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PROGRAMOK JEGYZET

B urgaszban az utóbbi években mindig rendeznek egy 
homokszobor-kiállítást. Pár éve történelmi szemé-
lyiségeket formáztak meg az alkotók. A tárlatvezető, 

amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, elvezetett egy 
monumentális Aszparuhov szoborhoz. Ő a bulgárok Árpád 
fejedelme, a bolgárhon alapítója 681-ben. A tárlatvezető el-
mesélte, amit László Gyula régészprofesszor kettős honfog-
lalás-elmélete hirdet, aminek hazai elfogadottsága, de még 
ismertsége is csekély. Ők vallják a hun-avar-onogur konti-
nuitást. Az első cárjaikból többen is hun származásúak vol-
tak. A bolgárok nagyon szeretik a magyarokat, és rokonnép-
nek tartanak bennünket. Magam is a legközelebbi európai 
rokonunknak őket tartom. Érdemes volna áttanulmányozni 
az Attila halála utáni íjfeszítő népek történetét és felfedezni 
benne a két nép vérségi kapcsolatát. Ami még közös és egy-
formán fájdalmas, hogy ők is önmagukkal határosak, szin-
tén az első világégést követő „békeszerződéseknek köszön-
hetően”. (Románia Dobrudzsát nyelte le, Macedónia népe 
magát bolgárnak vallja és bolgár az anyanyelve, Szerbiában 
Bela Palanka – bolgárok palánkja – volt a határ és a törö-
kök is kaptak egy kis területet.) Kettő a sok magyar vonat-
kozásból: Vidin magyar alapítású, és Bodonyi bánság né-
ven a magyar királysághoz tartozott az 1200-as években. A 
Sumenben ragadt Kossuth-katonák mészárszéket, vendéglőt, 
sörfőzdét, fúvószenekart és fürdőt hoztak létre.
 Többször szerettem volna legalább egy hónapot kinn 
tölteni, egy kicsit belesimulni ebbe a kényelmes, kissé ál-
mosnak tűnő balkáni valóságba, a mediterrán környezetbe. 
Régi vágyam teljesült idén, nap-
ra egy hónapot voltunk ott. Meg-
tapasztalhattuk, hogy reneszán-
szát kezdi élni a bolgár tenger egy 
hosszú és fájdalmas átmenet után. 
Ma a turisták tömege sétál az ut-
cákon és élvezi a minőségi kiszol-
gálást hotelben, apartmanban vagy 
a tengerparton. A szocialista meny-
nyiségi turizmust mára felváltotta 
a minőségi turizmus. A szállások 
sokfélesége vetekedik bármelyik 
nyugat-európai társával. A parton 
a mézédes és puha kukoricát áruló 
fiún kívül mindenről számlát ad-
nak, aminek hidegnek kell lenni, 
az hideg és így tovább. A parttól 
40-50 méterre a büfében hatalmas 
SMART tv-n nézhettük a foci-vb döntőjét vagy a Forma1-t, 
de wifi is van, akár dolgozhatunk is a laptopon egy hideg 
sör mellett lábunkat a forró homokban pihentetve. Az étke-
zés megoldható 3-4 ezer forint között személyenként, ami-
ben bőven van étel és ital. 
 A tengerparti élményeken túl más tapasztalatot is hozott 
ez a tartós nyaralás, és ez általánosabb érvényű. Szállásunk-
ban 6-7 ember bőven elfért kényelmes körülmények között. 
Ezt ki is használtuk, mert előbb barátainkkal voltunk 12 na-
pot, utána unokahúgomék családjával – két gyermekkel – egy 
hetet, majd lányomékkal – itt is két gyerekkel – tíz napot. 

 Amiről beszélni szeretnék az az együttélés, az egymás 
mellett élés fontossága. A mit és hol együnk? A hová men-
jünk fürödni? Vagyis az egész nap megszervezése, mert ezek 
döntő kérdések egy üdülésnél. Fontos, hogy senki se érez-
ze magát legyőzöttnek, örökös vesztesnek, akinek mindig 
meg kell alkudnia a helyzettel. Mert, ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat nem csak a forróság, a kiváló tenger, vagy a 
finom ételek-italok kellenek, hanem az egymás iránti figye-
lem, a segítőkészség, egymás gondjainak megértése, ami 
akár folyamatos és kölcsönös kompromisszumot jelenthet.  
 Gyanítom, hogy ez nem csak nyaraláskor lehet igaz. 
 Az év napjaihoz képest a nyaralással töltött időszak el-
enyésző. Életünk jelentős részét munkával töltjük, de erre 
más optikával tekintünk. Itt a főnök-beosztott viszony sza-
bályai érvényesülnek, bár érdemes itt is okosan viselked-
ni mind a két félnek. Azt a kisebb-nagyobb hányadot, amit 
otthonunkban töltünk, azt nyugodt körülmények között, pi-
hentetően szeretnénk eltölteni. Ilyenkor lehet különösen fon-
tos a környezet, a békés egymás mellett élés írott és íratlan 
szabályainak betartása. Mert a jó szomszéd áldás, a rossz 
szomszéd törökátok. Például nem mindegy, hogy mikor 
végzek erős hanghatással járó munkát. Ha a szomszédban 
kisbaba van, akkor – ha jogom is lenne azt, akkor elvégez-
ni – helyes, ha pár szóval megbeszélem előtte a szomszéd-
dal. Ez sok mindent megoldhat és megelőzhet. Az esti, éj-
szakai hangoskodások pedig kifejezetten durván sértik az 
emberek pihenéshez való jogát.
 És itt ketté is lehet választani a dolgokat. Az egyik az 

íratlan szabályok figyelembevéte-
le azért, hogy békesség legyen a 
házak táján. Természetesen a köl-
csönösség elve szerint.
 A másik, amikor valaki egy írott 
szabályt sért meg a legkülönbözőbb 
módon, és mindezt úgy, hogy fity-
tyet hány a szomszédok nyugalmára. 
Igaza van azonban annak, aki erre a 
helyzetre felemeli ujját és azt mond-
ja, hogy a szabályt be kell tartatni és 
erre vannak általunk eltartott szer-
vezetek a rendőrségtől a Polgármes-
teri Hivatalig, hogy a teljes skálát 
ne idézzük. Az ő feladatuk, hogy 
érvényt szerezzenek a paragrafus-
nak. Ha ezt nem tudják megoldani, 
akkor marad a kétely a bajba került 

halandónak, hogy alkalmasak-e a feladat megoldására vagy 
csak sóhivatalnak látszanak? Ez a demokráciában egy sarka-
latos kérdés: kihez fordulhatok olyan esetben, ha ezek a szer-
vezetek csődöt mondanak? Vagy egy rossz pillanatomban ma-
gam oldom meg a kérdést, amit azonban jó volna elkerülni, 
mert egy szituáció elmérgesítése senkinek sem lehet érdeke.
 Látják, így függ össze minden mindennel. A nyaralás a 
hétköznapok egyik hétköznapi gondjával, mert a hétközna-
pok nyugalma és biztonsága az élhető világ legfontosabbja.
(Megjegyzés: egyébként a nyaralás mindenki számára cso-
dálatos volt.) Szalontai János

Nyaralástól a hétköznapokig
Egy tengerparti nyaralás számtalan élményt tartogat számunkra, még akkor is, ha megszokott 

helyen töltjük el. Előbb baráti, majd családi kapcsolat alakult ki egy bolgár családdal 
1980-tól kezdődően. Azóta, ha nem is évente, de tucatnál többször jártunk a szocialista 

riviérán, majd az átalakulás éveiben és most is. Burgasz volt a főhadiszállásunk, de a román 
határtól a török határig kevés hely van, ahol nem fordultunk meg az évtizedek során.

„Az év napjaihoz képest a nyaralás-
sal töltött időszak elenyésző. Éle-
tünk jelentős részét munkával tölt-
jük, de erre más optikával tekintünk. 
Itt a főnök-beosztott viszony szabá-
lyai érvényesülnek, bár érdemes itt 
is okosan viselkedni mind a két fél-
nek. Azt a kisebb-nagyobb hánya-
dot, amit otthonunkban töltünk, 
azt nyugodt körülmények között, 
pihentetően szeretnénk eltölteni. ”

Zsűritagok   
Velkei József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei elnöke

Sárdi Antalné, Rajnai Mihály, Strohmayer László

A legjobb savanyított káposzta vándordíjban részesül! 
Szeretettel várunk mindenkit a nyilvános kóstolásra és szavazásra a 

Grassalkovich iskola aulájába 2018. szeptember 22-én (szombaton) 14-17 óráig.  
A közönség által legjobbnak ítélt savanyúság közönségdíjban részesül.

További információ és jelentkezés: Abonyi Erzsébet – 06-30/685-5808
Eredményhirdetés a Káposztafeszt Becherovka színpadán 

2018. szeptember. 23-án 17 órától.
Szeretettel várunk mindenkit a nyilvános kóstolásra!

VECSÉSI SAVANYÚSÁG VERSENY
a XVIII. Vecsési Káposztafeszten!

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK
•  Kovászos uborka
•  Savanyított káposzta
•  Vegyes vágott savanyúság
•  Káposztával töltött fehér TV-paprika

A MINTÁK LEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE:
2018. szeptember 21-én (pénteken) 16-18-óráig 

a Grassalkovich iskolában
A savanyúságokat átlátszó 5 literes vödrökben 

címke és díszítés nélkül kérjük leadni!

Ebben az évben is várjuk olvasóinkat 
szeptember 22–23-án a KÁPOSZTAFESZTEN! 
Tavaly hatalmas volt az érdeklődés, ugyanis 
a meghirdetett címlapfotózással egy címlap 
erejéig bárki sztárrá válhatott. Fotósunk hely-
ben készített fotóit a Vecsési Tájékoztató borí-
tójára szerkesztettük, amit színesen kinyom-
tatva bárki hazavihetett, vagy egy jelképes 
árat fizetve fénykép formájában is megkap-
hatott. A stúdiót a VORTEX Fotó/Számítás-
technika üzlet (Vecsés Fő út 148.) biztosítot-
ta. Ez így lesz a mostani XVIII. Káposztafeszten is.  

LÁTOGASSANAK MEG BENNÜNKET, SÁTRUNK AZ  
INFORMÁCIÓS PAVILON MELLETT LESZ FELÁLLÍTVA!

a Káposztafeszten

VECSÉSI  
Tájékoztató

„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán  
múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk.  

A nevelés: titkos metakommunikáció”
(Müller Péter)

Tisztelettel meghívjuk Önt a

VECSÉSI ÓVODÁK IV.
SZAKMAI KONFERENCIÁJÁRA!

A találkozó időpontja:

2018. szeptember 17. 9–16 óráig
Helyszíne: 

Bálint Ágnes Kulturális Központ 
2220 Vecsés, Telepi út 43.

Támogató:  
Vecsés Város Önkormányzata 

és Oktatási Bizottsága
Szakmai támogató: MÓD-SZER-TÁR 

Oktatásszervező és Tanácsadó
Szervező: Vecsési Mosolyország Óvoda 

 – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch

9.00  Köszöntő  
Szlahó Csaba Vecsés Város polgármestere 

9.30  Repes az agyam az örömtől! Vagy mégsem? 
Farkas Éva pedagógus, lélekgyógyász 
Mosolygós Magyarországért

10.15  Éves Naptár 
Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő,  
MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező  
és Tanácsadó szakmai vezetője

11.15  Szünet
11.40  Felvezető gondolatok 

Lakner Brigitta óvodavezető 
Bálint Ágnes Óvoda 
Egészséges táplálkozás 
 – a kiegyensúlyozott étrend alapjai 
Soltész Erzsébet dietetikus, okleveles közgazdász, 
HTISZ Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 

12.45 Ebédszünet
13.30  „Egy lelki szükséglet (játék) és a kielégítést  

támogató pedagógia hatásrendszer az óvodában” 
Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár, 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési  
és Gyógypedagógiai Kar

16.00  Zárógondolatok 
Kovácsné d’Elhougne Ilona óvodavezető  
Vecsési Mosolyország Óvoda
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ÜNNEPÉLYESEN IS ÁTADTÁK  
A RÓDER IMRE UTCÁT  
ÉS A KERESZT UTCÁT

Egy projektzáró rendezvény keretében 2018. július 18-án ünnepé-
lyesen is átadták a felújított Róder Imre és Kereszt utcát. Az átadá-
son részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba 
polgármester, Alattyány István a gazdasági bizottság elnöke, Harazin 
István a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. ügy-
vezetője és a kivitelező képviselője.
 Szlahó Csaba avatóbeszédében elmondta, hogy a Pest megyei 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal törté-
nő kiépítésének és felújításának támogatására a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium által kiírt pályázaton 82,4 millió forint támogatást 
nyert Vecsés városa a Róder Imre és a Kereszt utca felújítására. Eh-
hez a város még 12,5 millió forinttal járult hozzá. A tavasszal kez-
dődött kivitelezés során közel 900 méter hosszan kapott új burko-
latot a két utca, azt megelőzően elvégezték a szükséges közművek 
cseréjét és javítását, profilozták a csapadékelvezető árkokat, majd 
sebességcsökkentő küszöböt helyeztek el a Kereszt utcában, a 
Családsegítő Szolgálat előtti részen lefedték az árkot, továbbá ki-
helyeztek egy forgalomsegítő tükröt és tájékoztató táblákat. Ezt 
abból a pénzből finanszírozták, amit az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújítá-
sának támogatására kiírt pályázaton nyertek. Az ünnepség végén 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szlahó Csaba polgármes-
ter átvágta a nemzeti színű szalagot. 
 Az ünnepélyes átadás üde színfoltja volt a Családsegítő Szolgálat 
által szervezett nyári napközis tábor diákjainak aszfaltrajzversenye. 
A gyerekek csapatokban rajzoltak és a legjobbak ajándékot kaptak 
a polgármestertől.

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

A július 31-ei testületi ülésen a képviselők összesen 29 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között 
rendeletet alkottak a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 
díjairól, valamit a helyi szociálpolitikai kerekasztalról. Módosították a SZIGÜ-INRI Kft.-vel kötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést. Pályázatot írtak ki a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői 
állására, elbírálták a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetőjének álláshelykérelmét. Meghallgatták a 
főépítészi tájékoztatót. Támogatták a „Megmaradunk 3000” Alapítvány utólagos kérelmét az ipolysági 

palásti utazás költségeire. Elfogadták a Róder Imre Városi Könyvtár, az Értéktár Bizottság, a Semmelweis 
bölcsőde, a Vecsés Sportjáért Közalapítvány, a pénzügyi bizottság és az oktatási bizottság beszámolóját. 

JELENTJÜK
Testületi ülésről 

Polgármesteri beszámoló 
Az első napirendi pontban Szlahó Csaba polgármester a két ülés között 
történt legfontosabb eseményekről tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, 
hogy a Róder Imre és a Kereszt utcák felújítása befejeződött, 2018. július 
18-án volt a beruházás ünnepélyes átadása, amelyen részt vett Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő is. Jól halad a DPMV irányítástechnikai és 
diszpécserközpont építése. A földszinti rész szerkezetkész, a betonkoszo-
rú elkészült, a tetőtér építésénél tartanak. A Damjanich utcai új bölcsődé-
nél az egyik épületrészen az ácsmunkálatok a befejezéshez közelednek, itt 
a válaszfalakat is felhúzták. A másik épületrészen kész a koszorú és a fö-
dém. A Mentőállomás és Alapellátási Központnál a sok eső és vihar mi-
att a kivitelezők a tervezett ütemet nem tudták tartani. Jelenleg a földszin-
ti pillér és tartófal betonozását végzik. Készült egy módosított ütemterv, 
amiben a szakipari munkákat átcsoportosították és így a véghatáridőt nem 
kell módosítani. A Cifra csárdához tervezett elektromos töltőállomás ki-
építését júliusban befejezték. Azóta a feszültség alá helyezését elvégezte az 
ELMŰ. Az üzemeltetőtől kapott tájékoztatás szerint a töltőpontok haszná-
lata egyelőre mindenki számára ingyenes. Elkezdődött a Gyáli-patak mel-
letti 800 m hosszú futópálya kivitelezése, ami a Budai Nagy Antal utcai 
nagyhídtól az Arany János utcáig követi a patak medrét. A két végén for-
dulókör lesz. A nyomvonal-kijelölés után a szegélyköveket rakják le, vár-
hatóan szeptember elejére készül el ez a beruházás. A Sándor-tanyán lé-
tesítendő műfüves focipálya kivitelezőjének pályáztatása megtörtént, a 
STRABAG Kft. nyert. A beruházás bruttó összege 149 446 634 Ft, ebből 
az önkormányzati forrás 44 713 990 Ft. Az MLSZ támogatásával létesí-
tendő pályát szeptemberben kezdik el építeni. A polgármester elmondta, 
hogy elkezdték az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítását. A 
költségek nagy részét a pályázat út-
ján elnyert 800 000 Ft-ból biztosít-
ják. Összesen 8 sírhelyet újítanak 
fel. A helyreállítási költségekhez az 
önkormányzat 370 000 Ft önrésszel 
járul hozzá. A Fehér János Közala-
pítvány a Hősök ligetében lévő I. 
Világháborús emlékmű felújítására 
megkapta a kért 800 000 Ft-os pá-
lyázati támogatást.
 A város az „Egészséges Buda-
pestért Program” keretében beadott 
pályázatát elfogadták, így a Ve-
csési Egészségügyi Szolgálat 293 
millió forintért korszerűsítheti az 
orvostechnológiai berendezéseit és 
modernizálhatja az informatikai 
rendszerét. 

 A júliushoz kötődő eseményekkel kapcsolatban Szlahó Csaba elmondta, 
hogy július 12-én a jegyző asszonnyal ellátogattak a Gondozási Központ 
rendezvényére, ahol egy hangulatos kerti sütögetésen vettek részt. 
 A szervezők látványosan és rendben megtartották a VI. Moto-Rock Fesz-
tivált a Dobrovitz Lovasfarmon. Gratulált a sikeres rendezvényhez. Július 
25-én részt vett a V.-Klub Kft. raktárépületének átadásán. A beszámoló vé-
gén arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy július 11-én tárgyalt Horváth 
Zoltán tervezővel a tanuszoda tervezéséről.

Pályázatot írtak ki a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat intézményvezetői állására
Dr. Szarvas Tibor 2014. február 1-től 2019. január 31-ig látja el a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat (2220 Vecsés, Telepi út 68.) intézményvezetői te-
endőit. Az Egészségügyi Minisztérium rendelete szerint az egészségügyi 
közintézmények vezetőjének és vezető-helyetteseinek kiválasztása nyil-
vános pályázat útján történik. A pályázat benyújtásának határideje – ha a 
pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg – a személyügyi központ in-
ternetes oldalán történő közzétételtől számított harminc nap. (A pályáza-
ti kiírás megtekinthető a város és a Vecsési Tájékoztató honlapján www.
vecsesitajekoztato.hu) 

Sikeres évet zárt a Róder Imre Városi könyvtár
Vadászi Istvánné könyvtárvezető beszámolójában leírta, hogy a Városi 
Könyvtár tavaly fontosnak tartotta növelni az intézmény elismertségét és 

népszerűségét. Ehhez felhasználták a 
helyi kommunikációs eszközöket és 
a saját honlapjukat. A könyvtár sa-
ját rendezvényein kívül, tevékenyen 
részt vállalt a városi nagyrendezvé-
nyek lebonyolításában is (Káposzta-
feszt, Mesefesztivál). Bekapcsolódtak 
az országos könyves programok-
ba (Könyvfesztivál, Internet Fiesta, 
ünnepi könyvhét, Könyves vasárnap, 
Őszi könyvtári napok). Kiállításo-
kat, író-olvasó találkozókat szervez-
tek. Tavaly fenntartói támogatásból 
1297 db dokumentumot vásároltak 
2 678 000 Ft értékben. Az elmúlt 
években az intézményben sikerült 
stabil, lelkes és kreatív munkatár-
si közösséget létrehozniuk. Állan-

dó létszámunk 6 fő. A könyvtárban 4 közösség tevékenykedik (Ferenczy 
Hanna Irodalmi Kör, Róder Imre Olvasókör, Bélyeg szakkör, Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub). 

A Települési Értéktár Bizottság 2018 első  
félévében újabb két értéket regisztrált
A bizottság munkájában 3-an vesznek részt. Vadászi Istvánné könyvtárveze-
tő, Dóróné Zemmel Katalin és Gál István nyugdíjas pedagógus. A bizottság 
2018-ban 3 ülést tartott és 2 helyi érték azonosításával kapcsolatos javasla-
tot fogadott el. Regisztrálták a Böllérversenyt és a LÓTI-FUTIT. Az Érték-

tár Bizottság 2015-ös 
megalakulása óta fo-
lyamatosan érkeznek 
ajánlások, jelenleg 30 
érték található a gyűj-
teményben. A Megyei 
Értéktárban kettő ve-
csési érték – a Bálint 
Ágnes Emlékház és a 
Vecsési savanyú ká-
poszta található. Ve-
csés város honlapján 
(www.vecses.hu) elké-

szült egy menüpont „VECSÉSI ÉRTÉKTÁR”, ahová felkerültek az eddig 
felvett települési értékek szöveges ismertetővel, fényképpel illusztrálva. 
A menüpont folyamatosan frissülő tartalommal ad információt a Vecsé-
si Települési Értékekről.

