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PROGRAMOK JEGYZET

SZENT ISTVÁN TÉR
2018. június 14. csütörtök, 17:00-tól 
 városi ünnep a Szent István téren, 
 pedagógusnap a Bálint Ágnes Kulturális Központban

RÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ (JAM-HÁZ)
2018. június 15. péntek, 18:00-tól 
 Vecsési múltidéző-kiállítás megnyitója
 A kiállítást megnyitja: Szlahó Csaba polgármester

FŐ ÚT, EPRES – II. Wetschescher Schwabenfest 
2018. június 15. péntek, 1. nap
  19:00 Megnyitó 
  19:15 Lumpen Klumpen
  19:45 Sramli Kings
  20:30 Svábbál Werischwarer Burschen

2018. június 16. szombat, 2. nap 
  13:00 Megnyitó
  13:15  Grassalokovich Antal Ált Isk. 5.b osztály  

és Flinkende Beine Tánccsoport
  13:00 Falusi Nemzetiségi Óvoda Tánccsoport
  14:00 VHZ Ifjúsági Zenekar
  15:00 Ceglédi Tánccsoport
  15:30 VHZ
  16:30 Grassalkovich Antal Ált. Isk. Singende Herzen kórus 
  17:00 Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport
  17:30 Junge Musikanten 
  17:45 Biatorbágyi Ifjúsági Zenekar és Füzes Tánccsoport
  18:15 Dirndl bemutató
  18:30-tól Belépőjegyes rendezvény
  18:45 Harmónika-show
  19:15 Márió a harmónikás
  20:00 Rosmarein Táncegyesület és Rosmarein Junior
  20:30  Sváb bál 2 színpadon Brunner zenekar  

és Schwowische Buam

Kísérő programok szombaton 10 órától: sváb települések által ké-
szített ételek kóstoltatása, állatsimogató, pónilovaglás, népi kör-
hinta, ugrálóvár, kirakodóvásár, Monger János bajor és sváb étel-
különlegességei, a büféről Cegi és csapata gondoskodik

SZENT ISTVÁN TÉR
2018. június 17. vasárnap 
13:00 órakor kezdődnek a programok a Szent István téren felállított 
színpadon. Először a település óvodai, iskolai csoportjai mutatkoznak 
be, őket követően közös produkcióval lép fel a Labdarózsa Népdal-
kör, Balla Péter Népdalkör, Concerto Harmónia és a Wetschescher 
Nachtigallen Kórus Rainer-Micsinyei László vezetésével.

Az én 700 éves városom alkotói pályázat eredményhirdetés  
és kiállítás a pályaművekből
 17:00  Kelem Kabátban koncert
 19:00  Old Boys koncert
Egész nap barbecue-főzőverseny, ökörsütés, kürtőskalács, lángos 

HALMI TÉR
2018. június 23. szombat, 

HALMI TÉRI ESZEM-ISZOM, DÍNOM-DÁNOM 
 12.00  Főzőverseny: Szárnyas ételek sütése és főzése. 

Zsűri elnöke: Jegenyei István László, a Szabadtűzi Lovag-
rend Étkek Bírálójává Minősített Lovagja

 Főzőverseny részletei:
 Kizárólag csak szárnyas ételek készíthetők! 
 •  a csapotokkal korlátlan létszámú segítők, látogatók jöhetnek
 •  bármilyen tűzön el lehet készíteni az ételeket  

(nyílt, gáz, villany,) bográcsban, grillen, tárcsán
 •  a versenyhez szükséges eszközökről  

a csapatoknak kell gondoskodni
 •  a főzési adagszám nincs korlátozva,  

de egy adagot a zsűrinek kell bemutatni
 •  az elkészítési időtartam: 12.00–15.30 óra között
 •  zsűrizés időpontja: 15.30-kor
 •  minden induló csapat az alapanyaghoz  

támogatást kap számla ellenében
 •  nevezés a helyszínen, vagy előzetesen  

Czibolya Zoltánnál a 06-70/323-8264 telefonszámon

 13.00–17.00 PROGRAMOK
  Tündérkert Óvoda műsora
  Halmi Telepi Általános Iskola műsora
  Kölyök Fitness (Maroshévízi Fitness Iskola SE) akrobatikus 

showtáncműsora
  Labdarózsa Népdalkör és citerazenekar műsora
  Royal Dance SE Fashion Dance show-műsora
  Jamland Táncsport Egyesület műsora
  Főzőverseny értékelése, zsűrizése
  Egész nap étel-ital vendéglátás, gyerekeknek ugrálóvár, bohóc 

ÉLŐZENE, ZENEKAROK:
 17:00 Have Rock, Shadows Band
 19:00-órától kifulladásig: Family Party zenekar

Régészeti leletek tanúsága szerint Vecsés már a bronzkorban lakott volt. Ennek bizonyítéka az 
1996-ban feltárt Árpád-kori templom és a templom körüli temető. A település első okleveles 
említése Károly Róbert király uralkodásának idejében, 1318-ból származik, ezért ettől az idő-

ponttól számítják Vecsés újkori történetét. A képviselő-testület a januári testületi ülésen hatá-
rozott arról, hogy a kerek évfordulóra készülve városi és városrészi ünnepségeket szerveznek. 

További információkat talál Facebook-oldalunkon: 
www.facebook.com/vecses700 
A megemlékezés szervezői:
Vecsés Város Önkormányzata, Szlahó Csaba polgármester
Czibolya Zoltán képviselő, Alattyányi István képviselő

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

Meghívó
a Vecsési Tájház (Vecsés, Jókai M. u. 6.). 
hetedik születésnapja alkalmából
rendezendő zenés összejövetelre
2018. május 27-én, vasárnap 15.30-tól 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Frühwirthné Halász Melinda: 
06-30/649-4539
Tófalvi Mónika: 06-30/649-4540

Táncbemutatót tartanak a vecsési 
 Falusi Nemzetiségi Óvoda és  
a Vecsési Mosolyország Óvoda óvodásai,  
a Grassalkovich és a Petőfi iskola tánccso-
portjai, valamint az Edelweiβ tánccsoport.
Zenél a Vecsési Hagyományőrző  
Zeneegyesület. 
A büfében helyben sült  
lángos is kapható lesz! 
A Vecsési Borbarátok borkóstolóval  
várják a vendégeket.
A rendezvény ideje alatt (ingyenes) sétako-
csikázási lehetőség a környező utcákban.
Kézműves-foglalkozás.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Kulturverein-Vecsés

Vecsési Tájházért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés

A rendezvény ideje 
alatt a Tájház is  
megtekinthető.

Az Orbán Balázs Erdélyi kör szeretettel meghívja 
mindazon vecsési lakosokat, akiknek

 „fáj a trianoni békediktátum"
A megemlékezés  

2018. június 4-én 16 órakor  
kezdődik a Megmaradás Emlékműnél

Ekkor leplezik le Bethlen Gábor  
erdélyi fejedelem mellszobrát is

PROGRAM
A megemlékezést v. Hompoth Zoltán  

az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitja meg
Himnuszok éneklése

Bálint Ágnes Óvoda Frakk csoportja előadása
Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar műsora

Czövek Olivér Református Óvoda nagycsoportjának műsora
Kallas Alexandra Sajó Sándor: Magyar vagyok című versét szavalja el

A megemlékezésen beszédet mond Szlahó Csaba Vecsés város polgármestere
Bethlen Gábor mellszobrának felavatása

Koszorúzás
A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárul.

MEGHÍVÓ

HŐSÖK 
NAPJA

TISZTELGÉS HŐSEINK EMLÉKE ELŐTT
a Hősök Ligetében lévő első világháborús emlékműnél

Róder Imre Cserkészcsapat
Orbán Balázs Erdélyi Kör • VHZ Fúvószenekar

MÁJUS 27-ÉN, VASÁRNAP 14.30-KOR
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HÍREK

A Vecsési Evan- 
gélikus Gyüleke-
zet nyári táborai

Táborainkba szeretettel foga-
dunk felekezettől függetlenül 
minden gyermeket és fiatalt.  

Napközis táborok: 
Június 25–29 és július 2–6. 
Részvételi díj egy táborra: 
5 000 Ft.   

Badacsonylábdihegyi tábor: 
Július 16–21.  
Részvételi díj: 20 000 Ft. 

Érdeklődés és információ: 
Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész 

  Csodálatos élményekkel gazda-
godhattunk a magyar költészet nap-
ja alkalmából rendezett zenés-verses 
esten. Napsütéses tavaszi napra vir-
radt április 13-a, és a könyvtár néző-
sorai estére megteltek. 
 Teltházas közönség előtt kápráztat-
tak el bennünket a fellépők, akiknek 

  Pál apostolnak a korintusiakhoz 
írt első levelének néhány örökérvé-
nyű sora jutott eszünkbe: – A sze-
retett soha el nem múlik –, mikor 
május első vasárnapján a temető-
be látogattunk ki. A tavasz ezen 
a sziporkázóan verőfényes, akác-
virágok milliói között méhecskék-
től döngicsélő óráiban édesanyákat, 
nagymamákat, „dédiket” ünnepel-
tek megannyi családban, de voltunk 
és leszünk is sokan, kiknek ez a 

külön szeretnénk köszönetet mon-
dani a műsorért: Schubert Katalin 

– vers és ének, Orbán Anikó – gitár, 
ének, Gyulainé Németh Éva – fu-
vola, ír dob, ének, Molnár Patrik 
– vers és ének.
 Könyvtárunkban minden évben 
méltó módon ünnepeljük a magyar 

Léleksimogatás a könyvtárban

„Nem  
nyafognék,  
de most 
már késő”

nap, már csak vigasztaló emlék le-
het. Emlékezés arra az ölben rin-
gató, féltve gondoskodó, botlado-
zó lépteink sebeit gyógyítgató, kis 
biciklinket nevetve megtoló, láza-
inknál hajnalig virrasztó, első na-
pon iskolába menvén bátorító, ka-
maszosan bántó szavainkat újra és 
újra megbocsájtó, felnőtt gondja-
inkban menedéket nyújtó, napokat, 
heteket csak ránk várakozó, gyer-
mekeinket régi dalokra, játékokra ta-
nító, kórházi ágyukon kezünket né-
mán szorító édesanyákra. Ők azok, 
kikre most oly sokan friss csokrok-
kal érkezve gondolnak, elmerülve 
ama régi történésekben, ami volt, 
ami már nincs, de ami mégis örök.
 Az ész sejti, a lélek tudja: a pont 
még nem tétetett ki. S míg ezen fur-
csának tűnő mondaton morfondí-
rozunk a „mindenszenteki” virág-
pompába öltözött temető keskeny 

utcácskái között, addig 
József Attila tisztán és 
világosan szól most is 
hozzánk, gyönyörűsé-
ges verssoraival:

„Nem nyafognék,  
de most már késő,
Most látom,  
milyen óriás ő”

Kép és szöveg: Fekete József

Apróhirdetés
ÚJ GARÁZSVÁSÁR 
„Kinőttük, meguntuk, ezért hát eladjuk!” El-
adó: Retró és hagyaték! Divatáru és egyéb, 
amire önnek még szüksége lehet. Nyitva: jó 
idő esetén H-Sz-P: 10-18 óráig. Vecsés, Attila 
u. 28. Tel: 06-29/352-887. MIndenkit szeretet-
tel várunk! Kérem, csengessen!

költészet napját, melyet április 11-én, 
József Attila költőnk születésnapján 
tartunk. Gyönyörű verseket és dalo-
kat hallhattunk Schubert Kati és tár-
sai tolmácsolásában. Az est a Szere-
tet és szerelem a költészetben címet 
kapta: a legszebb szerelmes versek 
mellett szeretetteljes, különleges köl-
temények is helyet kaptak. A versek 
között felcsendülő dalok pedig elkáp-
ráztatták a közönséget.

„Ha én lennék a szerelmed,
Rám mondanád, hogy ez Ő,
Csak el kéne hinned,
És úgy kellenék neked, 
mint a levegő…”

(Lovasi András: 
Ha én lennék, részlet)

 Köszönjük minden kedves részt-
vevőnek, hogy ellátogatott a rendez-
vényre. Nagy öröm számunkra, hogy 
ennyi verskedvelő és költészetre nyi-
tott néző él Vecsésen és környékén.
 Szeretettel várjuk önöket a könyv-
tár további rendezvényeire is, me-
lyekről tájékozódhatnak honla-
punkon (www.vecsesikonyvtar.hu) 
vagy Facebook-oldalunkon (www.
facebook.com/roderimre).

Kép és szöveg: Balogh Barbara
A fellépők, Schubert Katalin – vers és ének; Orbán Anikó – gitár, ének; 
Gyulainé Németh Éva – fuvola, ír dob, ének; Molnár Patrik – vers 

ÖNKORMÁNYZAT

Az április 24-én megtartott testületi ülésen a képviselők összesen 20 napirendi pontot tárgyaltak. Többek 
között támogatták az Egészségügyi Szolgálat Egészséges Budapest Program című pályázaton való részvéte-
lét, pályázatot nyújtottak be a zsidó temető felújítására, pályázati önrészt biztosítanak az I. világháborús 
hadisírok felújítására. Hozzájárultak a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Ala- 
pítvány kiutazási költségeihez, amit a Jesoloi Nemzetközi Folklórnapokon való részvételükhöz kértek és tá-
mogatták a Balla Péter Népdalkör kérelmét, ők a kínai V. Jinani Nemzetközi Kórusfesztivál utazási költségeihez 
 kértek támogatást. Zárt ülésen eredményt hirdettek a Vecsési Mentőállomás és Alapszolgáltatási Központ 
építése címen meghirdetett közbeszerzési eljárásról és javaslatot tettek a helyi kitüntetések odaítéléséről.

Egy pályázati támogatással  
magasabb minőségű egészségügyi 

 szolgáltatás lesz VecsésenTestületi ülésről 
jelentjük

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a pályázatok-
ról tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy 
a Magyar Államkincstár április 16-án levél-
ben értesítette az önkormányzatot arról, hogy 
az un. KÖGYO árok burkolására beadott PM 
CSAPVIZGAZD pályázatot a nemzetgazdasági 
miniszter elutasította. Az indoklási részben főleg 
arra utaltak, hogy a Market Centrál vasúti aluljá-
rónál két éve történt esővízelöntés „nem teljesen” 
lakossági csapadékvíz elvezetési probléma. A be-
ruházásokkal kapcsolatban megemlítette, hogy 
jól halad a DPMV irányítástechnikai és diszpé-
cserközpont építése. Jelenleg a pinceszint földki-
termelése után az alapozási munkákat végzi a ki-
vitelező. A beruházás 2018. végére készülhet el. 
A Damjanich utcai új bölcsőde kivitelezésével is 
jól áll a vállalkozó, az alapozási munkákkal má-
jus közepére végeznek. A munkálatok megkezdé-
se előtt a területről egy használaton kívüli üzem-
anyagtartályt kellett kiemelniük. A Róder Imre 
és a Kereszt utcában a DPMV munkatársai áp-
rilis végén a lakossági bekötő vízvezetékek cse-
réjét végezték el. Elkezdték a szegélykövek lera-
kását a Kereszt utcában. A két utca aszfaltozása 
2018. június végére készül el.
 A polgármester beszámolójában kitért többek 
között arra is, hogy április 6-án egyeztetést foly-
tattak a Dózsa György úti vasúti átjáró térségé-
nek forgalomtechnikai felülvizsgálatáról. A vég-
leges döntés előtt május első felében a tervező és a 
polgármesteri hivatal munkatársa még egyeztet a 
közútkezelővel. CPI Group (hosszú távú ingatlan-
befektetésekkel és bérbeadással foglalkozó cég) 
képviselője április 12-én arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy Vecsésen egy új, 12  500 m2-es 
csarnok építését kezdik meg.
 Szlahó Csaba megemlítette az április 8-án meg-
tartott országgyűlési képviselő-választást is, utó-
lag, ezen a fórumon is külön gratulált Pest megye 
07. számú egyéni választókerülete győztesének 
dr. Szűcs Lajosnak, a FIDESZ-KDNP képvise-
lőjének. 

A Vecsési Egészségügyi Szolgálat  
beadhatja a pályázatát az Egészséges 
Budapest Program című projektre
Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
igazgató főorvosa kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy az Egészséges Budapest Program 
keretén belül megpályázhassák a járóbeteg-szakel-
látás infrastrukturális fejlesztését célzó támogatást. 
A főorvos véleménye szerint a fejlesztés eredmé-
nyeként egy még magasabb minőségű szolgáltatást 
nyújtó rendszert lehetne kialakítani Vecsésen. Ez 
érinti a sürgősségi ellátás ambuláns szintű fejlesz-
tését, a járóbeteg-szakellátás fejlesztését, a kórházi 
ellátást tehermentesítő egynapos ellátások (ambu-
láns sebészet, kúraszerű ellátások stb.) fejlesztését 
és a népegészségügyi szempontból jelentős szűrő-
vizsgálatok lehetőségeinek bővítését, korszerűsítését.
 Az elnyerhető támogatással orvostechnikai esz-
közöket és informatikai eszközöket lehetne vásá-
rolni. A pályázat feltételeként előírt önkormány-
zati önrészt (2018-ban 12,5 millió Ft és 2019-ben 
is 12,5 millió Ft) a képviselő-testület biztosítja. Az 
Egészséges Budapest Program pályázatának ösz-
szeállítására plusz 3 millió forintot is megszavazott 
a testület, és garantálták a programhoz kötődően 
azt is, hogy 2019-től a mammographia működé-
si költségeit, évi bruttó 5 millió Ft-ot is biztosítják 
az Egészségügyi Szolgálatnak.

