismerése, íjászat. Az egyik délután megis-
merhettük a tócsni készítésének fortélyait és a 
kecskesajt készítésének érdekes folyamatát is. A 
gyerekek számára az egyik legnagyobb élmény 
az volt, amikor egy izgalmas túra során felmen-
tünk a szandai vár megmaradt romjaihoz, ahon-

Ismerkedés a vasúttal

Jelenet a mesejátékból

A szandai vár  romjainál

A Grassalkovich iskola alsó 
tagozatos diákjai Szandán

A legendás villanymozdony előtt

alsó tagozatos tanulókból álló szín-
játszó csoportban minden kisiskolás 
korosztály képviseltette magát az első 
osztályosoktól a negyedikesekig. Mu-
tatja, hogy milyen nagy sikere van a 
színjátszásnak az Andrássyban, hogy 
közel negyven gyermek játéka eleve-
nítette meg Lázár Ervin méltán híres 
meséjét, melyben Vacskamati ismét 
tanúságot tesz jószívűségéről, nagy-
lelkűségéről, kedvességéről. Felkészí-
tő tanáruk Némethné Mézes Judit pe-
dagógus volt. A kitűnő szülői háttér, 
a kollégák segítőkész hozzáállása és 
az iskola technikai dolgozóinak ha-
talmas segítsége nélkül mindez nem 

Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek, slagok, 
csatlakozók, szúnyoghálók, lécek. 

Munkaruházat: derekas nadrág, kabát, kertésznadrág, 
rövidnadrág, póló.

facebook.com/BarkacsBarlang
Nyitva hétköznap: 6–17, szombat: 7–13    Tel.: 29/ 742-576

2220 Vecsés, Fő út 214.  Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út és Attila u. kereszteződése)
e-mail: barkacsbarlang@gmail.com

Hirdetés

Amikor elérkezik a jó idő, 
útra kelünk a gyerekekkel, 
hogy megismerjük hazánk 
szép tájait, felfedezzük a 
természet szépségét.

Május 27-én a dobogó legma gasabb foká- 
ra állhattak a Ve csési Andrássy Gyula 
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói.

A péceli amatőr gyermekszínjátszó 
találkozón VECSÉSIEK GYŐZTEK

valósulhatott volna meg. Nagyszerű 
csapat, pedagógusgárda és munka-
társi kör segítette a gyermekek mun-

káját, hogy eredményes, életre szóló 
élményben lehessen részük!  

Mézes Judit

valamint a mozdony és a kocsijavító 
műhelyét. A gyerekek örültek, hogy 
ott lehettek és részt vehettek a be-
mutatón. Vezetőnk Zika Balázs volt. 
Köszönjük a MÁV Nosztalgia Kft. 
vezetőségének és munkatársainak 
a bemutatót. (Schvéd Norbert ügy-
vezető igazgató, Zika Balázs, Fáb-
ry Péter, Ficza László, Janik Zoltán, 
Mata Gyula és Bodnár Attila.) 

Képek: Varga Mihály és Zumpf Anikó

A gőzmozdony  
pilótafülkéjében

nan csodálatos kilátás nyílik a környező hegyek-
re, erdőkre. 
 A tábor udvarán focipálya és röplabdapálya 
várta a gyerekeket, akik sok-sok udvari és sza-
badtéri játékkal, vidám daltanulással múlatták 
a programok közötti szabadidőt.
 Mi, felnőttek is nagyon jól éreztük magunkat, 
látva, hogy kis osztályaink milyen vidáman, jó 
kis közösségként vettek részt a programokon, 
sokat játszottak, élvezték a tábor minden pilla-
natát. A tábor felnőtt tagjai voltak: Mák Klára, 
Magyarné Kárpáti Erzsébet, Vakter Laura, Bögi 
Orsolya, Gáborné Bárány Ágnes, Lángné Szél 
Judit, Zehetmayer Adrienn, Zehetmayer József-
né, Pintér Csilla, Lukács Balázsné, Hirschné Fa-
ragó Tünde és dr. Majorné Kaszper Katalin.
 Köszönjük a tábor megvalósításához kapott 
támogatásokat!
 Reméljük, még a következő tanévekben is lesz 
lehetőségünk arra, hogy ezt a barátságos, kelle-
mes helyet meglátogassuk, szép és érdekes él-
ményekkel gazdagodhassunk!

Gáborné Bárány Ágnes, tanító

A Grassalkovich  
tanulói a Szandavári 
Diáktáborban

ÜNNEPSÉGEK, 
MEGEMLÉ-
KEZÉSEK AZ  
ANDRÁSSYBAN
Azt hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy 
évtizedes hagyománya van az ünnepsé-
gek, megemlékezések rendjének. Az 5. 
osztályosoké a karácsony, a hatodikoso-
ké március 15-e, a hetedikeseké október 
6-a és a legnagyobbak emlékeznek meg 
október 23-áról.
 Mi most hatodikosok vagyunk. Az évfo-
lyamnak három 6. osztálya van, ez közel 80 
gyereket jelent. Tavaly – az akkor még ötö-
dikes osztályfőnökök – arra gondoltak, hogy 
bármilyen műsort kell szervezniük, mind a 
80 gyerek szerepelni fog benne. Az előző év-
ben ez két dal közös eléneklését jelentette a 
karácsonyi műsorban úgy, hogy igyekeztek 
bevonni az összes diákot. Nagyon szépen si-
került, az együtt éneklés csodálatos érzés. 
Idén a majd’ 80 diák egyszerre mondta a 
Szózat első két versszakát, együtt skandál-
ta a Nemzeti dal refrénét. Igen jelentős en-
nek a lélektani és a pedagógiai hatása. Tíz 
szereplő segítségével jelzésértékűen felvil-
lantották a forradalom eseményeit. A mű-
sort magyar tánc színesítette, és a gyerme-
kek szabadkézzel rajzolt plakátja díszítette. 
Külön kuriózum volt, hogy az összes hatodi-
kos diák és osztályfőnökeik – akik egyben a 
műsor összeállítói is voltak – Csorba László-
né (6.b), Pichler Rudolf (6.c) és Veszprémi Klára 
(6.a) egyforma, kézzel varrt kokárdát viselt. Itt 
szeretném megköszönni a „kokárdakészítő” 
szülők segítségét Szalai Anikónak, Zalay Edit-
nek és Pesti Andreának. Az ünnepséget Zo-
rán: Apám hitte című dalának részlete zárta. 
Nem véletlenül. Szövegének üzenetértéke 
volt: az ünnep örömének, jelentőségének 
közvetítése, tudatosítása egyik fontos pe-
dagógiai feladatunk. Másnap, március 15-
én néhány 6.a és 6.b osztályos diák Csorba 
Erika nénivel a városi ünnepségen képvisel-
te iskolánkat. Veszprémi Klára

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket és hálánkat fe-
jezzük ki mindazoknak, akik 
Dobozi Ferencet utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek és osztoztak a csa-
lád fájdalmában. Köszönjük 
a SZIGÜ-INRI Kft. temetkezési 
szolgáltató figyelmes, kegye-
lettel végzett tevékenységét.

A gyászoló család
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HITÉLET

2017. július 1. (szombat)

10:00–11:00  Gyülekező: Vecsés, Epreskert

11:00–11:20  A résztvevőket köszönti: 
Egyházi fővédnök, dr. Huszka Mihály,  
Vecsés város plébánosa. 
Városi fővédnök, Szlahó Csaba,  
Vecsés város polgármestere. 
Zarándok püspök: Shell György. 
Alapító: Madari Gyula, igazgató.

11:20–12:45  Hálaadó szentmise 
Főcelebráns:  
dr. Seregély István ny. egri érsek. 
Koncelebrálnak vele a zarándok- 
latokat szervező és lelkivezető  
püspökök és lelkipásztorok. 

12:45–13:25  Makrovilág-érdemrend kitüntetések  
és köszönő oklevelek átadása, 
Pápai, Magyar himnusz.  
Játssza a Vecsési Hagyományőrző  
Zeneegyesület Fúvószenekara.

13:25–14:00  Ebédszünet, közös ebéd 
a vendéglátó sátornál (Gastroland),  
közben a Vecsési Fúvószenekar játszik.

14:00–14:30  Misebor, magyar bor: pap és borá-
szok kerekasztal beszélgetése, 
Béky Zoltán OBI. ny. főfelügyelőjével.

14:30–15:00  Merénylet II. János Pál pápa ellen 
(Kiszel Mihály atya  
hangképes beszámolója.)

15:00–15:30  Búcsúzik a szentföldi (izraeli)  
IDEGENVEZETŐ LEGENDA:  
Simon Segáli.

15:30–16:00  A ciszterci szerzetes 
Brückner Ákos O.Cist atya  
előadása és zsolozsma vezetése.