Semmelweis bölcsőde beszámolója
Káldy Györgyné intézményvezető tájékoztatójából kiderült, hogy 2017. ja-
nuár 1-től 2017. december 31-ig 99 gyermek nevelését-gondozását látta el a 
bölcsőde. Tavaly 60 gyerek került várólistára, ami több mint az egy évvel 
korábbi. Tavaly 13 kisgyermek gyermekfelügyeletét is megoldották. Ezzel 
a szolgáltatással olyan szülőknek nyújtanak segítséget, akik időszakosan 
szeretnék megoldani gyermekük felügyeletét, vagy akik nem jogosultak 
bölcsődei alapellátás igénybevételére. A bölcsődében 2017-ben 13 szak-
mai és 11 technikai személyzet látta el a gyerekeket. Az intézményvezető 
kihangsúlyozta, hogy égető probléma a technikai kisegítők bérének rende-
zése. Nehéz megtartani őket, mert annyira alacsony a bérük. Polgár

A Damjanich utcai új bölcsődénél már az ácsok dolgoznak

Szlahó Csaba polgármester a beszámolóját tartja 

A Mentőállomás és Alapellátási Központnál 
a tartófal betonozását végzik 

„A város az „Egészséges Budapestért 
Program” keretében beadott pályá-
zatát elfogadták, így a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat 293 millió forintért 
korszerűsítheti az orvostechnológiai 
berendezéseit és modernizálhatja az 
informatikai rendszerét.”

Dr. Szűcs Lajos és Szlahó Csaba vágta át a szalagot

A gyerekek nagy izgalommal rajzoltak
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

A VHZ Fúvószenekara térze-
nével várta az érdeklődőket, 
és tapasztalni kellett, hogy 

a nagy meleg, a hosszú hétvége so-
kakat elvitt vagy ott marasztalt a 
vízpartokon.
 Falvai Anett műsorvezető köszön-
tötte a jelenlévőket, majd a VHZ kísé-
retével közös éneklésben elhangzott 
a Himnusz. A Balla Péter Népdalkör 
magyar népdalcsokra citerakísérettel 
megadta az ünnepség alaphangulatát. 
A népdalosok nagy útra készülnek, 
és nem véletlenül vonultak el a fellé-
pésük után a Kulturális Központba 
próbálni. Szerdán kínai meghívásra 
a messzi országba utaztak, hogy ott 
reprezentálják nemzeti kultúránkat. 
 Ünnepi beszédet dr. Huszka Mi-
hály, Óvárosi római katolikus plébá-
nos mondott. Beszédéből idézünk:
 „Babits Mihály Petőfi koszorúi 
című versében írja: „Hol a szem, sze-
mével farkasszemet nézni?/ Ki meri 

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

NEMZETI ÜNNEP
Államalapítás  
és István király

meglátni, ki meri idézni/az iga-
zi arcát?”
 Valóban! Nincs nehezebb 
feladat, mint messzi idők 
távlatából megrajzolni egy 
korát megelőző egyéniség 
vonásait. Nézzünk szembe 
legnagyobb magyar szen-
tünk Szent István király ar-
cával. Erről az arcról leolvas-
hatjuk jellemvonásait.
 A keresztény életeszmény szép-
sége ragadta meg. Nem tudott tőle 
szabadulni. A Bambergi dóm szob-
rai között látható egy lovas szobor. A 
lovas tágra nyílt szemmel, nyitva fe-
lejtett ajakkal néz előre. Arcán mély 
csodálkozás ömlik el. Az idegenve-
zetők szerint Szent Istvánt ábrázol-
ja. Fiatal korában a Bambergi dóm 
szépsége annyira megragadta, hogy 
elfelejtett lováról leszállni és lóháton 
került a templomba. A hagyomány 
történeti értéke még nem tisztázott. 

De Istvánt valóban jellemzi a cso-
dálkozó kitárulás a kereszténység 
szépsége előtt.
 Prófétai előrelátása: ez a nagy 
uralkodók legkiválóbb tulajdonsá-
ga. Szent István király századokra 
előre lát. Nem csak a mát látja, ha-
nem a holnapot is megpillantja. Biz-
tos érzékével megérezte, hogy a ma-

gyarság Kárpát-medencében csak 
akkor maradhat meg, ha felhagy a 
kalandozásokkal, megszünteti a tör-
zsi szervezetet, kiépíti a központi ha-
talmat és áttér a keresztény vallásra.
 Célratörő vasakarata: a távoli cél 
megpillantásától még lehet valaki 
nagy álmodozó is. De Szent István 
királyt nemcsak jövőbe fúródó tekin-
tet jellemzi, hanem a célratörő akarat 
IS. Szeme a célon, keze a kormányrú-
don. Nem ismert legyőzhetetlen aka-
dályt. Kemény kézzel leverte a belső 
ellenséget: Koppányt a Dunántúlon, 
Ajtony vezért a Maros mentén, Gyu-
la vajdát Erdélyben. Amikor népe 
jövőjét látta veszélyben, nem habo-
zott a legkeményebb szigorúsághoz 
sem folyamodni. Kiverte a külső el-
lenséget is. II. Konrád német császár 
hadseregére olyan csapást mért, hogy 
hírmondó sem maradt belőlük.
 Zseniális szervezőkészsége: az 
uralkodó igazi nagysága főképp a 
szervezésben nyilatkozik meg. Szent 
István király, mint szervező is zseni. 
Az államszervezet kiépítésében nem 
kopírozta le a nyugati mintákat, ha-
nem új módon népének olyan alkot-
mányt adott, amely kiállta ezer év 
próbáját. Megszervezte az egyházi 
közigazgatást. Szigorú törvényeivel 
biztosította a jogrendet és közbiz-
tonságot. István szervezőképessé-
gét dicséri a letelepedett magyarság, 
a meghonosodott kereszténység és 
az ezer éve fennálló Magyarország.
 Szédítő hite: Istvánt nem csak az 
uralkodók koronája illeti meg, hanem 
a szentek aurája is. Hányszor kulcso-
lódtak össze imádságra kezei orszá-
gos gondjai közepette. Erről csak az 
ősi fehérvári és esztergomi bazilika 
kőpadlója tudna árulkodni. Milyen 
erős lélekre vall Imre herceg halál-
hírének lázadás nélküli elfogadása, 

életrajzírói csodálkoznak rajta. Mi-
lyen mélységes hitből fakadt ko-

ronájának felajánlása, amely 
már egyedülálló a szentek 
között is. Ilyenre a közép-
kor mélyen vallásos ural-
kodói között sem találunk 
példát. Úgy bízta rá orszá-
gát az Úristenre, mint va-
lóságos élő személyre. Úgy 

ajánlotta fel koronáját a Bol-
dogságos Szűznek, mint egy 

trónörökösnek. Szent István ki-
rály számára a természetfeletti vi-

lág nem elvont hittétel volt, hanem 
élő valóság. Istentől, és a Nagyasz-
szonytól többet várt, mint a velencei 
Pétertől. Ez a hit már a szentek hite!
 Akik azt mondják: szemeim meg-
csalhatnak, mert vannak optikai csa-
lódások. Füleim is megcsalhatnak, 
mert vannak hallucinációk. Az eszem 
is megcsalhat, mert sokszor tévútra 
siklik. De a hitem soha nem csal meg, 
mert afelől a Mindenható Isten ke-
zeskedik.

 Szent István a szentek között is a 
legnagyobbak közül való: az Istenre 
való tökéletes ráhagyatkozás fénylő 
példaképe. Ha a Felsőtelepi templom 
Szent István freskójáról elénk állna, és 
elénk lépne, mit kérnénk tőle? Talán 
így szólítanánk meg: „Szent Király! 
Te fiadnak, Imrének, intelmeket adtál, 
de elsősorban életed fénylő példáját 
hagytad rá. Adj nekünk, 21. század-
ban élő fiaidnak is ránk szabott intel-
meket. Közbenjárásodat kérjük katoli-
kus óvodánk megvalósulásáért. Szólj 
és hallgatunk rád. De előttünk is fő-
ként erényeiddel világíts.” Ő meg talán 
így szólna hozzánk: „Ti nekem szob-
rokat emeltek, rockoperát komponál-
tok, harangot szenteltek és templomo-
kat renováltok. De én ennél többet 
kérek tőletek. Kövessétek példámat! 
Ragadjon meg titeket is a krisztusi hit 
szépsége. Ne legyetek rövidlátók, ha-
nem népben, nemzetben gondolkod-
jatok! Vasakarattal valósítsátok meg 
országotokat szolgáló szent céljaito-
kat! Győzzetek le minden pogányság 
felé visszahúzó áramlatot! Végül le-
gyetek szentek: mély hitű, magatokat 
és hazátokat a Nagyasszony oltalmá-
ba helyező magyarok! És ezt a lelki 
nagyságot adjátok tovább!
 Kérjétek térden állva Istent: hadd 
legyünk mi is tiszták, hősök, szen-
tek, hazánkat így mentsd meg!” 
 Köszönöm, hogy meghallgattak.”
 A beszéd után Sasvári Sándor 
Jászai Mari-díjas színművész-éne-
kes mutatta be műsorát. A művész 
az ünnep előestéjén kapta meg a 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
je kitüntetést a Vigadóban. A mű-
vész már több alkalommal lépett fel 

Vecsésen, és minden alkalommal le-
nyűgözte a közönséget. Itt – talán a 
kitüntetés végett –, de rátett egy la-
páttal, és műsora végén szűnni alig 
akaró vastaps kerekedett – teljesen 
megérdemelten. Felejthetetlen pilla-
natok voltak!
 Hagyományosan ezen az ünnep-
ségen osztják ki a köztisztviselők-
nek járó kitüntetéseket.
 Köszönő Oklevél-kitüntetés ado-
mányozható azon személyeknek, akik 
közalkalmazotti, köztisztviselői vagy 
egyéb jogviszonyban legalább 20 éve, 
Elismerő Oklevél adományozható 
azon személyeknek, akik közalkal-

Ez a hosszú, forró nyár már tavasszal elkezdődött, és kis szünetek kel, de 
az állami ünnepünkig mindenképp kitartott. Nem is kellett a megszokott 
helyszínen változtatni, maradt a Szent István tér, középpontjában a Szent 
István szoborral és a Koronás ivókúttal. Arra kellett csak figyelni, hogy 
lehetőleg mindenki árnyékos helyre kerüljön a délelőtt 
10 órai időpontban is 30 fok feletti tűző napsütésben.

mazotti, köztisztviselői vagy egyéb 
jogviszonyban legalább 30 éve tevé-
kenykednek, tevékenykedtek a város 
intézményeiben, bármely tevékeny-
ségi területen és magas színvonalú 
munkásságukkal hozzájárulnak, hoz-
zájárultak a város hírnevének öreg-
bítéséhez.
 A képviselő-testület Köszönő 
Oklevél-kitüntetést adományozott 
Geiger Gizella részére, aki 1994-től 
kezdődően a Polgármesteri Hiva-
tal vagyongazdálkodási osztályának 
ügyintézője, 2011. május 1-jétől a Va-
gyongazdálkodási Osztály vezetője. 
 A képviselő-testület Köszönő Ok-

levél-kitüntetést ado-
mányozott Halápiné 
Borbás Ágnes részére, 
aki 1996-tól kezdődően 
a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási osztályának 
ügyintézője, 1997-től 
az Igazgatási Osztály 
vezetője, 2002-től al-
jegyző.

 A képviselő-testület Elismerő Ok-
levél-kitüntetést adományozott Lajos 
Istvánné részére, aki 33 éve dolgo-
zik a Polgármesteri Hivatalban. Az 
igazgatási osztály keretén belül anya-
könyvvezetői és gyámügyi feladato-
kat lát el. Már több éve nagy sikerrel 
szervezi és bonyolítja a jubileumi es-
küvőket. Jövő évben nyugállomány-
ba vonul.   
 A képviselő-testület Elismerő Ok-
levél-kitüntetést adományozott Maká-
di Lászlóné részére, aki 1984-től kez-
dődően dolgozott a Gazdasági Ellátó 
Szervezetben, majd annak Polgármes-
teri Hivatalba történő beolvadását kö-
vetően az üzemeltetetési osztálynál.
 Augusztus 20-a az új kenyér ün-
nepe is. Ez még a politikai változá-
sokat is átélte. A háború előtt szál-
lóige volt, hogy a Kárpát-medence 
magyarsága 30 millió ember kenye-
rét tudja előteremteni. Egy minapi hír 
azt tudatta velünk, hogy mai viszo-
nyaink közepette is 20 millió ember 
kenyerét tudjuk biztosítani. A tör-
ténelmi egyházak képviseletében 
Heinemann Ildikó, az Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház lelkipásztora, 
Dömötör Norbert, a Magyarorszá-
gi Református Egyház lelkipászto-
ra és dr. Huszka Mihály római kato-
likus plébános mondott áldást az új 
kenyérért, adott hálát a Teremtőnek 
és azoknak, akik áldozatos munká-
val lehetővé teszik, hogy mindennapi 
kenyerünkhöz juthassunk. Az öku-
menikus áldás után a város vezetői 
megszegték a város kenyerét, amit 
ezúttal is a Bojtos Pékség sütött. 
 A kenyérszegés és a kenyérosz-
tás csendes, de magasztos pillanatait 
ügyesen használta ki a VHZ Fúvós-
zenekara ifj. Fazekas József vezény-
lése mellett a Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország dalmű – 1990 
előtt tiltott – muzsikájának bemuta-
tására. A jelenlévő közönség is há-
lás tapssal jutalmazta a produkciót.
 Az ünnepség a Szózat dallamai-
val fejeződött be.
 Szép ünnep volt, méltó a nap je-
lentőségéhez. Köszönet érte! 

szalontai, fotók: Katona Csaba

A Labdarózsa Népdalkör

Ünnepi beszédet mondott 
dr. Huszka Mihály 

plébános 

VHZ Fúvószenekara térzenével várta az ünneplőket

A város vezetői szeletelték fel a megszentelt kenyeret

Kitüntetést kapott Geiger Gizella, Halápiné Borbás Ágnes, 
Lajos Istvánné és Makádi Lászlóné

Sasvári Sándor

A nagy melegben mindenki  
az árnyékos helyet kereste
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Szépen megerősödött és láthatóan jól érzi 
magát az a több mint húsz vadgesztenye 
(Aesculus) facsemete, amit az Erkel Ferenc ut-
cában, az addig ott élő más fafajták cseréjére 
és a meglévő foghíjak pótlására telepítettek.
 Vecsés „botanikai ékkövének” számító 
gesztenye fasora közel 100 éves múltra tekint-
het vissza, így különös figyelmet és tisztele-
tet érdemel az az igyekezet, ami dédapáink 
egyszer már magvalósított – mérnöki pon-
tossággal megtervezett és szeretettel kivi-
telezett – munkáját rekonstruálja. A régiek 
törekvéseihez méltó, hasonló gondoskodás 
tapasztalható napjainkban is, hiszen a nyur-
ga, kamaszkorukban lévő fácskák napi törő-
dést igényelnek, amit a szükséges napokon 
bőséges locsolással kertészeinktől minden 
alkalommal meg is kaptak. Az immár közös 
lombhullatásra készülő, sok vihart látott „öre-
gek” és a helyüket követelő, ég felé törekvő, 
gyanútlan „fiatalok” ottjártunkkor – kihasz-
nálva az alkalmat – még egy kéréssel is meg-
szólítottak bennünket, hiszen később, a hide-
gebb napok beálltával, leveleiktől megválva, 
őszi némaságba kell, hogy dermedjenek: „Pat-
rónusainkról és védelmünkről tájékoztató fel-
iratokat kiegészítendő,  a Margit-szigeten lévő 
ősplatánok előtt látható kis táblák mintájára, 
olyan ismertetők kihelyezését kérnénk, ame-
lyek az utca két végében, múltunk történetét, 
fajtánk tulajdonságait mesélnék el, geszte-
nyéket gyűjtögető kis diákoknak, 100 évün-
kön el-eltünődő arra járóknak.”
 Mi, e lombok alatt, csendben figyelve,   mit 
is fűzhetnénk még ehhez?
 Úgy legyen!… Képek és szöveg: Fekete József

MEGÚJULT 
A 100 ÉVES 
GESZTENYESOR

Hirdetés

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE, 
augusztus 15.
A Katolikus Egyház augusztus 15-én, Nagybol-
dogasszony napján Szűz Mária mennybevéte-
lét ünnepli.
 Tizenhat éves kora körül kezd az ember elő-
ször félni a haláltól. Ha édesanyát temetünk, a 
fiak, gyermekek sűrű könnyek között gyakran 
gondolják, mondják feljajdulva: „Ne, még ne te-
gyék le! Várjatok!” De van egy Fiú, aki megaka-
dályozta, hogy édesanyját „letegyék” és teste az 
enyészetté legyen. Ennek a Fiúnak az édesany-
ját nem letették (a sírba), hanem fölvették. A Fiú 
az Isten Fia volt, Jézus Krisztus és ő az édesany-
ját – halála után – fölvette az örök boldogságba. 
Az ősegyházig visszanyúló hagyomány úgy tart-
ja, hogy a Megváltó édesanyjának – hite jutalma-
ként – nem kellett a sírban várnia Jézus világvégi 
eljöveteléig, hanem halála után rögtön Isten feltá-
masztotta és magához emelte a mennybe.  
 A hagyományban évszázadokon át öröklődő 
tanítást XII. Pius pápa emelte dogmai (hittételi) 
rangra 1951-ben a Fulgens corona kezdetű bullá-
jában. Jeruzsálemben már az V. század elején ün-
nepelték Mária halálának napját, amelyet átme-
netelnek, születésnapnak, vagy elszenderedésnek 
(dormitio-nak) neveztek. 
 Szent Anzelm a II. században így beszél Máriáról: 
„Nála nagyobb csak az 
Isten, és minden kisebb, 
ami nem Isten. Aki Is-
tent Fiának mondhat-
ja, azt az embert a te-
remtmények között a 
legnagyobb megbecsü-
lés és tisztelet illeti meg 
(hyperdulia). Ő nem-
csak a legkiválóbb az 
emberek között, de Is-
ten angyalai és az egész 
teremtett világ király-
nője is.” 

 A mai szentmisében Mária hálaénekét, a 
Magnificatot imádkozzuk: „Magasztalja lelkem 
az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. 
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, 
ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedé-
kek…” A „szolgálóleány alázata” kedves volt az 
Isten előtt, ezért „nagy dolgokat” cselekedett vele 
és benne. „Megáldotta az asszonyok között”, bol-
doggá tette, mert „hitt az Úr szavának beteljese-
désében” és kiválasztotta, hogy egyszülött Fiának 
anyja legyen.  Ezért mondjuk Máriát „Napba öltö-
zött Asszonynak”, Holddal a lába alatt és tizenkét 
csillagból álló koronával a feje körül.  Rendkívül 
gazdag a Boldogságos Szűz Mária szerepe a ma-
gyar kereszténységben. Szent István királyunk ha-
lála előtt, Nagyboldogasszony ünnepén ajánlotta 
fel önmagát és nemzetünket is Nagyasszonyunk 
oltalmába. Az év minden hónapjában eleink tar-
tottak egy-egy Mária-ünnepet. Hónapról hónap-
ra szerettek volna találkozni vele, és odaajánlani 
minden dolgukat köténye védelmébe.  Magyarok 
Anyja, Te légy oltalma nemzetünknek!          
                                         

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE, 
augusztus 20.
922 éve augusztus 20-án ünnepeljük Szent Kirá-
lyunkat, mert Szent László király Székesfehérvá-
ron, ezen a napon „emelte oltárra”, vagyis avat-

ták szentté. 
 István 1038. augusztus 15-én, 
Nagy boldogasszony napján halt meg, 
miután – megfelelő utód híján – fel-
ajánlotta koronáját, népünket, Ma-
gyarországot a Boldogasszony ol-
talmába. Szent István művét és tettét 
igazolta a történelem: itt vagyunk, pe-
dig tudjuk, hogy nálunk nagyobb né-
pek tűntek el a történelem viharaiban. 
Igazolta őt a történelem Ura is, maga 
az Isten, épen maradt országot építő, 
népet nevelő Szent Jobbjával, szent 
emlékezetével.  Bizonyára nagyon so-

kan figyeljük – már évről évre – a budapesti Szent 
Jobb körmenetet a Bazilikához közeli utcákon. De 
a feljegyzésekből tudhatjuk, hogy 1947. augusztus 
20-án (!) Mindszenty József hercegprímás vezeté-
sével több százezres tömeg kísérte a Szent Jobbot 
a Hősök terére.  A következő évben, 1948-ban (!) 