Vecsésen is felújítják a zsidó temetőt
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány ál-
tal kiírt pályázat szerint lehetőség lenne Vecsésen is 
a temető területén elhelyezkedő, meglehetősen el-
hanyagolt állapotban lévő zsidó temető felújításá-
ra. Az elnyerhető támogatás 100%-os intenzitású, 
maximális összege 20 millió Ft, önerő biztosítására 
nincs szükség. Az elnyerhető pénzből finanszírozni 
lehetne a zsidó temető területének a megtisztítását, 
tereprendezését, a temető bekerítését, kapu létesíté-
sét, belső közlekedő utak kialakítását, a csapadékvíz 
elvezetését, a ledőlt, megdőlt sírkövek helyreállítását.

 A temető 100%-os önkormányzati tulajdonban 
van, így az önkormányzat, mint tulajdonos jogo-
sult a pályázat benyújtására. A pályázat érvényes-
ségi feltétele, hogy a pályázó 10 évre kötelezettsé-
get vállal a temető gondozására, karbantartására.

Nyolc I. világháborús hadisír 
helyreállítására nyert  
támogatást az önkormányzat  
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM 
HIM) a Magyarországon fellelhető első világ-
háborús hadisírok rendbehozatalára írt ki pályá-
zatot. A pályázat keretében az elhanyagolt, for-
ráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús hadisírok és emlékművek állagmeg-
őrző karbantartására és felújítására lenne lehető-
ség. Vecsésen a temetőben 15 ilyen sírhelyet tarta-
nak nyilván, ebből 8 sírhely felújítása indokolt. A 
pályázattal hadisíronként 100  000 Ft támogatást 
lehet igényelni. A helyreállítási költségek azon-
ban a sírok többségénél meghaladja a 100  000 Ft-
ot, ezért a képviselő-testület 370  000 Ft önrészt 
biztosít a benyújtandó pályázathoz.

Balla Péter Népdalkört  
meghívták a kínai V. Jinani  
Nemzetközi Kórusfesztiválra
A 2018. augusztus 24-től augusztus 28-ig tartó fesz-
tiválon Magyarországot a népdalkör képviselné. A 
kint tartózkodás költségeit (szállás, étkezés, helyi 
utazás, stb.) teljes mértékben a meghívó Kínai Kom-
munista Párt Jinan Városi Tanácsának Propaganda 
Osztálya és egyéb más szervezetek állják. A cso-
port kb. 25 fővel utazna. A Balla Péter Népdalkör 
a kiutazás költségeihez kért támogatást az önkor-
mányzattól. Az oda-vissza út repülővel, Budapest-
Peking-Budapest útvonalon kb. 250 ezer Ft-ba ke-
rülne fejenként. Ehhez a költséghez járult hozzá az 
önkormányzat 600 ezer forinttal. Polgár
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VÁROS ÉLETÉBŐL HÍREK

Beszámoló a 2018. évi Föld napi 
önkormányzati szemétszedésről

A 26. LÓTI-FUTI kapcsán 

  A KáposztaFeszten az idei évben is mindkét 
napon főzőversenyen mérhetik össze tudásukat 
a nevező csapatok. Az elkészült ételeket szomba-
ton és vasárnap is külön értékeli a zsűri.
 Kalandozzunk együtt a káposztás finomságok 
világában!
 Várjuk baráti társaságok, családok, munka-
helyi csapatok és mindenki más jelentkezését, 
aki szívesen megmutatná a főzőtudományát a 
KáposztaFeszten is!
 Jelentkezési lap letölthető: http://www. vecsesi-
kaposztafesztival.hu/hirek/fozoverseny2018
 Jelentkezési határidő: 2018. május 31.
 A jelentkezési lapokat kérjük kitöltve, lehető-
ség szerint e-mailben eljuttatni!
 További információ: Zehetmayer József – Mo-
bil: +36-30/883-7133
 E-mail:fozes@vecsesikaposztafeszt.hu

  Öt vecsési kamasz 26 évvel ezelőtt váltó futás-
ban lefutotta a Bécs–Budapest Szupermaratont.
 Sportoltak, úsztak, futottak és kerékpároz-
tak. Buzgott bennük a tenni akarás, ezért triat-
lonversenyt szerettek volna szervezni Vecsésen.
 De nem volt uszoda! Akkor legyen duatlon! 
De sok gyereknek nem volt kerékpárja, és így 
nem vehetett volna részt a megmérettetésen. Ak-
kor legyen CSAK futóverseny!
 Az öt fiú nekiveselkedett. Név szerint: Dutkay 
Péter, Magyar Péter, Már Balázs, Tihanyi Atti
la, Viha Levente, Weszeli Tamás.
 Segítségükre siettek a szülők, Magyar Péter  
őrnagy úr, hosszútávfutó és Már János testne-
velő tanár. Magyar Péter a honvédségnél szer-
zett frappáns szervezőkészségét kamatoztatta 
az eredménylista kialakításánál. Diktafonba 
mondta a befutók rajtszámát, majd visszavo-
nulva percek alatt eredménylistát volt képes 
produkálni!
 Már János testnevelő tanár sportkapcso-
latainak köszönhetően megnyerte az ügynek 
Kocsis Árpádot, az akkori Budapesti Sport-
iroda vezetőjét. Az ő nevéhez fűződik számos 
nagy futóverseny szervezése, többek között a 
Bécs-Budapest Szupermaraton is. A vecsési 
rendezvényt pénzzel és díjakkal is támogat-
ta. Egy kikötése volt!  Politikamentesnek kell 
lennie!
 A lebonyolítás helyszínére emelvény is ke-
rült Már János jóvoltából. Egy traktorután fu tót 
vontattak a Petőfi térre, beborították textillel és 
készen állt a színpad.

  A korábbi évekhez hasonlóan idén április utolsó 
hetében is kül- és belterületi szemétszedéssel ké-
szült Vecsés Város Önkormányzata a Föld napjá-
ra. Mezőőrök, közmunkások, Hulladékkomman-
dó aktivistái és az Agility Kft. önkéntesei szedték 
a szemetet április 23-27. között Vecsés szerte, a 
szemétszedés révén pedig közel 30 m3 szeme-
tet gyűjtöttek össze, melyet a Városgondnok Kft. 
munkatársai kedvezményesen szállítottak a sze-
métbányába. Ez a mennyiség jelentősen csök-
kent az elmúlt évekhez képest a mezővédő so-

FELHÍVÁS – FŐZÉSRE

Szeptember 22-23-án lesz a XVIII. Vecsési 
KáposztaFeszt. Mint minden évben, 2018-
ban is igyekszünk az ország legkiválóbb 
kézműves mestereit és Vecsés legjellegze-
tesebb ízeit felvonultatni a rendezvényen. 
Jelszavaink: minőség és tradíció. Június 15-
ig – elsősorban – csak a vecsési székhellyel 
rendelkező vállalkozások jelentkezését vár-
juk a gasztro- és kézműves kiállítók közé.
 Nézzék folyamatosan frissülő webolda-
lunkat! (www.vecsesikaposztafeszt.hu)
 Kövessenek minket a facebookon! (www.
facebook.com/vecsesikaposztafeszt)
 És az instagramon is! (www.instagram.
com/vecsesikaposztafeszt)

Szervezőbizottság

FELHÍVÁS HELYI  
VÁLLALKOZÓKNAK

A sikeres rendezéshez min-
denképpen hozzátartozik a 
jó időjárás. Most ezzel sem 

volt gond, ugyanis nyárias, verő-
fényes idő fogadta a résztvevőket. 
Aki autóval jött és a kezdési idő-
pontot célozta meg az bizony elké-
sett, mert szabad parkolóhelyet csak 
három utcával arrébb lehetett talál-
ni. Magó László moderátor először 
az ovisokat szólította rajthoz. Ennél 
a korcsoportnál mindig több a szülő, 
mint a gyerek, akik most is futva és 
kiabálva próbálták a kicsiket gyor-
sabb futásra ösztönözni. Megszokott 
módon a csöppségek, az ovisok és 
az iskolások körében népszerűbb ez 
a tömegsportrendezvény. A huszon-
éves korosztályban alig akad induló. 
A legfiatalabb versenyző Pongrácz 
Péter Kevin volt, aki 2017. 07. 27-én 

látta meg a nap-
világot, míg a 72 
éves Horta László 
a legidősebb verseny-
zőként teljesítette az előírt 
távot. A támogatóknak köszön-
hetően nagyon értékes ajándékokat 
vehettek át a győztesek. Az iskolák 
közötti versenyt a Halmi Telepi Ál-
talános Iskola nyerte (37,4%, rész-
vétel) az Andrássy iskola (30,7%), a 

Több mint ezren 
látogattak ki  
a 26. Lóti-Futira
Vecsés Város Önkormányzatának szervezé-
sében 2018. május 5-én, szombaton 14 
órától rendezték meg a Lóti-Futi futóver-
senyt a sportpályán és a környező utcákon.

Szira Zétény 2012 (Bálint Óvo-
da), Palkó Panna 2012 (Bp.), 
Tarcsafalvi Virág 2011(Hal-
mi), Balázs Tamás 2011(And-
rássy), Jancski Boróka 2010 
(Halmi), Szűcs Dániel 2010 
(Halmi), Balogh Tímea 2009 
(Grassalkovich), Juhász Erik 
2009 (Halmi), Miskolczi Luca 
2007–2008 (Grassalkovich), 
Miskolczi Domokos 2007–2008 
(Grassalkovich), Viha Borbála 
2005–2006 (Bp. Hajós Alfréd), 
Berényi Erik 2005–2006 (Pe-
tőfi), Kovács Dóra 2003–2004 
(Bp. Károlyi Mihály), Vársze-
gi Csongor 2003–2004 (And-
rássy), Aschenbrenner Petra 
1999–2002 (Bp. Xantus János), 
Gényi Dávid 1999–2002 (Pe-
tőfi), Tóth Edina 1988–1998, 
Filipszky Péter 1988–1998,  
Horta Judit (1977), Börcsök 
Balázs (1982), Dr. Földy Zsu-
zsanna (1968–1976), Tóth Zol-
tán (1968–1976), Józsa Katalin 
(1966), Somogyi Károly (1964).

A 2015. évi 
verseny  
győztesei:

Grassalkovich iskola (16,8%) és Pe-
tőfi iskola (16,6%) előtt.
 Az ajándékokat és az okleveleket 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori 
Ferenc alpolgármester,  Frühwirthné 
Halász Melinda képviselő, Mohainé 
Jakab Anikó jegyző és Kovács Már
ton a Vecsési Sport Egyesület alelnö-
ke adta át. A közönség sem maradt 
nyeremény nélkül, ugyanis – hála a 
szponzoroknak – a program végén a 
szervezők rengeteg ajándékot dobál-
tak a nézőtérre. Elmondható, hogy 
aki kilátogatott a focipályára, min-
denképpen jól szórakozott, ráadásul 
a hátsó pályán ugrálóvár, óriás tram-
bulin, kisvonat, elektromos járgányok 
és bábszínház várta a gyerekeket és 
volt egy kerékpáros-bemutató is. 
 Délután fél négykor szállt le a pá-
lya kezdőkörébe a Készenléti Rend-
őrség Légirendészeti Szolgálatának 
MD902 típusú helikoptere, ami idén 
is Alattyány István képviselőnek kö-
szönhető. A különleges járműre főleg 

a gyerekek voltak kíváncsi-
ak, de az ingyenes sé-

tarepülés vonzotta 
a felnőtteket is. A 
Vecsés Közbiz-
tonságáért és 
Közrendjéért 
Közalapítvány 
t ámogat ásá-

val a helikop-
ter órákon át, fá-

radhatatlanul rótta 
a köröket a város lég-

terében.

Köszönjük! 
Lóti-Futi támogatói voltak:
Budapest Airport Zrt., Jusec Kft. 
(őrzés-védés), Papst Hungary Kft., 
Prevost Hungária Kft., Hun ga

rocontrol Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat, Honett Szervíz Kft., Ve
csés Sportjáért Közalapítvány, Hertz 
Mercur Rent A Car Autókölcsönző, 
Jégtrade Kft., Reogrup Kft., Pátria 
Takarékszövetkezet – Vecsés, Vecsé
si Városgondnok Kft., Geocor Kft., 
Födfém Kft., Hc Építő Kft., Prakti
ker Kft. – vecsési Áruháza, Halmi 
Pékség, Boda Bútor, Boda és Társa, 
FerihegyBau Kft., Szigü Inri Kft., 
Airport Hotel Stáció, MikroStore.
Hu, Karamell Cukrászda, Cservák 
és Társa Kft. / Cservák Csaba, AlPet 
Kft., Vecsési CIB Bank, OTP Bank, 
Palotai Pál – Palsport, William’s Tv 
– a Térség Televíziója, Williams’ Kis 
és Nagykereskedés, Vecsési Ipartes
tület, Zatik Kereskedelmi Kft., Tele
pi úti Illatszer, Fodrász és Kozme
tikai Kellékek, Szilvána Virágüzlet, 
Gábriel Cukrászda, Dózsa György 
úti Péksarok, Fatányéros Vendéglő, 
Jó Páros Kft. Zöldség és Gyümölcs 
a Fő úton, Kovács Márton, Kállnai 
Bt., Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Bálint Ágnes Kulturális 
Központ Játszóháza.

Segítséget nyújtottak:
Az iskolák testnevelő tanárai, Pető-
fis diákok, a rendőrség, az üllői, az 
isaszegi és a vecsési polgárőrség, a 
Pest Megyei Készenléti Polgárőri 
Szolgálat, Séra Sándor.

VT info

Díjat adott át 
Szlahó Csaba

Elrajtolt a gyermek 
korcsoport

Az iskolák közötti versenyt a Halmi nyerte

A Halmi iskola nagyon aktív volt 30 m3 szemetet gyűjtöttek

 Bartos Bullanda Ildikó grafikus volt a név-
adó (LÓTI-FUTI), és ő tervezte az akkori pó-
lókon lévő káposztát kergető nyulat.
 Az anyukák kenték a zsíros kenyeret, frissí-
tőként a csapból eresztett vecsési víz szolgált.
 Az első Lóti-Futi helyszíne a Petőfi iskolánál 
volt. Következő évben már a benevezettek nö-
vekvő száma miatt a piactérre költözött a ren-
dezvény. Egyre többen és többen futottak!
 Ezek után a szervezést átvették mások is. Hosz-
szú, kitartó munkával eljutottunk a 26. Lóti-Futi 
megrendezéséig.
 A sok szponzor, a gazdag díjak, a profi szer-
vezés kiforrta magát. Ma már egy egész stáb 
dolgozik a lebonyolításon.
 Az utóbbi 4-5 évben csendes szemlélőként 
nagy figyelemmel  kísérem az eseményeket.
 Három unokánk Borcsi (13), Zsófi (11), Lili 
(4) évek óta dobogón, ill. közelében vannak.
 Amiért még tollat fogtam, az a helikopter.
 A legpompásabb nyaralásból sem jönnek olyan 
sugárzó arccal haza, mint ahogy a földet ért heli-
koptertől szaladnak szüleik karjaiba a gyerekek.
 A várható repülés élménye ösztönzi őket, hogy 
fussanak, mozogjanak, függetlenül az adottsá-
gaiktól.
 Nagy bizalommal engedtük mind a három 
unokánkat egyszerre repülni!
 Reméljük, még hosszú ideig fogja kavarni a le-
vegőt Vecsés fölött a helikopter a gyerekek nagy-
nagy örömére, mert a szárnyalás a legnagyobb 
öröm, akár a gondolatinkban, akár a valóságban 
éljük meg! Viháné Dezső Ildikó és Viha Lajos

rompóknak, a térfigyelő-kameráknak, a Vecsési 
Hul ladékkommandó munkatársainak, továbbá a 
közterület-felügyelők és mezőőrök áldozatos, lel-
kiismeretes munkájának köszönhetően. A szemét-
szedésben nagy segítséget nyújtott, és ezért külön 
köszönet Szép Attilának, aki munkagéppel is segí-
tett, az Agility Kft.-nek és a Hulladékkommandó-
sok nak, továbbá köszönet Mindenkinek, akik 
részt vettek a Föld napi akcióban, hogy ezáltal is 
megszépüljön városunk.

Közbiztonsági és környezetvédelmi osztály

Káposzta- 
Feszt 2018.
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Mint korábban beszámoltunk róla, Vecsés 
város a  Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiírt pályázaton 82,4 millió forint tá-
mogatást nyert el a Róder Imre utca és a 
Kereszt utca felújítására. A munkálatok jó 
ütemben haladnak – mint képünkön látha-
tó – a Kereszt utca szegélyezett aszfaltbur-
kolata csaknem teljesen elkészült.
 Kép és szöveg: Fekete József

JÓL HALAD  
AZ ÚTFELÚJÍTÁS

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Kelemen Bata Mária 
Az álmom

Benke Mária 
A hajnal csendje…

Szepesi Zsuzsanna (Budapest)   
Versekkel élj!

Simon ágnes
Kérdéseim…

Esthajnalcsillag finoman sejlik. 
Álmom kalandja még benne rejlik.
Oly huncutul lekacsint a földre,
álomport hint a bágyadt szememre. 

Éjjeli csendben fekszem az ágyon, 
körbe ölel szorosan egy álom. 
Fenn lebegek a fényben. – Hol vagyok? 
Talán angyalom szárnyán suhanok? 

Kies tájon fogy az utam egyre. 
Szól az angyal: – Fölviszlek a Menybe. 
Forgolódva könyörgöm a kegyre,
szárnyaikat akasztja a szegre! 

Angyalommal vívom a csatámat.
Közben látok ezernyi csodákat. 
Gyorsan elfutó hullócsillagot,
kívánságom lenne, de itt hagyott.

Virágos mezőn a légben szállok.
Talpam alatt nyíló vadvirágok. 
Minden bódult illatárban úszik.
Az ágyamra felhőpaplan kúszik. 

A Mennyországba Én még nem vágyom! 
Hagyd a földön folytatni az álmom! 
Légy itt boldog! – Mosolygott az angyal. 
Éji csendet váltotta a hajnal. 