16:00–16:30  Szünet

16:30–17:00  Útitársak  
Irgalmas Jézus plébánia ének-zene 
együttesének fellépése.

17:00–18:00  Mesél az alapító  
Madari Gyula és társai.

18:00–19:00  Egyéni találkozók az Utak sátorban: 
szentföldi, római, fatimai, lourdesi, cisz-
terci, magyar és minden zarándok sátra.

19:00–24:00  Vendéglátó sátorban sváb zene 
Rendezi a Kulináris Különlegességek 
Kft., Zenél: a Brunner zenekar.

Megjegyzés:  15:00–16:00: Irgalmasság  
órája az Irgalmas Jézus templomban. 
Vecsési templomok (4) látogatása  
14:00-18:00 óra között.

MAKROVILÁG 30  
– Zarándokok országos 
találkozó programja

H a jól számolom, a Makro vi lágot 
1987-ben alapította. Ekkor 
még masszív kommuniz-

must írtunk. A zarándoklat ál-
lamilag tiltott tevékenység, a 
valuta „szent tehén” volt. Hon-
nan az ötlet? Honnan a bátor-
ság, szembe menni az állami 
akarattal? 
 – A válaszom rém egyszerű, 
Isten erre a feladatra, hivatásra hí-
vott meg, jól felkészített, és én pedig 
teszem a dolgom. Még a kezdet kezdetén 
sem féltem, pedig bármelyik nap elvihetett volna 
a rendőrség, akkor sem estem kétségbe, amikor 
ellenséges, tönkretevő szándékokkal találkoztam, 
és a 30 év alatt egyszer sem jutott eszembe, hogy 
abbahagyjam és jövedelmezőbb munkát vállaljak. 
Ebben a történetben nem is én vagyok a fontos, 
hanem az ember, aki elindul és találkozik Isten-
nel. Munkánknak ez adja meg igazi értékét, hogy 
százezrek tapasztalták meg, hogy az Örökkévaló 
Isten az Úr, aki a föld határait teremtette. Erőt ad 
a fáradtnak, és az erőtlennek megsokasítja erejét, 
ahogy az Izajás könyve 40,28-29-ben olvasható.

– Ez igaz, és nagyon jól hangzik, de hány veszély, 
váratlan esemény leselkedik egy utasra! 
 – Szoktam mondani, hogy az utazás veszélyes 
üzem, ám egy útra többféle gondolkodással el lehet 
indulni. Csak saját magam érdekel, vagy figyelembe 
veszem, hogy társ is ül mellettem a buszon. A zarán-
doklatra igyekvő ember pedig valakivel, Istennel, a 
Szűzanyával, vagy kedvelt szentjével akar találkoz-
ni, és nem porciózza a szolgáltatásokat árgus sze-
mekkel, azaz megértőbb. Persze ez nem azt jelen-
ti, hogy a zarándokot be lehet csapni! Nem! Neki is 
meg kell adni az értékarányos szolgáltatásokat! 30 
éve az a jelmondatunk, hogy bízza magát a meg-
bízhatóra, és bár nem vagyunk tökéletesek, de sen-
ki nem kérte, hogy ezt ne használjuk többé! 

– 30 év alatt tízezrekre rúgnak a céges utak, és 
úgy gondolom, idegenvezetőként is több mint ezer 
úton dolgozott. Melyik volt a legemlékezetesebb 
céges út, és melyik varázsolta el idegenvezető-
ként a legjobban?
 – Hűha! Ez igen fogós kérdés! Azt az érzést nem 
lehet elmondani, amikor a Szentévben 2000-ben a 
Római Nemzeti Zarándoklaton 8000 embert moz-
gattunk Rómában. Vagy rendkívül izgalmas volt az 
1938-as Eucharisztikus Kongresszus 60 éves évfor-
dulóján, ami most 2020-ban újra Magyarországon 

lesz, 400 fővel, két kis hajóval virrasztva bo-
torkáltunk a Dunán éjjel Esztergomba. 

Zuhogó esőben kerülgettük a záto-
nyokat és 3 püspök 2 órát várt ránk, 
hogy szentmisét mondjon nekünk. 
A hajókon természetesen egész 
éjszaka imádkoztunk, és a ha-
jóskapitány barátom azt mond-
ta, te Gyula, téged meg fognak 

verni a vendégek ennyi ima után! 
Ő nem tudta, hogy ez egy koncent-

rált Isten-dicséret. Mondtam, majd fi-
gyeld meg leszálláskor a mosolygós arco-

kat! Maga is elcsodálkozott a boldog embereken. 
 Mint idegenvezető, nekem minden látniva-
ló izgalmas. Azt azért elárulom, hogy a legked-
vesebb utam, zarándoklatom idegenvezetőként, 
lelkivezetőként Rómában tölteni a húsvéti ünne-
peket. Ebben az évben 18-adszorra voltam húsvét-
kor az örök városban. Nagyon szívmelengető, fel-
emelő és kegyelemteli utazás ez. 

– Arcok, történetek, események tömkelege a 30 
év terméke. Legalább ennyi idő kellene mindent 
elmesélni. A cselekvő ember viszont mikor jubi-
leumhoz ér, ösztönszerűen megáll, visszanéz. Ez 
történik július 1-jén szombaton, Vecsésen az Ep-
resben. Erről mit lehet tudni?
 – Ez jubileumi országos találkozó lesz. Nincs 
olyan település Magyarországon, ahonnan ne lett 
volna utasunk és a megélhető keresztény élet gon-
dolata mentén zajlik. Minden lesz, ami emberi. 11 
órakor kezdődik a hálaadó szentmise, főcelebráns 
dr. Seregély István ny. egri érsek, aki zarándoklat-
vezető püspök, paptársaival koncelebrál. Az ün-
nepségen kitüntetéseket adunk át, több mint 30 fő 
megkapja a kiemelkedő zarándokszervezésért és 
lelki vezetésért a Makrovilág ÉRDEMÉRMET, 
majd délután egész napos műsor lesz a színpadon. 
például búcsúzik 40 éves idegenvezetői munkájá-
tól a SZENTFÖLDI IDEGENVEZETŐ LEGEN-
DA, Simon Segáli. Utoljára megríkatja és megne-
vetteti egykori utasait. 20 évig utaztak velünk a 
ciszterci szerzetesek, keresve a Ciszterci gyöke-
reket. Ciszterciek műsora, Mini Borfalu, misebor, 
magyar bor-kerekasztal, irgalmasság órája az Er-
zsébet téri Irgalmasság templomban. Kegytárgy-
árusok, kézművesek kínálják portékáikat. Végül a 
napot vigalommal zárjuk: svábzene a vendéglátó-
sátorban éjfélig. Ingyenes ebédre regisztrálni lehet 
Vecsésen az Erzsébet téri plébánián is.
 Július 1-jén együtt, boldogan, örömben ünne-
peljünk!   Szalontai János

Makrovilág 30
A turizmus az örömszerzés művészete, a zarándokturizmus  
az örömszerzés művészete és a kegyelemközvetítés eszköze 

– tanítja Madari Gyula, a Makrovilág igazgatója 6 éve a győri 
Széchenyi István Egyetem vallási turizmus szakirányon. No, de 
nem csak lassan egy évtizedes tanítás van a háta mögött, hanem 
47 év idegenvezetés és 30 év zarándokutazási irodavezetés.

Jubileumi zarándoktalálkozó Vecsésen
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Evangélikus  
nyári táborok 

Július 10–14. – gyerektábor Badacsonylábdihegyen

Július 17–22. – ifitábor Badacsonylábdihegyen

A badacsonyi táborok részvételi díja 20 ezer forint.  
Jelentkezés: Heinemann Ildikó  +36-20/770-0442

HITÉLET

A 2017-es pünkösdön is komoly 
ünnepet ült a gyülekezet: hat 
felnőtt és tíz gyermek része-

sült konfirmációban, két kisgyermeket 
pedig megkereszteltek. Ezen felül, a 
közösség nagy örömére, ezekre a na-

pokra már a templom felújított részé-
ben tudtak összegyűlni a vecsésiek.
 Hat felnőtt, akik közül többen 
a gyülekezet aktív, szolgáló tagjai 

– énekkari tagok, a gyermekmunkát 
segítő, a templomépítést végző embe-
rek – egyszer csak úgy érezték, hogy 
el akarják kötelezni magukat, többet 
szeretnének foglalkozni Isten dolga-
ival és megerősítést kérnek hitükben. 
Ők maguk így vallottak a konfirmá-
cióra felkészítő oktatásról és magá-
ról a döntésről: 
 „Az Istenhez való közeledés út-
ján eljött az a pillanat, amikor már 
nem elég a tudat, hogy Isten mindig 
velem van. Fontos, hogy én is nyúl-
jak Isten keze felé, megragadjam azt, 
és el nem engedve, immáron elkö-
telezve Isten eszközeként éljem to-
vább életemet.”
 „Az oktatás során sokat változott 
az istenképem. Imáim során a viszo-
nyunk elég egyoldalú volt. Szigorú, 
büntető, atyai istenképem volt. Sokat 
szelídült bennem ez az elképzelés.”
 „A konfirmáció egy ajtó, melyen 
belépve Isten már számít rám. Sze-
retném üzeneteit megismerni és má-
sokhoz is elvinni. Szükségem van rá, 
hogy beszélgessünk Őróla.”
 Heinemann Ildikó az ünnep textu-
sául Illés történetének Hóreb-hegyi 
jelenetét (1Kir 19) választotta. Az Úr 
megszólítja a kétségbe esett, depresz-
sziós prófétát:  – Illés, mit keresel itt? 
A mondat az eredeti szöveg alapján így 
is fordítható: – Illés, most mi lesz? A 
kérdést, ami eredetileg egy nagy, ka-
tartikus élmény után hangzik el, a je-
lenlévők saját élethelyzetükben mind 
feltehetik maguknak, mondta el a lel-
késznő. „Mi lesz most, a konfirmáció 
után? Mi lesz most, a keresztelő után? 