„a hatósági döntés” miatt elmaradt Budapesten a 
Szent Jobb körmenet.  (Ugyancsak 1948-ban Má-
riagyűd 800 éves ünnepségén a 150  000-es zarán-
doksereg körmenetét trágyalét szóró vízágyúval 
akarták szétoszlatni Rákosiék.) Hála az Úrnak, ma 
ez már elképzelhetetlen.    
 Ha fényképen nézünk hegyet, épületet, fát vagy 
bármit, akkor tudjuk megsaccolni annak méretét, 
ha a fotón áll egy ember is.  Akkor látjuk, hogy az 
emberhez képest mekkora mérettel van dolgunk. 
Az ember a lépték. Így vagyunk ezzel a történe-
lemmel is. Hogy történelmünkben minek mekkora 
súlya van, akkor látjuk igazán, ha történelmi sze-
mélyiségekre tekintünk. Nekünk, magyaroknak is 
van egy meghatározó személyiség történelmünk-
ben.  Az augusztus 20-án ünnepelt személy, nem-
zetünk és hazánk alapítója: Szent István király. Ő 
az, aki mértékül szolgált az elmúlt évezredben és 
méginkább mértéke lehet ennek az évezrednek is. 
 Szent Istvánnak köszönhető, hogy Magyaror-
szág, magyar ország maradt. „Most már rajtunk 
a sor. A jövő és a jelen is azon múlik, mi mit te-
szünk, és hogyan tesszük azt. Ma nem csak em-
lékezni, de tanulnunk is kell! Tanulni lelkiisme-
ret szerinti életet, felelősséget nem csak a jelenért, 
de a jövőért is. Hiszen ma is kérdés: megtartjuk-e 
értékeinket, hűek maradunk-e hagyományaink-
hoz? Végső soron: lesz-e magyar, és a magyar ke-
resztény lesz-e nemzedékek múlva?
 Amikor István élete végén nem talált megol-
dást az utódlás kérdésének emberi megoldására, 
a történelemben elsőként Isten Anyjának oltal-
mába ajánlotta nemzetét.  Érthető, ha ma is így 
fohászkodik a hívő magyar: 
 „Hol vagy, István király, téged magyar kíván, 
gyászos öltözetben teelőtted sírván!”

Nagy István Elek

HITÉLET

Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepére  
Gondolatok…

  Szeptember 1-jétől a biztonságosabb és gördü-
lékenyebb közlekedés érdekében a Vecsési Hal-
mi Telepi Általános Iskolánál és a Vecsési And-
rássy Gyula Általános Iskolánál egyirányúsítják 
a forgalmat.
 A Halmy József téren az iskola főbejárata előt-
ti utat egyirányúsítják a Kikindai utcától a Besz-
tercei utca irányába. 
 Az Andrássy Gyula Általános Iskolánál a Tol-
dy Ferenc utcát a Bocskai utcától az Erzsébet tér 
irányába egyirányúsítják, a Toldy Ferenc utca má-
sik szakaszát a forgalmi rend változás nem érinti.
 Kérjük az arra haladókat, hogy a balesetek el-
kerülése végett fokozott figyelemmel közleked-
jenek!

  Mint előző lapszámunkban beszámoltunk róla, 
megkezdték a lakótelep belső területén futó, ed-
dig felújításra váró járdaszakasz burkolatcseré-

 Hamarosan forgalmirend-változás 
várható a nagy sorompónál is. Az 
önkormányzat közlekedési szakér-
tők bevonásával arra a problémára 
keresett választ, hogyan lehetne fel-
gyorsítani az átjárón való áthaladást.
 A forgalomtechnikai javaslato-
kat engedélyeztetni kellett az illeté-
kes hatóságokkal. Az erre vonatko-
zó határozatukat az út fenntartójától, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től a 
napokban kapta meg az önkormány-
zat, ami az alábbi változtatásokat 
tartalmazza:
 Megtiltják a balra kanyarodást a 
Dózsa György útról a Lőrinci út irá-
nyába, valamint a Lőrinci útról is tilos 
lesz balra kanyarodni a sorompó felé.
 A Dózsa György út és a Kinizsi 

utca kereszteződésében forgalomtól elzárt terü-
let jelzést festenek fel, hogy a feltorlódó jármű-
vek ne a kereszteződésben várakozzanak, akadá-
lyozva ezzel a más irányú forgalmat. 
 A sorompónál bevezetendő változtatások hatá-
sát az önkormányzat folyamatosan figyelemmel 
kíséri, és a tapasztalatok alapján – amennyiben 
szükséges – további módosításokra tesz javaslatot.  
 Mivel a Dózsa György út, a Telepi út és a vas-
úti átjáró nem az önkormányzat fennhatósága alá 
tartozik, ezért lehetőségek korlátozottak a gyors 
és hatékony intézkedésre. Az önkormányzat to-
vábbra is kiemelt célként kezeli a probléma vég-
leges megoldását jelentő, különszintű csomópont 
(aluljáró) megépíttetését.  

Átadták  
az új járdákat

jét. A munkálatokkal azóta elkészültek. Az át-
adott járda mellett az ott lévő csatornák aknáit is 
a szükséges helyeken újrabetonozták, fedelüket 
új acéltetőkkel cserélték le. 
 A Fő utcáról a Kellner dr. úthoz vezető dupla-
széles járdaszakaszon is teljes alap és burkolatcse-
rét végeztek a precíz és szép munkájukat most is 
bizonyító mesteremberek. 

Képek és szöveg: Fekete József

Forgalomelterelés  
a Halmi iskolánál

Egy vadgesztenye  
facsemete az Erkel utcában

Forgalmirend-  
változások Vecsésen Forgalomelterelés  

az Andrássy iskolánál

A Fő utcáról a Kellner dr. 
úthoz vezető szakasz

A járdán lévő 
csatornákat is kijavítottá

SZENT ISTVÁN
EGYETEM

2100 Gödöllő,
Páter K. u. 1.
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KÁPOSZTAFESZT

V ecsés Város Önkormányzata 
és a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat közös program-

ján minden látogató megkóstolhatja 
a HÍR-es, azaz a Hagyományok Ízek 
Régiók védjeggyel ellátott savanyú-
ságokat és káposztás ételeket. Bemu-
tatkoznak a vecsési sváb hagyomány-
őrző zenekarok, táncosok, valamint 
megismerhetjük más településekről 
érkezett vendégeink nemzetiségi cso-
portjait és kultúráját. 
 A Káposztafeszt fő helyszínén, 
az Epresben az egyik meghatározó 
program a főzőverseny, melyen az in-
duló csapatok két napon át mérhetik 
össze tudásukat. A káposztás ételkü-
lönlegességek zsűrielnöke szomba-
ton Jegenyei István, vasárnap Sző-
ke András lesz. 
 Idén is kiderül, kik készítik a leg-
ízletesebb savanyúságokat. A verse-
nyen savanyított káposzta, kovászos 
uborka, vegyes-vágott savanyúság és 
káposztával töltött fehér TV-paprika 
kategóriákban méretik meg terméke-
iket a nevezők. A versenyre beneve-
zett ínyencségeket szombat délután 
kóstolhatják meg a fesztiválozók a 
Grassalkovich Antal Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános Iskolá-
ban. A savanyúságverseny zsűrielnöke 
Velkei József, a Magyar Agrár-, Élel-
miszer-gazdasági és Vidékfejleszté-
si Kamara Pest megyei és Budapesti 
elnöke lesz. Velkei József nyitja majd 
meg szombaton a fesztivált. 

 A gasztronómia kedvelői az Ep-
resben, a Kulturverein sátrában saját 
kezűleg készíthetnek töltött almapap-
rikát. A fejes káposzta gyalulásának 
technikáját a kitelepülő Petz Pincé-
szetnél mutatják be. A rendezvény 
hétvégéjén lovasfogat szállítja majd 
a fesztiválozókat, de útnak indul a 

kisvonat is a Bálint Ág-
nes Emlékházba és a 
Nyomdagalériába, va-
lamint programokkal 
készül a vendégek fo-
gadására a Tájház is.
 A Bálint Ágnes 
Em lékházban szá-
mos gyermek- és csa-

ládi program várja a látogatókat. 
Szombaton a Bóbita együttes és a 
Görömbő Kompánia, vasárnap a 
Kisspista Színház „Pipacs méhecs-
kéje” lesz repertoáron. 
 A Jókai utca 6. szám alatt megte-
kinthető a Vecsési Tájház. A házat 
a Berger család építette a két háború 
között. A családot 1946-ban kitelepí-
tették, de a házat az őket követő két 
tulajdonos eredeti állapotában meg-
tartotta. A Tájházban a tradicionális 
programok mellett a Káposztafeszt 
mindkét napján kiállítják a Vecsési 
Értéktár gyűjteményét is, valamint 
innen indul majd szombat délelőtt 
az „Aratósok” felvonulása. 

A „Minőség és tradíció” jegyében rendezik meg idén a XVIII. Vecsé- 
si Káposztafesztet. Mint minden évben, a szervezők idén is igyekez- 
nek az ország legkiválóbb kézműves mestereit, városunk legjel-
legzetesebb ízeit felvonultatni a szeptember 22-23-i eseményen. 

Mindenkit vár 
A KÁPOSZTAFESZT
Vecsés legnagyobb rendezvénye

 Szeptember 22-én, ismét egy he-
lyi, az itt élő svábok által újjáélesz-
tett hagyomány bemutatására vál-
lalkoznak a szervezők. A két évvel 
ezelőtti „Sváb esküvő” és a tavalyi 
farsangi „Rétesevés” sikerei után, 
ebben az évben az „Aratómulatság-
gal” ismerkedhetnek meg az érdek-
lődők. A látványos közösségi jellegű 
szokáshoz ma is hozzátartozik a bú-
zakalászból, mezei virágból kötött 
aratókoszorú, az új kenyér megszen-
telése, majd a kenyér és bor szimboli-
kus szétosztása. Ezt követi a magyar 
népviseletbe öltözött fiatalok közös 
tánca, majd megkezdődik az arató-
bál. Ezt a szép hagyományt mutatja 
be az „Aratósok” lelkes csapata. 
 A Káposztafeszt egyik legna-
gyobb látványossága a felvonulás. 
Vasárnap a szentmisét és a termény-
áldást követően a Szent Kereszt 
Templomtól indul útnak a díszes 
menet az Epresbe, ahol kézműves 
kirakodóvásár és egész napos kul-
turális program várja a látogatókat. 
 Idén több újdonságra is számíthat-
nak a feszt vendégei. Lesz káposz-
taemelő verseny („Kraut-Kraft”) és 
káposztapakoló verseny; valamint 

„Nyitott savanyító” néven egy külön-
leges élményben is részesülhetnek az 
érdeklődők. A Nagymarosi család sa-
va nyí tóüzemében, szervezett turnu-
sokban megtekinthetik, hogyan ké-
szül a HÍR-es vecsési savanyúság. De 
mindemellett ebben az évben is meg-
rendezik „az ország legnagyobb ká-
posztája”, a „legszebb sátor”, továbbá 
a dirndl és nemzetiségi ruhaversenyt. 
 Az Epresben megtekinthető majd 
Frühwirth Mihály helytörténeti gyűj-
teménye és szeretettel vár minden ze-
nekedvelőt a Musikverein Wetschesch, 
valamint a Brunner Zenekar. 
 A színpadon fellép majd többek kö-
zött a Kolompos, a Bikini és az Alma 
együttes, a Rosmarein Tánccsoport 
és bemutatkozik Solymár kulturális 
küldöttsége. A Szomorer Jungs és a 
Heimattöne Kapelle sétáló zenekar-
ként szórakoztatja majd a közönséget. 
De lesz „Osztálytalálkozó” is a legna-
gyobb hazai sztárokkal: Zoltán Erika, 
Radics Gigi, Csordás Tibi, Kiki, Hor-
váth Tamás, Kozmix, Bárány Attila és 
DJ Dominique közreműködésével. 
 A rendezvényre gépjárművel ér-
kezők a Lanyi területén kialakított, 
ingyenes parkolóban helyezhetik el 
autójukat. 
 A XVIII. Vecsési Káposztafeszt 
részletes programja, valamint továb-
bi hasznos információk olvashatók a 
www.vecsesikaposztafeszt.hu webol-
dalon, illetve a rendezvény facebook- 
oldalán. Továbbá szeptember elején 
minden vecsési háztartásba eljut a 
programfüzet nyomtatott verziója.
 Találkozzun k szeptember  
22–23-án a XVIII. Vecsési Káposz-
tafeszten!  A szervezők

“Az ember számára az érintés olyan, 
mint a lélegzetvétel.”

(dr. Bagdy Emőke pszichológus)

Várunk minden 

ARGENTIN TANGÓ 
iránt érdeklődőt! 

Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ, Telepi út 43.

Minden szerdán 19-20 óráig 
KEZDÉS: SZEPTEMBER 5. 

Infó: Práczki Péter – 06-30/474-1458,
E-mail: praczki.peter@upcmail.hu, 

Facebook: Vecsési Tangó Stúdió

  2018. július 1-jétől a Kormány megtéríti a si-
keres KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 év-
nél fiatalabbaknak.
 A támogatás megállapítására irányuló eljárás 
írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésé-
hez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga 
sikeres letétele napjától számított egy éven belül 
elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon 
kell benyújtani.
 A visszatérítés maximum 25 ezer forintig igé-
nyelhető a B kategóriás közúti járművezetői en-
gedély megszerzéséhez. A tanfolyam elvégezhető 
hagyományos tantermi vagy online, elektronikus 
formában is. 
 A visszatérítés menetéről a Magyar Állam-
kincstár tud felvilágosítást adni. A tanfolyam és 

  Vecsés Város Önkormányzata idén is meghir-
dette őszi faültetési akcióját, melyre 2018. au-
gusztus 13-tól augusztus 31-ig lehetett jelentkezni. 
 Az igénylőktől a facsemetékért darabonként 
1 500 Ft jelképes összeget kért az önkormányzat.
Az igénylés véglegesítéséhez 2018. szeptember 
14-ig kell bemutatni a befizetést igazoló csekket 
a Vecsési Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Osztályán  (2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási idő-
ben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@vecses.hu
 A facsemeték kiosztása előreláthatóan 2018. 
október végén, november elején várható.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Júliustól ingyenes a KRESZ- 
tanfolyam és -vizsga a fiataloknak

Augusztus 31-ig 
lehetett facse-
metét igényelni

a vizsga díját postai és elektronikus úton lehet 
visszaigényelni. 
 A kérelem formanyomtatványon a Vecsési Já-
rási Hivatal valamennyi ügyintézési helyszínén 
benyújtható, melyet a hivatal az illetékes hatóság-
hoz továbbít. A formanyomtatványokat ugyanitt 
lehet beszerezni.

www.kreszvizsga.ujnemzedek.hu
Új Nemzedék Központ 
+36-30/711-8280-as telefonszámán 
(H-Cs: 9-16, P: 9-14)

További 
információ:

        

2018. augusztus 26-án 50 éves érettségi talál-
kozóra gyülekeztek az egykori diákok Vecsé-
sen a Halász Vendéglőben. Az egykori tan-
testületből a matematikatanáruk, Spen gler 
Györgyné Katalin személyesen vett részt a ta-
lálkozón, angoltanáruk, Sólyom András be-
tegsége miatt interneten köszöntötte volt 
tanítványait. Az osztályból 18-an tudtak el-
jönni. A vecsési gimnázium első érettségiző 
osztályának találkozóját Merel Élő Olga New-
Yorkból szervezte meg. Akkor a gimnázium 
a monori gimnázium kihelyezett tagozata-
ként működött.

50 ÉVES 
ÉRETTSÉGI 
TALÁLKOZÓ

HÍREK
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  „Az élethez kell egy kis őrültség!” – és Evelyn 
Weston személyesen hozza el nekünk, miköz-
ben egy fegyenc szoros kíséretében az Álmodó 
Buddha nevű szobrocskát hajszolja, s bár az au-
tóvezetés terén erős hiányosságokat mutat, de ez 
nem zavarja abban, hogy szőke ciklonként kap-
ja föl s hurcolja Európán és a Szaharán át a bo-
rostát nem tűrő tudós Sir Bannistert. Ezek után 
még néhány családi kapcsolatra is fény derül, és 
megkerül egy bizonyos neszesszer, hogy aztán le-
vonhassuk a konzekvenciát: „az élet olyan, mint 
egy nyári ruha mellénye – rövid és céltalan.” Rej-
tő Jenő népszerű regényéből Szente Vajk készített 
színpadi adaptációt, melyben maga Rejtő Jenő is 
fölbukkan… Öt színész huszonöt szerepben meg 
még egy zongorista.
 Az előadás hossza 2 óra 30 perc, egy szünettel

Szereposztás:
Rejtő – Őze Áron
Magda – Földes Eszter
Apa – Szerednyey Béla/Kerekes József
Munkás – Pusztaszeri Kornél
Szomszéd – Csonka András

Díszlettervező: Bátonyi György
Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
Zeneszerző: Gulyás Levente
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Ügyelő: Kabódi Szilvia
Súgó: Dobos Erika, Sajben Anita
Rendezőasszisztens: Erdélyi Adrienn, Petyi János
Rendező: Szente Vajk
Zongorán közreműködik: 
Gulyás Levente/Erős Csaba

  A nagysikerű A MINISZTER FÉLRELÉP 
című film újra színpadon, kizárólagosan a 
Bánfalvy Stúdió produkciójában Vecsésen! 
Richard Willey, a kormány egyik sikeres, fi-
atal minisztere gáláns kalandra készül az el-
lenzéki frakció titkárnőjével (Jane) egy pati-
nás hotelben. Az este azonban nem kezdődik 
a legjobban, hiszen a szobába belépve azonnal 
találnak egy „hullát” az ablakban. Richard vé-
gül segítségül hívja parlamenti titkárát, Geroge 
Pidgen-t, így már hárman próbálják megoldani 
ezt a rendkívüli helyzetet. Nincs könnyű dol-
guk, hiszen a szálloda igazgatója és főpincére 
mindig a legrosszabb pillanatban zavarja meg 
őket, míg Richard felesége, George édesanyjá-
nak ápolónője, valamint a fiatal szerető félté-
keny férje csak tovább bonyolítja az amúgy is 

ŐSZI SZÍNHÁZI PROGRAMAJÁNLÓ

SZERETETTEL VÁRJUK 
KÖZÖNSÉGÜNKET 
PROGRAMJAINKRA!
A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programok jegye-
inek árusításáról weboldalunkon 
és a facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leggyor- 
sabban. Jegyek megvásárolhatók  
online a www.kulturba.hu oldalon.

Időpont: 2018. szeptember 19. 19 óra
Jegyár: 4 500 Ft

Időpont: 2018. október 17. 19 óra
Jegyár: 4 500 Ft

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA
Rejtő Jenő: 
A szőke ciklon
zenés akció-vígjáték két részben

Ray Cooney: 
A miniszter félrelép
bohózat

Színpadra alkalmazta: Szente Vajk

kínos szituációt. Ráadásul az éjszaka még min-
dig tartogat meglepetéseket!

Szereposztás:
Richard Willey – Gesztesi Károly
A menedzser – Harmath Imre
A főpincér – Schlanger András/Urmai Gábor
Jane Worthington – Kiss Ramóna/Bugár Anna
A hulla – Urmai Gábor/Pintér Gábor
George Pigden – Beleznay Endre
Ronnie – Száraz Dénes
Pamela – Bánfalvy Ágnes
Ápolónő – Gregor Bernadett/Vanya Tímea

Fordította: Ungvári Tamás
Dramaturg: Benedek Albert
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Koreográfus: Horváth Gyula Antal
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Súgó: Varga Réka
Rendezőasszisztens és ügyelő: Szikra B. Diána
Rendező: Horváth Csaba

A darab elnyerte a Laurence Olivierről elnevezett 
legjobb vígjátéknak járó díjat Angliában, 1992-ben.

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Nem adjuk fel

Kelemen Bata Mária   
Nyári alkonyat

Sallay Gyula 
Mondd

Sallay Gyula 
Vagyok

Szénási Sándor István 
Ősz előtt

Benke Mária
Ez nem vers, csak 
tanítom beszélni
a szorongásaimat

Nem postai küldeményről van szó.
Sorsunk néha olyan borzasztó.

Nem lehet leállni, folytatni muszáj,
bármennyi nehézség, akadály, viszály.

Az élet: a körülmények hozzák!
Rendelkezések tovább fokozzák.