Aludni tért az Esthajnal csillag. 
Az öreg Nap lassan följebb ballag. 
Darabokra törte fura álmom,
Az utamat valóságban járom! 

A hajnal csendjében sétálgatok,
a felhőket nézve ábrándozok…
Jó ez a rezzenetlen csend,
szunnyad a természet fent.
Az álmos napfény nyaldossa a fákat,
megpihenteti szemét,ni csak mit látok?
Egy rigópár szorgoskodik az ágakon,
fészket építenek, a tojó vár nagyon…
Másnap hajnalban is meglesem,
mit tartogat a faág csendesen.
Szépen alakul a fészek, formás,
ámulok ,van benne már négy tojás.

Mikor undok kétség eltemet,
csontodig hatol a rút világ,
olvasd a gyönyörű verseket,
tőlük majd kitágul kék eged,
szárnyukkal repülhetsz szabadon;
tanulhatsz belőlük új imát – 
igéjük erkölcsi hatalom;
s tűnődj el rejtelmes szavakon
igazság értelmét kutatva,
sorok közt rejtőző buzdítást
megértve, ha rálelsz utadra,
megtalál életed nyugalma.

Csontodig hatolt a rút világ?
Tanulj meg gyönyörű verseket,
s mondjad, ha kétség már eltemet!

Régen miért volt négy évszak,
és tudtuk mikor lesz változás?
De ma, hogy van ez?
Régen türelmesen vártuk a telet, a havat,
szánkózást, befagyott tavat,
majd az előbujkáló hóvirágot, krókuszt,
és jött a tavasz.
Beindult a szántás, vetés.
Kertben ásás és ültetés.
Trilláztak, röpködtek a madarak,
és hétágra sütött a nap…
Majd elérkezett a nyár,
kirándulás, fürdés, napozás,
kertben, vagy távol igazi nyaralás…
Ezután az ősz következett,
csodálatos színes lombokkal a fák.
Elindult a tanítás, betakarítás,
és mire elkészültek az őszi munkák,
jött a téli hófehér védőtakarás.
Most miért a kiszámíthatatlan időjárás?
Télen alig van hóemberépítés, hólapátolás.
Bujkálnak a virágok, rügyeznek a fák,
lesz-e gyümölcs, kibírják-e ezt a változást?
Miért mindez? – talán a technika fejlődése,
vagy az emberek felelőtlensége,  
nemtörődömsége?
Jó lenne az embereknek változni,  
egymásra figyelni!
Mindannyiunk érdekében a természetet  
óvni, védeni!

Szénási Sándor István 
A kerítéspadkán ült anyám
A ház előtt akácvirágzáskor
föléd hajló lombok illatát érzem.
Kitoloncolt létemből az idő,
a kerítéspadkán ülsz emlékemben.

Rám hagytál még néhány napfényes tavaszt,
amit nem akartál már magadénak.
Öregséged fájdalom-keresztútján
még lehettem, ki egy pohár vizet ad.

Csak amíg dolgozni, mozogni tudunk,
emberhez méltó, ez a földi élet:
addig adnak új erőt és új hitet,
új célokat a Földön túli fények.

Vigyázz magadra fiam! mondtad mindig,
mert szerettem elszakadni a földtől:
védőhálóként óvnak ma szavaid,
mikor az álmom őrülten dörömböl.

Mában keresi holnapját az ember.
Bóklászva a múlt vezérlőtermében
a szeretet fényeit keresgeti,
hol az idő lelke, a történelem.

A kerítéspadkán ülve törölted,
mint hófehér felhők az ég homlokát,
a vaskohó mellett izzadt homlokod,
gyűrt rongyzsebkendőd volt a legszebb brokát.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Kaiser 
Ilona 
festménye

DPMV Zrt. 
felhívása!

  Az utóbbi időben lehullott csapadékvíz meny-
nyiségének köszönhetően az ellátási területünkön 
található településeken magas a talajvíz szintje. 
Az elmúlt időszakban több helyen is vészhelyzet 
alakult ki a szennyvízelvezetésben. Egyes ingat-
lanhasználók esetében azt tapasztaltuk, hogy az 
ingatlanukon megjelenő csapadékvizet/belvizet 
mobilszivattyúval a szennyvízcsatornába vezetik. 
Ennek köszönhetően a szennyvízhálózat túlterhelté 
válik, és havária helyzet alakul ki az átemelőknél.
 Megkérjük a tisztelt ingatlanhasználókat, hogy 
a szennyvízcsatornába semmilyen körülmények 
között ne vezessék be a belvizet, talajvizet, csa-
padékvizet, mivel az a közüzemi szennyvízelve-
zetésben jelentős vészhelyzetet eredményez!
 Tájékoztatásul közöljük, hogy a fenti – illegális 
bevezetéssel járó – tevékenység nem csak az üz-
letszabályzatunkkal ellentétes, de az „közérdekű 
üzem működésének megzavarását” is jelenti, ami 
annak mértékétől függően szabálysértésnek, vagy 
jelentősebb esetében bűncselekménynek minősül!
 Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy 
a szabálytalan talajvíz-, belvíz-, csapadékvíz-elve-
zetés kapcsán azokkal szemben, akik a felhívás el-
lenére is megkísérlik, vagy tevőlegesen folytatják 
azt, társaságunk az üzletszabályzatában megha-
tározottak szerint fog eljárni (a megfelelő szank-
ciók alkalmazásával), valamint indokolt esetben 
külön hatósági eljárást is kezdeményezünk a sza-
bályszegőkkel szemben.
 Kérjük szíves együttműködésüket a kialakult 
helyzet normalizálásában!   
 További hasznos információkat találhat az aláb-
bi elérhetőségen keresztül:
 https://dpmv.hu/upload/files/csatornahasznalati_
illemtan.pdf

  Hagyományosan április elején rendezik meg 
a mecseknádasdi Magyarországi Németek Or-
szágos Borversenyét, amelyen azon települések 
borászai vehetnek részt, ahol német nemzetisé-
gi önkormányzat működik. 
 Idén a 11. versenyt rendezték meg, és mára ez 
lett az ország egyik legnagyobb megméretteté-
se, és abban mindenképp egyedülálló, hogy az 
ország minden szegletéből érkeznek borászok, 
vagyis nem egy-egy borvidék sajátosságait íz-
lelhetjük meg, hanem a hazai borvidékek egy-
re nagyobb borkultúrájával találkozhatunk, és 
a hazai borok színes és széles skáláját élvezhet-
jük végig.
 Vecsés borászai már évek óta jelen vannak, 
és az első részvételtől kezdve komoly eredmé-
nyeket érnek el. Nem múlik el verseny, hogy ne 
szereznének arany-, ezüst- vagy bronzoklevelet 
finom boraikkal.
 Idén 719 borminta (327 fehér, 275 vörös és 
107 rozé és 10 siller) várt a szakzsűri értékelé-
sére. A bormintákat palackozott borok formá-
jában korábban el kellett juttatni a rendezőkhöz. 
Itt a borversenyek szabályai szerint járnak el, a 
zsűri csak egy sorszámot lát, a tulajdonosa ano-
nim marad. Az eredményhirdetés nagy ünnep-
ség keretében történik, és a végét bál zárja.

ILLEGÁLIS BEVEZETÉSEK!

 Az idei verse-
nyen Vecsésről a 
Petz Családi Pin-
cészet és Fazekas 
József vett részt. Az 
eredményhirdeté-
sen és a rendezvé-
nyen Sárosi István 
és Fazekas József csa-
ládjukkal képviselte a Ve-
csési Borbarátok Egyesületét.

 Köszönjük és gratulálunk! szalontai

Újabb boros siker  
Mecseknádasdon

Petz Családi Pincészet 
– Cabernet Sauvignon – ezüst, 17,65
Petz Családi Pincészet 
– Olaszrizling – bronz, 17,20
Fazekas József – Zweigelt Rosé – arany, 18,60
Fazekas József  
– Cabernet Cuvée – arany, 18,60
Fazekas József  
– Cabernet Franc – arany, 18,75
Fazekas József – Olaszrizling – ezüst, 18,30

Eredmények:

Régi idők  
majálisa

  „Itt van május elseje, énekszó és tánc kö-
szöntse!” – hangzott a régi dal azon a 45 év-
vel ezelőtti majálison, melyet az akkori köz-
ség sportpályáján rendeztek meg. Az évről 
évre zászlókkal és különböző transzparensek-
kel felvonulók a Jókai utca, Telepi út, Dózsa 
György út útvonalon haladva érkeztek meg az 
ünnepség helyszínére. A beszédek és köszön-
tők elhangzása után látványos programok kö-
vetkeztek. Egy ilyen nagy, egészpályás torna-
bemutató látható a csaknem fél évszázaddal 
ezelőtt készült archív felvételünkön.

Kép és szöveg: Fekete József

  A Gondozási Központ klubjában május 7-én 
anyák napját ünnepeltük meg a Mosolyország Óvo-
da Süni csoportjával. A gyerekek szép versekkel, 
énekekkel örvendeztette meg bennünket! 
 Még több mint 10 szabad férőhely van a Vecsé-
si Gondozási Központ klubjában, az időskorúak 
nappali ellátásán. Ezért az intézmény május 10-
én családi nyílt napot rendezett, melyen bemutat-
ták az érdeklődőknek a központ változatos életét.
Reggel 8:30-tól szólt a zene, melyet Berényi Gá
bor szolgáltatott nekünk, eközben a bográcsban 
főtt a pusztapörkölt. 10 órától a falusi óvoda gyer-
mekei énekeltek és táncoltak; a műsor után nem 
siettek, hanem egy picit még itt maradtak velünk 
és a klubtagokkal együtt táncoltak.
 Bizton állíthatom, hogy mindenki jól érezte 
magát!
 Dél körül elfogyasztottuk az ebédet, ami min-
denkinek nagyon ízlett.
 Ezúton is szeretnénk megköszönni a Központi 
Konyhának, hogy ajándékba kaptuk tőlük a sava-
nyúságot és a kenyeret!
 Sajnos, a reklámozás ellenére is kevés ismer-
kedni vágyó ember érkezett, de sok ellátottnak a 
hozzátartozója meglátogatott minket.
 Talán majd a legközelebbi nyílt napunkkor töb-
ben eljönnek.
 Köszönjük mindenkinek a részvételt, és jövőre 
is várunk mindenkit! Orsós Mariann gondozónő

A Gondozási 
Központ nyílt 
napot rendezett

Mozdulatlanságba dermedek,
mikor a madár felém mered…
Piciny szemeivel élénken nézeget,
nem tudja szándékom, ezért méreget…
Minden hajnalban a kertbe vágyom,
úgy is korán kelek, elkerül az álom…
A hajnali csend békés, boldog,
nesztelen, csak madarakat hallok.
Érkezik egy vadgalamb pár
turbékolnak, csókolóznak már…
Hűségesek egymáshoz, összetartoznak.
Egy életre, egymásra nagyon vigyáznak.
Szeretettel csodálom őket,
szerelemmel álmokat szőnek’.
Oly csodás ez énnekem,
e békesség számomra lételem…
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PETŐFI ISKOLA

Ballagás

Német verseny 
Isaszegen

  A Grassalkovich iskola diákjai két aranyér-
met szereztek.
 Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Iskola tanulói az Isaszegen megrende-
zett Klapkás Német-verseny döntőjében nagyon 
szépen szerepeltek. Először egy írásbeli tesztet 
kellett megoldani, utána következett a szóbeli for-

duló. Itt a megtanult verset, illetve prózát kellett 
előadni, valamint a húzott tétel megadott témá-
járól beszélni.
 Felkészítő tanárok: Eszenyiné Varga Zsuzsan
na, Fazekasné Gombár Mónika, Konda Orso
lya, Lahocsinszky Nóra, Takáts Beáta, Virrasz
tó Gyöngyi.

OKTATÁS

A szervezők külön buszt biz-
tosítottak a részünkre, ami 
meg is telt érdeklődő tanu-

lóinkkal. Színvonalas bemutatókkal, 
izgalmas feladatokkal, versenyek-
kel ismertették meg a szakmákat a 
Szterényi József Szakgimnázium és Szakközép-
iskola tanárai és diákjai. Köszönjük a meghívást!
 A hetedik évfolyamosokkal a Gundel Szakis-
kolába készültünk, meglepetésünkre idén a Ho-
tel Flamencóba kellett mennünk. Kíváncsian vár-
tuk az estét!
 A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szak-
képzési Centrum mind a hét tagintézményével egy-
szerre képviseltette magát a helyszínen. Először 
egy nagy teremben a hét iskola bemutatóján, to-
borzóján álltunk meg, ahol jelenlévő iskolák tan-
árjai és diákjai röviden ismertették iskolájuk pro-
filját. Megnéztük a fél focipálya-méretű konyhát, 
ahol megkóstolhattuk a másnapra készülő reg-
geli finomságokat. Egy barista hölgy a kávéké-
szítés fortélyait ismertette meg velünk. A „kese-
rű” pillanatok után az édes élvezetek jöttek, ahol 
a Radisson Béke Hotel és a Zsolnay Kávéház ve-
zető cukrászmestere és munkatársai varázsoltak 
elénk „mindenmentes” süteményeket, csokolá-
dés desszertkülönlegességeket. Innen senki sem 
távozott édes élmények és ínyenc falatok nélkül. 
Ráadásul gyermekeink is kaptak gumikesztyűt, 
és nagy örömükre beállhattak segédkezni a sok 
finomság díszítéséhez. A borfelszolgálás alapis-
mereteibe kóstolhattak bele a fiatalok, mindent 
megtudhattak a dekantálásról, majd gyorsan elő-

kerültek a telefonok, hogy fotókon is megörökít-
sék a flambírozott Gundel-palacsintát, amit termé-
szetesen a fényképezés után el is fogyaszthattunk. 
Különleges vendégkérésekről is hallottunk elő-
adást, nagyon érdekes volt. Már kicsit fáradtan 
egy „szabadulószobába” vezetett utunk, késő este 
értünk vissza.
 Még ezen a héten – szintén – a hetedik év-
folyammal ellátogattunk a kecskeméti Merce-
des gyárba. Rövid filmes ismertetőt hallgattunk 
meg az elején, majd két csoportban vezettek min-
ket végig a gyártósoron. Sok érdekességet láthat-
tunk, egyike az automatikus összerakó üzemrész, 
amely sci-fire emlékeztetett minket, ahogy a ha-
talmas robotkarok szigorú koreográfiát követve, 
félelmetes pontosággal mozogtak és hegesztették 
össze a karosszériaelemeket.
 A szalagsoron dolgozó embereket is szinte test-
közelből vehettük szemügyre, miként szerelik be 
– folyamatos haladás mellett – különböző elemeket. 
Nehézség abban rejlik, hogy egyedi megrendelés-
re készítik a kocsikat, két egyforma felszereltségű 
autó nem követi egymást. Meglepetten vettük tu-
domásul, hogy két percenként gördül le egy autó 
a szalagról, amelyet egy erre kiképzett és szak-
avatott ember vezet ki a parkolóba, ahol előké-
szítik a szállításra.

 Sok élménnyel gazdagodva indultunk haza, és 
fájó szívvel gondoltunk arra, milyen jó is lenne 
kipróbálni egy-egy ilyen autót, amiben még sen-
ki sem ült. 
 A szombati „munkanapon” iskolánk felső 
tagozatos tanulói osztályonként „körforgás-
szerűen” kilenc állomást látogattak meg, ahol 
egy-egy szakmával ismerkedhettek meg kö-
zelebbről. Próbáltunk több területről szakma-
belieket meghívni, akik az idő rövidsége miatt 
csak töredékeket, pillanatképeket vázolhattak 
tanulóink szeme elé. Sikerült repülőgép-sze-
relőt (Lufthansa Technik), hídépítő mérnököt, 
szakácsot, kézműves péket, rendőrt, asztalost, 
multi céget megjárt kolléganőt, pedagógust és 
végül, de nem utolsósorban egy helyi savanyí-
tó vállalkozót. 
 Az alsós diákok már nagyon várták ezt a na-
pot. Programunkat kreatív kézműveskedéssel 
kezdtük. A gyerekek osztályonként készítették 
el munkáikat a különböző szakmákkal, foglal-
kozásokkal kapcsolatban. A kisebbek színeztek, 
rajzoltak, plakátokat, cégéreket készítettek, a na-
gyobbak lapbookkal, montázsokkal színesítették 
osztályuk dekorációját. A régi gyermekjátékok is 
előkerültek a mesterségek bemutatásához. 
 A nap legérdekesebb része, a MEOE Pestlő-
rinci Kutyakiképző Iskola bemutatója volt, ahol 
a kutyakiképzés mesterségével ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Juhász Józsefnek, az iskola ve-
zetőjének, köszönhetően hét munkatársa hozta 
el iskolánkba kedvencét.  A kutyusok pontosan 
követték gazdáik utasításait, akadálypályán mu-
tatták be ügyességüket, megkeresték a gyerekek 
által elrejtett labdáikat és versenyt is futottak a 
legbátrabb jelentkezőkkel. A diákok legnagyobb 
örömére az állatsimogatás sem maradt el. 
 A kutyás bemutató élményeinek megbeszélé-
se után az iskola aulájában gyülekeztünk. Mekk 
Elek az ezermester meséiből néztek meg a gye-
rekek néhány epizódot, ahol csak a végén derült 
ki, hogy mi lett a főhős igazi mestersége. Sokan a 
nap eseményeiből ihletet merítve lerajzolták mik 
szeretnének lenni, ha nagyok lesznek.
 Reméljük, sikerült a tanulóink érdeklődését fel-
kelteni, hogy még alaposabban utána nézzenek a 
továbbtanulásra alkalmas szakoknak, iskoláknak.