Gyerekek és felnőttek konfirmáltak Vecsésen

A vecsési evangélikus gyülekezet történetének 
számos jelentős eseménye köthető a Szentlélek 
kitöltésének ünnepéhez. 1923-ban pünkösd 
hétfőjén alakult meg a gyülekezet, ’32-
ben ekkor szentelték fel az első templomot, 
három évvel később pedig a harangokat. 

A Hóreben túl 

Mi lesz most, hogy új templomtérben 
vagyunk végre? Hogyan tovább, gyü-
lekezet? Hogyan tovább, lelkésznő?” 
 „Isten közeledik felénk, és a vá-
laszt az Ő halk hangjában halljuk 
meg.” De nem maradhatunk min-
dig a Hóreben. 
 „Nem állhatunk meg, ne érez-
zük befejezettnek a történetünket! 
Ki kell lépnünk a világba, új külde-
tést kapunk, ahogyan Illés is kapott 
és ahogyan Jézus tanítványai is kül-
detést kaptak az első pünkösdön.”
 A felnőttek saját szavaikkal tet-
tek vallást hitükről. „Teremtő Iste-
nem! (…) Tudod, hogy sok mindent 
nem értek még, és a megváltoztat-
hatatlan régi hitvallások olykor nem 
érik el a lelkemet. Sok kérdésem is 
van, amire keresem a választ. Kér-
lek, hogy kérdéseimet és dadogó hit-
vallásomat rendezd el bennem. Add, 
hogy elérjen az Ünnep, a veled való 
találkozás Ünnepe. Mutasd meg, ho-
gyan lehetnek biztos pillérek az éle-
temben a tőled kapott tiszta szavak. 
Alakítsd az én sokszor súlytalan lé-
temet a te súlyos szavaid világához.”
 A 13-14 éves fiatalok konfirmációs 
vizsgaanyagát – Vecsésen már hagyo-
mányos módon – egy színdarab formá-
jában mondják el. Az előadásban az 
egyházat egy hajó szimbolizálja, ami-
nek kapitánya, navigátora, hajóinasa, 
matrózai szólalnak meg az evangéli-
kus teológia alapjait bemutatva most 
érkezett utasuknak – és közönségük-
nek. Az előadásban a gyülekezet ifjú-
sági zenekara működött közre.
 Adja Isten, hogy az Úr asztalá-
hoz először járuló fiatalok és a hitük 
megerősítését kérő idősebbek igazi 
közösségre találjanak a vecsési evan-
gélikusok között.   Koczor Kinga

A konfirmációkor a gyermek- 
és felnőtt-kon firmandusok 
is megerősítik Krisztushoz 

és a református egyházhoz való tar-
tozásukat és erről fogadalmat is tesz-
nek. A konfirmandusok fogadalma 
így hangzott 2017-ben is – Ígérem 
és fogadom, hogy Jézus Krisztus-
nak igaz követője, református ke-
resztyén anyaszentegyházunknak 
egész életemben hűséges, úrvacso-
rával rendszeresen élő, szolgáló és 
áldozatkész tagja leszek.
 Évről évre örülünk, hogy vannak fi-
atalok, akik felelősen készülnek a kon-
firmációra. 2017-től Dömötör Norbert 
nagytiszteletű úr és felesége Dömö-
törné Molnár Krisztina irányításával 
a Heidelbergi Káté (egyik református 
hitvallásunk) és a Kereszt-kérdések so-
rozat alapján törekedtek arra a gyerme-
kek és a felnőttek, hogy legyen egy kis 
ismeretük Istenről, a Bibliáról, éneke-

I dén még több, 47 gyermek várta 
ezt az ünnepélyes alkalmat, ezért 
május 21-én az Óvárosi Plébáni-

án 32 gyermeknek, majd a követke-
ző héten az Irgalmas Jézus Plébáni-
án volt elsőáldozás. 

inkről, református hitelveinkről, s ki-
alakuljon bennük a bizalom Krisztus 
iránt, szeressék egyházukat, s megis-
merjék Vecsés keresztény gyülekeze-
teit is. A gyermek-konfirmandusoknak 
talán ez már egy kicsit könnyebb volt, 
mert ők már többen óvodás koruk-
tól bekapcsolódtak a hittanoktatásba, 
amikor sokkal fogékonyabbak Isten 

dolgaira. Ha valakinél azonban elma-
radt a konfirmáció, felnőtt korban is 
van lehetősége ezt pótolni. Ebben az 
esetben is ugyanúgy felkészülés elő-
zi meg az ünnepi eseményt, amíg az 
újonnan csatlakozó személy a gyüle-
kezetnek úrvacsorázó tagjává válhat.
 2017-ben 10 gyermek, név sze-
rint: Katona Alexandra, Fagyal Ni-

 Áldott nap volt május 28. Egy-
házközségünkből 15 kisgyerek já-
rult először szentáldozáshoz. Az 
ünnepi szentmisét dr. Huszka Mi-
hály atya celebrálta, aki a prédi-
kációban szeretetteljes üzenetet 

helyezett a gyerekek és minden 
résztvevő szívére. Lédeczi Dénes 
atya ausztráliai szolgálatának sza-
badságát töltötte nálunk, több al-
kalommal segítette a gyerekek fel-
készülését, és mindenki örömére 

Konfirmáció a vecsési  
református gyülekezetben

Elsőáldozás a római  
katolikus egyháznál

A konfirmáció latin eredetű szó, annyit tesz: megerősítés – a Szentlélek 
erősíti meg ébredő hitünket. Ez a Vecsési Református Gyülekezet remény-
sége is. Minden esztendő pünkösdjén Krisztusba vetett hittel hisszük, 
hogy Isten az Ő Lelke által a fiatalokban hitet ébreszt és megerősíti azt. 

A tavalyi évben a Vecsés-Óvárosi Plébánia és az Irgalmas Jézus Plébá-
nia gyermekei együtt járulhattak szentáldozáshoz. Akkor összesen 40 
gyermek készült erre a nagy alkalomra, hogy életükben először ün-
nepélyes alkalommal vegyék magukhoz az Úr Jézust a Szentostyában. 

koletta, Torma György, Agbo Hilary, 
Nagy Boglárka, Romhányi Petra, 
Csog Anita, Simon Anikó, Vatai 
Mercédesz, Kovács Péter és hat 
felnőtt, név szerint: Csicsai Lász-
ló, Bauchné Szabó Krisztina, Ba-
ranyi Bernadett, Balázsné Szivák 
Nikoletta, Egedi Krisztina és Dan-
kó Stefánia konfirmált. A felnőttek 
közül öten a keresztség sákramen-
tumában is részesültek.
 A konfirmandusok előbb a gyü-
lekezet lelkésze és gondnoka előtt 
bizonyították felkészültségüket, 
majd Krisztus mennybemenetelé-
nek ünnepén, áldozócsütörtök este 
a gyülekezet előtt tettek bizonysá-
got ismereteikről a Heidelbergi Káté 
kérdés-feleleteiből. Aztán követke-
zett a pünkösd előtti vasárnap, ami-
kor sor került a fogadalomtételre és 
a konfirmandusok megáldására. Ezt 
követően pünkösd ünnepén először 
élhettek a gyermek- és felnőttkorú 
konfirmandusok a látható Igével, 
vagyis együtt részesülhettek a gyü-
lekezet többi tagjával az úrvacsora 
sákramentumában.
 Mennyei Atyánk adja meg Lelke 
által, hogy a konfirmandusok való-
ban megváltónk, Jézus Krisztus oda-
adó követőivé váljanak és református 
egyházunk hűséges tagjaivá!  Így le-
gyen a 2017-ben konfirmált vecsési 
gyermekek és felnőttek életében is! 
 Soli Deo Gloria! Egyedül Istené 
a dicsőség!

