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HÍREKPROGRAMOK

ADÓZÓK FIGYELMÉBE! 
Az elektronikus ügyinté-
zés továbbfejlesztéseként 
az Önkormányzati Hivatali 
Portálon (OHP) kitöltött űr-
lapok beküldését követően 
a beküldő tárhelyére KRX 
kiterjesztésű csomag érke-
zik az ASPONALLO nevű hi-
vatali kapuról. Ez a csomag 
tartalmazza a kitöltött űrla-
pot. A KRX csomag tartal-

máról és kicsomagolásának 
módjáról a magyarország.
hu oldalon részletes le-
írás található a https://
segitseg.magyarorszag.
hu/etananyag/iform_etan.
html?highlight=krx címen a 
2.6.1 „Az elmentett KRX cso-
mag tartalma” fejezetben.

Szilágyiné Bóta Judit,  
adóosztály-vezető

  Újabb sportolási lehetőség 
nyílhat meg a vecsési fiatalok 
előtt, amennyiben támogatás-
ra alkalmasnak ítélik az önkor-
mányzat hobbi- és versenysport-
ra is alkalmas gördeszkapálya 
építésére benyújtott pályázatát. 
 Az aktív Magyarországért fe-
lelős kormánybiztos és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
sportért felelős államtitkára kez-
deményezésére a Magyar Orszá-
gos Gördeszka és Görkorcsolya 
Szakszövetség bevonásával út-
jára indul az Országos Görpark 
Program. Célja, hogy a nagyobb 
hazai városokban az amatőr és a 
hobbisportolók elvárásai mellett 
a versenysportra is alkalmas és 
biztonságos görparkok létesülje-
nek, melyek által fejlődik a ma-
gyar gördeszkasport infrastruk-
túrája. 
 A program első ütemében a 
20 ezer főnél nagyobb lakossá-
gú települések önkormányzatai 
és önkormányzati szervei jelent-
kezhetnek, így Vecsés is benyújt-
hatja pályázatát. 

Gördeszkapálya  
épülhet a Göciben 

 A program keretében három 
különböző görpark kialakításá-
ra nyílik lehetőség: streetpálya 
(az utcai elemeknek megfelelően 
kialakított környezet), flowpálya 
(a dinamikus, medence jellegű 
pályákat jelenti) és hibrid pálya 
(a street- és flowpályák ötvözött 
változata). A pályázati felhívást 
áttekintve, a felmerülő igények 
és a városi lehetőségeket figye-
lembe véve a képviselő-testület 
úgy döntött, streetpálya kialakí-
tására nyújt be pályázatot. 
 A program keretében elnyerhe-
tő támogatás legalacsonyabb ösz-
szege 10 millió, a legmagasabb 
pedig 30 millió forint. A pályázat 
benyújtása előtt a kivitelezéssel 
kapcsolatban előzetes felmérése-
ket végeztek, melyek alapján az 
önkormányzat úgy döntött, hogy 
az elnyerhető legmagasabb tá-
mogatási összegre, azaz 30 mil-
lió forintra kíván pályázni.  
 Nyertes pályázat esetén vár-
hatóan jövő nyárig épülhet meg 
a görpark a rekreációs célra ki-
jelölt Göci területén. varga

MEGHÍVÓ
a Vecsési Tájház nyolcadik születés- 
napja alkalmából rendezett zenés 
összejövetelre, melyet MÁJUS 12-ÉN,  
VASÁRNAP 15.30-TÓL TARTUNK  
a Tájház udvarán (Vecsés, Jókai M. u. 6.). 

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

Táncbemutatót tartanak a 
vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
és a Mosolyország Óvoda óvodásai,  
valamint a Grassalkovich Iskola tánccsoportja.

Zenél a Vecsési Hagyományőrző  
Zeneegyesület – Musikverein Wetschesch.

A büfében helyben sült lángos is kapható lesz!

A Vecsési Borbarátok borkóstolóval  
várják a vendégeket.

A rendezvény ideje alatt (ingyenes) séta- 
kocsikázási lehetőség a környező utcákban.