Gombos Csaba, Molnár Melinda,  
Hirschné Faragó Tünde pedagógusok

5. ÉVFOLYAM     
Somogyi Marcell 5.c – 4. hely  
Szász Dániel 5.c – 8. hely  
Frühvirth Mátyás 5.b – 7. hely   
 
6. ÉVFOLYAM
Csányi Barbara 6.b – 1. hely  
Szabolcsi Szonja 6.c  – 6. hely  
Ari Zsófia 6.c – 7. hely  

7. ÉVFOLYAM
Székhelyi Alexandra Lili 7.b – 1. hely 
Rózsahegyi Dorka 7.b – 2. hely  
Gubis Georgina 7.b – 4. hely   

8. ÉVFOLYAM
Pálfi Lilla 8.a – 3. hely  
Hadamcsik Emese 8.a – 4. hely

12.a OSZTÁLY – 4 évfolyamos
osztályfőnök: Artztné Csatári Marianna
Baukó Dániel, Bernhardt  Dorottya, Csernus 
Anita, Dajcsin Gabriella, Dócs Bence Lász-
ló, Farkas Tibor Bence, Hajdú Róbert Lász-
ló, Jakus Klaudia Cintia, Kirtyán Nikoletta 
Ildikó, Kovács Kinga, Kustra Dóra Orsolya, 
Nagy Viktória Anna, Othmán Dzsélán Lei-
la, Pályi József, Rosta Lilla, Sánta Gergely, 
Skribek Réka Kata, Szappanos Rebeka, Tóth 
János Márk

12.b OSZTÁLY – 5 évfolyamos
Osztályfőnök: Bekkerné Fenyő Ágnes
Béky Attila, Benke Fanni, Béres Sára, Eftimie 
Márk Károly, Gáspár Tamás, Genzwein Ma-
rina, Holyba Levente, Horninger Alexandra, 
Lakatos Tamás, Lőcsei Rebeka, Major Han-
na, Osvalda Alexandra, Papp Dávid, Pin-
tér Angelika, Szántó Péter, Tóth Péter, Vági 
Dávid István

A verseny eredményei:

OsztálynévsorokPályaorientációs hét a 
Grassalkovich iskolában

Olasz diákcsere 2017–2019 már másodszorra

2018

Április 13-án iskolánk 
hatodikos tanulói Mo-
norra látogattak el 
a Szakmák Éjszakája 
rendezvényre. 

Gaudeamusigitur… felcsendülnek az ismerős dallamok, diákok hosz- 
szú sora komoly menetben a folyosókon… az arcokon megilletődött 
mosolyok és könnyek. Az udvaron felröppenő lufik és felhők az égen.

  Ebben a tanévben folytattuk olasz partnerisko-
lánkkal, a Padova melletti Abano Terme egyik kö-
zépiskolájával közösen szervezett diákcserepro-
jektünket. Ősszel kezdtük el az új résztvevőket 
toborozni, majd a magyar és az olasz gyerekek 
felvették egymással a kapcsolatot és az internet 
segítségével leveleztek, ismerkedtek egymással 
– az idei program csúcspontjaként pedig márci-
usban került sor olasz partnereink fogadására. 
 A diákcsereprojektek során a párok egymás 
családjánál laknak a kiutazás egy hete alatt, így 
rengeteg lehetőségük nyílik a nyelvgyakorlásra, 
és arra, hogy megismerjenek egy idegen kultú-
rát, bepillantást nyerhessenek egy külföldi csa-
lád életébe. 
 Itt tartózkodásuk idejére igyekeztünk tartalmas 
és változatos programokat szervezni a gyerekek 
számára, amelyben ötvöztük a kulturális értéke-
inkkel, legfontosabb látnivalóinkkal való ismer-
kedést a sportosabb, kikapcsolódást nyújtó tevé-
kenységekkel. Így Budapest nevezetességeinek a 
megtekintésén és a Mátyás templomban, a Bazi-
likában és a Parlamentben tett látogatáson kívül 

a programban helyet kapott az Aquaworld-ben és 
a Cyberjumpban eltöltött néhány óra is, hogy biz-
tosítsuk a feltöltődést a sok járkálás után. Az első 
napon Vecséssel ismerkedtek a vendégek, még 
Szlahó Csaba polgármester úr is fogadta a cso-
portot. Később egy délelőttöt Szentendre beba-
rangolásával töltöttünk. A híres magyar találmá-
nyokról, feltalálókról a pesti Belvárosban található 
Hungarikum Élményház kiállításán kaphattunk 
sok információt, de szerepelt a programon a Fő-
városi Nagycirkusz egyik előadása is.

 A diákcseréknek mindig része va-
lamilyen iskolai tevékenység is. Idén 
egy matematikai projekt kapott he-
lyet a programban, amelynek so-
rán a CLIL (Content and Language 
Integrated Learning, magyar elne-
vezésével Tartalomalapú nyelvokta-
tás) tematikája szerinti, angol nyelvű 
matekórákon vettek részt a magyar 
és olasz gyerekek. Eleinte kicsit tar-
tottak az angolul megfogalmazott 
algebrai feladatoktól, de hamar rá-

jöttek, hogy a matematika nyelve nemzetközi és 
utána már sikerrel birkóztak meg az egyenletek-
kel és szöveges példákkal. 
 Összességében véve egy sikeres, élményekkel 
teli héten vagyunk túl, amely után elmondhatjuk: 
a két iskola tanulói között igazi barátságok szö-
vődtek, a gyerekek továbbra is tartják egymással 
a kapcsolatot, és már most várjuk a jövő tavaszt, 
amikor mi utazunk majd ki az olaszországi Abano 
Termébe.  Bekkerné Fenyő Ágnes szervező tanár

és a 9.c, valamint a 9.b diákjai

Budapesten  
a Hősök terén

A z idén május 4-én, pénteken ismét ré-
szesei voltunk ezeknek az élményeknek. 
Minden évben kicsit ugyanúgy és még-

is másképp. Azoknak, akiknek most nem a sor-
falazó diákok közt volt a helye, egészen biztosan 
egyedi és felejthetetlen élmény volt ez a péntek 
délután, de merem remélni, hogy nekünk – töb-
bieknek is – szép élmény marad.
 Erről gondoskodtak mindazok a kollégák és 
tanulók, akik az ünnepi eseményt még ünnepib-
bé tették: Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő 
és Czékus Jób tanár úr az énekkaros diákjaikkal, 
a szavalók és a búcsúbeszédeket elmondó végző-
sök (Dajcsin Gabriella, Tóth János Márk és Lő
csei Rebeka), valamint a 11-esek nevében búcsú-
zó Váradi Dorina.

 Igazgatónőnk, Sztyehlikné Hegyi Krisztina és 
iskolánk lelki vezetője, dr. Huszka Mihály szív-
melengető és ugyanakkor bölcs gondolatokkal 
ajándékozta meg a ballagókat és mondott köszö-
netet az intézményünk munkáját segítő szülőknek, 
valamint elismerő oklevéllel jutalmazta azon diá-
kok teljesítményét, akik a négy év alatt valamilyen 
területen kiemelkedtek társaik közül: Bernhardt 
Dorottya, Dajcsin Gabriella, Dócs Bence László 
12.a osztályos tanulók, valamint Gáspár Tamás, 
Lőcsei Rebeka, Major Hanna 12.b osztályos ta-
nulók.
 A programot a hagyományoknak megfelelően 
az ünnepélyes zászlóátadás és a ballagók elvonu-
lása zárta.
 Minden közreműködőnek hálás köszönet, az 
érettségizőknek pedig sok sikert kívánunk!

D.T.D., Fotók: Krupa Sándor és Katona Csaba

A 12.a osztály élén Artztné Csatári Mariann

A 12.b osztályt Bekkerné Fenyő Ágnes  
osztályfőnök vezette
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  A Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata, valamint az Észak-Magyarországi Né-
met Önkormányzatok Szövetsége, (ÉMNÖSZ) ál-
tal meghirdetett és támogatott vers- és prózamondó 
verseny a német nemzetiségi és kétnyelvű iskolák-
nak új szervezési formában idén is megrendezték. 
 Nem voltak körzeti elődöntők, az iskolai válo-
gatók győztesei a megyei versenyen folytatták a 
megmérettetést. Az alsós korosztály Budaörsön 
március 2-án, a felsősök Pilisvörösváron márci-
us 28-án.
 Szövegtudásban, szép kiejtésben, hangsúlyo-
zásban, kiváló előadásmódban versenyezhettek 
a különböző iskolákból érkező, nagy létszámban 
részt vevő gyerekek.
 Az 1-2. osztályból Csikász Nagy Emma, Fal
kasfalvi Réka, Kun Csenge, Süli Bence, Ghas semi 
Najed Dániel, Szili Barnabás képviselte iskolánkat. 
A 3-4. osztályból Tárnoki Bianka, Tauzer Emese, 
Vona Márton, Csányi Nikolett, Varga Máté, Áb
rahám Benedek, Kment Ábel indult.
 Ebben a korosztályban közel 100 gyerek ver-
senyzett, így a verseny kétfordulós volt. Büszkék 
vagyunk 4. osztályos tanulóinkra, akik ebben a 
nehéz mezőnyben kiválóan teljesítettek, kevéssel 
maradtak le az országos döntőbe jutásról. (Az első 
5 helyezett a továbbjutó.) Kment Ábel 6., Csányi 
Nikolett 8., Ábrahám Benedek 9. helyezést ért el.
 A felső tagozatos korosztályt: Varga Tamás, 
Ondrik Veronika, Pámer Vince, Pekár Zoltán kép-

  Ezen a címen a Magyarok Vi-
lágszövetségének közreműködé-
sével az Orbán Balázs Erdélyi Kör 
szervezett egy kiállítást Vecsésre, 
amit először 2018. január 15-től ja-
nuár 31-ig a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központban láthatott a közön-
ség. Dr. Pálfi György professzor 
által összeállított Tudománytörté-
neti Vándorkiállítás a Kárpát-me-
dencében élt vagy még ma is élő 
feltalálók életművein keresztül mu-
tatta be a látogatóknak 180 személy 
munkásságát és a tudomány terü-
letén elért eredményeiket. A felta-
lálók között 16 magyar származá-

  Május 4-én délután kirándulást 
szerveztünk az Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola napközisei számára a 
Margitszigetre. Vegyes csoportok-
ból alakítottuk ki – az első osztá-
lyosoktól a negyedik osztályosokig – 
a kirándulótársaságot. Vecsés ál-
lomáson Misi bácsi vasúti hangos-
bemondón keresztül köszöntötte a 
vonatra várakozó gyerekeket. Bu-
dapest-Nyugati pályaudvartól sé-
tálva tettük meg az utat a szigetig. 
Izgalmas látnivalókban gyönyör-
ködtünk a hídon (vizibusz, jetski, 
séta- és lakóhajók). A Margitszi-
geten örömmel vettük birtokunk-

  A Csillagzenede ÖSSZJÁTÉK című koncert-
jét 2018. április 13-án tartotta a BÁKK-ban. A 
zenede növendékei zongora-, gitár- és magán-
ének számokkal léptek fel.
 Együtt készültek, figyeltek a másik munká-
jára, így létrehozva egy szuper produkciót. A 
családias, közvetlen légkörben zajló hangver-
senyen a különböző tanszakok, zenei stílusok 
ÖSSZEhangolt, érdekes és vidám ÖSSZJÁTÉ-

viselte. Gratulálunk Pámer Vince 7. osztályos ta-
nulónak, aki kiváló versmondásával 2. helyezést 
ért el, így ő az országos döntőbe is bejutott. (Kon
da Orsolya tanítványa.)
 Minden évben vannak olyan tanulóink, akik 
vállalkoznak arra a nehéz feladata, hogy német 
nyelvjárásban tanulnak meg verseket, története-
ket, így ápolva a német nyelvi hagyományokat.

Mundart kategóriában:
Tóth Berényi Adél, Nagy Brunner Szabina, Böckl 
Liza, Iskók-Fenyvesi Luca, Boros Nélia Dóra, 
Farkasfalvi Lili, Győri Zsófia, Kollár Maja, Kiss 

Német nemzetiségi  
szavalóverseny

Mit adtak a Magyarországon 
született tudós elmék és  
feltalálók a nagyvilágnak?

Kirándulás  
a Margitszigetre

ÖSSZJÁTÉK

Konda Orsolya tanítványa, Prámer Vince 
2. helyezést ért el

Hat csapat vett részt a vetélkedőn Veszprémi Klára igazgató kérdezte a gyerekeket

A győztes csapat

Külön kocsiban utaztunk

A szervezők – Malinkó Judit 
magyartanár és Kormos Tibor 
történelemtanár

Mundart kategória győztesei – Istók-Fenyvesi 
Luca 1.a , és Kiss Liza 4.a osztályos tanuló

Liza, Fazekas Liza az alsó tagozatos korcsoport-
ban, Frühwirt János, Fazekas Fanni, a felsős kor-
csoportban képviselték iskolánkat.
 Kiváló eredményt ért el Istók-Fenyvesi Luca 
1.a osztályos tanuló és Kiss Liza 4.a osztályos 
tanuló, akik 1. helyezésükkel a korosztályukban 
az országos döntőbe jutottak. Gratulálunk nekik!  
(Magyarné Kárpári Erzsébet tanítványai.)
 Köszönet a felkészítő nevelők munkájáért. 
(Hirschné Faragó Tünde, Eszenyiné Varga Zsu
zsanna, Gombosné Simon Amanda, Feketéné 
Kovács Viktória, Zehetmayer Adrienn, Magyar
né Kárpáti Erzsébet, Fazekasné Gombár Móni
ka, Konda Orsolya, Virrasztó Gyöngyi.)
 További szép eredményt és sikeres versenyzést 
kívánunk az országos versenyen!

Magyarné Kárpáti Erzsébet, munkaközösség vezető

KA volt ez a koncert. Újra itt van a nagy csapat: 
Mamma mia, Titanic, Rókatánc, Mozart: Figa-
ro házassága, Seven Nation Army, Havanna… 
 Egy-két produkció erejéig még lelkes szülők, 
és vendégzenészek is közrejátszottak a zenetanu-
lók előadásának színesítésében. A fellépők élet-
kora széles skálán mozgott: óvodásoktól kezdő-
dően a több gyermekes szülőig. Olyan jó, hogy 
van ilyen lehetőség városunkban, ahol óvódások 
és felnőttek is tanulhatnak, foglalkozhatnak ked-
vük szerint zenével!
 Az új növendékekkel egyre bővülő zenetano-
da két lelkes, elkötelezett tanára (Czövek István 

és Pechtol Csilla) nagy odafigyeléssel és szere-
tettel kezeli az életkori sajátosságokat. Ez a véd-
jegyük viszi közel a különböző korosztályú nö-
vendékeikhez a zene értését és megszerettetését, 
művelését. 
 A koncert végén már hagyománynak számí-
tó tortázás ez alkalommal sem maradhatott el 
– minden résztvevő örömére.
 A Csillagzenede következő koncertje 2018. jú-
nius 8-án pénteken 18 órakor lesz a BÁKK im-
pozáns épületében.
 Minden kedves érdeklődőt várunk egy vidám, 
örömteli koncertre! Földiné Vincze Emese 
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OKTATÁS – GRASSALKOVICH

sú Nobel-díjas feltaláló életművét is 
megtekinthették az érdeklődök. A 
82 db-os kiállítási anyagot Vecsé-
sen a Vecsési Andrássy Gyula Ál-
talános Iskolában, és a Halmi Telepi 
Általános Iskolában is kiállították. 
Ehhez kapcsolódóan az Andrássy 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
VECSÉSEN

iskolában egy vetélkedőt is szer-
veztek az 5-6-7. osztályos tanulók-
nak, aminek a kiértékelése április 
23-án volt. A vetélkedőt Malinkó 
Judit magyartanár és Kormos Ti-
bor történelemtanár szervezte meg, 
amelyre hat, egyenként 5 fős cso-

port nevezett be. A győztes csapat 
az iskolától oklevelet, míg a Magya-
rok Világszövetségétől magyarság-
tudományi füzetet kapott.
 A vetélkedőn részt vett Patrubány 
Miklós, a Magyarok Világszövetsé-
gének, valamint v. Hompoth Zoltán 
az Orbán Balázs Erdélyi kör elnöke. 
A Magyarok Világszövetsége elha-
tározta, hogy ezt a csodálatos kiál-
lítási anyagot a Kárpát-medencében 
és mindenütt, ahol magyarok élnek 
a világban, az érdeklődök rendelke-
zésére bocsájtja. VT infó

ba az újonnan épült játszóteret és 
élvezettel figyeltük a zenélő szökő-
kutat. Továbbsétálva eljutottunk az 
állatparkba is, fagyizás közben fi-
gyeltük az elektromos kerékpáro-
kat, autókat, valamint a jelmezek-
be öltözött embereket (Star Wars 
robotfigurákat). Sok élménnyel, és 

osztálykiránduláson is szerezhető 
ismeretekkel gazdagodtak a gyere-

kek. A visszautat foglalt személy-
kocsiban tettük meg Vecsésig. Bi-
zonyára volt mit mesélnie minden 
gyermeknek odahaza a szülőknek, 
sok fénykép örökítette meg az él-
vezetes délutánt.
 Kísérők voltak: OrcziTóth Eni
kő, Zakota János, Kormos Tibor és 
Varga Mihály.

Kép és szöveg: Varga Mihály

A zenélő  
szökőkútnál

OKTATÁS
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VÁROS ÉLETÉBŐL

Vers- és prózamondó verseny

Április 14-én a Bálint Ágnes  
Kulturális Központban rendezte 
meg az önkormányzat a városi 
vers- és prózamondó versenyt. 