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró

az elsőáldozási szentmisén is ve-
lünk volt. Plébániánk énekkara és 
zenészei csodálatos és érzékeny 
énekekkel, zenével kísérték végig 
a szertartást, hogy mindannyiunk 
számára felemelő, megható, ugyan-
akkor családias és nagyon meghitt 
esemény legyen. Ünnep volt ez a 
nap, nemcsak annak a 15 család-
nak, akiknek gyermekei egy hosz-
szú felkészülési időszak végére 
értek, hanem az egész egyházköz-
ségünk számára is. Ahogy Frics 
Zoltán, a plébánia vezetője fogal-
mazott: az elsőáldozás nem vala-
minek a vége, hanem egy hosszú út 
kezdete. Szeretettel kívánjuk min-
den elsőáldozó kisgyereknek, hogy 
megszámlálhatatlanul sokszor já-
ruljanak életük során az oltár elé, 
és éljenek szeretetteljes, tiszta éle-
tet. A szülők nevében még egyszer 
köszönetet mondok a felkészíté-
sért a hitoktatóknak (Frics Zoltán-
né Szilvi, Koncsikné Szilvay Anna, 
Strohmayer Jánosné), Frics Zoltán 
plébániavezető diakónusnak, Misi 
atyának és Dénes atyának és min-
den kedves testvérünknek, akik 
egész évben imával kísérték vé-
gig a gyerekeinket.

Stelczerné Szunyogh Kata

Konfirmandusaink fogadalomtétele

Felnőttek konfirmációja

Elsőáldozók az Irgalmas Jézus Plébánián Óvárosi plébánián 32-en áldoztak
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Utánpótlás
Kézilabda – női

 Június 8. és június 11. között rendezték meg a 
CAIO 4*-os Világkupa-pontszerző versenyt a fran-
ciaországi Saumurben, ahol Dobrovitz József és ifj. 
Dobrovitz József is rajthoz állt.

 Befejeződtek a bajnokságok. Pest megyei gye-
rekbajnokságban a 9-12 évesek korcsoportjában 
indult játékosaink: Zelei Szabolcs, Balogh Zsolt, 
Tóth Balázs és Oláh Barnabás. A hat csapatból a 
negyedik helyen végeztek. A 13-16 évesek kor-
csoport játékosai: Maruzsi Máté, Fazekas Kris-
tóf, Mátéfi Alex és Tóth Balázs. Ők az öt csapat-
ból az ötödik helyen végeztek. Felnőtt NBIII-as 
csapat: Spengler György, Urbán László, Hege-
dűs Tamás és Herceg Attila a kilencedik helyen 
végzett. Sajnálatos sportbaleset miatt Attila nem 
tudott játszani az őszi fordulóban, így a csapat 
csak három játékossal állt ki ellenfeleivel. De hál' 
istennek meggyógyult. A következő bajnokság-
ban biztosan jobb eredmény születik. A Pest me-
gyei bajnokságban indított csapatunk megnyer-
te a bajnokságot. Tizenkét csapat ellen küzdöttek 
az aranyért. A csapat játékosai: Szakács Szilárd, 
ifj. Szarka Béla, Nagy Zsombor, Mezei László és 
Nedolai Edit. Nagyon örülünk, mert sok év után 
újra bajnokságot nyert a Vecsés SE asztalitenisz 
szakosztálya. Nedolai Edit

  Hatalmas sikert könyvelhet el a vecsési kézi-
labdautánpótlás-nevelés. A 2002-2004-es korosz-
tályban induló Vecsési Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola 7-8. osztályos tanulói az üllői országos 
elődöntőn két győzelmet aratva az 1. helyen vé-
geztek. Legyőzték  30-15-re Csorvás csapatát, 
majd a nagy esélyesnek tartott Székesfehérvárt 
verték nagyon szoros meccsen 29-26-ra. Így ju-
tottak be  a debreceni négynapos diákolimpia or-
szágos döntőjébe, amit június 21 és 25. között ren-
deznek a civis városban. Gratulálunk! Felkészítő 
testnevelő tanár: Kabai Gabriella. Edző: Csenki 
Judit. Kézlabda Szakosztály

Csurgó KK U23–Vecsés SE ÉL TEAM 34-
23 (14-10)
Gólszerzők: Halász 6, Győrfi 5, Varga J. 3, Kö-
kény 2, Simányi 2, Wieszt 2, Fiar 1, Auer 1, An-
tal L. 1
 Junior találkozó nem volt.
 Adósak vagyunk a NEKA–VSE 30-30 ered-
ménnyel végződött találkozó gólszerzőivel. Ezt 

 A négyesfogatok 15 indulója közül 43,30 pont-
tal az amerikai Chester Weber nyerte a díjhaj-
tást, ifj. Dobrovitz József 58,52 ponttal a hatodik, 
Dobrovitz József 65,31 ponttal pedig a 11. helyen 
végzett. Maratonon a Fábiánsebestyénben is győz-
tes svájci Jérôme Voutaz volt a leggyorsabb, a hol-
land Koos de Ronde szerezte meg a második helyet, 
és tőle alig lemaradva ifj. Dobrovitz József végzett 
a harmadik – Dobrovitz József a negyedik helyen. 
Az akadályhajtást alapidőn belüli hibátlan pályával 
a holland Bram Chardon nyerte, Dobrovitz József 
hat hibaponttal hatodik lett, ifj. Dobrovitz József 
pedig 12 hibaponttal és alapidő-túllépéssel végül 
a 11. helyen zárta a versenyszámot.
 Az összetett egyénit a holland Koos de Ronde 
nyerte, megelőzve az amerikai Chester Webert és 

a svájci Jérôme Voutazt. 
Ifj. Dobrovitz József a 
hatodik, Dobrovitz Jó-
zsef a hetedik helyen fe-
jezte be a versenyt. A 
csapatversenyben pe-
dig az aranyérmes hol-
land csapat mögött – a 
franciákat és a svájcia-
kat megelőzve – a ma-
gyar csapat (a két vecsé-
si) a dobogó második 
fokára állhatott fel.
 fogathírek

Csapatezüst  
Világkupa  
versenyen

Eredményes  
szezont zártak a 
pingpongosaink

 Bajnokságot nyerni minden szinten nagy örö-
möt jelent. Egy megyei bajnokság megnyeré-
se azért értékes, mert kilépést jelent a nemzeti 
bajnokságok színtere felé. Vecsés 1967-ben, ke-
reken 50 évvel ezelőtt nyert bajnokságot a me-
gyében. Utána két évvel az NBIII-ban sikerült a 
másik bravúr, a csapat ezen a szinten is bajnok-
ságot nyert.  Aztán lejtmenet, és nagyon hosszú 
ideig csend honolt a helyi fociéletben. 1998 ta-
vaszán erősen vitatható módon kiestünk a me-
gye I-ből és a II. osztályban folytattuk. Köz-
ben óvás folytán igazat adtak Vecsésnek, és az 
a döntés született, hogy függetlenül a megye II-
ben elért eredménytől, a következő szezont újra 
a megye I-ben játszhatja a VFC. Pintér Ferenc 
elnök és Gyimesi László játékos-edző csapat-
építésre használta ki a szezont – bár klasszisok 
is játszottak nálunk: Sallai, Kovács Kálmán és 
Törőcsik – mégis az áttörést az hozta, hogy Roik, 
Czipper, a két Tyukodi idekerült. Majd nyáron 
jött Bereczki Péter, Koszta János, a válogatott 
kapus, Kiss András és mások. Végig versenyben 
voltunk, de nem sikerült. A rivális Pilisvörösvár 
itt, Vecsésen a 88. percben rúgott góllal nyert és 
övék lett a bajnoki arany. 
 Az elkeseredés helyett újabb építés következett, 
már Csima György edzővel, a brazil Jeffersonnal a 
csatársorban és Horváth Dezsővel a kapuban. Ek-
kor 18 csapatos volt az osztály, és Veresegyház volt 
a nemes ellenfél, akinek kapusa Koszta lett idő-
közben. A 33. fordulóban mentünk Veresegyhá-
zára ötpontos előnnyel, vagyis a döntetlen is elég 
volt az aranyhoz. Roik két góljával biztosan vezet-
tünk, amikor két jól eltalált lövéssel egyenlítettek 
a hazaiak, de a 2-2 nekünk bajnokságot jelentett! 
(1. VFC 34 27 3 2 107- 27 86; Roik 36 góllal gólki-
rály lett, mögötte Jefferson végzett 26 góllal.) Az 
utolsó Tököl elleni meccs után (4-4) hintóval vit-
ték fel a játékosokat a Városháza elé (akkor lettünk 
város!), ahol a város vezetése fogadta a csapatot, és 
az ünneplés reggelig tartott.
 Amit érdemes megemlíteni – messze nem az 
ünneprontás szándékával –, hogy utána a profi 
II. osztályig menetelt a VFC, de közben bajno-
ki címet nem sikerült nyerni! Jó helyezések és 
átszervezések következtében jutottunk a profi 
világba, ahol évekig masszív középcsapat vol-
tunk. Hogy most mi történik, azt eldönti a jövő…