Győzni nem tudunk, csak túlélni.
Talán jobb is lesz. Legalább remélni.

Biztató jövőtől nálunk nem kell félni,
Bármi történjen is, tovább kell lépni.

:Halkan susog a langyos nyári szél. 
Hallgatom az esti ég mit beszél. 
Égbolt egyre sötétebb, de kék még. 
Napsugarát kérleli: – maradj még! 

Nem akarom, hogy elmenj, hisz nyár van! 
A napsugár visszanéz bágyadtan. 
Égbolt peremét bearanyozza,
a reményt pár percre visszahozza. 

Kopik a tájról a színes festék. 
Csodálom a fáradt naplementét. 
Szél terít rá puha felhőpaplant,
nem szítja tovább: forró napkatlant.  

Segítség! – Így kiált fel az égbolt. 
Eltűnt a nyári fény! – Vagy tán megholt?
Ne félj! Rögtön érkezik a vén Hold.
Vigaszához még kevés mosolyt, told. 

A holdat követik a csillagok. 
Ragyognak fönn, mint őrzőangyalok.  
Éjszaka lett, az ég elszenderült. 
Álmában napsugár veszi körül. 

Ma még nyár van! – csendben elmélázom. 
Hideg szellő fut át a határon.
Nap és a Hold útja változatlan.
Ám a ködös ősz közeleg lassan.

Ősz szél táncol a lombkoronán. 
Az évek szállnak, arcom halovány. 
Bizakodva várom a pirkadást. 
Bíborban úszó hajnalhasadást. 

Gondolatban messze elrepülök. 
A holdvilágcsücskére felülök. 
Tisztán hallom az alkonyat szavát.
Kiáltja felém: – Szép jóéjszakát! 

Mondd miféle tervnek része
az ember embertelen léte:
s a tett, ha bajt jelent,
ki szól, hogy nem lehet?
Vagy tán a hitben
ki emelte fel vágyaink,
s a meggyónható tettek
emeltek keresztre keresztet!

Árnyék vagyok a falon,
egy pantomim játék:
álomból, vágyból álló
akaratos szándék.
Egy tervetlen terv,
egy szabály nélküli hangzat,
egy fuvallat, melyben
elveszett a dallam,
erkölcsi lendület,
egy morális vágy,
melyet a jövendő
raktárba zárt.

Színes lombruháját festi,
készítgeti már az idő,
de csak augusztus végi
éjszakákon veszi elő.

Mintha forró nyár lett volna
az egész küzdelmes élet,
s a végén magunkra veszünk
emlékhímző öregséget.

Ha jóra, rosszra gondolok,
visszanézve gyermekkorra:
már kisember is volt gonosz,
és sok jó is őt pártolta.

Mintha nagyobb erő volna
közösségben a zsiványság,
mint a jó példa vonzása,
ami szerényen élni vágy!

Sokszor lehajtom még fejem,
mikor az emberre nézek:
a teremtés csodái közt
rossz látni a veszteséget.

Szorongok, feszengek,
azt hiszem elveszek…
Állok, s érzem, hogy rohan az idő,
az Élet lohol el mellettem,
nincsenek terveim, céljaim,
elhalványultak a vágyaim.
Ez nem lehet még az öregség,
fiatalnak érzem magam, ez nem kétség.
Mi ez a hangulat, mely egyre gyakoribb?
Félelem, szorongás, aggkori?
Nagyokat üt, szúr a szívem,
rossz érzés nagyon az ilyen!
Zakatol, lüktet ereimben a vér, 
néha kihagy és azt hiszem véget ér…
Nem hagyom, hogy így legyen,
hogy hatalmába kerítsen a félelem…
Tanítom beszélni a szorongásaimat,
megérteni az idősödő szokásaimat.
Még akkor is, ha a szívem néha kihagy,
Új érzés! – tudnom kell, hogy ki vagy?
Sokáig akarok élni örömökben,
boldog békességben, szeretetben.
Rajtam múlik? – kérdezem,
választ várok, s lehet, hogy megérkeztem?
Nem, nem lehet még itt a vége,
mert a mondás szerint minden jó, ha jó a vége,
s ha nem jó, akkor még nincs vége!
Szorongok, feszengek,
azt hiszem elveszek…
Kibeszélem magamból a rossz érzést,
ezzel megválaszolom azt a kérdést, 
hogy valójában mi is ez az érzés?

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor IstvánSomogyi Ági képe
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OKTATÁSOKTATÁS – GRAS SALKOVICH

Évzáró a Petőfi Sán-
dor Római Katolikus 
Általános Iskola  
és Gimnáziumban

2018. június 25-én tartották a Felső-tele-
pen a diákok által nagyon várt évzárót. 
Kiosztották – már hatodszorra – Szűcsné 
Cservinka Ildikó emlékére alapított díjat, 
melyet minden évben egy pedagógus és 
egy diák kap.
 Az idén Dudás Noémi tanítónőnek és Gás-
pár Tamásnak adhattam át a kitüntetést.
 Dudás Noémi tanítónő: 26 éve tanít Ve-
csésen napközis nevelőként, német nyel-
vi tanítóként és osztálytanítóként. Diák-
jai számos versenyről tértek haza kiváló 
eredményekkel, első helyezésekkel és kü-
löndíjakkal. Tanítványaival megalakította 
iskolánkban a Petőfi-kertet. A Váci Egyház-
megye iskolakertjei közül kiemelkedik sok-
színűségével. Itt volt májusban az egyház-
megye irodájának műhelynapi helyszíne. 
Az idei tanévben a két 6. osztálynak vállal-
kozási alapismereteket tanított. Diákvállal-
kozásukkal minikerteket gyártottak. 
 Vállalkozásuk sikeres volt. A befizetett 
alaptőkét megtöbbszörözték a gyerekek! 
Nagy siker volt a 6. a osztály versenygyő-
zelme, a legjobb marketing és értékesítés 
díjának elnyerése.
 Gáspár Tamás 12. b osztályos tanuló, aki 
az öt év során végig a legjobb tanulók közé 
tartozott és megbízhatóan jó teljesítményt 
nyújtott a legtöbb tantárgyból.
 Elsőként szerezte meg a német középfokú 
nyelvvizsgát, sikeres érettségi vizsgát tett. 
Emelt szinten végzett angolból és történe-
lemből. A DÖK tagjaként és idén elnöke-
ként is lelkiismeretesen végezte feladata-
it, megbízható, felelősségteljes tanuló.
 Iskolai munkája példaértékű lehet társai 
számára. Mindkettőjüknek gratulál az isko-
la tanári kara és az adományozó:

Dr. Fodor Etelka, főorvos

  Immár második éve sikeresen pályáztunk a 
napközis tábor lebonyolítására, szervezésére. A 
tábor helyszíne a saját iskolánk, gyerekek saját 
tanulóink voltak. A táborunk 3 héten keresztül, 
hétfőtől péntekig napi négyszeri étkezés biztosí-
tása mellett zajlott. A sport és az egészséges élet-
mód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, 
a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés 
témájához kapcsolódó színes programokat biz-
tosítottunk tanulóink számára. Az általunk ki-
dolgozott és szakmailag jóváhagyott program-
nak minden turnus esetében része volt a buszos 
kirándulás. Így elvittük a gyerekeket a Mátra-
hegységben lévő Oxygen Adrenalin Parkba, a 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe, a Budakeszin 
lévő Vadas- és Dínóparkba, valamint eljutottunk 
Hollókő gyönyörű várába is. Ezen kívül minden 

  Közkívánatra, idén 4. alkalommal Győrújba-
rátra szerveztük nyári táborunkat. A táborba 57 
gyermekkel és 6 kísérővel keltünk útra július 23-
án. Izgatottan vártuk a megnyitó ünnepséget, s a 
szállás elfoglalása után birtokba vettük a tábort. A 
tábor gazdagon felszerelt. Megtalálható itt ping-
pong terem, foci-, kézi-, röp- és kosárlabda pálya, 
játszótér, 5 nyitott pavilon és egy medence. A 350 
fős táborban lehetőségünk nyílt az ismerkedés-
re más táborlakókkal, valamint játékos vetélke-
dőkre, sportbajnokságokra, szépségversenyre. A 
programokat animátorok irányították. Fakultatív 

Napközis Erzsébet-  
tábor a Halmi iskolában

Német nemzetiségi 
tábor Zemplénben

Nyári táborban  
a Halmisok

Sporttábor Velencén
héten mozilátogatást is szerveztünk. Programja-
ink között szerepelt többek között a Bálint Ág-
nes Emlékház, a Róder Imre Városi Könyvtár, a 
Mazsola Játszóház és a Nyomdagaléria látogatása 
is. Ellátogatott hozzánk Glavanovits Tamás soly-
mász, aki kisállat bemutatóval került közel a gye-
rekek szívéhez. A táborzáró show-műsort Gabal 
Awad Jack tánctanár tartotta, aki 2017-ben a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattól kitüntetést kapott 
önkéntes munkájáért. 
 A napközis táborunk nagyon népszerű, több, 
mint 150 családnak könnyítettük meg gyerme-
kük nyári felügyeletét. Ezúton köszönjük a felü-
gyelő pedagógusok lelkes, kitartó munkáját. Iga-
zi, vidám, élményekkel teli heteket zártunk. 

Manduk-Faragó Renáta, 
Krak Ildikó, táborszervező-pedagógusok

Dudás Noémi 
tanítónő

Gáspár Tamás 
12. b osztályos 

tanuló

programként győri városnézést szerveztünk gumi-
kerekű kisvasúttal, valamint Pannonhalmára láto-
gattunk el. Itt megnéztük, hogy milyen a kilátás 
a Lombkorona tanösvényről, valamint a Boldog 
Mór-kilátóról. A Bencés Főapátságot tárlatveze-
tővel tettük érdekesebbé. Július 28-án rengeteg ta-
pasztalattal és élménnyel tértünk haza.
 Ezúton köszönjük Vecsés Város Önkormány-
zat Oktatási Bizottságának és a Halmy Téri Isko-
la Tanulóiért Alapítvány támogatását.

Krak Ildikó, Manduk-Faragó 
Renáta táborszervező pedagógusok

  Július második hetében indul-
tunk útnak harminchárman a Gras-
salkovich Antal Általános Iskolá-
ból. Az első megálló Budapesten 
volt, az Aquaworldben, ahol sokat 
fürödtünk és különböző csúszdá-
kat próbáltunk ki. Utána Székesfe-
hérvár felé vettük az irányt, ahol a 
csodálatos Bory-várat tekintettük 
meg. Délután elfoglaltuk a szállást 
Velencén és megmártóztunk a víz-
ben. Este még kimentünk sétálni a 
Velence Korzóra. 
 A jó időnek köszönhetően az 
egész keddet a fürdésre fordítot-
tuk. Délután sárkányhajózni men-
tünk, ami hatalmas élmény volt min-
denkinek, mert még sosem ültünk 
ilyenben. Vacsora után a társaság 
fele elment Laci bácsival a közel-

  Húsz gyerekkel indultunk útnak 
július elsején a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-
talános Iskolából Simára, a zempléni 
egy utcás falucskába. Az egykori út-
törőtábor ma frissen felújítva ifjúsági 
táborként működik, itt volt a „főha-
diszállásunk”. Három felnőtt kísér-
te a diákokat az öt nap alatt: Novák-
né Hanti Mirtill, Sabine Kidrowski, 
Lahocsinszky Nóra tanárnők. A tá-
bor egyik elsődleges célja a német 
nyelv használata volt, ez a tábor tel-
jes ideje alatt biztosítva volt: német 
anyanyelvű kísérő tanárunk a legkü-
lönbözőbb játékos feladatokkal látta 
el a gyerekeket a délutánokon és a tú-
rákon, de még a buszos kirándulások 
ideje alatt is. Másik célunk a német 
nemzetiségi hagyományok ápolá-
sa, melynek kapcsán betekintettünk 
néhány környékbeli sváb falu életébe, 
így Rátkán, Hercegkúton és Sárospa-
tak – Józseffalván is jártunk. A tájhá-

be vb-meccset nézni. Akik a szál-
láson maradtak, azok levendulás 
párnát készítettek. Köszönjük az is-

kola vezetőségének és Vecsés Város 
Önkormányzatának a pályázati tá-
mogatást, melyet a nemzetiségi fog-

zak előtt elénekeltük a magyarországi 
németek himnuszát, majd szemügyre 
vettük a házakat és a portát. A gyere-
kek különbségeket és hasonlóságokat 
kerestek a vecsési tájház és a tanul-
tak alapján. Jó volt látni lelkes mun-
kájukat a feladatmegoldások során. 
Ugyanilyen lelkesedéssel várták és 
csinálták a Sabine tanárnő által ve-
zetett elsősorban mozgásos, beszéd-
fejlesztéshez kapcsolódó feladatokat. 
A legkülönbözőbb módszerekkel dol-
gozott. Teremben és szabadtéren egy-
aránt megmozgatta a gyerekeket, eze-
ket a foglalkozásokat mindig vidám 
hangulat kísérte. A tábortűznél tan-
mesét olvasott nekik és énekeltünk, de 
az éneklés áthatotta a teljes tábor idő-
tartamát, mindenről eszünkbe jutott 
egy dal. Utolsó este a Ki mit tud?-on 
kivétel nélkül minden diákunk meg-
mutatta, mit csinál szívesen, miben 
jó igazán. Kézműves- és gyűjtőfel-
adatokat is beiktattunk a programba. 

Kavicsokat festettünk 
olyan motívumokkal, 
amik a kirándulások 
során megtetszettek a 
gyerekeknek, készítet-
tünk egy transzparenst, 
melyen minden progra-
mot megneveztünk, le-
festettünk, és amelyet 
minden gyerek és fel-
nőtt aláírt. A gyűjtőfel-
adathoz apró holmikat, 
prospektusokat, tárgya-
kat kellett keresgélniük 
a táborozóknak a kirán-
dulások során, és azokat 
egy dobozba bepakolni 
emlékként, a doboz borítóját ők ma-
guk készítették el.
 Kirándulásaink során a követ-
kező helységeket érintettük: Sima, 
Tokaj, Rátka, Sátoraljaújhely, szlo-
vák Újhely, Hercegkút, Sárospatak, 
Józseffalva, Boldogkőváralja, Vi-
zsoly, Nyíregyháza (Állatpark). To-
kaj Hegyalja, mint a világörökség 
része, Boldogkő várának bebaran-
golása, a vizsolyi református temp-
lom és az első magyar bibliafordítás 
megtekintése országismereti szem-
pontból jelentőségteljes.

 Az időjárás is nekünk kedvezett, 
hiszen kellemes, napos időben tölt-
hettük ezt a majdnem egy hetet. A 
busz végig a rendelkezésünkre állt, 
és szállásunk is kulturált, tiszta kör-
nyezetű volt, nem beszélve a levegő-
ről, amit a minket körülvevő hegyek 
erdői biztosítottak számunkra.
 Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani Vecsés Város Önkormány-
zatának a támogatásért, melynek se-
gítségével még színesebb és felejthe-
tetlenebb lett a programunk.

Lahocsinszky Nóra, táborvezető

lalkozásra és szabadidős program-
jainkhoz használtunk fel.
 Szerdán átsétáltunk Kápolnás-
nyékre, a Vörösmarty-múzeumba. 
A kiállítás teljesen ámulatba ejtett 
minket. Délután sportfoglalkozá-
son vettünk részt. Több sportágból 
lehetett választani (strandröplabda, 
strandfoci, asztalitenisz), így min-
denki talált neki tetsző programot. 
Utána a nemzetiségi foglalkozásra 
került sor. Az étvágyunkkal egyik 
nap sem volt gond, de „szerencsé-
re” a konyhások is kitettek magu-
kért.
 Csütörtök délelőtt kerékpárral ke-
rültük meg a tavat. A 30 km-es tá-
vot alig három óra alatt tettük meg, 
Rita néni különösen büszke volt a tel-
jesítményünkre. A biciklitúra után 
fáradtan mentünk le a partra stran-
dolni és sétálni. Este ajándékokat 
készítettünk, majd éjszakai fürdő-
zésre került sor. 
 Pénteken összepakoltunk, majd az 
utolsó Velencén töltött óráinkat a víz-
ben és a parton élveztük. Végezetül 
elmentünk egy utolsó közös fagyi-
zásra. Délután rengeteg élménnyel 
gazdagodva és fájó szívvel búcsúz-
tunk Velencétől és jöttünk haza. 
 Köszönjük Horváth Rita tanárnő-
nek a tábor megszervezését, kivite-
lezését, Konda Orsi tanárnőnek és 
Pozsár László tanár úrnak pedig a 
színes programokat, érdekes játéko-
kat. Feledhetetlen élményekkel tér-
tünk haza, szuper csapatot alkottunk.

Juhász Emese, tanuló

Sokat kirándultunk 
a nemzetiségi táborban

Székesfehérváron a Bory-várnál
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VECSÉSI DIÁKOK
kimagasló eredményei 

Évről évre örömmel ismertetjük az előző iskolai évben kiváló tanulmányi  
és egyéb területen kimagasló teljesítményt nyújtó diákok névsorát.

Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola
Városi magyar verseny 
Reformos Ravasz Rókák IV. helyezett csapat
Felkészítő tanár: Horváthné Gyurcsán Erika
Városi matematikaverseny 
II. helyezés: Fadhle Helmi 8.a, Takaró Dáni-
el 8.a, Szász Imre 8.a, Juhász Kristóf 8.b
Felkészítő tanár: Berényi Mária
Alsós komplex városi verseny 
Matematika tantárgyból III. helyezés
A csapat tagjai: Kis-Jakab Máté, Hrabovszki 
Gergő, Rákosi Balázs, Moldován László
Felkészítő pedagógusok: 
Dudás Laura, Timár Judit
Városi vers- és prózamondó verseny 
1-2. osztály: Próza: I. helyezett: Rákosi Dóra
Felkészítő tanár: Zumpf Anikó
5-6. osztály: Próza: I. helyezett: Preg Dorina
Felkészítő tanár: S. Baranyák Ágnes
Vasadi szavalóverseny 
I. helyezett: Preg Dorina
Az alsós színjátszó csoport a tököli színját-
szófesztiválon II. helyezést ért el. (Németh-
né Mézes Judit)
Helytörténeti vetélkedő
III. helyezett csapat: Adamek Alex, Bart-
ha Bence, Hackl Rebeka, Kiss Virág, Len-
gyel Zsombor, Tóth Eszter – Felkészítő tanár: 
Kiss Gábor
Iskolai színjátszás
Az alsós színjátszó csoport a péceli színját-
szófesztiválon I. helyezést ért el. 
(Némethné Mézes Judit)
Vecsés 700 éves – Alkotói pályázat 
Különdíj: Hajdu Tamara 4.a
3D-s kategória: I. Horváth Noémi 6.b, II. 
Keresztes Jázmin 5.b
Fotó kategória: II. Folláth Regina 8.a

Rajzolás – festés kategória: I. Balatincz 
Boglárka 8.b
Felkészítő tanár: Raszlerné Szabó Etelka

VÁROSI SPORTVERSENYEK
Fiú Kézilabd
– IV. korcsoport (7-8. osztály) 
Városi bajnokságban: I. hely 
Diákolimpia: területi, körzeti, megyei döntő 
I. hely, országos elődöntő II. hely
Csürke Péter, Fadhle Helmi, Gáncs Gergő, 
Havas Patrik, Kakucsi Máté, Sándor Tamás, 
Suskovics Levente, Szász Imre, Szigetvári 
Norbert, Torma Szabolcs, Várszegi Csongor
Lány kézilabda
– III. korcsoport (5-6. osztály)
Városi: I. hely 
Diákolimpia körzeti, területi I. hely, megyei 
IV. hely
Farkas Petra, Márkus Petra, Kiss Edina, 
Papp Nóra, Simon Eszter, Somogyvári Ivett, 
Sinyi Noémi, Oszol Tíria
Lány kézilabda
– IV. korcsoport (7-8. osztály)
Városi I. hely
Diákolimpia: területi, körzeti I. hely, me-
gyei döntő II. hely
Czingler Leila, Czudor Sztella, Fehér Lilien, 
Gyulai Szonja, Jefcsák Réka, Kiss Edina, 
Kiss Tamara, Márkus Petra, Matheisz Melin-
da, Oszoli Tíria, Somin Eszter, Sinyi Noémi.
LÓTI-FUTI
I. hely: Balázs Tamás 1.b, 
Várszegi Csongor 7.a
Az iskolák versenyében II. helyen végzett az 
Andrássy iskola
Atlétikaverseny
Városi I. hely
Horváth Szabolcs, Fábián Gergő, Horváth 
Benji, Nagy Marcell, Kató Alexa, Kocsik 
Kata, Preg Dorina, Moldován Réka, Kiss 
Edina, Márkus Petra, Tóth Eszter, Raffael 
Valentina, Lővei Lilla, Csürke Péter, Bárdos 
András, Császár-Dajka Panna, Darázs Det-
re, Kakucsi Máté, Várszegi Csongor, Szász 
Imre, Fadhle Helmi, Suskovics Levente, 
Jefcsák Réka, Czudor Sztella, Gyulai Szon-
ja, Bihal Panna, Rajnai György, Havasi Le-
vente, Szigetvári Norbert, Matheisz Melinda, 
Kovács Betti, Havas Patrik
Labdarúgás: lll. korcsoport (5-6. osztály) 
Városi: l. hely
Pfeffer Gábor, Papp Marcell, Balogh Balázs, 
Pichler Rudolf, Horváth Szabolcs, Uhrin 