Varsa Mátyás versmondásban 
győzött – mellette  Csomor Csilla 
színművész

Rajczi Attila 2. osztá-
lyos tanuló versmon-
dásban győzött

4. osztályosok  prózaversenyét 
Nangeli Adele nyerte

A magyar költészet napját 1964 óta József At
tila születésnapján, április 11-én ünneplik. 
Vecsésen 1991 óta tartjuk ehhez a naphoz 

közel eső hétvégén a versenyt, amelyet az iskolák-
ban selejtezők előznek meg. Az általános iskolák 
diákjai négy korosztályban és két kategóriában 
mérhetik össze képességüket, és a legjobbak jut-
hatnak be a városi döntőbe. Az utóbbi években a 
gimnázium diákjai is elindulnak, ahová a monori 
József Attila Gimnázium legjobbjai a meghívottak.
 A zsűri elnöke Csomor Csilla színművész, a 
Pesti Magyar Színház művésze volt.
 A zsűri tagjai voltak: Nagy Renáta – Monori 
József Attila Gimnázium, Jánosáné Csirkovics 
Katalin – Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola, 
Deme Istvánné – Vecsési Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola, Magos Tünde – Petőfi Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Rátóczi 
Csilla – Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola. 

1-2. osztály:
VERS:
I. helyezett: Rajczi Attila – Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskola
Békés Márta: Tornaóra –KUPA (végleg elvitte)

PRÓZA:
I. helyezett: Rákosi Dóra – Vecsési 
Andrássy Gyula Általános Iskola
A pletykás asszonyok – népmese
 
3-4. osztály:
VERS:
I. helyezett: Bodor Boglárka Jázmin – Petőfi Sán-
dor Római Katolikus Általános Iskola
Rangáné Lovas Ágnes: A plüssmaci története

PRÓZA:
I. helyezett: Nangeli Adele – Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

Nógrádi Gábor: A sün 
– KUPA

5-6. osztály:
VERS:
I. helyezett: Langó 
SzaffiZsófia – Vecsé-
si Halmi Telepi Általá-
nos Iskola – Romhányi 
József: Interjú a farkas
sal, aki állítólag meget
te Piroskát

PRÓZA:
I. helyezett: Preg Dorina
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
Fehér Klára: Igazi filmszínész (részlet) – KUPA 
(végleg megnyerte)

7-8. osztály:
VERS:  
I. helyezett: Varsa Márton
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola 
Kántor Péter: A könyvespolc előtt – KUPA (vég-
leg megnyerte)

PRÓZA:
I.helyezett:PálfiLilla– Grassalkovich Antal Né-
met Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
Geszti Péter: Levél Nemecsek Ernőnek

Gimnázium
Vers: 
I.helyezett:VassZsanett– Petőfi Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Pilinszky János: Ne félj! –  KUPA

szalontai
Fotók: Katona Csaba

A vendégeket és  
a versenyzőket Gál  
István köszöntötte

A győztesek és a zsűri a színpadon

T ábori Ferenc alpolgármester úr köszön-
tése után Pavella Krisztina művészeti ve-
zetőnk konferálásával lélekemelő, jó han-

gulatú vasárnap délután következett. 
 Fellépők voltak a Hévízgyörki Asszonykórus, 
a Nefelejcs Népdalkör – Újpest; Zsíros Tímea a 
Labdarózsa Népdalkör citerása Máté Miklóssal, 
Bazsalicska Citeracsoport – Dabas; Kárpáti Szil-

via mesemondó és a Labdarózsa Nép-
dalkör és Citerazenekar.
 A Hévízgyörki Asszonykórus szép 
két Galga-menti dalcsokrot és egy lé-
lekmelegítő verset hozott mindnyá-
junknak útravalóul. Turóczi Zoltán 
Tanács című versét Tóth Gáborné 
Hajdu Julianna dalos társuk mond-
ta el, néhány megfontolandó gon-
dolattal.

Idézet a versből:
Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél 
többet ér:
A tett, a szó, a dal mit 
szeretetbőladtál,
Veled marad, s örökre elkísér…

Légrády Noémi és Légrády Eszter, 
aki már a Zeneakadémián gyara-
pítja tudását, igazi virtuóz citera-
csokrot mutatott be lőrincrévi (Er-
dély) dallamokban, majd együtt a 

két testvér Kallós Zoltán néprajzkutató emlékére 
szintén erdélyi, mezőségi dallal – Fordulj kedves 
lovam – örvendeztették a nagyérdemű közönsé-
get. Kárpáti Szilvia, Bugyi településű óvónő im-
már sokadjára csalt mosolyt a közönség arcára 
pajzán székely meséivel.
 A Nefelejcs Népdalkör Újpestről először volt 
meghívott csoportunk, de már tudjuk, hogy nem 

„Magyarnak lenni 
büszke gyönyörűség”
A MAGYAR NÉPZENE 

ÜNNEPE VOLT
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány Labdarózsa Népdalköre és Citerazenekara 2018. 
április 15-én tartotta az immár hagyományossá vált V. „Kerek  

a káposzta, csipkés a levele…” Népdalkörök Találkozóját.

NÉPI KULTÚRA

utoljára, Pesovár Ferenc mezőségi gyűjtéséből 
csokrukat adták elő. Makkai László szólóénekes 
népdalkörös tagjuk – Budai Ilona gyűjtéséből – 
erdélyi szerelmes dalokat énekelt. Krajcsó Ben
ce művészeti vezetőjük gyönyörű középkori, a 
Viatóris és Kájoni Kódexekből származó, 17-18. 
századi dallamokkal kápráztatott el bennünket 
művészi citerajátékával. Nemhiába a Népművé-
szet Ifjú Mestere!
 Zsíros Tímea és Máté Miklós is először lépett 
fel közösen Vecsésen. Fiatalságukkal, szépségük-
kel, no meg profi citerajátékukkal gazdagították 
a délutánt. Műsorukban dél-alföldi népdalcsok-
rot játszottak.
 A Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar az 
új, tolnai dalcsokrával lépett fel. Labdarózsa Nép-
dalkörünk határon átnyúló kapcsolatok ápolására 
meghívást kapott Közép-Európa legnagyobb ha-
gyományőrző találkozójára – a IX. Jesoloi Nem-
zetközi Folklór Napokra. A fesztivál időpontja 
2018. május 24–28.
 Műsorunkat vidám hangulatú szeretetvendég-
séggel zártuk, melyet népdalkörünk szorgos tag-
jai és Vecsés Város Önkormányzata biztosította. 
A vendég népdalkörök közös népdaléneklésével 
vált még felejthetetlenebbé a Népdalkörök Talál-
kozója. Újra megtapasztalhattuk a közösség meg-
tartó erejét. 
 Hálásan köszönjük Vecsés Város Önkormány-
zatának támogatását és a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ dogozóinak segítségét. 

Orbán Éva

Hévizgyörki Asszonykórus

Bazsalicska Citeracsoport

Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar Újpesti Nefelejcs Népdalkör 

Légrádi Noémi és Légrádi Eszter 

Zsíros Tímea és Máté Miklós
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Mesefesztivál

Ákom-Bákom Bábcsoport
Péter és  a farkas
Tihanyi  Vándorszínpad
Hamupipőke
Aranygyapjú Társulat 
Mátyás az igazságos
Óperenciás Bábszínház
Vízipók csodapók 
Pódium Színház
Békaherceg
Leányfalui Szekérszínház
Ludas Matyi
Görbetükör Színház
Csalavári Csalavér
Belvárosi Betyárok
koncert 

Maszk Bábszínház
Furfangos csodadoktor
Palya Bea
Koncert

Felvonulás
Ákom - Bákom Bábcsoport
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2018. Május 26-27.      Vecsés

Andrássy Gyula Általános Iskola előadása

Balázs Ágnes: Lufi és  a nyolcpecsétes titok
A Bálint Ágnes Kulturális Központban működő csoportok bemutatója
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A férőhelyek száma korlátozott.
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HELYTÖRTÉNET

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  A Városgondnok ügyfélszolgálatára időn-
ként még érkeznek olyan kérdések, amelyek 
a számlázással kapcsolatosak. A hulladék-
gazdálkodás közszolgáltatási rendszere 2 éve 
megváltozott, ezért a számlázással, díjfize-
téssel, díjkiegyenlítéssel kapcsolatos kérdé-
sekben és reklamációk kezelésében az NHKV 
Zrt. az illetékes. 
 Az NHKV Zrt. ügyfélszolgálata ad felvilágo-
sítást a 2016. április 1-je utáni számlázással és a 
teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban. 
Az NHKV Zrt. biztosítja a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási díj számlázását és a díjak be-
szedését.

H a Ön a komposztálás mellett dönt, 
duplán óvja környezetét és a pénztár-
cáját is: 

1Kevesebb hasznosítható hulladék köt ki a sze-
méttelepeken, ön pedig pénzt spórol a  keve -

sebb hulladékmennyiség elszállíttatásával.

2 Kertjének növényeit, virágait, földjét táplálja 
egy hatékony és környezetbarát  megoldással, 

pénzt takarítva meg azzal, hogy kevesebbet kell 
költeni a szép növényzetért a műtrágyára.

A Városgondnok ingyenesen elérhető komposz-
táló edényzettel támogatja a komposztálást. Ház-
tartásonként akár két edényzet is igényelhető. 
Ha ön is szeretne kertjébe ingyenes komposz-
tálóedényt, a bővebb információért keresse fel a 
Városgondnok ügyfélszolgálatát telefonon vagy 
személyesen!

A számlázásról

Komposz-
táljon ön is!

Levelezési cím: 
NHKV Zrt. 1255 Budapest, Pf. 15
Telefon: +36 (1) 999 6464
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Web: www.nhkv.hu 

NHKV Zrt. 
ügyfélszolgálata:

 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú Vecsési 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című 
pályázat keretében 1 600 db 400 literes komposz-
tálóedényt osztunk ki ingyenesen az önök szá-
mára abból a célból, hogy jelentősen csökkenjen 
a lerakóra kerülő, komposztálható szerves anya-
gok (zöld javak) mennyisége.
 A bejövő igények alapján döntünk a kiosztás 
feltételeiről. Figyelembe vesszük az igénylő ese-
tében, hogy állandó vagy ideiglenes vecsési lakos, 
van-e szemétdíjtartozása, milyen az ingatlan tí-
pusa, mennyire felel meg a komposztálás feltét-
eleinek. A kiosztást előre láthatólag július végé-
től kezdjük el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak az igényel-
jen komposztálóedényzetet, aki vállalja, hogy:
 •  az edényt legalább 5 évig rendeltetésszerű-

en használja,
 •  a keletkező zöldjavakat komposztálja, nem a 

háztartási hulladékgyűjtőbe helyezi,
 •  a Városgondnok megbízottja és az EU-s pályá-

zatok ellenőrei ellenőrizhetik a komposztáló-
edény használatát, a kuka tartalmát,

 •  ha a komposztálóedény megrongálódik, azt 
haladéktalanul jelzi a Városgondnok ügyfél-
szolgálatán.

Az ingyenes komposztálóedény igénylésével kap-
csolatban keresse fel ügyfélszolgálatunkat nyitva-
tartási időben a Károly u. 2. szám alatt. 
 Telefonszámunk: 
+36-29/350-563, +36-30/697-4869

Egyre több kertben forgatják 
vissza a keletkező zöldhulladé-
kot és a háztartásban keletkező 
szerves hulladék nagy részét. 

 Kérjük a lakosságot, hogy sem az ügyfélszol-
gálaton, sem banki átutalással ne küldjenek pénzt 
a Városgondnok számlájára, mert a továbbiakban 
nincs mód a beérkezett befizetések kezelésére a 
Városgondnoknál.
 A 2016. április 1-je előtti időszak szolgáltatási 
teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá 
a hulladékszállítási szolgáltatás egyéb ügyeinek 
intézését továbbra is biztosítja a Városgondnok 
ügyfélszolgálata a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően.

A z országban sokfelé voltak bir-
tokai, az egyik Vecséstől 
délre: Halomegyház-

puszta. 1875-ben tejgazdaságot 
alakított itt ki. (Matlekovits, 
1897, 424. o.) Budapest kö-
zelsége jövedelmezővé tet-
te ezt az üzletágat. 1882-től 
Andrássy Aladár lett a Bu-
dapesti Központi Tejcsarnok 
Szövetkezet elnöke két évig, 
majd haláláig díszelnöke. (Egan, 
1884) A birtokot nem sokkal később 
bérbe adta.
 1886-tól 1893-ig Ludwig Hermann a haszonbérlő az And-
rássy-majorban. (BFL 1) 1894-ben Andrássy Aladár elké-
szíti végrendeletét, melyben a majort fiára, Andrássy Sán-
dorra hagyja: „…továbbá a nem hitbizományi birtokaim, 
mint Halomegyháza… a rajtok található élő és holt gazda-
sági felszereléssel, függő és elválasztott terméssel, s bár-
mi néven nevezendő egyéb ingókkal együtt Sándor fiamat, 
mint általános örökösömet illetendik.” (BFL 2) 1903-ban hal 
meg, ekkor száll a Vecsés melletti birtok Andrássy Sándor
ra (1863–1946).
 Andrássy Sándor a magyar autóversenyzés egyik úttö-
rője volt, emellett más sportokat is patronált. (Végváry és 
Zimmer, 1918. 216. o.) 1904-ben kiadta birtokát haszonbér-
letbe. (VV, 238. o.) A haszonbérlő Klein Miksa, gazdász 
volt. (BH, 467. o.) 1907-ben Halomegyházát hivatalosan is 
Vecséshez csatolták. (PVH, 130. o.) 1909 nyarán András-

sy Sándor eladta birtokát a Magyar 
Telepítő és Parcellázó Banknak. 

(MF, 183. o.) A bank ősszel el-
kezdte felparcellázni a terü-
letet. (BHí, 28. o.) A bank 
hirdetései 1909 novembe-
rétől 1910 augusztusáig sű-
rűn feltűnnek a budapesti 
napilapokban. Munkáscsaládok érkeznek ide, és az 

új munkástelep neve Andrássy-telep lesz.

Telekparcellázás
Budapesttől 80 percnyire a Budapest-szegedi fővonalon, Ve-
csés községben, közvetlen az állomás mellett létesített tele-
pen házhelyek eladók. A házhelyek területe 500-400 négy-
szögöl, áruk négyszögölenként 2,50-3 korona. A telkek ára 
havi 20-30 koronás részletekkel törleszthető. Bővebb felvi-
lágosítás nyerhető Vecsésen a Magyar Telepítő és Parcellá-
zó Bank Részvénytársaság majorjában. Budapesten pedig 
a bank központi irodájában: V. Nádor utca 9.
 A Magyar Nemzeti Levéltárban található egy érdekes térkép. 
Mérete: 74 x 61 cm. A címe az, hogy Halomegyháza, 1912-ben 
készült, és a frissen parcellázott Andrássy-tele-
pet ábrázolja. A térképen a jól felismerhető suga-
ras utcaszerkezet látható, de az utcák még nem a 
mai nevükön szerepelnek. Az Erzsébet tér még 
nincs elnevezve, az utcák pedig a következők:
 Deák utca = Közép út, Kinizsi utca = Fő út, 
Arany János utca = Válasz út, Toldy Ferenc utca 
= Átlós út, Áchim utca (Rudolf utca) = Vasúti út, 
Zrínyi út = Kertekaljai út és a Bercsényi, Bocs-
kai, Bethlen, Báthori utcák neve Körút. A Dózsa György út 
(Halomi út) és a Budai Nagy Antal utca (Gyáli út) közleke-
dési útként van írva. 
 A nem említett utcák még nem léteznek. Nincs például 
Lórántffy, Apafi, Barcsay utca. Nincs Külső Gyáli, Gyár 
és Erdő utca.
 A Bánya utca és Nap utca közti rész sincs a térképen, ez 
a terület ebben az időben Kertekalja része, még egy 1937-es 
Vecsés térképen is Kertekaljánál van feltüntetve.
 Halomegyháza a középkorban elpusztult Halom falu ne-
vét viszi tovább, az 1700-as években előbb Üllő majd Ve-
csés része lesz. Az 1897-es Gazdacímtár szerint földbirto-
kosa Andrássy Aladár gróf, Andrássy Gyula öccse. A gróf 
halálakor, 1903-ban fia, Andrássy Sándor örökli a területet, 
melyet a végrendelet is Halomegyházának hív. 1904-ben az 
örökös kiadja a területet, melyet nem sokkal később parcel-
láznak. A tervező Pálóczi Antal, akinek a nevéhez többek 
között a budapesti Szabadság tér és a Tabán rendezése is 
kötődik. A terület neve a mai napig Andrássy-telep.  

Kiss Gábor, Andrássy iskola

Az Andrássy-telep
SZÜLETÉSE

Andrássy Aladár (1827–1903) Andrássy Gyula öccse volt.  
A szabadságharcban Bem apó hadseregében szolgált, majd 

1865-ig emigrációban élt. Hazatérése után Gömör megye 
főispánja és a főrendi ház tagja lett. 