 Kézműves-foglalkozás.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Kulturverein-Vecsés

Vecsési Tájházért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés

A rendezvény ideje alatt  
a Tájház is megtekinthető.

Támogasson he-
lyi civil szerveze-
tet és egyházat 
adója 1 száza-
lékával! Önnek 
nem kerül sem-
mibe, de a szer-
vezetek életében 
minden forint 
számít!  Felsorolásunkban 28 olyan helyi civil szervezetet, 
egyesületet talál, melyek jogosultak a támogatásra.  

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány 
 – 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány 
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány – 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) – 18685633-1-13
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
– 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány 
– 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány – 18691755-1-13 
– a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 
– 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 
– 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13

+1 % A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKNAK
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenysé-
gét! Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a követke-
ző technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

MARADJON VECSÉSEN  
AZ ADÓ 1%-A! 
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Március 26-án tartotta soron következő rendes ülését a 
város képviselő-testülete, melyen többek között a Vecsési 
Rendőrőrs szakmai beszámolóját is elfogadták a képviselők.  

Csökkent a bűncselekmények 
SZÁMA A VÁROSBAN Testületi ülésről 

jelentjük

ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

A testületi ülés Szlahó Csaba szokásos 
beszámolójával kezdődött. A pol-
gármester elmondta, rendelkezésre 

állnak a Tipegők bölcsőde használatbavételi 
eljárásához szükséges szakhatósági vélemé-
nyek, a használatbavételi engedély jogerő-
re emelkedését követően kezdeményezhe-
ti a kormányhivatalnál az önkormányzat a 
működési engedély kiadását. 
 Újabb területtel gyarapodott Vecsés in-
gatlanvagyona: aláírták a Görög tanya adás-
vételi szerződését. A vételár első részletét 
elutalta az önkormányzat, a fennmaradó 
összeget azt követően rendezik, hogy a ko-
rábbi tulajdonos kiköltözött az épületből. 
 Márciusban cseh, orosz és magyar ka-
tonák érkeztek a Bálint Ágnes Kulturális 
Központba, ahol logisztikai képzésen vet-
tek részt. A helyszínt a korábbi alkalmak-
kor is Vecsés biztosította a Pest Megyei Kor-
mányhivatal kérésére. 
 Március 13-án a Magyar Labdarúgó Szö-
vetségnél járt Szlahó Csaba, Czibolya Zol-
tán, a sportbizottság elnöke és Fazekas Mik-
lós tervező. A megbeszélésen a Vecsés FC 
új székházának építése volt a téma, első-
sorban az új székház megépítéséhez szük-
séges anyagi források előteremtéséről tár-
gyaltak a felek. Szlahó Csaba elmondta, az 
önkormányzat a korábbinál nagyobb ará-
nyú támogatást szeretne, hiszen az évekkel 

ezelőtt elnyert összeg ma már nem elég a 
székház teljes kivitelezéséhez az építőipar-
ban tapasztalt jelentős áremelkedések miatt. 
Az új székház építését csak akkor tudják el-
kezdeni, ha több támogatást kap az önkor-
mányzat – szögezte le a polgármester. 
 Egy nappal később a dán Jysk cég kép-
viselői keresték fel az önkormányzatot. A 
vállalat egy gyártóüzem létesítésére keres 
megfelelő helyszínt Magyarországon. Ve-
csésen már két terület iránt is érdeklődtek 
– tudtuk meg –, de az óriási helyigény (40 
hektár) miatt nem született megállapodás. 
 Elkészült a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
tornacsarnokának tetőcseréjéről szóló szak-
értői vélemény. A műszaki átvétel során en-
nek megfelelően végzik majd el a javításokat.
 
Jól halad az új alapellátási  
központ építése
Megtörtént az új egészségügyi központ és 
mentőállomás villamos energia bővítése, ki-
építették a földkábeleket, de a testületi ülé-
sig még nem történt meg a mérőóra felsze-
relése, így a kellő energiaszükséglet sem 
állt rendelkezésre. Az építkezés jó ütem-
ben halad – hangsúlyozta Szlahó Csaba –, 
az alsó szint rendelői része, az épület körü-
li térburkolatok és a belső parkoló elkészült, 

jelenleg a falak külső burkolása és színe-
zése zajlik. A polgármester hozzátette, az 
egészségügyi központ épületében alakítják 
ki az ország legmodernebb mentőállomását, 
amely Vecsést és a környéket is képes lesz 
magas színvonalon kiszolgálni.  