SPORTSPORT

Pest Megye I. osztály
Labdarúgás

A Vecsés FC fel-
jutott az NBIII-ba

Szebb tavaszt  
reméltünk…

Diákolimpia 
döntőjébe jutot-
tak a vecsési ké-
zilabdás lányok

A jó hajrá  
elmaradt, de 
a junior bronz 
szépen csillog

28. forduló 2017. május 20.
Vecsési FC–Tököli VSK 1-1 (0-1)
Gólszerző: Csiszár R.(63')
 Gendur László: „A bajnokság legdurvább csa-
pata elleni mérkőzésre készültünk, ez sajnos be is 
igazolódott. Rendkívül alattomos és durva csapat-
tal találtuk szembe magunkat. Ezt még az is te-
tézte, hogy egy nagyon gyenge napot kifogó já-
tékvezető hölgyet kaptunk, aki három 100%-os 
11-est nem adott meg nekünk, és a gyengekezű-
sége miatt a két csapat össze-vissza rugdosta egy-
mást. Molnár Zoltánt kiállította, aki vérző fejjel 
jött le a pályáról. Mindezek ellenére gólokkal kel-
lett volna megnyernünk a mérkőzést."

29. forduló 2017. május 28.
Pilisszentiván SE–Vecsési FC 0-6 (0-5)
Gólszerzők: Tóth Attila (4', 13', 38'), Csiszár Ri-
chárd (19'), Borsi Márton (23'), Csatlós Ádám (71')
 Gendur László: „Már bajnokcsapatként men-
tünk Pilisszentivánra, de a játékosoknak felhív-
tam a figyelmét, hogy függetlenítsék magukat at-
tól, hogy az utolsó helyezett csapathoz megyünk, 
teljes odaadással és maximális komolysággal játsz-
szák végig a mérkőzést! Nagyon nagy dicséret a 
fiúknak, hogy végig hajtották a mérkőzést és gól-
záporos győzelmet arattunk. Gratulálok a csapa-
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Fogathajtás

Asztalitenisz

NBI/B Nyugati csoport

NBII Déli csoport

Kézilabda – férfi

Kézilabda – női

Vecsés SE JUSEC–EURONOVEX USE 25-
29 (12-18)
Gólszerzők: Borkowska 7, Németh T. 4, Tóth T. 4, 
Balázs 3, Bocskai 2, Haris 2, Simkó A. 2, Major 1

most pótoljuk: Munkácsi 6, Győrfi 4, Kiss dr. 4, 
Kökény 4, Varga J. 4, Simányi 4, Fiar 3, Antal 
L. 1.
 A felnőttek mérsékelt tavaszt produkáltak és 
jelentősen elmaradtak a vezetés által várt 5. he-
lyezéstől. A bajnokságot 10 pont előnnyel a Da-
bas szerezte meg. További sorrend: Győr, PLER, 
Telekom Veszprém U23. 9. VSE 26 12 2 12 715-
703 26.
 Legjobb gólszerzőink: 117 Simányi, 99 Kö-
kény, 90 Győrfi, 84 Munkácsi, 81 Varga J., 72 
Antal L.
 Juniorjaink 4 ponttal az utolsó helyen végez-
tek. Többször elmondtuk, nagyon fiatal a gárda, 
most még erős volt a mezőny is, de folyamatos 
javulás várható tőlük. Legjobb gólszerző Far-
kas Sándor volt, aki a csoport gólvágói között 
7. lett a 22 meccsen szerzett 122 góljával.

 A bajnokságot Gyömrő csapata nyerte Tököl és 
Inárcs-Örkény előtt. Nem sikerült előrébb lépni, a 
9. helyen zártuk a bajnokságot.
 9. VSE 20 7 1 12 493-490 15
 Legjobb gólszerzők: 88: Borkowska (csak ta-
vasszal játszott és 10 meccsen érte el ezt a sok gólt, 
átlaga a legjobb a csoportban!) 64: Pomozi (ő csak 
ősszel játszott, 11 mérkőzésen), 58: Bocskai.
 A juniorok teljesítménye az, amivel elégedet-
tek lehetünk. Végig az élmezőnyben küzdöttek és 
megérdemelten szerezték meg a harmadik helye-
zést. A bronzérem nagyon szépen csillog, egyik-
másik játékos már a felnőtteknél is bemutatkozott, 
de Sirály Ferenc edző szerint még sok van a csa-
patban, és vannak kifejezetten tehetséges játéko-
sok. A többségük még évekig junior korú lesz.
 A teljes mezőny legjobb gólszerzői között két 
vecsésit is találunk. Harmadik lett 155 góllal Tí-
már Flóra és ötödik lett a 15 éves Pasqualetti Tí-
mea 129 találattal. szajan

Pest megyei I. osztály 2016/2017. szezon végeredménye

M Gy D V Gk P
1. Vecsés FC 30 21 7 2 50 70
2. Gödöllői SK 30 18 9 3 37 63
3. Tura VSK 30 18 7 5 34 61
4. Viadukt SE 30 16 5 9 27 53
5. Pilisi LK 30 16 4 10 17 52
6. FC Dabas 30 12 10 8 5 46
7. Taksony SE 30 13 5 12 8 44
8. Nagykáta SE 30 11 8 11 9 41
9. Tápiószecső FC 30 12 4 14 -12 40

10. Maglódi TC 30 11 6 13 -15 39
11. Kisnémedi MSE 30 9 8 13 -11 34
12. Tököl VSK 30 7 11 12 -11 32
13. Nagykőrösi KFC 30 8 6 16 -24 30
14. Százhalombatta 30 5 7 18 -27 22
15. Halásztelek FC 30 6 6 18 -22 17

tomnak az egész éves teljesítményéhez, valamint 
a négy éve várva várt bajnoki címhez!"

30. forduló 2017. június 04.
Vecsési FC–Kisnémedi MSE 3-2 (1-1)
Gólszerző: Tóth Attila 3 (38’, 70’, 86’)
 Csapatunk már bajnokként igyekezett nem elron-
tani a hazai drukkerek örömét. Az ellenfél soraiban 
több volt vecsési játékos szerepelt – Máj, Hungler, 
Faragó, Kovács stb. – akik nem adták olcsón a bő-
rüket. Szép játék folyt a pályán, a vendégek kapusa 
többször védett nagy bravúrral. A hajrában Borsi 
hozta helyzetbe Tóth Attilát, aki megszerezte a ve-
zetést. Két perc múlva szép adogatás után egyen-
lítettek a vendégek. Ugyanez volt a forgatókönyv 
fordulás után, de a befejezés előtt ügyes játék után 
Tóth Attila teljesítette a mesterhármas követelmé-
nyét, és sikerült a győzelmet megszerezni, hogy 
azután felhőtlenül zúgjon a „bajnokcsapat” kiáltás. 
 A lefújást pezsgőfürdő követte, majd a játéko-
sok lepacsiztak a közönséggel, majd az MLSZ 
versenybizottsága képviselője és Szlahó Csaba 
polgármester adta át az érmeket és bajnoki ser-
leget a játékosoknak. Szép pillanat volt, amikor 
Gendur László Vincze Gáborral közösen vette 
át az érmet. Vincze Gábor idény közben adta át 
a szakmai vezetést Gendúr Lászlónak. Megtisz-
telte az ünnepi eseményt Détári Lajos, Szurgent 
Lajos és még sokan mások. A klubvezetés ven-
dégül látta a jelenlévő közönséget is egy bogrács-
étel erejéig, így a drukkerek együtt ünnepelhet-
tek a játékosokkal és a vezetőkkel.

Czibolya Zoltán elnök:
– Jelen pillanatban nem sok mindenről tudok be-
számolni. Az örömteli, hogy osztályozó nélkül 
sikerült felkerülni az NBIII-ba. Szerintem az 
elmúlt évek teljesítményei alapján meg is érde-
meltük. A játékosok pihenőn vannak, július 3-án 
kezdődik a felkészülés. Sem az új edző szemé-
lyéről, sem új játékos érkezéséről nem érdemes 
még beszélni mert korai lenne. Tárgyalásban va-
gyunk, erősítenünk kell, de a keret java megfelel 
a magasabb osztály követelményeinek. Csoport-
beosztás még az osztályozók miatt nem készült, 
de lesznek távolabbi helyek, amik megnövelik a 
költségvetésünket. A bajnokság augusztus 12-én 
kezdődik. szajan

 2017. május 17-20-án rendezték meg Cseh-
országban, Prága mellett a XI. S.K.I.F. Euró-

Vecsési bronz 
az Eb-n!