1875:  Andrássy Aladár (48) tejgazdaságot 
alakít ki Vecsés melletti birtokán

1886:  Andrássy Aladár Ludwig Hermann 
haszonbérlőnek adja ki birtokát 
(1886-1893, Puszta-Halomegyháza)

1903:  Meghal Andrássy Aladár (76), 
halomegyházi birtokát fia, Andrássy 
Sándor (40) örökli

1904:  Andrássy Sándor kiadja birtokát
1904–1909:  Klein Miksa, gazdász (Erzsé-

bet major) vecsési 1500 hol-
das bérgazdasága

1905:  Halomegyháza és Felsőhalom pusz-
tákon szállásolnak el egy század 
gyakorlatozó katonát

1907:  Halomegyházát Vecséshez csatol-
ják. (Értesítendő: Andrássy Sándor és 
Halmi Deutsch Sándor) 

1909:  Andrássy Sándor eladja birtokát 
a Magyar Telepítő és Parcellázó 
Banknak

1910:  A Magyar Telepítő és Parcellázó Bank 
kialakítja az Andrássy-telepet

Időrend:

A frissen parcellázott Andrássy-telep egy 1912-es térképen

Andrássy 
Aladár

„A térképen a jól felis-
merhető sugaras utca-
szerkezet látható, de az 
utcák még nem a mai 
nevükön szerepelnek.”
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J ézus leborulok színed előtt énekkel kezdtük az áhítatot, 
majd a három jelenlévő lelkipásztor olvasott fel egy-egy 
igét a Bibliából. Mihály atya Lukács evangéliumából a 

gazdag emberről, aki nem gondolt azzal, hogy az Úr még az 
éjjel számon kérheti a lelkét, s mi lesz akkor az összegyűjtött 
vagyonnal? (Lk.12,16) Heinemann Ildikó a 82. zsoltárt idézte: 
„Az elnyomottat és a szűkölködőt tegyétek szabaddá, mentsé-
tek ki a gonoszok kezéből!” – Frics Zoltán pedig Izaiást idéz-
te: „Isten az üdvösségem! Bizalommal tölt el, s nincs bennem 
félelem”. (Iz.12,2)
 Az elmélkedést Dömötör Norbert vezette Szent Pál Filippiek-
hez írott levele alapján. Pál ekkor börtönben volt, két fegyveres 
katona őrizete mellett írta levelét a szívéhez oly közel álló filip-
pibelieknek. Bár az apostol nehéz körülmények között írta le-
velét, de egyik levelében sem találunk annyi örömet, derűt és 
bizakodást, mint ebben. Már az első fejezet végén így ír: „Nek-
tek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, 
hanem szenvedjetek is érte”. (1,29). Azt tudjuk, hogy kegyelem, 
ingyenes ajándék, ha hitet kapunk. Ezt kiérdemelni semmivel 
nem lehet. S ha a hitért, Krisztusért még szenvedni is megada-
tik, ez Isten különleges ajándéka. 

HITÉLET HITÉLET

ÖKUMENIKUS IMAHÉT (III.) 2018. január 21–28.
Gondolatok…

A 6. összejövetel január 26-
án, pénteken a Baptista Egyház 
rendezésében, az Irgalmas Jézus 
Plébánia közösségi termében volt.

 A csendes imádság alatt a Keresztút 5. stációja jutott eszem-
be: – a nehéz gerenda alatt már alig tántorog Jézus, s hogy meg 
ne haljon, amíg felérnek a Golgotára, Cirenei Simont kény-
szerítik, hogy segítsen Krisztusnak. Vajon, mit érezhetett ek-
kor Cirenei, akinek tulajdonképpen semmi köze nem volt az 
esethez? Egymásra néztek: Az, aki éppen arra járt, S az, aki 
vitte a Fát. 
 Talán így vallana erről Cirenei Simon: „Sose fogom elfelejte-
ni az Úr arcát, azt a végtelen jóságot, ahogy egy pillanatra rám 
tekintett. Elég rágondolni arra a pillanatra, amikor átvettem 
keresztjét, s minden, ami keserű az életben, nekem édes lesz, 
s ami nehéz, könnyűvé válik. Akkor nem tudtam pontosan ki-
nek a keresztjét viszem, most tudom. Óh, áldott nap, óh áldott 
útszakasz, óh, életem legnagyobb dicsősége, mely nekem volt 
fenntartva a világ teremtése óta, hogy vigyem annak keresztjét, 
elveszi a világ bűneit, hogy vállamra vehetem azt a szörnyű ge-
rendát, amelyből az élet fája lett. Ne irigykedjetek rám hittest-
véreim, mert én akkor ebből semmit sem tudtam. Ti ismerve 
Őt, tanítását, miszerint „amit egynek tesztek, nekem teszitek”, 
bármikor átvehetitek keresztjét és vihetitek egy-egy útszaka-
szon. Minden áldott nap, amikor őt ismerve, Őt szeretve átve-
szitek egymás terhét, ti valóban cireneisimonok lehettek, job-
ban, mint én akkor.” (Barsi Balázs)
 Ne keressünk a világban vigasztalást. Nem tud adni. Egyedül 
Krisztus az, aki együtt szenved velünk, aki értelmet ad szenve-
déseinknek, aki megvigasztalhat bennünket. Ne féljünk a szen-
vedéstől, Isten ajándéka, kegyelme az! 
 A 7. összejövetel az Irgalmas Jézus Plébánia Közösségi ter-
mében volt január 27-én.
 A korábbi alkalmaktól eltérően Frics Zoltán plébániavezető 
a rabságot jelképező láncokat a bejárati ajtó félfájáról lógatta le. 
Ha valaki be akart lépni a terembe, a láncokat szét kellett húz-
ni, érintkezni kellett vele, s majd az est folyamán le is szedték a 
láncokat, jelezvén, hogy megszabadultunk megkötöttségeinktől, 
láncainktól. Gyönyörű gondolat! A kezdő éneket két gitár kísér-
te, s ettől bensőségesebb lett az est indítása. „Jöjj, hívunk, jöjj 
Szentlélek, a szívünkbe áradj!  Jöjj, mint a folyó, mely túláradó. 
Úgy várunk és kiáltunk: Áradj szét! Áradj szét! Áradj szét!”
 Az aznapi elmélkedést id. Tőtős János nyugalmazott baptista 
lelkipásztor vezette. A jelenlévők közül páran, hangosan kérték 
pár mondatos imádságukban a Szentlelket, segítsen, hogy he-
lyesen tudjunk imádkozni és kérni. A jelenlévő lelkipásztorok 
felolvasták a kijelölt bibliai verseket. Hallottuk Máté evangéli-
umából a menekülést Egyiptomba, majd a 127. zsoltárban arról, 
ha az Úr nem építi a várat, az építtetők hiába fáradoztak, majd 
Szent Pálnak a Zsidókhoz írt leveléből: „Hit által” rejtegették 
Mózest szülei, hogy életben maradjon, majd – miután Mózes 

felnőtt – „hit által” tiltakozott, hogy őt a fáraóleány 
gyermekének mondják. Pedig ez számtalan előny-
nyel, nagyhatalommal és gazdagsággal járt volna. 
De Mózes inkább ragaszkodott hitéhez és népéhez, 
mint a hatalomhoz és vagyonhoz. (Zsid.11,23-24)
 A mai téma: Építs családot! Aki építi a csalá-
dot, építi a közösséget is. Az előadó Prohászka 
Ottokár püspököt idézte: légy olyan, mint a ma-
dár, ha kivágják alóla a fát, nem esik le. A kis Mó-
zes szülei is a hit által gondoskodtak a gyermekről, 
amikor a gyékénykosarat a kis Mózessel a Nílus 
olyan részén helyezték el a nád között, ahonnan 
a sodrás nem vihette ki a veszélyesebb helyekre. 
S felnőttként így már tudta vállalni népe kiveze-

tését az egyiptomiak rabságából. Szent Ágoston püspök, egy-
házatya példáját is említette a lelkipásztor. A fiatal Ágoston az 
élet minden poklát megjárta.  Kimagasló műveltséget szerzett 
ugyan, de erkölcstelen életszemlélete már-már életét veszélyez-
tette.  Az édesanyjának, Szent Mónikának azonban rendíthe-
tetlen, erős hite megmentette. Ugyanis hosszú éveken keresz-
tül kitartóan imádkozott fiáért. 
 Isten az „elrontott” dolgokból, életekből is tud jót kihozni, 
csak türelmesen, kitartóan kell imáinkkal ostromolni az Eget. 
Szent Ágoston szép gondolatát is idézte: „Szeressük embertár-
sainkat vagy azért, mert jók, szeretetre méltók, vagy azért, hogy 
jók legyenek!”
 Tele volt teljesen a közösségi terem, ugyanúgy, mint az elő-
ző napokon a templomok. Szinte ugyanazokat az arcokat lát-
hattuk minden alkalommal. Sokan voltunk, akiket a szíve in-
dított és a lelke hajtott. 
 A befejező, 8. összejövetel január 28-án, vasárnap a reformá-
tus templomban volt.

 Az „Isten szívén megpihenve” c. református 
énekkel kezdődött a záró áhítat. A jelen lévő lelki-
pásztorok elsőnek Izaiás könyvéből a 11, 12-13. ol-
vasták fel a Messiásról, majd a Zsoltár gyönyörű szavát 
hallottuk: áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkéva-
ló, majd Szent Pál Efezusiakhoz írt leveléből hallhattuk: „Ezért 
már nem vagytok idegenek, hanem a szentek polgártársai és Is-
ten családjának tagjai”. (Ef. 2,19) 
 Dömötör Norbert házigazda lelkipásztor imádkozott az Ige 
hirdetőjéért – ez esetben – Huszka Mihály atyáért és az őt hall-
gató hívekért. 
 Mihály atya volt a befejező est szónoka. Megismételte a teg-
nap hallottakat: minél inkább közelebb kerülünk egymáshoz, 
annál közelebb kerülünk Istenhez. Majd felsorolt az utóbbi idők 

„közeledéseiből” párat. Ezután a mai nap evangéliumát magya-
rázta. Márk az 1, 21-ben írja: Jézus 
a Kafarnaumi zsinagógában tanított, 
közben egy gonosz lélektől megszállt 
ember közbekiáltott: „Hagyd abba! Mi 
közünk egymáshoz názáreti Jézus? A 
vesztünkre jöttél?” Jézus ráparancsolt: 
„Hallgass és menj ki belőle!” A tisztá-
talan lélek erre össze-vissza rángatta 
az embert, és nagy kiabálás közepette 
kiment belőle. (Mk.1,21)  A gonosz lé-
lek napjainkban is működik. Azt akar-
ja ugyan elhitetni, hogy nincs is, nem 
is létezik. Sajnos nagy a hatalma ereje velünk szemben is! A mi 
egyetlen vigaszunk, hogy Jézusnak hatalma van fölötte, tud pa-
rancsolni neki és Jézus nevében védekezhetünk ellene. Egyetlen 
dologra képtelen a gonosz lélek, a szeretetre. Nem tud szeretni! 
 Köszönjük meg utólag is az Urnak ezt a 8 estét, azt hogy 
megértettük: küzdeni kell a rabszolgaság mai változatai ellen, 
s azt is hogy az Úr elveszi tőlünk az egymástól elválasztó fala-
kat. Ámen! Képek és szöveg: Nagy István Elek

„Köszönjük meg utólag is az 
Urnak ezt a 8 estét, azt hogy 
megértettük: küzdeni kell a 
rabszolgaság mai változatai 
ellen, s azt is hogy az Úr elve-
szi tőlünk az egymástól elvá-
lasztó falakat. Ámen!”

Összejövetel a református templomban

Közös ima a reformmátus templombanA befejező est szónoka Mihály atya volt

Id. Tőtős János  
ny. baptista  
lelkipásztor

Az utolsó  
napnak  

Dömötör  
Norbert  

lelkipásztor 
volt a házi- 

gazdája

Közös imádkozás 
az Irgalmas Jézus templomban 

A rabságot jelké-
pező láncok
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2018. április 7.
Vecsési FC–Pécsi MFC 1-0 (0-0)
Gólszerző: Bojtor László (27')
SzászFerencvezetőedző: Elmondható, hogy 
nagyon erős pécsi csapatot tudtunk legyőzni, 
mindezt legfőképp annak köszönhetjük, hogy 
nem csináltunk olyan sorsdöntő egyéni hibákat, 
amelyek eddig jellemezték csapatunkat. Ennek 
a győzelemnek csak akkor lesz értéke, ha a kö-
vetkező hazai mérkőzésünket is győztesen tud-
juk abszolválni.

2018. április 14.
Vecsési FC–Hódmezővásárhely FC 0-2 (0-1)
SzászFerencvezetőedző: „A Pécs ellen aratott 
bravúr győzelem után nagy lehetőség lett vol-
na a felzárkózáshoz, ha ezt a mérkőzést győze-
lemmel tudtuk volna zárni. Már a héten érződött 
csapatunk játékosain, hogy ez az elmúlt héten 
lejátszott három mérkőzés sokba került, hiszen 
öt játékosunk sérülés miatt edzeni sem tudott. 
Tehát nem a legerősebb csapatunk tudta felven-
ni az ellenféllel a harcot. 

2018.április 21.
Szentlőrinc SE–Vecsési FC 2-0 (1-0)
Lényegében eldőlt a kérdés. Szeretnénk abban 
bízni, hogy a fiúk becsülettel küzdenek a baj-
nokság végéig.

2018. április 28.
Vecsési FC–Szekszárdi UFC 1-0 (1-0)
Gólszerző: Kaiser L.(36')
Újabb győzelem. Kicsit megkésett, de örömteli. 
Csapatunk változatlanul sereghajtó.
 A mai játék már az őszt segíti.

2018. május 9.
Iváncsa KSE–Vecsési FC 5-4 (3-1)
Gólszerzők: Kaiser 35’, Kemerle 59’, Takács 62’, 
Koziorowszky 78’
 A meccs egyetlen pozitívuma az 5-1 utáni talpra 
állás, a négy gól. Ezek az erények kellettek volna 
szeptembertől – most nyilván más lenne a helyzet.

2018. május 13.
Vecsési FC–Kozármisleny FC 0-0 
A találkozó egyetlen tétje az volt, hogy a győze-
lemmel elkerülünk az utolsóhelyről. Nem sike-
rült. De mindenképp dicséretes a fiúk hozzáállá-
sa a reménytelen helyzet ellenére.
 A VFC 16 ponttal áll a csoport utolsó helyén.

CzibolyaZoltánelnök:
– A tavaszi csapatszellemmel elégedett vagyok. 
Az eredményességet gátolta a sok sérült, a mér-
kőzéseken előforduló balszerencse és bizony a já-
tékvezetők sem pártfogoltak minket. Ősztől sze-
retnénk együtt tartani a fiúkat, és egyértelmű a 
cél, a feljutás. Itt hasznosítani kell a most begyűj-
tött tapasztalatokat, hogy feljutás ne csak kiruc-
canás legyen a magasabb osztályba.

NBIII. Közép csoport
Labdarúgás 

Egy szezon  
után kiestünk 
az NBIII-ból

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

SPORT

Iváncsa ellen négy gólt rúgtunk, mégis kikaptunk

Tájékoztató

A www.vecsesitajekoztato.hu web-
oldalon és Facebook oldalunkon is 
naponta frissülő tartalommal 
várjuk a Vecsési 
Tájékoztató olvasóit! 

REKLÁM

Ötéves a VortexFoto Kft.

Gyorsan repül az idő, a cégalapító Izsáki Gábor 
(eredeti végzettségét tekintve biztonságtechni-
kai mérnök) nem is gondolta, hogy a hobbijára 
alapozva ennyi idő alatt képes lesz ezt a szol-
gáltató céget ilyen színvonalra felemelni. 

A kft. a fotószolgáltatáson kí-
vül teljes számítógépes ke-
reskedelmet és szervizt mű-

ködtet Vecsésen a Fő út 148-as szám 
alatt. Az utcáról nyíló kis üzletbe be-
lépve egy igazi kincsesbányát talá-
lunk. Új és használt számítógépeken 
és tartozékokon kívül fényképes aján-
déktárgyakat, fotózáshoz szükséges 
kellékeket és új termékkörként biz-
tonságtechnikai eszközöket is árusí-
tanak. Izsáki Gábor – aki ügyveze-
tői tevékenysége mellett aktívan részt 
vesz az üzlet napi munkájában – so-
káig dolgozott a repülőtéren, de otta-
ni állását feladva, most már teljes em-
berként a vállalkozására koncentrál. 
Az interjú első részében a számítás-
technikai szaküzlet tevékenységéről 
kérdeztem az ügyvezetőt. 

– Hogyankezdődöttazönvállalko-
zói karrierje?
 – Öt évvel ezelőtt költöztünk 
ebbe az ingatlanba, olyan házat ke-
restünk, ahol kényelmesen ki lehe-
tett alakítani egy fotóstúdiót. Ez 
az utcára nyíló üzlet már itt volt, 
viszont mivel fotóstúdiónak nem 
lehetett használni, így egy kicsit 
kockáztatva számítástechnikai üz-
letet csináltam belőle. Ebben segí-
tett egyik repteres kollégám, aki a 
társam volt a vállalkozásban. Aztán 
ő elköltözött a környékről, így rám 
maradt ez a tevékenység.  A kocká-
zatot elsősorban a befektetett pénz 

jelentette, ugyanis a szakmai hát-
tér – mivel informatikával foglal-
koztam – biztosítva volt.  

– Mi a számítástechnikai szaküz-
letfőprofilja?
 – Tömören fogalmazva minden, 
ami hardver és szoftver. Kiszolgál-
juk a lakossági ügyfeleket és a kis-
vállalkozásokat is. Magánszemé-
lyeknek az alábbi szolgáltatásokat 
kínáljuk: számítógép-javítás, -op-
timalizálás, szoftvertelepítés, ví-
rus- és spyware- (kémprogram) el-
távolítás, számítógépes hálózatok 
konfigurálása, weboldalkészítés, 
perifériák értékesítése. Kisvállal-
kozásoknak kínált szolgáltatása-
ink a hatékonyabb működést se-
gítik elő. Vállaljuk már meglévő 
számítógépes rendszerek felügye-
letét, időszakos adatmentését, bő-
vítését és a munkaállomások kar-
bantartását. Új rendszer kiépítése 
esetén a teljes lebonyolításban tu-
dunk segíteni, a beszerzéstől kezdve 
az egyedi munkaállomások telepí-
téséig, felügyeletéig.  Szolgáltatása-
ink körébe tartozik a hiba feltárása, 
a meghibásodott alkatrész esetleges 
javítása, vagy cseréje, munkaállomá-
sok bővítése, szabad fel hasz ná lású és 
licenszelt szoftverek telepítése, vírus 
és spyware-elleni védelem kiépítése 
illetve a már fertőzött gépek vírus-
mentesítése. Rugalmas, de ugyan-
akkor minőségi, precíz munkavég-

zésre törekszünk, és ehhez a lehető 
legkedvezőbb árakat kínáljuk.
 Érdekesség, hogy az utóbbi két 
évben egyre többen keresnek hasz-
nált számítógépeket és kiegészítőket, 
melyeket most már nagyobb meny-
nyiségben készleten is tartunk. Ezek 
a gépek leginkább a csúcstechnikát 
használó cégek néhány éves számí-
tógépei, melyek általában magasabb 
minőséget képviselnek az átlaghoz 
képest. A minden tekintetben átvizs-
gált eszközöket garanciával kínáljuk. 
 Megemlíteném, hogy üzletünk 
biztonságtechnikai termékek árusí-
tásával és szerelésével is foglalkozik, 
mivel a vagyonvédelem szerves ré-
szét képezi mindennapi életünknek.