Erik, Horváth Beni, Bárdos András, 
Fábián Gergő, Bayer Milán

Kyokushin karate: 
Balázs Kristóf – Diákolimpia I. hely
Felkészítő tanáraik: Kabai Gabriella és 
Pichler Rudolf

Vecsési Halmi 
Telepi Iskola
Pest megyei Méhecske 
matematikaverseny
Győrfi Milán: I. hely
Városi szavalóverseny
Rajczi Attila: 
I. hely vers kategóriában (örökös kupa)
Pest megyei Szövegmanó 
magyar verseny
Deme Sára: V. hely.
Térségi mesemondóverseny
Jankovich Miklós: Monor különdíj
Városi vers- és prózamondó verseny
Langó Szaffi: 1. hely

VÁROSI SPORTVERSENYEK
LÓTI-FUTI 
I. hely: Tarcsafalvi Virág, Jancski Boró-
ka, Szücs Dániel: Lóti-futi I. hely, Jankovich 
Miklós: Lóti-futi I. hely, Juhász Erik: Ló-
ti-futi I. hely, felkészítő tanáruk: Varga Ádám

Városi atlétikaverseny 
100 m futás, 1. hely: Pintácsi Benedek
100 m futás, 1. hely: Cseszlai Marietta
4x100 m váltó, 1. helyezett csapata: Gér Ta-
más, Kovács Bence, Petres Dominik, Pint-
ácsi Benedek.
Felkészítő tanáruk: 
Kiss Sándor

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium 
2.A OSZTÁLY
Barta Kristóf, MAMSZ utánpótlás verseny-
sorozat, Magyar és közép-európai bajnok-
ság: Ohameje Hisham Ikenna, Bozsik-prog-
ram I. Őszi Fesztivál: Legjobb játékos 

2.B OSZTÁLY
3. hely Kozma Karola, Gedichtfestivál 
(Bihalné Mező Melitta)
1. hely Kozma Karola, 
Akrobatikus Fitnes Világbajnokság
1. hely Ramholcz Zsolt, 
Birkózás országos bajnokság 
1. hely Szabó Judit, 
Röplabda országos bajnokság      

3.B OSZTÁLY
2. hely Rácz Roxána, 
Taekwondo országos bajnokság 
2. hely Rácz Roxána, 
Taekwondo nemzetközi verseny 

4.A OSZTÁLY
7. hely Cetelem Zöldsuli-országos 
4.a osztály, (Kállainé Szögi Klára)
1. hely Abonyi-Tóth Ábel, Evangélikus rajz-
verseny iskolai  (Daxné Bőszin Magdolna)
2. hely Bojtor Anna Zsuzsa és Szántó-Serege 
Noémi, Alsó tagozatos városi magyar 
nyelv és irodalom csapatverseny 
(Kállainé Szögi Klára)
4. hely Kiss Hanna Szavalóverseny-városi  
(Kállainé Szögi Klára)
10. hely Szántó-Serege Noémi, 
Aranytoll-egyházmegyei  
(Kállainé Szögi Klára)
9. hely Czinege Zsombor, 
Sátor kupa-futball  
1. hely Dorogi Nikolett 
és Steigerwald Dorina, 
FashionDance: aranyhelyezés 
3. hely Nagy Jázmin, 
Happy Kids karatebajnokság 
3. hely  Sebestyén Petra, 
Extrém futóverseny, Hétszőlő-kupa 
1. hely Sebestyén Petra, 
Terepfutás a maglódi határban
2. hely Selényi János, 
Jégtánc Országos 
Utánpótlás Bajnokság 
2. hely Szanyi Szonja Virág, 
OB duatlon Balatonboglár 
NIX váltó, országos 

4.B OSZTÁLY
2. hely Akács-Kiss Anna és Ongai Dorottya, 
Alsó tagozatos városi magyar nyelv és iro-
dalom 
csapatverseny (Pleskovics Sándorné)
1. hely Bodor Boglárka Jázmin, Városi vers-
és prózamondó verseny (Pleskovics Sán-
dorné)
Nagy Flóra Viola, Gedichfestival (területi) 
(Bihalné Mező Melitta)
2. hely Nyalka Noémi, Gedichfestival (terü-
leti) (Bihalné Mező Melitta)
1. hely Ongai Dorottya, Gedichfestival (te-
rületi) (Bihalné Mező Melitta)
3. hely Palkovics Olivér, Cikluszáró Orszá-
gos Úszóverseny, 100m pillangó 
3. hely Palkovics Olivér, XVIII. Bácsvíz 
Kupa Nemzetközi Úszóverseny, 
100 m pillangó
3. hely Palkovics Olivér, Székesfehérvár Or-
szágos Úszóverseny, 200 m pillangó:  
2. hely Palkovics Olivér, BVSC Kupa Nem-
zetközi Úszóverseny, 200 m pillangó 
1. hely Soós Ágnes, Ritmuscsapatok Akro-
batikus Látványtáncok Országos Bajnok-
sága és Kvalifikáció a Világbajnokságra, 
Kategória, akrobatikus tánc 
Soós Ágnes, DANCESTAR táncvilágbaj-
nokság, Porec (Horvátország) „A” kategória, 
egyéni: 4. hely, „B”kategória, csapat: 3. hely

5.B OSZTÁLY
2. hely Gerőcs Luca, PlayKID „A mikulás 
szabadideje” c. rajzpályázatán 
(Lázár Zsuzsanna)
4. hely Végh Júlia, Kazinczy Szépkiejtési 
Verseny, megyei (Dóczyné Topál Dalida, 
Kardosné Tar Ildikó)
2. hely Végh Júlia, Gedichtfestival 
(Vadainé Hübel Éva)

6.A OSZTÁLY 
Chlepkó Zsófia, Matasdi Panna, 
Regősök húrján országos verseny:
ezüstminősítés (Pécsi Marcell)
1. hely Matasdi Panna, Egyházmegyei 
szavalóverseny (Pécsi Marcell)
3. hely Matasdi Panna, Gedichtfestival 
(Cserné Szabó Anita)
4. hely Matasdi Panna, Gyáli kistérségi 
német versmondó versenyen 
3. hely Rózsár Petra, Városi vers- 
és prózamondó verseny (Pécsi Marcell)
4. hely Berényi Erik, 
Spartan nemzetközi verseny 

6.B OSZTÁLY
6. hely Alexa Balázs, Egyházmegyei 
helyesíró verseny (Papp Éva)
1. hely Illés Máté, Gedichtfestival 
(Bihalné Mező Melitta)

7.A OSZTÁLY:
1. hely Szabó József Balázs 
Városi magyar verseny, csapatban 
(Kardosné Tar Ildikó)

7.B OSZTÁLY
1. hely Baranyi Zsófia, Cser Zsófia, Őszi 
Zsombor, Székely Zsombor, Soós Csaba, 
Brünner Norbert – Városi Honismereti 
Verseny (Kaposi Gábor)  

2. hely Baranyi Zsófia, 
Egyházmegyei Szavalóverseny 
(Dóczyné Topál Dalida)
1. hely Brünner Norbert, Gedichtfestival 
(Vadainé Hübel Éva)  
1. hely Brünner Norbert, Megyei Német Sza-
valóverseny (Vadainé Hübel Éva) 
Baranyi Zsófia, Brünner Norbert, Cser Zsó-
fia, Soós Csaba, Regionális Német Nemzeti-
ségi Énekverseny: Biatorbágy
– bronz minősítés (Osikoviczné Csendesi 
Mária, Czékus Jób) 
Brünner Norbert, Soós Csaba, Regioná-
lis Német Nemzetiségi Énekverseny, Bia-
torbágy: ezüst minősítés – (Osikoviczné 
Csendesi Mária, Czékus Jób) 
1. hely Cser Zsófia, Kazinczy Szépkiejtési 
Verseny (Dóczyné Topál Dalida)
4. hely Cser Zsófia, Kazinczy Szépkiejtési 
Verseny, megyei (DóczynéTopál Dalida, 
Kardosné Tar Ildikó)
7.b fiú csapata, Labdarúgás, Farsangi 
Kupa, gólkirály: Nagy Dávid: 1. (Selmeci 
Zsolt) 
Mihavecz Petra az iskola felsős tagozatos di-
ákjai közül az év diákja címet is elnyerte.
A 7.b. csapata sikeresen vett részt a városi ve-
télkedőn, aminek részeként  bélyegsoroza-
tot terveztek Vecsés 700 éves évfordulójára. 
Az alkotások megtekinthetők a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban.

8.A OSZTÁLY
1. hely Brünner Norbert, Gedichtfestival 
(Vadainé Hübel Éva) 
1. hely Brünner Norbert, 
Gyáli kistérségi német versmondó verseny 
(Vadainé Hübel Éva)
1. hely Demeter Zalán, Pesti Bence, 
Városi matematikaverseny, csapat 
(Márton Annamária, Kocsis Nóra)
2. hely Orosz Réka, csapatverseny iskolák 
között, nyelvtan (Kardosné Tar Ildikó)
1. hely Orosz Réka, Városi magyar verseny, 
csapat (Kardosné Tar Ildikó) 
2. hely Orosz Réka, Városi vers és próza-
mondó verseny (megyei döntőbe jutott) (Kar-
dosné Tar Ildikó) 
1. hely Pesti Bence, Dugovics András ma-
tekverseny (1. ford.) (Márton Annamária)
Becker Richárd, thaibox-magyar bajnok-
ság:1., nemzetközi thaibox: 2. hely, monori 
gála: 2., Budapest bajnokság: 2. hely  
3. hely Maruzsi Máté, 
judo – magyar bajnokság 
1. hely Néráth Dóra, 
Air Soft dinamikuslövész-verseny

8.B OSZTÁLY
3. hely Lázár Lilla, 
Gedichtfestival (Cserné Szabó Anita) 
1. hely Pesti-Geiger Viktor, 
Aranytoll megyei helyesírási verseny 
(Kardosné Tar Ildikó)
5. hely Pesti-Geiger Viktor, Bendegúz me-
gyei nyelvész verseny (Kardosné Tar Ildikó)
1. hely Pesti-Geiger Viktor, Molnár Leven-
te, Városi magyar verseny, csapat (Kardos-
né Tar Ildikó)
9. hely Pesti-Geiger Viktor, Simonyi 
Zsigmond országos helyesírási verseny 
(Kardosné Tar Ildikó)
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3. hely Pesti-Geiger Viktor, 
Tudásbajnokság megyei 
anyanyelvi verseny. 
(Kardosné Tar Ildikó)
2. hely Pesti-Geiger Viktor, 
Tudásbajnokság megyei irodalomverseny 
(Kardosné Tar Ildikó)
1. hely Záhonyi Anna, Záhonyi Bori, 
Városi matematikaverseny, csapat 
(Márton Annamária, Kocsis Nóra)
2. hely Záhonyi Bori, Gedichtfestival 
(Cserné Szabó Anita)

9.C OSZTÁLY
1. hely Fagyal Nikoletta, 
Karjában ringat az erdő, Debreceni Nagy-
erdő Egyesület országos vers- és prózaíró 
verseny (Papp Éva)
1. hely Mezőfi Babett, Csiszér Bernadett, 
Iskolai angol nyelvű prezentációs verseny 
(Bekkerné Fenyő Ágnes)

10.A OSZTÁLY:
3. hely Sztyehlik Anna, 
Városi vers és prózamondó verseny 
(Dóczyné Topál Dalida)

11.A OSZTÁLY
Balla Dominika, Ritmikus gimnasztika, 
Budapesti bajnokság összetett: 2.hely sze-
renkénti: 3. hely bajnokság összetett: 7.hely 
Diákolimpia összetett: 1.hely szerenkén-
ti: 1.hely Országos diákolimpia összetett: 
4.hely szerenkénti: 1.hely 
1.hely Réti Ádám, 
BLSZ IV bajnokság (Lurkó SE)

11.B OSZTÁLY
Nagy Tamara, Baranyi Ádám, 
Biatorbágyi énekverseny: Aranyminősítés 
(Osikoviczné Csendesi Mária)
Nagy Tamara, Baranyi Ádám, 
Országos Nemzetiségi Énekverseny: 
Kiemelt arany (Osikoviczné Csendesi Mária)
1. hely Vass Zsanett, 
Városi vers és prózamondó verseny. 
(Pécsi Marcell)

12.A OSZTÁLY:
2. hely Dajcsin Gabriella, 
Városi vers és prózamondó verseny 
(Kardosné Tar Ildikó)

VÁROSI SPORTVERSENYEK
Labdarúgás: 1. hely 7-8. osztályos fiúk 

Atlétika
1. hely Molnár Levente 8.b, 100 méter
1. hely Major Levente   7.a, 400 méter

Középiskolás labdarúgó-bajnokságban 
(Fair Play Kupa) a körzeti döntőből a terüle-
ti bajnokság döntőjébe jutottunk. A megyei baj-
nokságon a 14. helyet szereztük meg, melyen 46 
csapat vett részt. Felkészítő tanár: Nagy László

LÓTI-FUTI
1. hely Kupi-Jung Ádám 2.b., 
(Békefiné Fenyvesi Gabriella)
6. hely Czinege Bálint Zsombor 4.a., 
(Daxné Bőszin Magdolna)

Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola
DSD német nyelvi vizsgán B1 fokozatot ért el:
Babos Dorka, Besenyi Dóra, Csurgó Márton, 
Eszenyi Noémi Lujza, Hadamcsik Emese, Hege-
dűs Ágoston, Ondrik Veronika, Pálfi Lilla, Pe-
kár Zoltán
Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika, 
Virrasztó Gyöngyi
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
IV. évfolyam megyei forduló:
Kment Ábel 19. hely., Godó Miklós 6. hely.
Felkészítők: Gáborné Bárány Ágnes, Mák Klára
Bendegúz Országos Nyelvész Verseny me-
gyei forduló:
2. hely 8. évfolyam: Besenyi Dóra
6. hely 7. évfolyam: Filipszki Anna
Felkészítő tanár: Gáspárné Hatvani Gabriella
Bolyai Matematika Csapatverseny Dél-Kelet 
Pest Megye Régió:
5. hely 4. évfolyam, Csapat: Csányi Nikolett, 
Godó Miklós, Kment Ábel, Varga Máté
Felkészítő tanárok: Gáborné Bárány Ágnes, 
Madár Emőke, Mák Klára 
Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny megyei forduló:
6. hely 8. évfolyam, Csapat: Hadamcsik Emese, 
Bartal Ema, Magócsi Adina, Vörös Klaudia
Felkészítő tanár: Maár-Bárány Anikó
Alsó tagozatos magyar városi csapatverseny:
1. hely Csapat: Borissza Laura, Csányi Niko-
lett, Juhász Luca, Godó Miklós
Felkészítők: Gáspárné Hatvani Gabriella, 
Lángné Szél Judit, Mák Klára, Vakter Laura
Felső tagozatos városi 
magyar csapatverseny:
1. hely Csapat: Besenyi Dóra, Hadamcsik Eme-
se, Pálfi Lilla, Varsa Márton
Felkészítő tanárok: Gáspárné Hatvani Gabriel-
la, Polovics Éva, Rátóczi Csilla
Alsó tagozatos városi 
matematika csapatverseny:
1. hely. Csapattagok: Godó Miklós, Kment Ábel, 
Martin Izabella, Varga Máté
Felkészítők: Gáborné Bárány Ágnes, Mák Klára
Városi vers- és prózamondó 
verseny 3.-4 évf.:
Nangeli Adele 1. hely + kupa
Felkészítő tanár: Gáspárné Hatvani Gabriella
Városi vers- és prózamondó 
verseny 7.-8. évfolyam
Varsa Márton 1. hely + kupa
Felkészítő tanár: Gáspárné Hatvani Gabriella
Gyáli Kistérségi Idegennyelvi 
Vers- és Prózamondó Verseny:
1. hely Ábrahám Benedek 4. évfolyam
Felkészítő tanár: Zehetmayer Adrienn

1. hely Gombos Gyula 5. évfolyam
2. hely Klag Noémi 5. évfolyam
3. hely Varga Tamás 6. évfolyam
3. hely Ondrik Veronika 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Lahocsinszky Nóra, Fazekas-
né Gombár Mónika, Virrasztó Gyöngyi
Isaszegi Megyei Német Verseny:
1. hely Csányi Barbara 6. évfolyam
1. hely Székhelyi Lili 7. évfolyam
2. hely Rózsahegyi Dorka 7. évfolyam
3. hely Pálfi Lilla 8. évfolyam
4. hely Somogyi Marcell 5. évfolyam
4. hely Gubis Georgina 7. évfolyam
4. hely Hadamcsik Emese 8. évfolyam
Felkészítők: Fazekasné Gombár Mónika, 
Konda Orsolya, Virrasztó Gyöngyi
Országos Német Nemzetiségi Vers- 
és Prózamondó Verseny megyei forduló:
1. hely Istók-Fenyvesi Luca 1. évfolyam
1. hely Kiss Liza 4. évfolyam     
2. hely Pámer Vince 7. évfolyam
Felkészítő tanár: Konda Orsolya, 
Magyarné Kárpáti Erzsébet
Kéttannyelvű Iskolák Országos 
Vers- és Prózamondó Versenye:
Különdíj: Pekár Zoltán 8. évfolyam
Felkészítő tanár: 
Fazekasné Gombár Mónika
VUK (VereinfürUngarndeutsche Kinder) 
országos nemzetiségi csapatverseny:
3. hely: Klag Noémi, Kohr Rebeka, Somogyi 
Marcell
Felkészítő tanár: Lahocsinszky Nóra
Megyei Német Nyelvű Énekverseny:
Aranyminősítést kapott: alsós-felsős nagy kó-
rus, alsós kánonkórus, felsős duó: Fazekas Fan-
ni – Bodnár Fanni, szólisták: Csányi Nikolett, 
Salamon Szonja, Vona Lilla, Gáspár Gréta, Fa-
zekas Liza. Aranyminősítés + „Arany Csen-
gettyű”: Istók-Fenyvesi Luca
Felkészítőik: Fazekasné Gombár Mónika, Gá-
borné Bárány Ágnes, Sallay Andrea
Landesrat országos minősítő verseny:
Kitüntetéses arany: Kórus, Bodnár Fanni, Fa-
zekas Fanni, Liszkai Kinga, Szabó Laura, Viola 
Boglárka, Kállai Szonja, Csányi Barbara.
Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika

VÁROSI SPORTVERSENYEK
Városi atlétikai verseny
I. helyezettjei:
Varasdi Simon (2005-ös) kislabdahajítás 5-6. 
osztály
Tóth Levente (2005-ös) 400 m 5-6. osztály
Csarnai Mirtill 400 m 5-6. osztály
Ari Zsófia  kislabdahajítás 5-6. osztály
Romhányi Bence távolugrás 5-6. osztály
Romhányi Bence 800 m 5-6. osztály
Seres Anna 800 m 5-6.. osztály
Kézilabda
5-6. korosztály fiú
Tóth Levente, Varasdi Simon, Romhányi Bence, 
Sirály Dániel, Rajnai Péter, Makula Zoltán,
Finta Pál, Godó András, Holczer Bence, Hor-
váth Ferenc, Bodonyi Bence, Rudolf Bence, 
Kozák Bence
LÓTI FUTI
I. helyezett: Balogh Tímea, Miskolczi Luca, 
Miskolczi Dominik 
Felkészítő tanárok: Gombos Csaba, Horváth 
Rita, Rockenbauer Anna VT info