Karate pa-bajnokságát. A kontinensviadalon 24 ország 
közel 700 karatékája mérettette meg magát min-
den korosztályban. Magyarország 42 verseny-
zővel vett részt az eseményen. Vecsést Fridrich 
György és Gebri György képviselte, mint ver-
senyző és bíró. A magyar csapat nagyon jó 
eredményt ért el, 6 aranyéremmel, 2 ezüst- és 
5 bronzéremmel büszkélkedhet. Fridrich Mas-
ter-kategóriában a dobogó harmadik fokára áll-
hatott és bronzéremmel gyarapította a magyar 
csapat eredménytáblázatát.

„OSS”szakosztály vezetőségeFridrich György
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Extra minőségű, géppel fejt
HÁZI KECSKETEJ KAPHATÓ

Vecsésen!

440 Ft/L

Minden nap friss kecsketej!
Előrendelést felveszünk

06 30/374 29 28

Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 1.

www.szepsegesegeszsegshop.hu

facebook.com/illatszervecses

Kerkay Edit 
kozmetikus: 

+36 20 352 92 84
Üzlet: 

+ 36 20 956 82 15

Nyitvatartás
H-P: 8-18 

Szombat: 8-13

Fodrászati és kozmetikai anyagok

é
ééMukörmös kellékek

Vegyi áruPapíráru

Ékszerek

ILLATSZER 
SZÉPSÉG és EGÉSZSÉG

Hirdetés

H ogyan hatnak a bőrbe jutó 
sugarak?
 – A bőrben lévő elő-

vitaminokat a napsugarak 
aktiválják, ezzel fokoz-
zák a szervezet el-
lenálló-képességét. 
Javul a zsíros, prob-
lémás bőrök állapo-
ta is, mert a meleg 
hatására a faggyú 
intenzívebben távo-
zik, és normálállapot 
kezd kialakulni. Foko-
zódik a bőr tápanyagellá-
tása, oxigénfelvétele is.
 A nyári időszakra jellemző, 
hogy kitágulnak a bőr vérerei, nő a 
hőleadás, a bőr erőteljesebben zsíro-
sodik és verejtékezik, ezért az izzadt 
bőrre jobban tapad a por, a szennye-
ződés és a kórokozók. Ebben az idő-

GYEREKEK
A kecsketej vitamin- és ásványi 
anyag tartalma nagyon hasonló az 
anyatejéhez (a tejtermékek erősen 
savasító hatása alól is az anyatejen 
kívül egyedül a kecsketej kivétel), 
magas kalciumtartalma erősíti az 
izmokat és a csontozatot, gyorsít-
ja a gyerek kognitív fejlődését, ám 
itthon mégis csak egyéves kor után 
javasolják a fogyasztását. A kecs-
ketej a kisebb zsírmolekuláinak kö-
szönhetően könnyebben emészthető, 
mint a tehéntej, illetve fehérjetartal-
ma is kisebb, így akár tejallergiások, 
tehéntej-cukorra érzékenyek is fo-
gyaszthatják. 

szakban sűrűbben kell tisztálkodni. 
Ahhoz, hogy egyenletesen tudjunk 

barnulni, el kell távolítani 
az elhalt hámsejteket is, 

ezért érdemes nyá-
ron hetente leg-
alább egyszer, 
de nem közvet-
lenül a napozás 

előtt átradírozni a teljes testünket, 
amely a bőr oxigénellátását is javítja.
 
– Nyáron is segíthet a szolárium?
 – Igen, a szoláriumozással is elő-
készíthetjük bőrünket és megalapoz-
hatjuk bőrünk alapszínét akár nyáron 
is. Természetesen ugyanúgy igénybe 
kell venni a szoláriumozáshoz hasz-

nálatos krémet. A hozzászoktatás na-
gyon fontos, többször kevés perccel 
kezdjünk, és csak utána emeljük az 
időtartamot lépésről lépésre.

– Mekkora faktorú krémet hasz-
náljunk?
 – Minél világosabb valakinek a 
bőre, szeplős vagy foltos, sok anya-
jegy található rajta, annál magasabb 
faktorszámú fényvédőt használjon. A 
napozás megkezdése előtt minimum 
fél órával kenjük fel az első réteg na-
pozó krémet és 1,5-2 óránként ismé-
teljük meg a leégés elkerülése végett.

– Napozás után fontos az utóápolás!
 – A fényvédelmen kívül bőrünk 
víztartalmának megóvására figyel-
jünk, hidratáló krémek, testápolók 
rendszeres használatával. A kifeje-
zetten napozás utáni készítmények 
pedig a már megszerzett barnaságot 
is segítenek megtartani. Ne felejtsük 
el, hogy a nedvességet a szervezet-
ben is pótolnunk kell, sok folyadék-
bevitellel.

– Napozzuk ki magunkból a de-
pressziót is!
 – Agyunk szerotoninszintjét is 
növeli a napozás, amely egy alvást 
elősegítő, lazító, hangulatjavító, fáj-
dalomcsillapító, nyugtató, motivá-
ló hatású hormon, egyes kutatások 
szerint még a szénhidrát-éhséget is 
csillapítja. Érdemes hát rendszere-
sen időt tölteni a szabad ég alatt, a 
megfelelő óvintézkedések mellett 
bátran élvezhetjük a napozás jóté-
kony hatásait. (X)

EGÉSZSÉG
Antioxidáns hatású koenzim Q10 tar-
talma miatt csökkenti a rák kialaku-
lásának esélyét, megelőzhető vele a 
csontritkulás, a pajzsmirigybetegség-
gel küzdőknek is hatásos, erősíti az 
immunrendszert és az idegrendszert 
is. Rengeteg vitamin, telítetlen zsír-
sav található benne, gyorsítja a be-
tegségek utáni felépülést. Magyar-
országon már 1645-ben használták 
egészségügyi célra: kecskefarmot te-
lepítettek egy tüdőszanatórium mel-
lé, és kecsketej-kúrát alkalmaztak a 
betegeken. Kevésbé okoz nyákterme-
lést, így a gyomorfekélyesek is eny-
híthetik vele panaszaikat.

REKLÁM REKLÁM

NAPOZÁS 
büntetlenül
Beköszöntött a nyár, elérkezett a nyara- 
lások és ezzel együtt a napozások ideje is.  
A napfény az egész szervezetre jótéko- 
nyan hat, ám kizárólag abban az eset- 
ben, ha megteremtjük a legoptimálisabb  
körülményeket ahhoz, hogy ne okozzon 
károsodást bőrünkön. Az egészséges
napozásról bőrápolási szakértőn- 
ket, Kerkay Edit kozmetikust  
(Hóvirág Kozmetika) kérdeztük.

•  2008-ban a Városi Műjég-
pályán megdöntötték a vá-
rosi napozás világrekordját 
(1800 fő),

•  a napozás függőséget is 
okozhat, mert endorfinokat 
szabadít fel, fokozza öröm-
érzetünket,

•  a Béta-karotin-tartalmú nö-
vények (rebarbara, sárgaré-
pa, paraj, kelkáposzta, sár-
gadinnye és a kajszibarack) 
fogyasztása segíti a bőr ter-
mészetes barnaságának el-
érését, 

•  az E-vitamin (búzacsíraolaj, 
olívaolaj, napraforgóolaj, 
tökmagolaj, kukoricaolaj, 
lenmagolaj) védi a bőrt a ko-
rai öregedéstől, erősíti a kör-
möket, a hajszálakat.

•  enyhíti a náthás tüneteket,

•  megszünteti az alvászavart,

•  D-vitamin képződik a szer-
vezetünkben (serkenti a 
sejttermelést, erősíti a cson-
tokat, csökkenti az érelme-
szesedés folyamatát, javít-
hatja a hallást, megállíthatja 
a hajhullást, szabályozza a 
vércukorszintet, segít a rák 
megelőzésében, erősíti az 
immunrendszert stb.).

Érdekességek  
a napozásról

A napozás  
jótékony  
hatásai:

Kerkay Edit  
kozmetikus

Kecsketej – a folyékony jótékony

Sokan aranyosnak és viccesnek találjuk a mekegő 
kis patást, ám a belőle fejhető tej fogyasztása 
az emberi szervezet számára sok-sok előnnyel 
jár. Nem csak a betegségek megelőzésében, ha-
nem a már kialakult problémák kezelésében is 
számíthatunk a kecsketejre. Horváth-Péva Szilvia, 
a vecsési kecskefarm tulajdonosának segítségével 
összeszedtük, mi mindenre is jó a fehér itóka.