– Mirefigyeljenaz,akiszámítás-
technikai szervízszolgáltatást vesz 
igénybe?
 – Tanácsot mindenki tud adni, de 
a mi területünkön nagyon fontos a 
bizalom. A szervizelésre, javításra 
leadott gépek rengeteg információt 
tartalmaznak. Ezt kellő diszkréció-
val és hozzáértéssel kell kezelni, így 
azt javasoljuk, hogy amennyiben a 
legkisebb gyanú is felmerül a vásár-
lóban, hogy adatait nem megfelelően 
kezelik, úgy inkább keressen másik 
szervizt. Számunkra a vásárló a leg-

fontosabb, így arra törekszünk, hogy 
már az első pillanatban kialakítsuk 
a bizalmat az ügyféllel. Fontos még 
elmondani a gépek javításával, te-
lepítésével kapcsolatban, hogy nem 
mindig érdemes otthon barkácsolni. 
Különösen igaz ez egy adatmentés-
nél! Mi minden szükséges, illetve 
kért programot szakszerűen telepí-
tünk, amik működésére garanciát is 
vállalunk. Nagyon sok drága prog-
ramnak megvan az ingyenes válto-
zata, ezek telepítését mindig felkí-
náljuk, így nem kell illegálisan űzni 
ezt a műfajt. A szolgáltatásunk ki-
terjed a gépek állapotának figyelésé-
re is. Az ügyfelet figyelmeztetjük az 
esetleges elhasználódott alkatrészek 
cseréjére, vagy az idejétmúlt, lejárt 
programok frissítésére.

– Miért jóönöknéltörzsvevőnek
lenni?
 – Aki nálunk vásárol vagy szol-
gáltatást vesz igénybe, az tudja, hogy 
mit kap, és mire számíthat. Mindent 
bemutatunk és elmagyarázunk. A 
törzsvevőknek automatikusan biz-
tosítunk kedvezményeket is, pl. egy 
operációs rendszer telepítésénél ol-
csóbban, vagy ingyenesen végezzük 
el az adatmentést. Telefonos hibabe-
jelentésre munkaidőben vagy azon 
túl is kimegyünk az ügyfél lakásá-
ra, ez mindenkire vonatkozik, de egy 
törzsvásárlónál akár hétvégén is vál-
laljuk ezt a szolgáltatást.  (x)

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.

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

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

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

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték
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Történelmi siker 

EgyEdi kErti 
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás, 

sövénynyírás, metszés, perme-
tezés, fakivágás, zöld hulladék 
elszállítás, térkövezés, gépi és 

kézi földmunka, öntözőrendszer 
telepítés, kútgépészet, kertkar-

bantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

Tel.: 06-30/331-4-441
vssnrbrt@gmail.com

www.egyedikertimegoldasok.
business.site

Hirdetés

ÁRUKIADÓ:
•  vásárlókkal való kommunikáció
•  áruátvétellel, árukiadással  

kapcsolatos feladatok ellátása
•  áru összekészítése, számlának megfelelő árukiadás
•  gépi-, kézi anyagmozgatás
•  árukészlet ellenőrzése
•  telephelyi rend fenntartása

Eladó szErszámüzlEtbEn:
•  vásárlók kiszolgálása, termékek  

bemutatása szaktanácsadás
•  támogatás az adott munkafolyamathoz  

megfelelő termékek  kiválasztásában
•  áruk rendelése, átvétele, feltöltése és kiadása
•  rendelések összeállítása

Jelentkezéshez küldd el önéletrajzodat 
a hr@timarvasker.hu e-mail címre!
2220 Vecsés, dózsa György u. 22
www.timarvasker.hu 

szeretnél 8 órás, bejelentett munkahelyet 
bruttó 300 000 forintos fizetéssel? 

a timár Vasker Kft. ÁRUKIADÓ és  
szErszámbolti Eladó pozíciókat hirdet!

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

2018. április 14.
TFSE–Vecsés SE-Jusec 28-26 (15-12)
Gólszerzők: Martinek 10, Kovács 4, Pasqualetti 
4, Doszpod 3, Czudor A. 3, Tóth T. 2
 A dobogóért küzdő hazaiak ellen derekasan 
helytálltak lányaink.

2018. április 22.
Rákosmenti KSK–Vecsés SE-Jusec 30-30 
Gólszerzők: Martinek 6, Tóth T. 6, Pasqualetti 
5, Doszpod 5, Czudor A. 4, Haris 2, Vereb 1, 
Panyik 1
 A győzelemmel nyitottá vált volna az 5. he-
lyért vívott harc. Csapatunk 18 ponttal a 6. he-
lyet foglalja el, és ennek megőrzése nehéz, de re-
ális lehetőség.

2018. április 29.
Vecsés SE-Jusec–IN-ÖR KC 29-33 (13-15)
Gólszerzők: Doszpod 7, Pasqualetti 5, Kovács 4, 
Martinek 2, Tóth T. 2, Balázs 2, Pusztay 2, Vereb 
1, Panyik 1,Pomozi 1, Czudor A. 1, Minárovics 1
 A biztos bajnok megizzadt Vecsésen! A höl-
gyek derekasan küzdöttek és alaposan megnehe-
zítették a bajnok helyzetét. A vereséggel a 7. hely-
re csúsztunk, de az utolsó két forduló meccsének 
eredményei döntik el az 6-8. helyezés sorsát. 

2018. május 06.
XVI. Ker. KMSE–Vecsés SE-Jusec 32-31 (17-16)

Gólszerzők: Doszpod 6, Pasqualetti 6, Czudor 
A. 5, Tóth T. 4, Minárovics 3, Vereb 1, Panyik 1, 
Pomozi 1, Major 1, Kovács 1, Martinek 1, Balázs 1
 Nagy küzdelemben veszítettünk, amellyel el-
úszott a 6. helyezés lehetősége. Csapatunk a 8. 
helyen áll az utolsó meccs előtt. Ceglédet fogad-
juk itthon, győzelemmel megelőzhetjük őket. Az 
már látható, hogy előreléptünk és nyugodtabb, 
építkezőbb évet zártunk.
 A gólszerzők listáján hárman is ott vannak az 
első húsz között. Martinek Emőke 113 góllal a 
11. a listán. Tóth Tímea 107 találatával a 14. és 
Doszpod Réka a 19. 83 góllal.

Egy fordulóval a befejezés előtt az 5. helye-
zés már biztos. Ezen nem változtathat a záró-

NŐI – NBII Déli csoport
Kézilabda 

2018. április 21.

Botlás 
VECSÉS SE-ÉL-TEAM–AGROFEED ETO 
SZESE 22-23 (13-12)
Gólszerzők: Takó 5, Lendvay 5, Simányi 4, Imregi 
2, Tóth N. 2, Antal L. 2, Győrfi 1, Munkácsi 1
 A csoport két legjobbjának küzdelme előtt az 
volt a helyzet, hogy egy ponttal álltunk a győriek 
előtt. A mieink győzelme esetén a három pontos 
előny, a lélektani plusz és a három, közel egyfor-
ma ellenféllel való hátralévő meccs már-már el-
dönthette volna javunkra a dolgok menetét. Még 
döntetlen esetén is a mi kezünkben maradt vol-
na a bajnoki cím sorsának eldöntése. A legrosz-
szabbra gondolni sem mertünk. 
 A nézőtér zsúfolásig megtelt, a Rába-partjáról 
is sokan érkeztek. A WTV egyenes adásban köz-
vetítette a derbit a csatornáján.
 A vendégek kezdtek jobban, de a mieink is ha-
mar rendezték soraikat és átvették a vezetést. A 
játékrész közepén már 8-4-re vezettünk. Látha-
tó volt, hogy nem véletlenül vezetjük a tabellát. 
Ezután azonban bekerültek az első porszemek a 
gépezetbe. Kimaradt ziccerek, kapufa, kihagyott 
hetes, feljavuló kapusteljesítmény az ETO részé-
ről, és máris 10-10 lett az eredmény. Még egyszer 
felcsillant a remény, mert ismét kétgólos előny-
re tettünk szert, sőt 3-1 fórral támadhattunk, de 
eladtuk a labdát. Hamar kaptunk kettőt, de a vé-
gén emberelőnyben szerzett találattal mehettünk 
pihenni. 
 Fordulás után minden rémálommá vált. Meg-
szűnt a támadójáték, 20 perc alatt négy gólt tud-
tunk csak szerezni, de a nagyobb bajt az jelentet-
te, hogy szinte minden támadásnál elveszítettük a 
labdát és könnyű, lerohanásos ziccereket kínáltunk 
az ellenfélnek. Ezek mindegyikét ki is használ-
ták, főleg a 112-szeres válogatott Iváncsik Tamás 
volt a könyörtelen végrehajtó. Csodával határos, 
hogy az egyébként semmi különlegeset nem mu-
tató ETO, csak négygólos előnyt tudott szerezni. 
Az 50. perc táján sikerült végre gólt dobni, de az 
utolsó négy percig nem tudtunk közelebb kerül-
ni a vendégekhez. A hajrára összeszedte magát a 
gárda, egy gólra feljöttünk, de csak fél perc ma-
radt hátra és nem nálunk volt a labda…
 A lefújás után a győriek örömtáncot lejtettek, 
szurkolóikkal ölelkeztek. Tudták, hogy most már 
ők irányíthatják a dolgok menetét.
 A játékvezetőkről nem igen illik beszélni, de 
a két fiatalember tevékenykedése nem volt mél-
tó a rangadóhoz. Túl nagy volt a kabát nekik. Az 
elején a vendégek terhére, majd később – és jóval 
többet – a mieink kárára. DE! Mégsem ezen mú-
lott. Ha csak a tudásuk felét nyújtják a fiúk, ak-
kor simán, 4-5 góllal nyerhettük volna a mérkő-

zést. Persze, ahogy máshol sem, úgy a sportban 
sincs „ha” kezdetű siránkozás.
 Nagy Károly edző is azt emelte ki előtte, hogy 
a vendégek sokkal jobb körülmények között dol-
gozhatnak, többet edzenek és nehéz lesz ellenük. 
A találkozó után elkeseredve mondta, hogy lát-
szott az edzéshiány néhány kulcsjátékosnál, fej-
ben elfáradtak, aminek a jeleit már a múlt héten 
is észlelni lehetett. Hiányzott a frissesség a meg-
oldásokhoz, sokszor olyat akartak megcsinálni, 
amiről nem is beszéltek. Úgy ítélte meg a hely-
zetet, hogy innen már nehéz a helyzet.

2018. április 28.

Bravúros győzelem  
és újra az élen!
NEKA–Vecsés SE-ÉL Team 25-30 (13-16)
Gólszerzők: Győrfi 9, Takó 5, Munkácsi 5, Simá-
nyi 3, Kökény 3, Antal L. 3, Antal M. 2
 Rosszak voltak az előjelek. Tóth Norbert megsé-
rült, Halász továbbra sem hadra fogható. Simányi 
és Lendvay betegek voltak a héten és csak percekre 
álltak a csapat rendelkezésére. A gárda így állt fel: 
Munkácsy, Takó, Antal Máté, Győrfi (támadásban), 
Tóth József (védekezésben), Kökény, Antal Levente.
 A fiúk nagyon taktikusan és kiválóan jól ját-
szottak. Végig irányították a játékot és magabiz-
tosan nyertek. 

2018. május 6.
Vecsés SE-ÉL Team–Csurgó KK U20 38-20 
(20-12)
Gólszerzők: Simányi 8, Győrfi 7, Tóth N. 5, An-
tal M. 5, Imregi 5, Lendvay 3, Takó 2, Antal L. 1, 
Munkácsi 1, Vitáris 1
 Történelmi ünneplésre készülődhetett a csa-
pat, a vezetése és a szurkolók! Az történt, hogy 
egy nappal korábban Pécsett kikapott az ETO 
SZESE, így győzelem esetén már behozhatatlan 
előnyre tehettünk szert, és függetlenül az utolsó 
forduló eredményétől már bajnokok vagyunk. A 
feladat nem tűnt nehéznek, mert az abszolút utol-
só csurgói fiatalok voltak az ellenfelek. Korrekt 
mérkőzés volt, mind a két együttes becsülettel 
küzdött, és a mieinknek sikerült behúzni a pa-
pírformát. Magabiztos, időnként szép játékkal 
nyertünk és következhetett az ünneplés. A csa-
patot köszöntötte Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő is. Szép gesztus volt a csapattól, hogy 
a nézők kaptak egy tombolát és a nyertesek a já-
tékosok mezét vihették haza ereklyeként. 
 Nagy Károly vezetőedző az ünneplés pillanatá-
ban is előretekintett. A játékosok dicsérete után el-
mondta, hogy a vezetéssel gyorsan át kell tekinte-
ni a lehetőségeket, mert az NBI. „más kávéház” és 
legalább 5-6 játékossal kell megerősíteni a keretet.
 Szóba került még, hogy hol játssza majd a csa-
pat a meccseit? Ugyanis az üllői nem alkalmas az 

első osztályra. Ami szóba jöhet az a Bókay-csarnok 
vagy Monor. Az igazi előretörés persze az volna, 
ha vecsési csapat vecsési helyszínen játszhatna.
 A vezetés elmondta, hogy reménykednek az 
önkormányzat támogatásában, és azt is remélik, 
hogy vecsési és térségbeli vállalkozások felisme-
rik a támogatás lehetőségét. Nemcsak a TAO-ról 
van szó, hanem a szponzorálás más formájáról 
is. A vállalkozásoknak érdemes végiggondolni, 
hogy a VSE csapata a kontinens egyik legerősebb 
(a francia és a német után) bajnokságában fog ját-
szani hazai és nemzetközi figyelem közepette.
 Czibolya Zoltán a sportbizottság elnöke elmondta, 
hogy még nem értékelték a feljutás utáni helyzetet, 
de éppen a zárszámadás tárgyalása előtt alkalmas 
az idő arra, hogy az önkormányzat anyagiakban 
is kifejezze megbecsülését. Ehhez hozzá kell ten-
ni, hogy ez nem pótolhatja az előzőekben vázolt és 
kért vállalkozási támogatások szükségességét.

2018. május 13.
Százhalombattai KE–Vecsési SE-ÉL TEAM 
30-32 (14-16)
Méltó befejezése volt a bajnokságnak. A legjobb 
csapat nyerte. Egyéb statisztikákról, informáci-
ókról a júniusi számunkban olvashatnak.

Az utánpótlásunk nehéz két meccsen van túl, hi-
szen az arany- és ezüstéremre esélyes gárdával 
játszottak. Hazai pályán csak egy góllal veszítet-
tünk Nyíregyháza ellen, ami parádés eredmény. 
Ózdon már kiütközött a nagyobb tudás és a hazai 
pálya, így 15 lett a különbség. Az utolsó fordu-
lóban az abszolút utolsó Törökszentmiklós Szé-
kács ellen 57-31-re nyertünk. A gárda 8. helyen 
zárta az idényt 15 ponttal. A legjobb gólszerzőnk 
Musztács Dániel lett, aki tavasztól játszik nálunk, 
és 11 meccsen 131 gólt dobott! Egy gól híján 12-
es átlag – hihetetlen magas! Farkas Sándor 102, 
Papp Roland 90 találatot ért el a bajnokságban.

A VSE II. együttese a legjobb 8-ba jutva Abony-
nyal játszott, de kettős vereséggel nem mentünk 
tovább. Az 5-8 között Domonnyal játszottunk. Két 
döntetlen után a több idegenben dobott góllal mi 
szereztük meg a jogot, hogy Szigetszentmiklósi 
KSK II. csapatával az 5. helyért meccseljünk oda-
visszavágó formájában. Ezek a találkozók lapzár-
ta után lesznek. szajan

FÉRFI – NB I/B Nyugati csoport
Kézilabda 

Vecsési együttes még 
sohasem játszott a leg-
magasabb osztályban!

FÉRFI – IFJÚSÁGI II. osztály
Keleti csoport

PEST MEGYE I. OSZTÁLY 
– RÁJÁTSZÁS

Kézilabda 

Kézilabda 

meccs eredménye, amin mi vagyunk az esé-
lyesek. A többségében serdülőkorú lányoktól 
ez nagyon biztató helyezés. Jövőre megcéloz-
ható a dobogó.
 A gólszerzők listáján most is az első húszban 
három – serdülőkorú – vecsési fiatalt találunk: 
3. Jefcsák Renáta 143, 11. Metzker Petra 103 és 
17. Cseszlai Marietta 89 találattal.

 

Saját korosztályukban sokkal jobb az eredmé-
nyessége az együttesnek. Az elsőség már eldőlt, 
de a záró mérkőzés előtt a bronz elérhetőnek tű-
nik. Itt Czudor Sztella a csoport 4. helyét fog-
lalja el 126 góllal. Őt követi a 6. helyen Jefcsák 
Renáta 103, és testvére, Jefcsák Réka a 10. he-
lyen 105 találattal.