  Kiemelten fontos a kulturális diverzitás a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ számára, ezért lehető-

ség nyílt augusztus 11-
én, a kulturális sokszí-
nűség jegyében az első 
Latin-karibi est meg-
rendezésére is. 
 A rendezvényen be-
mutatkozásra lehetősé-
get kaptak a latin tánco-
kat népszerűsítő vecsési 
csoportok, mint a Kari-
bi Tánccsoport vagy az 
Argentin Tangó. 
 Az esti fellépést 
– mintegy háromszáz 
fős hallgatóság jelen-
létében – szólógitáron 
Gál Gábor indította, 
aki a Takáts Tamás 
Blues Band szólógitá-

rosa és mellesleg saját Gál Gábor BT vezető-
je. Több dallamot játszott Stingtől (Shape of my 
heart), Santanatól (Moonlight) és László Gábortól 
(A Duna partján). Szűcs Antal Gábor (Romantic), 
Tarta Tibor (Madonna) stb. 
 Gál Gábor produkcióját B. Bíró Zoltán együt-
tese, a Latin Combo Cubano live koncertje követ-
te és a vecsési publikum egy valóban kubai-kari-
bi hangulatvilág részese lehetett. A Latin Combo 
Cubano együttes Európa egyik remek kubai ze-
nekara, mely valamennyi latin zenei stílusban ott-
honos, és ezt a kiválóságukat természetesen Ve-
csésen is érzékeltették. A zenekar az élő előadást 
a közönséggel együtt táncbemutatóval zárta. 
 Az argentintangó-fellépés dr. Bagdy Emőke 
szakpszichológus idézetével indult, melyet a Vecsé-
si Tangó Stúdió vezetője Práczki Péter olvasott fel: 
 „A kutatásoknak köszönhetjük a ráeszmélést: az 
emberi érintés életben tartó szükségletünk, olyan 
akár a lélegzetfelvétel! Érintésszegény, eldologia-
sodott kapcsolati világban élünk és vesztesek va-

  Nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarországon 
a rockzene rajongói már számon tartják a vecsési 
rendezvényt, ugyanis az egész országból érkez-
tek látogatók. Ennek is köszönhető, hogy július 
20–21-én több ezren gyűltek össze a Dobrovitz 
Lavasfarmon. Már pénteken telt ház volt a par-
kolóban és folyamatosan érkeztek a vendégek. 
A többség nem csak egy zenekarra volt kíváncsi, 
hanem végig maradt. Sátorozásra is volt lehető-
ség, így sokan kempingeztek. Szombaton délután-
ra szervezték a szokásos motorosfelvonulást. Az 
egész várost érintő felvonulásra rengeteg érdek-
lődő volt kíváncsi, sok utcában tapssal és hangos 
ovációval üdvözölték a motorosokat. Az útvona-
lat a rendőrség és a vecsési polgárőrség biztosí-
totta. A legnagyobb vonzerőt azonban a pénteken 
és szombaton fellépő zenekarok jelentették. Nagy 
sikere volt az első nap az ÜSTÜKÖS, a ROCK 
FANATIC, Deák Bill Gyula, a ROAD és a Roc-
kin RockCats együtteseknek. Szombaton erre 
még rátettek egy lapáttal a szervezők, ugyanis 

több, mint ezer fanatikus rockrajongó ekkor tom-
bolhatott a Harag FIAI, Cool Head Klan, Zorall, 
Lord, és a Blus Company formációknak. A zu-
hogó eső sem vette el a kedvét a közönségnek. 
A sörsátorba menekülve várták meg a viharfel-
hők elvonulását, majd folytatták a bulit. A nagy-
sátorban a közönség hol az eső miatt szorongva, 
napsütés esetén pedig lazán hallgatta a Kőbánya 
Blues Band zenekart. A szervezők megígérték, 
hogy jövőre még nagyobb bulit rendeznek. Utó-
lag is köszönik azoknak a segítséget, akik közre-
működtek a lebonyolításban, vigyáztak a rendre 
és felléptek a koncerten és külön köszönik a mo-

Az idei volt a hatodik 

gyunk, ha ezt tovább így hagyjuk! Az érintés, az 
érzelmi táplálás eme alapvető eszközét visz-

sza kell helyeznünk az őt megillető 
alapvető helyre!” Práczki Péter 

szerint az általános táncmű-
velés és a táncoktatás isko-
lai fejlesztése és terjeszté-
se is fontos részei ennek a 
folyamatnak.
 A Vecsési Tangó Stúdió 

– Mihály Ágnes és Práczki 
Péter – előadásában rövid 

táncfejezeteket játszott le a ha-
zai tangó fejlődésének korszakából.  

 A bemutatót argentintangó-okta tás 
követte a vállalkozó hallgatóság számára. Az ar-
gentin tangós fellépést nuevo tangós előadás zár-
ta, mely ráirányította a figyelmet az argentin tan-
gó folyamatos fejlődésére. 
 A Latin-karibi est előadásainak zárórészét 
a Vathy’s Salsa Team adta, Vathy György ve-
zetésével, akik táncra hívták a hallgatóságot. A 
salsa ugyanis olyan világszerte elterjedt társa-
sági tánc neve, mely az utcai latin táncokhoz so-
rolható. Különféle salsastílusok léteznek (kubai, 
Puerto Rico-i, New York-i, kolumbiai, stb.). Bu-
dapesten az itt élő kubaiak hatására kezdtek el-
terjedni a salsa már több mint húsz éve. 1999-
ben rendezték meg a Salsa Viva Táncversenyt. 
A salsa manapság is igen populáris Magyaror-
szágon és persze Vecsésen is tanulható. 
 Az előadásokat követően a Latin-karibi estet 
Dj. Neto Cavalcante zárta, aki Braziliából érke-
zett hozzánk és remek latin zenékkel árasztotta 
el a vecsési publikumot! 
 Köszönet a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
kiváló szervezéséért és reméljük, hogy hamaro-
san több jelentkezőt is látunk, akik a gyakorlat-
ban is szeretnék megismerni az esten bemutatott 
latin táncokat.  Némedi Marianna

torosoknak és rockrajongóknak azt, hogy elviszik 
Vecsés jó hírét az országba. 

Országos hírre tett szert a Vecsési  
Moto-Rock Fesztivál

A sörsátrakban nagy volt a forgalom 

Latin Combo Cubano Vathy's Salsa Team oktatása

Gál Gábor 
előadása

A Lord zenekar szombaton 
este 10-kor lépett fel

Több mint 200 motoros érkezett

Mihály Ágnes 
és Práczki Péter 

nuevo bemutatója

Első Latin-karibi est  
a Vecsési Bálint Ágnes 
Művelődési Központban 
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KISSPISTA SZÍNHÁZ SZEGEDEN ÉS BUDAPESTEN
Kortársunk Csokonai
A Kisspista Színház középiskolás tagozata – Csokonai Csókjai címmel – egész estét betöltő elő- 
adásra készül. A próbák idején jelent meg a Középiskolás Diákszínjátszó Találkozó kiírása. Arra gon-
doltunk, hogy erre az alkalomra készítünk egy 50 perces változatot, Kortársunk Csokonai címmel.

I dőközben meghívás érkezett Sze-
gedről, a III. Szegedi Egyetemi 
Színházi Találkozóra; aminek előz-

ménye, hogy volt a 90-es években Sze-
geden két általam vezetett társulat: egy 
hivatásos – Szegedi Színkör néven – és 
egy amatőr, amelynek Szegedi Egyetemi 
Színkör volt a neve. Utóbbi két legmeghatá-
rozóbb alakja Major Ivett és Meixner Veronika 
volt, akik a Kisspista Színháznak is oszlopos tagjai. 
Ilyenformán a Kisspista Színház, az Egyetemi Színkör 
folytatásának tekinthető. Úgy látszik, vannak, akik emlékez-
nek még rá, mit követtünk el annak idején, ennek köszönhető a 
meghívás – egyedüli nem egyetemi csoportként – a fesztiválra.
 A Középiskolás Diákszínjátszó Fesztivál, egészen rövi-
den: kiábrándító volt. A zsűrit két együgyű drámapedagó-
gus alkotta. Megkérdezték például: miért kortársunk Csoko-
nai? (Válasz: mert amit írt, ma is érvényes.) A zsűri ezt nem 
értette. Azután: miért van a szarvas fején szarv? (Hogy akik 
nézik, tudják, hogy szarvas.) Egy 
olyan kérdés is felmerült: minek kell 
díszlet? (Díszletünk mindössze egy 
paravánból meg egy székből áll.) Ha 
ugyanis nem lenne paraván, minden 
szereplő végig látható lenne. (A gö-
rögök óta számos jó író és rendező 
élt a földön; szerintük csak annak 
kell ott lenni a színpadon, akinek 
ott dolga van.) Vagy: Miért játsz-

szuk felnagyított gesztusokkal  a fabulát, mintha mese vol-
na? (Mert a fabula: mese.)
 Nem tudtunk dűlőre jutni abban, hogy ez a két ember való-
ban ennyire buta vagy elsüllyedtek a drámapedagógiai dokt-
rínákban? Esetleg a drámatagozatos középiskolák tehetséges 
diákokért folytatott versengését támogatják?
 A szegediek ellenben nagyon okosak. Annyira okosak, hogy 
még a foci-vb előtt rájöttek arra, hogy, 
a túlzott eredménycentrikus ság oda 
vezet, hogy a gólkirály az öngól lesz. 
Rájöttek arra, hogy sok a versengés-
ből! Ezért náluk nincsenek díjak! De 
komoly zsűrit hívnak, és a nap elő-
adásait hajnalba nyúló szakmai be-
szélgetések követik. Ennek következ-
tében nincs féltékenykedés, sértettség, 
viszont mindenki szívesen nézi a többieket, és gazdagodva tér 
haza, mert képet kap arról a sokféle törekvés-, gondolat- és sti-
láris elképzelésről, amely ma az egyetemi színházi világ fan-
táziáját mozgatja.
 Előadásunkat parányi színpadon egy pincerendszerben ki-

alakított színházban játszottuk április 29-én. Ez a hely 
méretre, hangulatra ideális volt nekünk. A rend-

kívül érzékeny, főleg egyetemistákból álló kö-
zönség minden apró rezdülésre reagált, a leg-

fontosabb mondat után valaki beletapsolt 
az előadásba.
 Az itteni zsűri, szinte szó szerint az el-
lenkezőjét mondta annak, amit az előző: 

„úgy látszik időnként születnek olyan em-
berek, akik olyat tudnak írni, ami örökké 
érvényes marad” (…) „a szarvával egy-

gyé váló szarvas olyan érdekes, mintha 
egy báb és egy ember játszana együtt” (…) 

 Nem kell mondani, hogy a fabulák moz-
gásrendszeréről is hasonlóképpen vélekedtek.

 Hazafelé látom, hogy Gréti magába süppedten ül, 
egyszer csak megszólal: nem azért mondtak rólunk ennyi 

szépet, mert cukinak tartanak minket?
 Nem! Mert már a jövő évre is meghívtak!
 Kortársunk Csokonai, Kisspista Színház – középiskolás ta-
gozat – március 24, április 29.
 Szereplők: Gallen Gábor (Gaborg), Kányi Viktória (Vikica), 
Pataki Gréti (Gratchen), Vághy Péter (Petya), Vághy Viktor 
(Kismefisztó), Varsa Márton (Marci)
 Ezúton köszönjük meg Földi Károly segítségét! Varsa Mátyás

„A rendkívül érzékeny, főleg 
egyetemistákból álló közönség 
minden apró rezdülésre reagált, 
a legfontosabb mondat után va-
laki beletapsolt az előadásba.”

Szegedi Pince-
színházban a  
III. Szegedi Egye-
temi Színházi 
Találkozón

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

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

• 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

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.

Szórólap kihordáSára kereSünk jelentkezőt!
• Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek
• Gardena slagok, csatlakozók, locsoló fejek
• Darázsírtó, légyírtó, egérírtó, BioKill, stb.

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.

Hirdetés

  A kormány határozatában döntött arról, hogy 
egyszeri természetbeni támogatásban részesíti a 
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got felhasználó háztartásokat.
 Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap 
nyújtható be. Az igénybejelentést a polgármes-

A téli rezsicsökkentésből 
kimaradt háztartások egyszeri, 
természetbeni támogatása

FELHÍVÁS

teri hivatalok gyűjtik össze és továbbítják a Bel-
ügyminisztériumnak.
 Az igénybejelentés feltétele annak tudomá-
sul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztra-
tív és helyszíni, szúrópróbaszerű ellenőrzést vé-
gez megvizsgálva, hogy a bejelentő háztartása 
korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. 
 Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. ok-
tóber 15. 
 A határidő elmulasztása jogvesztő!
 A kitöltött igénylőlap leadható személyesen 
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
I. emeletén Zemenné Leimeter Szilvia és Liptai 
Rita ügyintézőknél.
 Az igénybejelentő lap a polgármesteri hiva-
talban szerezhető be személyesen ügyfélfogadá-
si időben, illetve a város honlapjáról is letölthető 
az igazgatási osztály formanyomtatványai kö-
zül: https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/
igazgatasi_osztaly

        
Szolárrendszer bemutatása
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi 
LVII. törvény célul tűzte ki, hogy szakmai 
tanácsadással segítse a lakosságot.
 A Vecsési Járási Hivatalban működő Nem-
zeti Energetikusi Hálózat Irodája a fentiek-
nek megfelelve készített egy, a szolárrend-
szerekről szóló áttekintő anyagot, melyből 
az érdeklődők megismerhetik a napelem 
és a napkollektor működését, alaptípusa-
it, azok előnyeit és hátrányait, továbbá tá-
jékozódhatnak a megvalósítást biztosító 
kamatmentes hitel lehetőségéről is.
 Nem tudja milyen módon juthat hoz-
zá az értékes napenergiához?
 Szolárrendszerekről szóló anyagunk se-
gít önnek tájékozódni, megismerheti be-
lőle a napelem és a napkollektor működé-
si elvét, továbbá a megvalósítást biztosító 
kamatmentes hitelről is informálódhat. 
 Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, 
kérem keressék bizalommal a Vecsési Járá-
si Hivatalban működő NEH-iroda kollégá-
ját, Lászlóné Jávor Veronikát (06-29/555-271, 
jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu).

Dr. Fehér Edina, hivatalvezető

A JÖVŐ EGYIK 
ENERGIAFOR- 
RÁSA A NAP

HÍREK

HÍREK
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K ényesen törekedtek a hiteles-
ségre, de még így is marad-
tak ki fontos adalékok, sőt a 

Yad Vashem által kitűntetett újabb öt 
vecsési zsidómentő személyre is rá-
akadtak. Ezért gyűjtögették tovább az 
első kötet óta a témakörhöz kapcso-
lódó mozaikokat, amelyekkel Vecsés 
első írásos említésének 700. évfordu-
lóján a Vecsés Városért Egyesület és 
a Halmy Gyógyszertár támogatásá-
val az Adalékok a vecsési zsidóság 
történetéhez 1840–1944–2018 c. má-
sodik, bővített kiadás megjelenhetett. 
 Munkájuk nem volt hiábavaló, 
mert az Országos Széchenyi Könyv-M a felújultak a viták, hogy egyáltalán szük-

ség van-e mindezen értékekre. Ebben 
a kultúrharcnak álcázott megmaradási 

harcban különösen értékes minden hitünket erősí-
tő lépés. Ilyen a templomok bővítését, korszerűsí-
tését szolgáló kezdeményezés. Frühwirth Mihály 
úrtól, Vecsés díszpolgárától érkezett az alábbi írás, 
mely a Szent Kereszt templom megújítását célzó 
akció jelenlegi helyzetét mutatja be. Frühwirth Mi-
hály majd 50 esztendeje az egyháztanács tagja, te-
hát alapos ismerője a templomnak. 
 Mindnyájunk figyelmébe ajánlva jelentetjük meg 
az írást. Aki teheti, az most segíthet.

Kedves Keresztény Testvérünk!
Tisztelt Adományozó!
Kedves Barátunk!
Régi szokás és ma is élő, ha az ember ünnepre ké-
szül, másként látja a közvetlen környezetét. Egy 
kicsit kívülről; meglátja azt is, ami mellett más-
kor észrevétlenül elmegy. Rendet teremt, igyekszik 
szebbé tenni az otthonát. Így történt azokkal a fa-
lusi fiatalokkal, szülőkkel, akik a gyermekeik első-
áldozására készülve meglátták, mi mindent kellene 
szebbé tenni, megújítani a Szent Kereszt templom-
ban. A falak porosak, a padlózat megkopott. Gon-
doltak egy nagyot: össze kellene fogni, és szebbé 
tenni, kijavítani, megújítani! Keresték a megoldá-
si lehetőségeket. 
 Megkerestek vállalkozókat, árajánlatokat kér-
tek. Hamarosan kiderült, hogy a villanyhálózat és 
vizesblokk korszerűsítése, a padlózat cseréje, a fal-
festés meghaladja a 10 millió Ft-ot. Több megbe-
szélés után a Fehér János Alapítványhoz fordultak. 
Az alapítvány felajánlotta segítségét, gyűjtőszámlát 
nyitott a részükre. A 2017 decemberében megnyi-
tott számlára 2018. július 31-ig 4 876 638 Ft érke-
zett. A helyzet biztató. Az egyházközség képviselői, 
az alapítvány és a katolikus fiatalok a munkálatok 
ütemezésén gondolkodnak, egyeztetnek. Emellett 

Orosz Károly és Gres-
chó József 2014-ben 
írták meg a vecsési 
zsidóság történetét. 

Reményik Sándor óta tudjuk  
– és ezer év óta tapasztaljuk –, 
hogy a nemzet megtartó 
ereje az iskola és a templom.

Új helytörténeti 
kötet Vecsésről

Szépen halad a  
gyűjtés a Szent Kereszt 
templom felújítására

HELYTÖRTÉNET

tár honlapjára feltett első kiadás köte-
les példánya, a Confessio c. folyóirat 
és egy újpesti könyvkereskedés által 
sikerült felkelteni az érdeklődést a kö-
tetük és Vecsés iránt.  Ennek ered-
ménye, hogy tucatnyi nagy egyetem 
és rangos múzeum (a California, a 
Chicago, a Yale, Columbia, Harward, 
Stanford, Yeshiva egyetemek, a lon-
doni British és a jeruzsálemi Yad 
Vashem múzeumok) könyvtáraiba 
és a vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat (NNÖK) által a Deu-
tsche National Bibliothek-ba (Né-
met Nemzeti Könyvtárba) is eljutott 
az áldozatok emléke és az őket men-
tő vecsésiek jó híre.
 Azért, hogy a vecsési iskolák ta-
nárai és tanulói, az iskolai, városi és 
nemzetiségi könyvtárak olvasói is 
megismerjék e tanulmányban rész-
letezett történéseket, az első kiadás-
ból minden vecsési iskola és a Róder 
Imre Városi Könyvtár 15-15 darabot, 

kérik mindazok segítségét, akik templomunk meg-
újítását fontosnak tarják. 
 Köszönünk minden eddigi adományt. Kérem, tá-
mogassák továbbra is ezt a valóban „civil” kezde-
ményezést. 
 Fehér János Közhasznú Alapítvány „Gyűjtő” 
(OTP) 11742283-23214778
 Amennyiben adományoznak és hozzájárulnak 
nevük nyilvánosságra hozatalához, kérjük, írják 
be a közleménybe a nevüket. Ha kényelmesebb a 
készpénzben történő befizetés, szívesen segítünk, 
hívják a megadott telefonszámok valamelyikét.
Brunner Ferenc – 06-30/954-08-23
Kaposi József – 06-30/347-52-21
Frühwirth Mihály – 06-30/955-75-85
Frühwirthné Halász Melinda – 06-30/383-51-74
 Sokat hallunk ma pro és kontra a keresztény Eu-
rópáról. Nekünk most itt a konkrét lehetőség, hogy 
hitet tegyünk mellette! 
 Adakozott 91 fő és 57 fő hozzájárult, hogy a ne-
vüket közöljük:
 Abonyi Antal és Erzsi, Békési Nándorné, Böckl 
Nándorné, Brunner Ferenc és Brunner Ferenc-
né, Brunner Szilvia, Csendesi Márton és Márton-
né, Csikász-Nagy Zsuzsanna, Dabasi Szilvia és Já-
nos, Deme József, Déri János, Dr. Lugosi Mária, 
Fazekas Jánosné, Frühwirth András és családja, 
Frühwirth Mihályné, Frühwirth Nándor és család-
ja, Frühwirth Péter és családja, Fütte Gasztro Kft., 
Gál István, Gellérttől és Dóritól Halász Tamás és 
családja, id. Kuni Józsefné, id, Szabados János, ifj. 
és id. Somogyi János, Jámbor Mátyásné, Krizinger 
Edit és családja, Kulturverein, Láber Gyula, Lauter 
Ádám, Leé Istvánné, Levendula-Kontó Kft., Liebe 
Mátyás, Losonczi János, Lumpen Klumpen Tánc-
csoport, Mayer Tamás, Nagymarosi család, Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Öze Zsuzsanna, Özv. 
Abonyi Antalné ,Papp Bálint, Péteri Kálmánné és 
Péteri Hajnalka, Révainé Szabados Erzsébet, Sár-
közi Tamás és családja, Sárosi Mártonné, Schnei-
der Andrea, Simonovics József és Trautmann Má-
ria, Strohmayer László, Sturman Istvánné, Szabados 
Dávid és családja, Székhelyi család, Szlahó család, 
Tófalvi Antal és Tófalvi Antalné, Tófalvi Mónika, 
Vancsó Sándorné, Vecsési Borbarátok Egyesüle-
te, Vrankó Gézáné, Vecsés Város Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata, Vecsés Város Önkormány-
zata, Zehetmayer József Frühwirth Mihály

KERTI PARTI  
A GONDOZÁSI 
KÖZPONTBAN!