Beszámolt munkájáról  
a Vecsési Rendőrőrs 
A képviselő-testület elfogadta a Monori 
Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének 
2018. évre vonatkozó szakmai beszámoló-
ját. A testületi ülésen jelen volt Zahorecz 
Sándor rendőr alezredes, a Monori Rend-
őrkapitányság vezetője, valamint Körmöndi 
Bernadett, a Vecsési Rendőrőrs parancsno-
ka. Zahorecz Sándor röviden tájékoztatta a 
képviselő-testületet az elmúlt év célkitűzé-
seiről, melyeket nagy arányban teljesíteni 
tudtak a vecsési rendőrök. A városban csök-
kent a bűncselekmények száma és javult a 
felderítések és nyomozások eredményes-
sége, továbbá a közterületen is aktív rend-
őrségi jelenlét volt tapasztalható az elmúlt 
évben – hangsúlyozta Zahorecz Sándor. A 
rendőrségi vezető kiemelte, ezeket az ered-
ményeket nem tudnák elérni, ha nem segíte-
né a rendőrség munkáját az önkormányzat, a 
polgárőrség, a mezőőrök és a közterület-fe-
lügyelők. Csak közös munkával lehet elérni, 
hogy Vecsés biztonságos település legyen.
  
Elfogadták az  
intézmények beszámolóit
A testületi ülésen meghatározták a képvise-
lők a 2019/2020. óvodai nevelési évre törté-
nő felvételi időpontját. 
 A képviselők döntésének megfelelően Ve-
csés részt kíván venni az Országos Görpark 
Programban. 
 Anyagilag is támogatja az önkormány-
zat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar 
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány hatodik 
alkalommal megrendezésre kerülő Vecsé-
si Kerek a káposzta, csipkés a levele… Nép-
dalkörök Találkozója című rendezvényt. 
 A képviselő-testület elfogadta a szociális 
bizottság, a Magyar Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezetének fenntartásában működő 
Pilis Utcai Gondozó Szolgálat, a Semmel-
weis Bölcsőde és a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ 2018. évre vonatkozó munká-
járól szóló beszámolót. 

Szöveg és kép: Varga Norbert

A jelenség oka a vízvezetékek falán le-
rakódott vas- és magánüledék levá-
lása, amelyet a víz nyomásának vagy 
sebességének hirtelen változása okoz. 
A vas és mangán nem ártalmas az 
egészségre. 
 Zavaros víz esetén érdemes a csa-
pot hosszabb időre kinyitni és elfolyat-
ni a bekötővezetékben lévő vizet. Ha 
ennek ellenére nem folyik tiszta víz a 
csapból, jelezze minél hamarabb a 
problémát a szolgáltató felé. A DPMV 
Zrt. 24 órás diszpécserszolgálata min-
den nap fogadja az ön hívását a 06-
29/340-010-es és a 06-70/682-7546-os 
telefonszámon. 

MI OKOZZA A CSAPVÍZ 
ELSZÍNEZŐDÉSÉT,  
ZAVAROSSÁGÁT? 

E gy április 12-én éjjel bekövetkezett 
műszaki hiba miatt másnap több 
vecsési háztartásban is azt tapasz-