LEÁNY – SERDÜLŐ III. osztály
Déli csoport

Kézilabda 

NŐI – IFJÚSÁGI III. osztály
Déli csoport

Kézilabda 

Vital & Beauty 
   SzépSégSzalon

Vecsés, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 06-20/6101-505
Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos, 

oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés

Mindent az egészségért Neolife termékekkel!
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Tájékoztató

A Földfém Kft. a PM_KKV_2016 kódszámú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek 
javítása Pest megye területén” című pályázat keretei között 59,25 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el vecsési telephelyén új csarnoképület építésére.

Társaságunk 1989-ben alakult és 1992 óta foglalkozik a tűz- és robbanásveszélyes környezetben alkalmazott biztonsági 
szerelvények gyártásával. Az elmúlt két évtizedben jelentős műszaki, technikai és technológiai fejlesztések történtek 
mind a szerelvényeink alkalmazhatóságának kibővítése, mind a gyártási és vizsgálati eljárások terén. Napjainkban 
már nem csak kizárólag benzinkút technikai szerelvényeket gyárt a cég, hanem nagyobb stratégiai tároló telepeken 
és a vegyiparban is alkalmazzák az időközben specializálódott szerelvényeinket. Jelenleg tevékenységünket két saját 
tulajdonú telephelyen, Vecsésen és Pilisen látjuk el.

A PM_KKV_2016/9 támogatási azonosító számú pályázat keretei között cégünk a vasipari tevékenység termelő-  
és raktárkapacitásának bővítéséhez szükséges csarnok építéséhez nyert el támogatást. 

A projekt céljai: a.) A meglévő termelőcsarnokban történő anyag- és készáru raktározás optimalizálása; b.) 
anyagvizsgáló és minőségbiztosítási részleg kialakítása; c.) felületkezelés tárgyi-infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése; d.) a csarnok integrálása a termelési környezethez (térburkolat), közlekedési kapcsolat megteremtése 
(aszfaltozás). 

A csarnok tervezett főbb műszaki paraméterei:  A 694,8 m2 nettó alapterületű épület egyterű acélszerkezetű 
csarnok. A fő tartószerkezet egyedi gyártású acélszerkezetű kerettartók, 5 méteres raszterben elhelyezve. A keretszer-
kezetre oldalfalanként szendvics-szerkezetű előregyártott falpanelek kerülnek 10 cm-es szigeteléssel. Tetőzetként a 
„Z” acélszelemenekre szendvics-szerkezetű 10 cm-es szigetelést tartalmazó előregyártott panelek kerülnek, a tető 
hajlásszöge 4 fok. A természetes megvilágítást műanyag szerkezetű nyitható ablakok és bevilágító felületek biztosítják, 
a mesterséges világítást korszerű LED panelek és csarnokvilágítók adják. A csarnokban műgyantás ipari padló, az irodai, 
szociális helyiségekben kerámia burkolatok kerülnek betervezésre. A HMV napkollektoros rendszer kerül kialakításra.

A projekt eredményeként megvalósul egy 6 hektáros minőségi ipari terület egyik elhagyatott részterületének 
funkcióbővítése és esztétikai megújítása, a termelés optimális feltételeinek biztosítása, környezet- és energiatudatos 
működési környezet kialakítása. Cégünk 6 új munkahely teremtését vállalta.

A projekt összköltsége 113.24 millió Ft, melyhez 59.25 millió Ft  
vissza nem térítendő támogatást nyert a társaság. 

A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzat.

Támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás helye: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 86.

A kivitelező cég közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. 

A beruházás kivitelezője: GCP JUNIOR+ Kft. (1221 Budapest, Tengeri u. 5.)

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. 09. 18. – 2017. 12. 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új csarnoképület építése a Földfém Kft. vecsési telephelyén.
2017. november 27.

További információ:
Földi Károly ügyvezető
Tel.: 29/ 350-155
E-mail: foldfem@foldfem.hu
www.foldfem.hu

Jöjjön hozzánk dolgozni, mert mi
MEGEMELTÜK A BÉREKET!

Átlagos kereseti lehetőség:

Br. 250 000 – 360 000 Ft/hó

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR 
álláslehetőség VECSÉSEN

      INGYENES CÉGES BUSZOKAT IS BIZTOSÍTUNK!                   

Nem fizetik meg rendesen a munkáját?
Nem kap megbecsülést és elismerést?

NE hAGyJA!

A dÖNTÉS AZ ÖN KEZÉBEN VAN!
JELENTKEZZEN!     06-30/182-6434

Amit kínálunk
•   Versenyképes fizetés és CAFETERIA
•    Kimagasló JELENLÉTI BÓNUSZ
•   HoSSZúTÁVú / BEJELENTETT MUNKA

Ez az ön munkája, ha
•    Megvan a 8 általános iskolai végzettsége 

és tud több műszakban dolgozni!

6

Vanika Világa 
KÉZMŰVES GYERMEKTÁBOR 

a Bálint Ágnes Kulturális Központban
Cím: Vecsés, Telepi út 43.

I.     június 18-22.
II.    július 9-13.
III.   augusztus 6-10. 

Ár: 28.000 Ft / fő / 1 hétÁr: 28.000 Ft / fő / 1 hét
Testvérkedvezmény: -20% gyermekenként

Délelőtt kreatív foglalkozás, ajándéktárgy-készítés, 
délutánonként változatos program 

(játszótér, fagyizás, játszóház, közös játék)

    AZ ÁR MAGÁBAN FOGLALJA:
    a kézműveskedéshez használt alapanyagokat

   napi 3x étkezést (ebéd a Fütte Bistroban)   napi 3x étkezést (ebéd a Fütte Bistroban)
    heti több alkalommal játszóház belépőt

A jelentkezés táborkezdés előtt 
minimum tíz munkanappal, 

50% előleg kifizetésével lehetséges

    Helyek korlátozott számban foglalhatók!

Időpontok:
(H-P/8-16 óráig)

Jelentkezés, bővebb információ:
Vanczák Viktória: 06-30-940-8012, vanika83@gmail.com

DARTS

Országos bajnokságokban 
dobálják a nyilakat

 A Táépiógyörgye elleni 11-7 arány-
ban megnyert mérkőzés után újabb 
győzelemmel növelték pontjaik szá-
mát a vecsési asztaliteniszezők. Az 
Őrbottyáni Csapatok SE I. ellen ví-
vott mérkőzés izgalmas partikat ho-
zott az NBIII-ban, a 16. fordulóban a 
Vecsés SE I. színeiben Hegedűs Tamás, 
Herczeg Attila, Spengler György és 
Urbán László lépett asztalhoz, majd 
végül 11-7 arányban hozták a kötele-
ző győzelmet a tabella alsó felében 
szerénykedő őrbottyániak ellen. Ve-
csés a tabella második helyéről várja 
a folytatást – akár az NBII-be is fel-
juthatnak  –, a következő fordulóban 
pedig fontos mérkőzés elé néz a csa-

ASZTALITENISZ

Szintet léphetnek  
a vecsési asztaliteniszezők

 Kezdetét vette a darts sportág or-
szágos tavaszi versenyévada. A Ve-
csés SE dartsszakosztályának első 
számú csapata is túl van már az 
országos első osztályú steel darts-
bajnokság nyitófordulóján. 
 Az eredményekkel egyelőre még 
korai lenne foglalkozni, egy forduló 
után nem szabad messzemenő kö-
vetkeztetést levonni. Az első csapat 
egy győzelme, illetve két-két dön-
tetlenje és veresége részben annak 
tudható be, hogy az egyik éljátékos 
nem állhatott a dartstábla elé a nyitó-
fordulóban – mondta el lapunknak 
Massza Sándor szakosztályvezető. 
 Az első számú csapat mellett a 
többiek is megkezdték a bajnoki 
mérkőzéseket. A megyei első osz-
tályú bajnokságban szereplő Vecsés 
SE Rutin csapata a steel- és a soft-
bajnokságban egyaránt részt vesz, 
és mindkét pontvadászatban meg-
határozó erőnek számít. Az egye-
sület Mix csapata – amely azért 
kapta ezt a nevet, mert férfiak és 
nők vegyesen alkotják – is egyre 
jobb eredményeket ér el a steel- és 
a soft baj nokságokban egyaránt. Az 
idősebb játékosokból álló VSE 60 
– a szám a csapat tagjainak átlag-
életkorára utal – már inkább csak 
hobbiból áll ki egy-egy versenyen, 
de a játékosok múltját és rutinját 
ismerve az ellenfelek még mindig 

FOGATHAJTÁS

Vecsési sikerek 
Mezőhegyesen

REKLÁM

TAKARMÁNYBOLT
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 

Nyitva: H–P: 8–1830,  Szo: 8–1330Üllő, PesTi úT 206.

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

Purina tápok, premixek, koncentrátumok!
(csirke, kacsa, liba, pulyka, sertés, bárány, borjú, ló)

NaPos csirke, 
előnevelT csirke, kacsa, liba, Pulyka
Több információ telefonon vagy 
előjegyzés és előleg szükséges! kuTya, macska eledel, 

viTaminok, Termények, 
korPa, lóabrak

Folyamatos akciÓVaL várjuk vevőinket!
HázHozszállítás  záRás  után!

Bankkártya 
elfogadó hely

Szobalányt kereSünk
Airport Hotel Budapest****, Liszt Ferenc Repülőtér  

közelében elhelyezkedő szálloda keres munkatársakat 
housekeeping részlegére takarítási feladatok  

elvégzésére, teljes 8 órás munkaidőben. 

Feladatok:
Szobák, és közös helyiségek takarítása  

a szálloda előírásai alapján.

Amit kínálunk:
•  Kulturált munkakörülmények, felelősségteljes munka, 

kiváló csapat, és hosszú távú munkalehetőség.
•  Személyzeti étkezés
•  Munkaruha

Fizetés: 170 000 Ft nettó + cafeteria

Munkavégzés helye:
2220 Vecsés, 
Lőrinci utca 130/A 
A jelentkezéseket 
önéletrajz elküldésével 
a következő e-mail címre várjuk: hk@airporthotel.hu

pat: a harmadik helyezett Eurokapu 
Szentendre II. ellen lépnek asztalhoz 
lapzártánk után, május 19-én. 
 A megyei I/B-ben szereplő gárda 
szerényebb eredményeket tud fel-
mutatni, az elmúlt három fordulóban 
nem jött össze a győzelem. A gyen-
gébb szereplés talán annak tudható 
be, hogy a csapat két legeredménye-
sebb játékosa sérülés miatt nem tud-
ta vállalni a játékot. 
 Május 26-án a fiatalabb korosztályok 
mutathatják meg tudásukat, ezen a na-
pon rendezi meg a Vecsés SE asztalite-
nisz szakosztálya a Pest megyei után-
pótlás DC versenyt. A szervezők közel 
70 gyermeket várnak a tornára.  GA

tartanak tőlük – árulta el Massza 
Sándor. 
 A szakosztály egyik legeredmé-
nyesebb játékosa, Puskás Erzsébet – 
aki korábban soft Európa-bajnok is 
volt – továbbra is sok nemzetközi vi-
adalon vesz részt. Május 7-én például 
a Bécsben az Österreichische Dart-
sport Organisation versenyén szere-
pelt sikerrel és bejutott a döntőbe. 
 A vecsési dartsszakosztály egyéb-
ként a város legaktívabb sportközös-
ségei közé tartozik, saját háziverse-
nyeket is szerveznek, melyeken a 
vecsési dartsosok mellett sok eset-
ben az ország távolabbi pontjáról 
is érkeznek versenyzők. Ezekre az 
alkalmakra egy szelet csokoládé a 
beugró, ennek megfelelően a mér-
kőzéseknek nincs óriási tétje, ettől 
függetlenül az edzésekkel ellentét-
ben itt kialakul a versenyszellem a 
játékosok között, ezért a felkészü-
lés szempontjából fontosak ezek a 
tornák. 
 A 30 fős létszám dacára a szak-
osztály kapuja nyitva áll a sport-
ág iránt érdeklődők előtt, hiszen 
az utánpótlás szempontjából min-
dig szükség van az újakra – hang-
súlyozta Massza Sándor. A sport 
szépsége és szeretete mellett a jó 
közösség miatt is érdemes lehet 
csatlakozni a Vecsés SE dartsosa-
ihoz.  RT

SPORT

 Nagyon sikeres hazai rendezésű 
nemzetközi versenyt láthatott az a 
– csaknem –  2500-3000 néző, akik 
ellátogattak a hétvégén Mezőhe-
gyesre. Az első alkalommal itt meg-
Hirdetés

rendezett CAIO4*-os Világkupa-
pontszerző versenyen magyar siker 
született: az egyéni összetett verseny-
ben Dobrovitz József, a csapatverseny-
ben pedig Dobrovitz József, Móró La
jos és ifj, Dobrovitz József szerezte meg 
az aranyérmet, gratulálunk!
 Az egyéni összetett versenyben 
svájci Jérôme Voutaz szerezte meg 
az ezüstérmet, és Móró Lajos vihette 
haza a bronzérmet. Dobrovitz József 
Jr. maratonban „elszállt”, így utolsó-
előtti lett. A másik két hajtás eredmé-
nye dobogót jelenthetett volna számára. 
Csapatversenyben mögöttünk Csehor-
szág végzett a második, és Ausztria a 
harmadik helyen.  (forrás: fogathírek.hu)

A Vecsés SE Rutin, a szakosztály első számú csapata

Puskás Erzsébet,  
Massza Sándor,  
Törő Zsuzsanna
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REKLÁMREKLÁM

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

• Milesi festékek, csiszoló anyagok, ecsetek,
• Metsző ollók, kerti szerszámok, egér ragasztó,
• Munkás ruhák, bakancsok cipők, kesztyűk,
• Kerékpár alkatrészek, szúnyoghálók, lécek.

facebook.com/BarkacsBarlang
Nyitva: Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13. • Tel.: 29-742-576

Vecsés, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7. 
Fő út és Attila út kereszteződése.

GIPSZKARTON 
A gipszkarton lehetővé teszi a szárazvakolást. Ez a technológia nem csak 
Magyarországon, hanem világszerte egyre népszerűbb belsőépítészeti 
megoldás, lassanként kiszorítja a hagyományos vakolási eljárásokat. 
Könnyebb, költséghatékonyabb és nem utolsósorban klimatizáló hatású. 
Kétféle szárazvakolási mód létezik. A ragasztásos és a vázszerkezetre való 
felhelyezés. A ragasztásos technológia a karton anyagával kompatibilis 
gipsz alapanyagú ragasztógipsszel történik. A vázszerkezetű beépítési 
módsmódszert azokon a helyeken alkalmazzák ahol nagyon egyenetlen a 
felület, vagy a felület nem teszi lehetővé a ragasztást, esetleg több hő és 
hangszigetelést elérése a cél.

SZIGETELŐ ANYAGOK 
 Az épületek hőszigetelése az 1970–80-as években kapott igazán nagy  gyelmet, és terjedt el az egész világon, aminek 
kiváltó oka az 1973-as olajválság volt. A cél az volt, hogy minél kevesebb anyagi ráfordítással emelkedjék az épület 
komfortfokozata, és egyben csökkenjen az épület energiafelhasználása.
 A gyártók sokféle anyaggal kísérletezve rájöttek, hogy a hagyományos anyagok esetében a levegőnél jobb hőszigetelés 
nincs. A kérdés hogyan lehet „becsomagolni” vele az épületet, azaz hogyan lehet bezárni valamibe a levegőt úgy, hogy a 
gyártási költségek minimálisak legyenek. Számtalan hőszigetelő anyag létezik, de a leggyakrabban használt típusok a 
következők:

1.1. Expandált polisztirol hablemez (EPS)
2. Extrudált polisztirol hablemez (XPS)
3. Kőzetgyapot (ásványgyapot)
4. Üveggyapot

5. Poliuretán hab (PUR hab)
6. Fagyapot lemez
7. Magyarországon nem jellemző hőszigetelő anyagok: 
  parafa, gyapot, kókusz, kender, farost, cellulóz alapú anyagok.

URSA DF 392 Az URSA DF 392 nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, 
csupasz, tekercses termék kiváló példa az üveggyapot szigetelő anyagokra. 

Sitt, szemét, sóder, 
homok, termőföld szállítás 

és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.
ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin
tel.: 06-20/984 9242

KonténEr 
szállítás

Családi 
fogászat

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter

dr. Csorba zoltán

VeCsés, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

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

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

Ügyintézés akár otthona kényelmében,  
előre egyeztetett időpontban:

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója

•  Lecserélné drága feltöltő  
kártyáját olcsó előfizetésre?

•  Számhordozás ingyenes!
•  Elege van a sorban állásból?
•  Kártyafüggetlen  

mobiltelefont keres?
•  Egyedi előfizetési csomagok,  

számlaelemzés után
•  Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
•  Nemzetközi hívókártya

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

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

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

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
  
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

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

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu 
Előzetes egyeztetés szerint. 

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

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

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
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

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

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

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – május 28-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – június 4-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – június 11-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – június 18-ával, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – június 25-ével kezdődő héten 
ügyeletes.
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc Patika tart nyit-

va. Nyitva tartás után és hétközben éjszaka az adott héten ügyeletes gyógyszertárat 
kell keresni.

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

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

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

ELMŰ hibabejelentés: 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:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

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 nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőségvezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu 
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@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.

Tájékoztató

Munkalehetőség 
(FŐLEG NYUGDÍJASOKNAK)

- irodai, telefonos munka
- választható munkaidő: 4, 6, 8 óra/nap

- heti 1-2 napra is van lehetőség
- nettó órabér: 500-700 Ft (heti fizetés)

Jelentkezés: 06-30/898-2013

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, Lőrinci u. 14.  
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
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, illetve a várandós anyák gondozása 
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +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, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787



facebook.com/vecses700

Vecsés 700 éves
   Ünnepi programsorozat
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