 Az allergiások is fellélegezhetnek 
(végre!), hiszen a kecske lelegeli az al-
lergiát kiváltó növények nagy részét 
(pl.: parlagfű), a polleneket átalakít-
ja, de nem szünteti meg teljesen, így 
az a kecsketejbe is bekerül és a fo-
gyasztóban védelmi rendszert alakít 
ki a gyomnövényekkel szemben. Sú-
lyos allergia esetén orvossal egyeztes-
sük a mennyiséget mindenképpen.  

SZÉPSÉGMEGŐRZÉS
A kecsketej a bőrt is táplálja, ezért 
borogatásként alkalmas ekcéma, pik-
kelysömör, pattanások kezelésére is, 

arclemosóként, vagy a fürdővízben 
alkalmazva a bőrt tisztítja, ápolja. 
 A fogyókúrázók is beilleszthe-
tik étrendjükbe, mert a kecsketejet 
a szervezet könnyen lebontja, hi-
szen olyan enzimek találhatók ben-
ne, amik az emésztést segítik. Gaz-
dagon táplál, rengeteg kalciumot is 
tartalmaz, ami szükséges a termé-
szetes zsíranyagcsere-folyamathoz. 
 Érdemes megkóstolni, kipróbál-
ni a kecsketejet (felforralni szüksé-
ges!) annak, aki még nem tette. Nem 
vitatható, hogy rendszeres fogyasz-
tása jótékonyan hat ránk. Egészsé-
günkre!  (X)
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REKLÁM

Cím: Moci Shop 2220 Vecsés, Miklós u.6. 
(Az Önkormányzat mellett a Piactérnél)

mocishop@gmail.com
simson.boltaneten.hu 

+36 29 350 350 +36 30 954 87 31

10 éves tapasztalat 

szakmai tanácsadás

kenőanyagok, szűrők, gyertyák

új kerékpárok
teljes körű szervizelés rövid határidővel

alkatrészek széles választékban raktárról

Kerékpár és motorkerékpár 
szaküzlet

E zzel a járművel is a legfon-
tosabb a biztonságos meg-
állás!

A fék életet menthet, ez a legkritiku-
sabb pontja a biciklinek. Kontrás bi-
cikliknél fontos a megfelelő beállítás, 
bovdenes fékeknél az elvékonyodott 
fékpofa intő jel lehet, érdemes szer-

Biztonsággal két keréken
A májustól ránk köszöntött jó időben sokan napi szinten használjuk 
ke rék párjainkat, azonban nem árt a megfelelő karbantartásra is 
odafigyelni, hi szen így tudunk csak biztonságosan közlekedni. 
De mit is kell figyelni, hogyan lehet a legoptimálisabban 
felszerelni biciklijeinket? Kérdéseikkel Gulyás Ferencet, a 
vecsési Moci Shop műszaki szakértőjét kerestük meg.

vizbe vinni, beállítani vagy cserélni, 
csekély összegbe kerül mindkettő. 

– A gumikat sokan hanyagul ke-
zelik, pedig ez is nagy bajt okoz-
hat! Mire kell odafigyelni?
 – Ha a gumi kirepedezett, még 
nem biztos, hogy rossz, ez alsókate-
góriás gumiknál gyakran előfordul, 
de ettől még biztonságosan használ-
hatóak. Oldalirányú lógás is rendsze-
res tünete a szervizbe hozott kerék-
pároknak, állítással elkerülhetjük a 
tengelykopást. Ha viszont a vászon 
kilátszik, dudorodik, akkor érdemes 
cserélni. A jelenleg forgalmazott gu-
mik cseréjekor a régi „csavarhúzós” 
megoldással előfordulhat sérülés, 
pár száz forintért egy szakember 
szakszerűen felteszi és megkímél 

minket a hosszas 
próbálkozástól.

– A KRESZ előírja a ke-
rékpárok megfelelő kivilágítását 
is. Látni és látszani – ezt hogyan 
lehet praktikusan megoldani?
 – Egy-egy villogó led bőven ele-
gendő előre és hátra a jó láthatóság ér-
dekében. Városon belül a kivilágítá-
soknak köszönhetően nem feltétlenül 
szükségesek a nagy fényerejű útvilá-
gító lámpák. Oldalirányú láthatóság 
miatt két-két prizma javallott a kül-
lőkre is.

– A kerékpárok hosszabb távon 
kényelmetlen járművek. Megfe-
lelő nyereggel azonban komfor-
tosabb lehet a bicikli is! 

 – A jól megválasztott nyereg 
nem csak a komfort miatt fontos, 
hiszen a kényelmetlen ülés elvonja 
a figyelmünket a közlekedésről, ér-

demes hát az alkatunknak meg-
felelő nyerget használni. 

– A kerékpárhoz 
nem kell jogosít-
vány, így gyakran 
csak az ösztöne-
inkre hallgatva 
tekerünk. Mire 
figyeljünk?

 – A közlekedési 
kultúra is nagyon fon-

tos, mert jól karbantartott 
kerékpárral is okozhatunk bal-

esetet, ha nem tartjuk be a KRESZ 
szabályait. Figyeljünk hát jobban a 
kereszteződéseknél, ne kényszerít-
sük autós társainkat fékezésre a ki-
kanyarodásunkkal, és a gyalogo-
sokat se zavarjuk a nekik kijelölt 
járdaszakaszokon.
 Aki pedig nem használja, annak 
is érdemes a mindennapok részévé 
tennie, Vecsés kiválóan alkalmas 
a biciklisközlekedésre, legyen szó 
családi kikapcsolódásról vagy helyi 
ügyintézésekről. Egészséges, gyors, 
olcsó a karbantartása és a léleknek 
is jót tesz napi néhány perc drótsza-
marazás. Nyeregre fel! (X)

Hirdetés

M
azsola

KUPON OLDAL

Keresse a vecsési
  AJÁNLATOKAT!

KUPONOLDAL

-50% -20%
Iratkozz/ hosszabítsd meg 

tagságod fél áron!
2220 Vecsés, Telepi út 43.

kedvezmény új hirdetők részére 
a hirdetési tarifákból

Megrendelés: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
+36 30 698 39 76

-50%
1 órás Játszóházi jegyünket most 

vegye meg fél áron!*
Mazsola Játszóház (2220 Vecsés Telepi út 43.)

*csak hétköznap használható fel 

- 10%
1 kupon 1 L tej kedvezményes 

vásárlására jogosít
Átvétel egyeztetés: +36 30 374 2928

kedvezmény a teljes árukészletre
Pepita Ruhabolt 

Telepi út- Károly u. sarkán lévo üzletsor

Ajándék törölközo
3000 Ft napozó vagy szolárium-

termék vásárlása esetén
Illatszer, 2220 Vecsés, Károly u. 1.

500 Ft -50%
1000 Ft vásárlás fele�

Barkács Barlang 2220 Vecsés, Fo út 193. 
Lakótelepi üzletsor

Ajándék kávé
kedvezmény minden vásárlás után

Borháló borkereskedés
Cím: 2220 Vecsés, Fo út 84.

+36 30 220 68 39    vecses@borhalo.hu

kedvezmény jógaóra (Csilla) 
árából új vendégek részére

bejelentkezés szükséges:
www.napholdmuhely.hu   +36-30-925-1125

Vágja ki, vigye magával és váltsa be a kedvezményeket a vecsési szolgáltatóknál!

kerékpár gumialkatrészekre

A képek illusztrációk
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Ez az  

ÖN  
hirdetésének a helye!

Közvélemény-kutatási adatok  
szerint a település lakosságának 87%-a 
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét, 
szolgáltatást hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu

Vecsés 2018-ban újabb két  

jelentős beruházáshoz juthat.

A csapat kereken 50 évvel  

ezelőtt nyert bajnokságot  

a megyében.

1946 májusában három turnus-

ban indították a szerelvényeket.

Idén a cirkusz varázslatos vilá- 

gába kalauzolt a Mesefesztivál.

A VECSÉS FC 
FELJUTOTT  
AZ NBIII-BA

MEGEMLÉKEZÉS  

A KITELEPÍTÉS 71. 

ÉVFORDULÓJÁN 

KÉT NAP  
ÖNFELEDT  
SZÓRAKOZÁS 

5. old.

10-11. old.

8. old.

13. old.

TANUSZODA 
ÉS KÉZILABDA-
CSARNOK ÉPÜL

22 old.

VECSÉSi  
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapjaXXVII. évfolyam 6. (320.) szám – 2017. június

VÁROSI ÜNNEP
részletes beszámoló a 2. és a 32. oldalon

Fo
tó

: K
at

on
a C

sa
ba

VECSÉSI  
Tájékoztató

REKLÁM

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

PÁTRIA NYARALÁS BIZTOSÍTÁSOK

• Belföldi utazásra
• Tengerparti üdülésre
• Városlátogatásra, körutazásra
• Búvárkodásra
• Hegymászásra
• Sportolásra
• Hajós körútra
• Üzleti útra

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért 
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy 
forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. 
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

KÖSSE MEG NÁLUNK NYÁRI UTASBIZTOSÍTÁSÁT, HOGY CSAK 
AZÉRT FIZESSEN, AMI VALÓBAN KOCKÁZATOT JELENT ÖNNEK!