Július 12-én ismét mozgalmas napra vir-
radtunk, meghívtuk városunk önszerve-
ződő nyugdíjas klubjait, de sajnos csak a 
3-as számú klub tudott eljönni, aminek 
nagyon örültünk.
 Reggel elkezdtük a készülődést a grille-
zéshez, a zenész is megérkezett (Berényi 
Gábor)! Minden adott volt, hogy felejthe-
tetlenné tegyük a napot!
 Megérkeztek a vendégek is, akik nagyon 
sok süteménnyel, finomsággal kedvesked-
tek nekünk!
 Később, miután a polgármester úr és a 
jegyző asszony megérkeztek, ők is aján-
dékokkal halmozták el a szépkorúakat. 
Hoztak vecsési bort, mely csak fokozta 
a jó hangulatot és fánkot, melyet ezúton 
is köszönünk Szlahó Csaba polgármester 
úrnak és Mohainé Jakab Anikó jegyző asz-
szonynak.
 Továbbá köszönetet mondunk a Köz-
ponti Konyhának is a finom savanyúsá-
gért, amelyet ajándékba kaptunk a gril-
lezéshez.
 Reméljük, még nagyon sokszor lesz rá le-
hetőségünk, hogy együtt tölthessünk egy 
napot! Köszönjük mindenkinek a részvé-
telt!
 Minden vecsési időst, aki hasonló jó-
kedvben és tevékenyen szeretné tölteni 
mindennapjait, szeretettel várjuk az intéz-
ményünkbe, akár látogató, akár klubtag-
ként. Érdeklődni a Vecsés, Jókai Mór u. 8 
sz. alatt, vagy a 29/350-267-es telefonszá-
mon lehet, mail: gondozasi.k@hotmail.com 
e-mail címen. Gondozási Központ

HÍREK

a nemzetiségi könyvtár 1 darabot ka-
pott díjtalanul. Mivel a második bőví-
tett kiadást csak 100 példányban tud-
ták megjelentetni, így az iskoláknak 
és a városi könyvtárnak csak 5-5 da-
rabot, a nemzetiségi könyvtárnak 1 
db-ot tudtak díjtalanul adni. 

Hirdetés

 A Magyar Országgyűlés 2000-ben 
hozott döntése és a 20/2012 (VIII. 31) 
EMMI r. 3.§ (2) bekezdés c. pontja 
alapján ugyanis a nevelési és közok-
tatási intézményekben évente április 
16-án, a Holokauszt Emléknapon em-
lékeznek a magyar zsidóság elhurco-
lására. Az átadott I. és II. kiadással az 
olvasók, diákok iskolai ünnepségek-
re, vetélkedőkre készülését segítet-
ték és azt, hogy megismerje Vecsés 
az áldozatok sorsa mellett azokat is, 
akiket eddig nem lehetett: akik a sa-
ját és családjuk életének veszélyez-
tetése árán a statárium ellenére is 
mentették a deportáltakat. A hely-
történeti kötet második, bővített ki-
adásából a helytörténeti vonatkozá-
sok – a deportálás előtt Vecsésen is 
békességben együtt élő zsidó, magyar 
és sváb lakosság életének, a depor-
tált vecsési zsidók pusztulása, a zsi-
dóéleteket mentő vecsési családok 

– és a témakör megismerése, oktatá-
sának elősegítése érdekében a négy 
vecsési iskola és a városi könyvtár 
részére a szerzők 5 díjmentes aján-
dékpéldányt biztosítottak. 
 A szerzők köszönetet mondanak 
mindazoknak, akik anyagilag, infor-
mációkkal, fotókkal és dokumentu-
mokkal segítették a második bőví-
tett kiadás megjelentetését. 

Orosz Károly

Hirdetés

Apróhirdetés
Garázsvásár augusztus 20-tól! Márkás és használt őszi 
és téli ruházat, hagyatékból sok kis apróság, amire önnek 
még szüksége lehet. Nyitva: hétfő-szerda-péntek: 10-17. 
Tel: 06-29/352-887 vagy 06-20/968-7176

Garázsvásár! Vecsés, Fő út 89. (Epres). Minden, ami-
re szüksége lehet. Kiárusítás! Erzsébet-utalványt elfoga-
dunk. Tel: 06-70/513-4155

Szántó eladó Gyálon Hrsz: 014/112, 2265 m2 
Tel: 06-70/513-4155

Szent Kereszt 
templom

akció
szeptember 1-től október 31-ig a gyáli szakkereskedésben

Részletekért fáradjon be szakkereskedésünkbe! 

3trialkft.stihl-shop.hu

FLEXI kIsgép 
árusítás-szerviz-kölcsönzés 
2360 gyál, Ady Endre 27. 
Tel.: 06-20-519-1227 
Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig 
3trialkft@stihl-kereskedes.hu
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nyi más feltétel, ami a sikerhez, a mi esetünkben, a 
bennmaradáshoz kell. Mi a többiekhez képest szű-
kebb kerettel készülünk és az erősítés is sikerülhe-
tett volna jobban. Vecsés unikumnak számít azzal, 
hogy a keret fele amatőr és munka után jár edzés-
re. Tulajdonképpen az esti edzések azok, amelyek 
teljes értékűek, és nem szabad elfelejteni, hogy a 
profi liga minden csapata hosszabb kispaddal és 
magasabb edzésszámmal tud felkészülni a bajnok-
ságra. A mérkőzések és a bajnokság hajrájában ez 
döntő momentum lehet. Jelenleg igyekszünk ki-
alakítani azt a játékstílust – főként védekezésben –, 
ami eredményes lehet ilyen körülmények között. 
Az idő sürget, és nagyjából félúton vagyunk, már 
elhagytuk a régit, de az újat még nem sajátítottuk 
el a készség szintjén. Nagy András leigazolásával 
vált lehetővé a hat a hat elleni gyakorlás. A haté-
kony védekezés mellett nagyon sok múlik a ka-
pusokon. Az ő magas színvonalú teljesítményük 
nélkül nem lehet eredményt elérni. Magam is kí-
váncsi vagyok arra hogy, így kilógva a többi pro-
fi ligás csapat lehetőségeihez képest mire leszünk 
képesek? Fontos lehet még, hogy a fiatalok közül 
lesz-e valaki vagy valakik, akik felnőnek a feladat-
hoz és vezéregyéniségek tudnak lenni.? Azt ígérhe-
tem, hogy mindnyájan mindent el fogunk követni, 
hogy a bennmaradásét folytatott küzdelemben ne 
mi legyünk a vesztesek.

 A további sorsolást a szeptemberi számunkban 
közöljük, de megismerhető a vecseshandball.hu 
honlapról.
 A férfi szakágban az ifjúsági gárda az Ifjúsági 
II. osztály Keleti csoportban, a fiú serdülő együt-
tes a Serdülő III. osztály Közép csoportban játsz-
sza majd a mérkőzéseit. 

HELYTÖRTÉNET
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Nyelvtanilag és történetileg is mindkét alak 
helyes, de 2018-ban csak az egyiket használ-
hatjuk, ez pedig a hivatalos név: a Halmi telep.

Hirdetés

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!

A Halmi telep a hajdani Fel-
sőhalom helyén jött létre, tu-
lajdonképpen Felsőhalomi, 

Felsőhalmi telep. Ebben az esetben 
a Halmi minőségjelző, és a minő-
ségjelzős kapcsolatok tagjait általá-
ban különírjuk. Milyen telep? Halmi.
 A Halmy-telep Halmy József 
nagybirtokos által létre hozott te-
lep. Ebben az esetben a Halmy bir-
tokos jelző, és a birtokos kapcsolatot 
ebben az esetben kötőjellel jelöljük. 
Kinek a telepe? Halmyé.
 Ez a magyar nyelv logikája. De 
hogy is van ez? Ehhez egy kicsit 
vissza kell mennünk az időben.
 1872-ben az akkor 62 éves Deutsch 
József, pesti bankár megvette Felső-
halom-pusztát. Deutsch Józsefnek 
háza volt a mai Károly krt. 8-ban, me-
lyet Hild Józseffel építtetett. Ez azért 
fontos, mert a Felsőhalmi gazda-
ság szellemi központja ez a ház lesz.
 A pusztán egy virágzó gazdaság 
épült fel, szinte egy időben azzal, 
hogy Andrássy Aladár elkezdte ki-
építeni a saját halomegyházi birtokát.
 Egy tragédia és egy érdekesség 
maradt fenn Deutsch József idejé-
ből. 1877-ben tűz ütött ki a birto-
kon, kb. 900 juh égett benn az istál-
lóban. 1883-ban viszont vidámabb 
esemény történt. A repülés hőskorá-
ban kényszerleszállást kellett vég-
rehajtania a pusztán a Vindobona 
léghajónak. 
 1885-ben meghalt Deutsch József, 

a birtokot fia, Deutsch Sándor (38) 
örökölte. Deutsch Sándor sok min-
dennel foglalkozott. Ő volt az Oszt-
rák-Magyar Bank főtanácsosainak 
egyike, választmányi tagja a Pes-
ti Izraelita Hitközségnek, az egyik 
igazgatója a Pesti Lloyd Társulat-
nak, az egyik bizottsági tagja a Bu-
dapesti Kereskedelmi Akadémiának, 
ő volt az alelnöke az Első Budapes-
ti Gőzmalmi Részvénytársaságnak, 
emellett pedig felvirágoztatta a Fel-
sőhalmi gazdaságot.
 A Felsőhalmi gazdaságban sok 
mindennel foglalkoztak, de ezek 
közül is kitűnt a juhászat, a tehené-
szet, a tejgazdaság. Vallási okok-
ból nagyon kevés volt ebben az 
időben a sertés, a szomszédos, ám 
jóval kisebb Andrássy-uradalom-
ban több sertést tartottak, mint itt. 
A másik húzóágazat a borászat lett, 
Felsőhalom és vele együtt Vecsés 
felkerült Magyarország bortérké-
pére. Fekete Kadarka, Kövidinka, 
Madelaine Angevine, Mézes fe-
hér, Nagy Burgundi, Olaszrizling, 
Oporto, Piros Veltelini, Rizlingszil-
váni, Szlankamenka vitték hírét a 
vecsési szőlőkultúrának. A filoxé-
ra után a birtok nagyban hozzájá-
rult az országos újra kezdéshez. Fő-
ként búzát, rozsot, árpát termeltek. 
Az akácos erdő szerszám- és tűzifát 
adott. Az uradalom kavicsbányával 
is rendelkezett.
 1900 körül felépült a kastély, me-

lyet Halmy-kastély néven ismerünk. 
Az építész Schannen Ernő, aki Ybl 
Miklós és Hauszmann Alajos tanít-
ványa volt. Többek között a péceli 
Fáy-kastély is az ő munkája. Hogy 
a család elégedett volt vele, azt az is 
mutatja, hogy 1910-ben dolgozott a 
család pesti központján, a Károly krt. 
8-on is.
 A borászat helyben is népszerű lett, 
a borgazdaságot Deutsch Sándor a fe-
leségéről Anna-telepnek keresztelte 
el. Schossberger Anna (1852–1914) 
a híres bárói családból származott. 
Édesapja Schossberger Zsigmond, 
királyi tanácsos, a turai várkastély 
építtetője volt. 
 1902-ben Deutsch Sándor nemesi 
címet kapott a királytól, és felvette a 
Halmi nevet. A nemesi címet a köz-
ügyekben való részvétele és a jegy-
bank körül szerzett érdemei miatt 
kapta.
 „Személyem körüli magyar minisz-
terem előterjesztése folytán Deutsch 
Sándor budapesti lakos, az osztrák-
magyar bank főtanácsa tagja és tör-
vényes utódainak a közügyek és a 
jegybank intézet körül szerzett érde-
mei elismeréséül a magyar nemes-
séget a »Halmi« előnévvel díjmen-
tesen adományozom. Kelt: Ischlben, 
1902. évi július hó 9-én. Ferencz Jó-
zsef sk., Gróf Széchenyi Gyula sk.”
 A nemesi címhez címer is járt. A 
címer egy négyelt pajzs, melyen há-
rom búzakalász, egy oroszlán két sző-

A Halmy család története (I.rész)

Halmi telep vagy 
Halmy-telep?

lőfürttel, két ragyogó Dávid-csillag 
és egy tengeren úszó hajó látható vi-
torláin a H.D.S. betűkkel.
 A nemesi kiváltság a feleségre és 
a házaspár hat gyermekére is vonat-
kozott. Kik is voltak ők? Melánia, 
Regina, Edit (1879–1964), Mária, 
Viktor (1885–1945) és József (1891–
1941). Négy lány és két fiú, akik kö-
zül Viktor az egész életét gondnok-
ság alatt élte le. 
 1909-ben meghalt  Halmi  
Deutsch Sándor (62), birtokát felesé-
ge, Schoss  berger Anna (57) bárónő 
örökölte. Halmi Deutsch Sándort a 
Salgótarjáni utcai izraelita temető-
be temették.
 Schossberger Anna jótékonysá-
gi szervezetekben vett részt, példá-
ul az Izraelita Szünidei Gyermek-
telep Egyesület egyik védnökeként 
rászoruló gyerekeket táboroztatott, 
közben irányította férje örökségét, 
a birtokot, és adta át tudását fiának, 
Halmi Deutsch Józsefnek. 1914-ben 
halt meg a bárónő (62), az Anna-
telep névadója, a Salgótarjáni ut-
cai zsidótemetőbe temették a férje 
mellé. A birtokot fiai, Halmi De-
utsch József (24) és a gondnokság 
alatt álló Halmi Deutsch Viktor (29) 
örökölték. A két fiú ebben az évben 
a Halmi nevet Halmyra változtat-
ta, családnevük Halmy Deutsch lett. 
Még ebben az évben kitört az első 
világháború… 

Kiss Gábor, Andrássy iskola

SPORT

N agy Károly edző irányításával Vecsé-
sen, Monoron (az új „otthonunkban”) 
és edzőtáborban ismerkedtek a fiúk egy-

mással, hiszen a keret fele kicserélődött. Sajnos 
néhány játékost nem sikerült megtartani a csapat-
nál, ezért a kispad is egy kicsit rövidebb lesz. Az 
erősítéseket pedig az anyagi lehetőségek nagysá-
ga határozta meg.
 Érdemes megismételni az újakat:
Benmiloud Yassin (beállós, FTC), Haszillo Ger-
gő (balátlövő, Veszprémi KSE), Kálomista Már-

ton (kapus, Telekom Veszprém), Kránitz Zol-
tán (kapus, PLER), Marczinkó Máté (jobbátlövő, 
FTC), Jakub Mikita (balátlövő, Cesson, francia), 
Spekhardt Gergő (beállós, NEKA), Vízler Máté 
(balszélső, PLER)
 Július végén már el is kezdődtek a felkészülé-
si mérkőzések. Lapzártáig három edzőmeccsről 
tudunk beszámolni. Remek mérkőzés volt Gyön-
gyösön, a már régebbi első ligás tagsággal ren-
delkező hazaiak ellen, ahol korábban Nagy Ká-
roly, a mieink trénere is dolgozott. Nagy tempójú, 
fordulatos mérkőzést játszott idegenben együt-
tesünk a rutinos B. Braun Gyöngyös csapata el-
len a hathetes felkészülési időszak derekán. A 
21-20-as vereségből azonban messzemenő kö-
vetkeztetést nem szabad levonni. Miként az ezt 
követő monori Mezőkövesd elleni találkozóból 
sem. A szintén most feljutó hevesiek simán ver-
tek (23-32) bennünket. Legutóbb ISMÉT Mono-
ron a B ligás Szigetszentmiklós ellen nyílt lehe-
tőség a technikai és taktikai elemek mérkőzés 
közbeni gyakorlására. Csapatunk a felkészülés 
és csapatépítés jelen fázisának megfelelően ját-
szott és nyertünk (30-24), de ez sem mond sem-
mit. Kíváncsian vártuk az edző véleményét a 
nyitány előtt. Nagy Károly mesternek ez a 25. 
első osztályú idénye, vagyis bőséges első ligás 
tapasztalattal rendelkezik és keze alól több vá-
logatott játékos került ki.
 Nagy Károly edző: – Már a bajnoki mámor pil-
lanataiban mondtam, hogy az első osztály teljesen 
más. Itt alapvetően határozza meg a csapat erős-
ségét, hogy hány és milyen szintű játékos áll ren-
delkezésre. Utána jön az edzésszám és még ezer-

 A hölgyeknél több változás is történt. A fel-
nőtt keretet ősztől Vitányi Attila edzi, aki az el-
múlt nyolc évben Tököl trénere volt és hatszor ért 

Július elején megkezdte felké-
szülését a profi ligába felju- 
tott férfi kézilabdacsapatunk.

FÉRFI – K&H Liga
Kézilabda 

2018. szeptember 1. szombat 18:00
Vecsési SE–Dabasi KC VSE  
2018. szeptember 7. péntek 18:00
Ceglédi KKSE –Vecsési SE  
2018. szeptember 15. szombat 18:00
Vecsési SE–Csurgói KK  
2018. szeptember 29. szombat 18:00
CYEB Budakalász–Vecsési SE

A szeptemberi
sorsolás

Ez kemény harc lesz!

el dobogós helyezést. Az ifjúsági és serdülő gár-
dánál továbbra is Bartus Judit a szakmai vezető. 
A két utánpótlás csapat a Leány III. osztály Déli 
csoportjában, a másik a Serdülő III. osztály Déli 
csoportjában játszik.
 Az együttes július végén kezdte a felkészülést. 
Kedden és pénteken a vecsési Falusi iskola torna-
csarnokában, csütörtökön Üllőn tartja edzését a 
gárda. 
 A játékoskeretből Panyik távozott, Pusztay pe-
dig abbahagyja az aktív játékot. Új játékos Hal-
mos Nikolett (jobb átlövő, Gárdony), Potornay 
Nikolett (Dunakeszi, irányító), Vitáris Szabó Vi-
vien (kapus, Dunakeszi), Dukai Anett (Veszprém, 
szélső). Sebők Dóra és Major Hanna kettős iga-
zolással a Szent Istvánban játszottak eddig, mos-
tantól csak a mi színeinket képviselik.
 A tervekről Vitányi Attila így nyilatkozott:
 – Tökölről már ismerem a vecsésieket, igaz az 
ellenfél pozíciójából. Kicsit irigyeltem is őket, mert 

NBII Déli csoport
Kézilabda– női  

jó játékosanyagnak láttam őket. Most az első edzé-
sek után ez meg is erősödött bennem. Szeretem a 
gyors, lerohanásra és masszív védekezésre épülő 
játékot. Bízom abban, hogy tudjuk teljesíteni a ve-
zetés elvárását, akik egy stabil csapatkiépítését vár-
ják tőlünk, ami helyezésben az 1-4 helyet jelenti.

A vecsési női csapat az üllői sportcsarnokban 
játssza mérkőzéseit, minden alkalommal vasár-
nap 13 órakor.

2018. szeptember 16. vasárnap
Tempo KSE–Vecsési SE
2018. szeptember 23. vasárnap 13 óra
Vecsési SE–Inárcs-Örkény KC

A felnőttcsapat szep-
temberi mérkőzései: 

Nagy Károly edző

Edzőmérkőzés augusztus 9-én 
a Mezőkövesd ellen
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Aachen – Hát ez 
nem sikerült… Újra edzésben  

az rg-s lányok

 A hathetes felkészülés során a vezetés igyeke-
zett minden feltételt biztosítani a csapat számá-
ra. Ahogyan júliusi számunkban beszámoltunk 
róla a csapat gerince megmaradt. Sőt, az előjelek 
sem voltak rosszak, hiszen két győztes (Verőce, 
Felsőpakony) Magyar Kupa-meccs után már a fő-
táblára jutottunk.
 
2018. augusztus 19.
Vecsési FC–Tápiószecső FC 0-1 (0-0)
Vecsés: Komora László – Salem Reydan, Radnai 
György, Koziorowski Richárd Zsolt, Nagy Tamás 
(Nádasi Kornél 67'), Kiss Krisztián, Lajer Gábor, 
Dévai Csaba László, Haraszkó Sándor, Halmos 
Richárd Ádám (Balogh Béla 46'), Kaiser László 
(Csiszár Richárd Gyula 59')
Edző: Gendúr László

Mind a két csapat biztonságra törekedett, nem 
alakult ki élvezetes játék. A kapuk ritkán kerültek 
veszélybe, de egy ilyet a vendégek kihasználtak. 
Tudatos játékukkal megérdemelték a győzelmet. 
A helyzet pikantériája, hogy a vendégek edzője 
az a Szász Ferenc volt, aki tavasszal Vecsésen 
dolgozott, vagyis ismerhette a mi játékosainkat.
 Ennyi is lehetne a tudósítás, de a jövő szem-
pontjából szükséges néhány megjegyzés, amit a 
pár szem vecsési néző között fellelhető régi játé-
kosok is elmondtak. Ennek összegzése úgy fogal-
mazható meg, hogy ez a gárda az egész meccs so-
rán semmi váratlant nem mutatott! Ment a labda 
körbe-körbe, de megnyert egy-egy elleni akció, az 
ellenfelet meglepő húzás nem volt. A II. félidő 37. 
percében – már 0-1-nél – volt az első fejes, ami-
kor a vendégkapusnak védenie kellett. Az NB III-
ból való kiesés egyik fő oka volt, hogy nincs csa-
tárjáték, nincs támadóerő. Most ugyanez látható 

 A holland Ijsbrand Chardon nem fogja elfelej-
teni azt a napot, amikor a világ legnagyobb lovas-
versenyén 2018. július 17-22. között Aachenben 
megnyerte az akadályhajtást, az egyéni össze-
tettben, valamint a csapatban is. Akadályhajtá-
son az első körben egyedül ő hajtott alapidőn be-

 A nyár végéhez érve a Vecsés SE ritmikusgim-
nasztika-szakosztálya számára is elkezdődik az 
új szezon. Az elmúlt hónapok táborozással tel-
tek – szinte minden hétre jutott egy turnus – ahol 

– semmi átütőerő. Talán az I. félidő 20. perce táján 
volt 1-2 támadás, amiből lehetett volna valami, és 
aminek hazai pályán jellemeznie kellene egy fel-
jutásra törő gárdát. Szecsőiek mondták, hogy fél-
tek a meccstől, mert 5-6 állandó játékosuk hiány-
zott, ezért örülnek a győzelemnek, de így utólag 
mérgesek lennének, ha nem sikerült volna.
 És még valami, ami nem örvendetes. Ez pedig 
mentális probléma. 0-1 után nem tapasztalhattuk 
azt az elszántságot, hogy most felszántom a pá-
lyát, mert minimum egyenlítenem kell. Nem kap-
csoltak nagyobb sebességre, de volt helyette né-
hány kirívó szabálytalanság, ami a tehetetlenség 
jele. Nálam az a sárga, amit a hajrában a vecsési 
fiú kapott, az pirosat ért volna, szerencse, hogy a 
bíró mást látott.

2018. augusztus 26. 17 óra 
Tököl VSE–Vecsési FC 1-3 (1-1)
Megszerezte első győzelmét a Vecsés FC! A baj-
nokság második fordulójában Tökölről sikerült el-
hozni a három pontot. Koziorowski találatára még 
az első félidőben válaszoltak a hazaiak, a máso-
dik játékrészben Piros szerezte meg újra a veze-
tést, majd Koziorowski talált a kapuba, kialakít-
va ezzel a 3-1-es végeredményt.

szalontai

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÁS 

2018. szeptember 01. 16:30
Nagykőrösi Kinizsi FC–Vecsési FC
2018. szeptember 08. 16:30
Vecsési FC–Pilisi LK-Legenda Sport
2018. szeptember 15. 16:00
Nagykáta SE–Vecsési FC 
2018. szeptember 22. 16:00
Vecsési FC –Viadukt SE-Biatorbágy
2018. szeptember 29. 16:00
Gödöllői SK–Vecsési FC

További mérkőzések:

Izsákon rendezték meg 2018. augusztus 24-
26. között azt a Világkupa-pontszerző nem-
zetközi versenyt, ami egyben az országos 
bajnokság döntőjét is jelentette.
 Összesen 55 fogathajtó indult a versenyen, 
közülük kettesfogattal 26-an, négyesfogattal 
pedig nyolcan küzdöttek a magyar bajnoki 
cím elnyeréséért. 
 A négyesfogathajtóknál Dobrovitz József 
mindhárom versenyszámot megnyerve meg-
érdemelten szerezte meg a bajnoki címet. 
(Akadályhajtáson az egész mezőnyben ő 
hajtotta az egyetlen alapidőn belüli hibát-
lan pályát.) Az ob-döntő összetett versenyé-
ben Móró Lajos nyerte az ezüstérmet, és ifj. 
Dobrovitz József pedig a bronzérmet. Csapat-
versenyben Pest megye 1.  számú csapata 
– Dobrovitz József és ifj. Dobrovitz József – 
lett az aranyérmes.  
 A négyesfogatok világkupa-pontszerző 
versenyén három versenyszám után a sváj-
ci Jérôme Voutaz végzett a második, a cseh 
Radek Nesvacil pedig a harmadik helyen.
 A kettesfogathajtóknál Penzer László aka-
dályhajtáson elért győzelmével szerezte meg 
összetettben az aranyérmet. 

EREDMÉNYEK:
Négyesfogatok, nemzetközi verseny:
1. Dobrovitz József 149,97 hibapont
2. Jérome Voutaz (svájci) 165,29
3. Radek Nesvacil (cseh) 180,36

Négyesfogatok, 
Országos bajnokság, döntő:
1. Dobrovitz József 149,97
2. Móró Lajos 190,50
3. Ifj. Dobrovitz József 192,20

forrás: fogathirek.hu

Vecsési siker a 
fogathajtó ob-n

lüli hibátlan pályát, a Nyerőkörben szintén nem 
talált legyőzőre. Az élen álló ausztrál Boyd Exell 
két labda előnnyel vezetett még a versenyszám 
előtt, az első körben azonban két verőhibát vétett, 
a Nyerőkörben – korábbi sérülésére hivatkozva – 
nem indult, így végül Ijsbrand Chardon szerez-
te meg az összetett versenyben az aranyérmet. A 
nyolcszoros aacheni győztes Boyd Exellnek ez-
úttal be kellett érnie az ezüstéremmel, és az aa-
cheni újonc holland Bram Chardon vihette haza 
a bronzérmet.
 A magyarok az első két nap mérsékelt teljesít-
ményét is alulmúlták és hátrább kerültek az ösz-
szetett versenyben. Dobrovitz József három ve-
rőhibával és 10,27 msp időtúllépéssel 17. helyen 
végzett akadályhajtáson, így az összetett ver-

N agy Ferenc gyerekkorában 
szeretett bele az íjászatba, 
a 49 éves szakosztályveze-

tő még ahhoz a generációhoz tarto-
zik, amelyik indián filmeken és re-
gényeken nevelkedett. Innen ered a 
szerelem is, kisgyerekként a filmek 
hatására saját kezűleg fabrikált íjjal 
és nyílvesszőkkel lövöldözött a csa-
ládi portán. A szekerce volt a toma-
hawk (az indiánok baltához hason-
ló hajítófegyvere), a hegyes kések 
pedig a dobótőrök – így lett teljes a 
fegyverarzenál.
 – Odavoltam az indiános filme-
kért. Persze ezzel nem voltam egye-
dül, egy ilyen film vetítése után a leg-
több fiú két-három napig indiánnak 
képzelte magát. Nálam ez hosszabb 
ideig, általában a következő indiános 
film vetítéséig tartott. Aztán persze 
jött egy hosszabb szünet, kamasz-
korban más kezdett érdekelni, de a 
szívem mélyén megmaradt a külö-
nös vonzalom az indiánok iránt. A 
valódi íjászattal végül 13 évvel ez-
előtt kezdtem foglalkozni, egy doku-
mentumfilm hatására. Az interneten 
vásároltam egy íjat és több tartozé-
kot, majd egy ismerősömnek köszön-
hetően megismerkedtem egy fiatal 
sráccal, aki megmutatta az alapokat. 
A város határában a kanális partján 
gyakoroltunk – idézte fel az íjászat-
tal való ismerkedését Nagy Ferenc.
 Később jöttek az edzések, de csak 
Vecséstől viszonylag messze sikerült 

edzőpartnereket találnia. Az utazás 
sok időt emésztett fel, így egyre ké-
nyelmetlenebb lett az edzések látoga-
tása, ennek pedig az lett a vége, hogy 
Ferenc eldöntötte, saját kezébe ve-
szi a dolgokat és egyesületet alapít. 
A megalakulásra azonban – köszön-
hetően a bürokrácia útvesztőinek – 
több évet kellett várni, ezért eleinte 
csak baráti körben lőtték a nyilakat. 
Miután a hivatalos ügyek rendeződ-
tek egy vecsési étteremben született 
meg a Sztyeppék Népe Íjászegyesü-
let, amelyet évekig működtetett a 20 
fős tagság. A Vecsési Sportegyesü-
lethez három évvel ezelőtt csatlako-
zott Nagy Ferenc, a terepíjász szak-
osztályt is akkor alapították.  
 – A terepíjászat több mindenben 
eltér a pályaíjászattól. Hogy ponto-

sak legyünk, mi a 3D íjászatot űz-
zük, ami a hagyományos terepíjászat 
egyik ága. Ez is változatos terepen 
zajlik, de táblák helyett speciális mű-
anyagból készült állatok a célpontok. 
Fontos különbség a pályaíjászathoz 
képest, hogy az íjász nem tudja, mi-
lyen messze van tőle a célpont, a tá-
volságot segédeszközök nélkül, a 
saját szemére hagyatkozva kell meg-
saccolnia. A versenyek alatt külön-
böző nehezítéseket is alkalmaznak, 
például napfényes tisztásról kell lőni 
az árnyékot adó fák között meghú-
zódó célpontra. Vagy éppen fordít-
va, árnyékos területről kell lőnie az 
íjásznak a napfényes helyen felállí-
tott célra. A változó fényviszonyok 
miatt nehezebb felmérni a távolsá-
got és pontosan célozni. A célzás 

Erdőkben lövik a nyilakat 

senyt a korábbi 8. helye után a 11. helyen fejez-
te be. Id. Galbács Ferenc 37,75 hibaponttal, ifj. 
Dobrovitz József pedig 44,87 hibaponttal hagy-
ta el az akadályhajtás-pályát, ezért összetettben 
ifj. Dobrovitz József, a korábbi 19. helyéről a 21. 
helyre csúszott, id. Galbács Ferenc pedig maradt 
a 24. helyén – 24 indulóból…
 Ezzel a teljesítménnyel a csapatversenyben is 
még hátrébb kerültünk. Hollandia 11. csapatgyő-
zelmét szerezte meg hét ország versenyében. A 
mieink a 6. helyen végeztek.
 Az FEI Lovas Világjátékok – benne a négyes-
fogathajtó világbajnokság – szeptember 19-23-ig 
az amerikai Tryonban rendezik meg, a magyarok 
korábban már jelezték, hogy nem indulnak a vb-n.

forrás:fogathírek.hu

Bemutatjuk a Vecsési Sportegyesület Terepíjász-szakosztályát

Jól mutatja, milyen színes a vecsési sportélet, hogy a sportegyesület szárnyai  
alatt tíz szakosztály is működik, több száz aktív gyermek, ifjúsági és felnőtt tag- 
gal. A szakosztályok között pedig olyan sportágnak is jut hely, mint a terepíjá-
szat. Ami annak ellenére nem sorolható az általánosan ismert sportágak közé, 
hogy az országban tízezernél is többen űzik az íjászat valamelyik ágát. Nagy 
Ferenccel, a Vecsés SE terepíjászat szakosztályának vezetőjével beszélgettünk.

közben a nyílvessző röppályájával is 
számolni kell, ami eleinte emelkedő 
íven halad, egy idő után pedig lefelé 
csapódik. Mindent pontosan össze-
hangolni még a rutinos versenyzők 
számára sem könnyű feladat – ma-
gyarázta Nagy Ferenc.
 A vecsési terepíjászok edzéseit 
gyerekek és felnőttek egyaránt lá-
togatják, az átlagéletkor negyven év 
körül van, a legfiatalabb íjász mind-
össze kilenc éves.
 – Hetente két edzésünk van, ta-
vasztól őszig Vecsés határában, ősz-
től pedig a régi művelődési háznál 
szoktunk gyakorolni. Az edzések-
re bárki ellátogathat, ha kedvet érez 
hozzá, akkor ki is próbálhatja az íjá-
szatot, felszerelést is tudunk adni az 
érdeklődőknek. A tagság feltétele, 
hogy a jelentkező három hónapig 
rendszeresen vegyen részt az edzé-
seken, illetve még annyit szoktam 
kérni, hogy a harmadik hónap vé-
gére legyen meg a saját íja, nyílvesz-
szői és az egyéb tartozékai – mond-
ta Nagy Ferenc.
 Az íjászat egy tökéletes hobbi, aki 
pedig úgy dönt, hogy inkább a ver-
senysport irányába menne, a szak-
osztály segítségével ezt is megte-
heti. Az utóbbi időben egyre több 
versenyen vesznek részt a vecsési 
íjászok, alkalmanként pedig szép 
eredményekkel térnek haza. A leg-
több éremmel Nagy Ferenc büsz-
kélkedhet, de mint mondta, a ver-
senyzésből kifelé megy, inkább az 
edzésekre és az utánpótlásra szeret-
ne koncentrálni. 
 Érdemes tenni egy próbát, ha va-
lakit egy kicsit is érdekel az íjászat, 
hiszen ez is egy olyan sportág, amit 
személyes tapasztalatok híján nehe-
zen lehet megismerni és értékelni. 
Azzal együtt viszont könnyen szen-
vedély is lehet belőle.  NA

Elrajtolt a mezőny 
– a második fordulóban 
idegenben győztünk

Nagy Ferenc, a szakosztály 
elnöke is indul versenyeken

Fogathajtás Ritmikus   
gimnasztika

az edzések mellett kikapcsolódásra, szabadidős 
programokra is jutott idő. 
 A ritmikusgimnasztikás-lányok következő 
nagyobb megmérettetésére október 19-én és 20-
án kerül sor a Pestszentimrei Sportkastélyban. A 
nemzetközi verseny várhatóan 40 csapat részvé-
telével zajlik majd, Vecsésről 65 versenyző érke-
zik az eseményre – mondta lapunknak Zahradnik 
Gina szakosztályvezető. 
 Szeptember 3-án és 4-én nyílt órákat tartottak 
az érdeklődők számára, az alkalmakon jelentkez-
ni is lehetett a szakosztály sportolói közé. Annak 
sem kell szomorkodnia, aki elszalasztotta az idő-
pontokat, a ritmikusgimnasztika-szakosztály aj-
taja továbbra is nyitva áll az óvodás és a kisisko-
lás korú lányok előtt.  NT 

Sztyeppék Népe Íjászegyesület legfiatalabb íjásza 9 éves



28 2018. augusztus 2018. augusztus  29
Tájékoztató Tájékoztató

REKLÁMREKLÁM

Gerincterápiás jóGa – hétfő este
jóGa 50+ – szerda délelőtt
jóGa 40+  – csütörtök este
a Bálint Ágnes Kulturális Központban

JÓGA
Kortalanul az egészségért, a mozgás  
öröméért, kezdőknek is szeptembertől.

Érdeklődés:
Bajkó Erika, 
gerincterápiás jógaoktató

Tel.: 06-30/280-9625

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!

TAKARMÁNYBOLT
Nyitva: H–P: 8–1830,  Szo: 8–1330

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

csak és kizárólag
Üllő, 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

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

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

Beiratkozás helyszíne: 
Vecsési ipartestület épületében, 2220 Vecsés,  

telepi út 58 (bejárat a Tompa utca felöl) az emeleten.
Tel.: 06-70-504-2777 •  web: www.mdiskola.hu 

e-mail: gyomro@mdiskola.hu

tanUlJon nálUnk  
a 2018/2019-es tanÉVBen!

inGyenes OKJ-s oktatás esti tagozaton,  
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolájában VecsÉsen!

Érettségizettek részére:
• SzOftvErfEJLESztő

• LOgISztIKaI ÉS SzÁLLítMÁNYOzÁSI 
ügYINtÉző

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2018. szeptember 4., 11. 16–19 óra között,  

valamint augusztus 21. – szeptember 11. között  
munkanapokon 09–15 óra között. 

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!

Az ADR Logistics Kft. 2000-ben alakult, fő profilja a  
veszélyes és különösen érzékeny áruk logisztikája.  
Megalakulása óta rendkívül dinamikusan fejlődik,  

ennek következményeként új munkatársakat keres

Raktáros / Áruellenőr
munkakörbe nappalos és éjszakás műszakba.

FELADATOK: 
  •    áruk be-, kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével
  •    áru összekészítés, csomagolás
  •    anyagmozgatás
  •    áruátvételben és  kiadásban való részvétel
  •    raktári rend biztosítása
  •    esetlegesen áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzése

ELVÁRÁSOK: 
  •    minimum szakmunkásképző végzettség
  •    targoncavezetői jogosítvány (OKJ)
  •    raktárosi munkakörben szerzett tapasztalat
  •    jó állóképesség, fizikai terhelhetőség
  •    együttműködési  készség
  •    csapatmunkára  való  hajlandóság

AMIT KÍNÁLUNK: 
  •    Stabil céges háttér
  •    1 műszakos  munkarend  
(állandó nappalos VAGY állandó éjszakás)

  •    Dinamikusan növekedő, sikeres csapat
  •    Hosszú távú  munkalehetőség
  •    Versenyképes fizetés 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tömegközlekedéssel  
nem megközelíthetőek telephelyeink!  

Gyáli telephelyünkre Budapestről  
a bejárást céges autóbusszal biztosítjuk. 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
  •    Fizikai, Segéd, Betanított munka
  •    Anyagmozgatás, Rakodás
  •    Szakmunka
  •    Raktáros, egyéb raktári szakmunka
  •    Szállítás, Beszerzés, Logisztika
  •    Raktározás, Készletezés
  •    Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
  •    1-3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
  •    Nem igényel nyelvtudást

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Gyál 

JELENTKEZÉS:
+36-20/771-7650 telefonszámon, 
illetve e-mailben az info@adr-logistics.hu címen.
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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

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 27-ével,   
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – szeptember 3-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – szeptember 10-ével
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – szeptember 17-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – szeptember 24-ével kez-
dődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika tart 

nyitva. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben az éjszakai időszakban az adott 
héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

ELMŰ (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, Károly u. 2., +36-29/350-563 

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

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

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 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

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, Damjanich 34., +36-29/354-787

SAJTÓKÖZLEMÉNY
V.-Club Kft. raktárépületének bővítése, átalakítása
A „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről ” 
szóló 1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016 szá-
mon „mikro, kis-és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” címmel pá-
lyázati felhívást tett közzé.
A V.-Club Kft. 2220 Vecsés, Széchenyi u. 18., (adószáma: 12743971-2-13, cégjegyzékszáma:13-09-089541, 
képviseli: Széles Éva ügyvezető igazgató)  PM-KKV-2016/72 számon  pályázati dokumentációt nyújtott be.
A nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án hozott döntése alapján a V.-Club Kft. támogatást nyert a „V.-
Club Kft. raktárépületének bővítése, átalakítása” megnevezésű ingatlanfejlesztési projektre.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató és a képviseletében eljáró Magyar Államkincstár, valamint 
a V.-Club Kft., mint kedvezményezett között 2017.08.22.-vel Támogatási Szerződés jött létre.
A regionális beruházási támogatás mértéke: 23 528 536 Ft. A Támogatás intenzitása: 55 % 
A projekt kezdés: 2017. 07. 31. 
kivitelezés megkezdése: 2017. 09. 05.
befejezés: 2018. 07. 20.
A kivitelezést végző cég: Magyar Diszítő Kft., képviseli: Balogh Zoltán
Felelős műszaki vezető: Nagy Mónika MV-É13-7248; NÜJ:115619809
Műszaki ellenőrök: März János Károly; März József Mátyás
A támogatott tevékenység megvalósulásával társadalmi-gazdasági hatásként várható: 
 - energetikai átalakulás
 - korszerűtlen elemektől való megválás – környezeti hatás
 - vevői megelégedettség
 - dolgozói megelégedettség
 - árbevétel növekedés 
  - iparűzési adó növekedés
  - adótételek növekedése
 - komfortfokozat növekedés
 - rendezett összkép
Az ingatlanfejlesztés célja: a régi raktárépület korszerűsítése, bővítése, környezetébe harmonikusan illesz-
kedő raktárépület kialakítása a folyamatos fenntarthatóság érdekében szem előtt tartva a vevői megelé-
gedettséget. A volt gázcseretelep épülete új arculatot nyert, illeszked-
ve ezáltal a környezetéhez. A beruházó V.-Club Kft. raktárépületének 
növelésével hozzájárul bérlője - a Signalterv Forgalomtechnika Kft.- 
termelésének és szolgáltatásának volumen növeléséhez, a dolgozók 
komfortfokozatának növeléséhez.

További információ
Széles Éva ügyvezető
Tel.: 06-29/550- 010 