AKÁR MÁR 

280,-/NAP-TÓL

REKLÁM

A NETFONE az egyetlen,  
országosan elérhető,  
magyar tulajdonú  
mobilszolgáltató.

Halló, itt vagyunk!

Tarifacsomagok minden igényre:
    Vállalkozásoknak
    Családoknak
    Magán- 
    személyeknek

Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Magas  a mobiltarifája? 

További információkért, 
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 
Lakossági és Vállalati szektor

ügyintézés, sorban 
állás nélkül, akár 
otthonában is!

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06-20/961-6901

mfodorne@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Apróhirdetés
• Kiadó 25 m2 komfortos irodahelyiség Vecsésen, 
főúti üzletközpontban. Tel.: 06-20/480-8987
• Eladó Vecsésen: nagy szőnyeg, virágáll-
vány, porszívó, mosógép, légtisztítógép (új), 
bébifürdető (új), kézimasszírozó. 
Érd.: 06-29/352-887
• Eladó Vecsésen hagyatékból: sok használa-
ti tárgy, amire önnek még szüksége lehet! Tini, 
férfi-, női ruházat, divatáru igen olcsón! Márkás 
és új darabok is!  Tel.: 06-20/968-7176
• Állás – Kecskegondozásához, karbantartáshoz, 
kerti munkákhoz férfi munkaerőt keresünk akár 
teljes munkaidőre. Tel.: +36-30/374-2928
• Raktáros pozíció a VIII. kerületben,  csak  
téged keresünk. Bér: nettó 120-200 ezer forint, 
hosszú távú biztos munkalehetőség.  
Érdeklődni: 06-70/19-75-290

TAKAR-
MÁNY-
BOLT

Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18,  Szo: 8–14.30

Üllő, Pesti út 206.

Tápok, termények, 
vitaminok

Kutya-, macskaeledelek 

 : Ibolya- István Takarmány boltja

Házhoz szállítás

Ibolya 
és

István

Bolti eladókat 
keresünk 

hosszú távra vecsési, ill. 
budapesti üzleteinkbe.

- bejelentett állás
- 8 órás munkaidő (két műszak)

- jó fizetés
Csak komoly munkatársakat 

keresünk !
Tel.: 06- 30/904-6093

    Állás!
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REKLÁM

            Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 

Általános segélyhívó: 112,  
Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal (Vecsési Okmányiroda) 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 

+36 29 352 000; titkarsag@vecses.hu, ügyfélfogadási idő: hétfő 12.30 
- 16.00; szerda 8.00 - 12.00,12.30 - 18.00; csütörtök 8.00 - 12.00

Szlahó Csaba polgármester 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; 06-29-555-209, 
polgármester@vecses.hu , ügyfélfogadási ideje: 

páratlan héten csütörtök: 8-12-ig 
(egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
tel: +36-29-555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: 

csütörtök 8.00-12.00-ig
Vecsési Kormányablak 

2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
                Ügyfélfogadás:     hétfő               7.00 – 17.00

                          kedd és csüt.  8.00 – 18.00
                          szerda             8.00 – 20.00
                          péntek            8.00 – 16.00

Közjegyzői iroda (2220 Vecsés, Fő út 110.)
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, 

+36-29-353-176; +36-30-472-5616
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

            Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
           2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29-350-440; www.petofi-vecses.hu 
       Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
    2220 Vecsés, Fő út 90-92., +36-29-351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29-350-408; www.andrassy-vecses.hu 

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

Vecsési Zenei AMI
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29-352-193

Falusi Nemzetiségi Óvoda 
2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29-350-310 www.falusiovi.hu

Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15., +36-29-350-554;www.mosolyorszagovi.hu

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

Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1/a, +36 30-668-70-06; www.tunderkertovoda.hu

Czövek Olivér Református Óvoda 
2220 Vecsés, Árpád u. 6. +36-29-357697, www.reformatusovi-vecses.hu

        Rendőrjárőr:  +36-30-948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
     Vecsési körzeti megbízott: +36-70-492-0773 

(rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöld szám:+36-80-981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29-350-444; 

monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30-758-5420 
Telefontanú (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK): 06-80-202-502

   Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet 
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29-551-450; 

www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29-551-473
Háziorvosi rendelők
    Dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István

2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29-350-195
    Dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika

2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29-350-167
    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 Gy. u. 50., +36-29-350-182
    Dr. Lakos Gábor

2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29-350-257
Védőnői Szolgálat

2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29-354-288
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29-354-787

 2017. június 26. - júl. 2.  Fekete Gyopár Gyógyszertár 
                         (Telepi út 28.) +36-29-350-120

2017. július 3 - 9. Ferihegyi Szt. Ferenc Gyógyszertár 
                              (Fő út 246-248.) +36-29-557-820

                                  h-sz: 08.00-20.00, vas: 10.00-18.00
   2017. július 10 - 16. Halmy Telepi Patika 

                                (Halmy tér 20/A), +36-29-350-270
   2017. július 17 - 23. Hanga Patika 

                           (Károly u. 20.) +36-29- 350-353
   2017. július 24 - 30. Borókás Gyógyszertár 

                        (Kinizsi u. 2.) +36-29-356-326 
Hétvégén (szombaton 8-tól 20 -ig, vasárnap 9-től 18-ig) a Szent 

Ferenc Patika tart nyitva. A hétvégi nyitvatartáson túl az adott héten 
soros gyógyszertár tart ügyeletet.

Semmelweis Ignác Bölcsőde
2220 Vecsés, Mária u. 1.; 

+36-29-350–139
Gondozási Központ

2220 Vecsés Jókai Mór u.8.; 
+36-29-350-267

Családsegítő-és Gyermekjóléti
 Szolgálat 

2220 Vecsés Telepi u. 44/A; 
+36-29-350-294

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43. 

+36-29-350-279 
www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 
43+36- 29-354-391; 

www.vecsesikonyvtar.hu

              ELMŰ  (fiókiroda) 2220 Vecsés, Károly u. 2 
  kedd: 14.00-18.00; szerda: 8.00-12.00
  ELMŰ hibabejelentés: 06-40-38-39-40

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 
06-40-980-030 ; 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: 08-14; szerda: 08-20; 
csüt: 08-14; péntek: 07-13

FŐGÁZ ügyfélszolgálat 1. sz. Posta 
2220 Vecsés Telepi út 47-49. 06 40 474-474

hétfő 14.00-18.00; szerda:8.00-12.00
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

2220 Vecsés, Damjanich utca 34.; +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 nyitva-tartása: hétköznap 9.00-12.00 és 14.00-18.00 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 8.00; 

9.00; 11:00; 13:00, szombaton 8.00 és 9.00 órakor, Market Centraltól Halmy 
térig indul hétközben: 8:30; 9:30, 11:30; 14:00, szombaton: 8.30; 9.30

Volán www.volanbusz.hu
MÁV www.elvira.hu  

Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft.
2220 Vecsés, Szent István tér 1. www.vecsesitajekoztato.hu

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető      2220 Vecsés, Károly u.2. (Hétfő és szerda: 
9:00-13:00; Csütörtök és péntek 14:00-17:00); info@vecsesitajekoztato.hu

Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, +36-30-955-7581,
polgargyula@a-vecses.hu, polgar.gyula@vecsesitajekoztato.hu

Felelős szerkesztő: Szalontai János,+36-20-466-5950,: szalontai.janos@vecsesitajekoztato.hu  
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, + 36-30-698-3976;

 hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Marketing vezető: Erőss Diána, +36-30-853-07-31,; eross.diana@vecsesitajekoztato.hu 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója

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.



Városi Ünnep 
KÉPEKBEN Ünnepi beszédet  

Szlahó Csaba mondott

Dr. Szűcs Lajos köszöntötte a megjelenteket

Horváthné Nedreu Klára
– Vecsésért Életműdíj

Rosmarein Tánccsoport 

Torma Ottilia 
– Vecsésért Életműdíj

Farkas Sándor 
– Vecsés Sportjáért Érdemérem

Nachtigallen KórusLabdarózsa Népdalkör

Pável Béla – Pro Urbe

Ősz Béláné – Gyémántdiploma Mérai Jánosné – Gyémántdiploma Gál Istvánné – Gyémántdiploma Tóth János – Gyémántdiploma

Nagyné Berecki Katalin
– Köszönő Oklevél

Nagy Gyöngyvér Zsuzsanna 
– Köszönő Oklevél

Fehér Imréné
– Elismerő Oklevél 

Koncsik Sándor 
– Köszönő Oklevél

 Fotók: Katona Csaba és Polgár Gyula