talták a polgárok, hogy sárgás színű, za-
varos víz folyik a csapokból. A problémát 
többen is jelezték, mire a Dél-Pest Megyei 
Viziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.) il-
letékesei megtették a szükséges lépéseket a 
hiba elhárítására. A DMPV Zrt.-nél afelől 
érdeklődtünk, milyen üzemzavar okozott 
újra kellemetlenséget a vecsési lakosoknak? 
 Amint megtudtuk, a szolgáltató egyik irá-
nyítástechnikai berendezése hibásodott meg, 
amit tetézett, hogy ezt az éppen szolgálat-
ban lévő diszpécser nem észlelte megfele-
lő időben. A hiba következtében nyomás-
különbségek léptek fel a hálózat bizonyos 
pontjain, a megnövekedett nyomás pedig 
leoldotta a vízvezetékek falán lévő vas- és 
mangánlerakódást, ami a csapvíz elszíne-
ződéséhez vezetett. A műszaki hiba elhárí-
tását követően a vízszolgáltatás fokozatosan 
helyre állt a városban. 
 Ezúton is fontos megjegyezni, hogy az 
elszíneződött víz nem tartalmaz egészség-
re káros anyagokat. Ugyanakkor azzal is 
tisztában vagyunk, hogy egyikünk sem fo-
gyasztana örömmel akár egyetlen pohárral 
az elszíneződött csapvízből, ezért természe-
tesen a problémával – amely sajnos nem új 
keletű – foglalkozni kell. A DPMV Zrt. tá-
jékoztatása szerint hosszú távú megnyug-
tató megoldást a vízvezetékek cseréjével, 
illetve egy vas-mangántalanító víztisztító 
mű építésével lehetne elérni. Utóbbi meg-
valósítása érdekében lépések is történtek, 
a víztisztító mű terveit az önkormányzat 
megrendelésére megcsináltatta a szolgálta-
tó, de a megvalósításhoz szükséges anyagi-
ak – több mint 800 millió forint – egyelő-
re nem állnak rendelkezésre. A DPMV Zrt. 
Vecsés Város Önkormányzatával közösen 
folyamatosan keresi a lehetőséget a forrá-
sok előteremtésére. Az ivóvízminőség-ja-
vításra kiírt pályázatokon azok a települé-
sek részesülnek előnyben, ahol az ivóvíz 
egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz, 
például arzént vagy nitriteket. 

 A vecsésihez hasonló ivóvízzel kapcsola-
tos problémák más településeken is tapasz-
talhatók, ezeket már a kormányzat is felis-
merte. Bízunk benne, hogy a vízkezelő mű 
tervei alapján Vecsés is hozzájuthat a kivi-
telezéshez és az üzembeállításhoz szüksé-
ges forrásokhoz, a megvalósítás után pedig 
a város területén nyújtott szolgáltatás átme-
neti minőségromlása teljesen megszűnhet. 

VN

MŰSZAKI HIBA  
következtében színező-
dött el a csapvíz
Április 13-án Vecsés több pontján is arról panasz-
kodtak a lakók, hogy sárgás elszíneződésű víz 
folyik a csapokból. A szolgáltató tájékoztatása 
szerint a jelenséget egy műszaki hiba idézte elő.

Megvásárolhatják  
a lakóingatlanokat  
a Nemzeti Eszköz- 
kezelő bérlői 

A Nemzeti Eszközkezelő Program-
ban résztvevő természetes szemé-
lyek otthonteremtésének biztosí-
tásáról szóló 2018. évi CIII. törvény 
alapján a Nemzeti Eszközkezelő fize-
tési kötelezettségeinek eleget tevő 
bérlői a idén dönthetnek arról, hogy 
rendkívül kedvező feltételek mellett, 
vételár kedvezménnyel egy összeg-
ben, vagy hosszú távú részletfizetés 
mellett megvásárolják az ingatlant, 
vagy továbbra is bérlők maradnak a 
jelenlegi feltételek mellett. 
 Egyösszegű vásárlás esetén a vételár 
megegyezik a NET Zrt. által az ingatla-
nért fizetett korábbi vételárral, csök-
kentve a bérlő által 2018. december 
31-ig megfizetett lakbér összegével. 
Egyösszegű vásárlás esetén a vételár 
– jelzálogjog, elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzése mellett – további 
kedvezménnyel csökkenthető: Buda-
pesten, a főváros agglomerációjában 
vagy megyei jogú városban a kedvez-
mény mértéke 15 százalék, más vidé-
ki városban 25 százalék, egyéb tele-
pülésen 35 százalék. Az egyösszegű 
kedvezményes ajánlattal a bérlők kö-
zeli hozzátartozói is élhetnek. 
 Részletvétel választásakor a jelen-
legi bérleti díjnak megfelelő összeg 
törlesztésére van lehetőség, ami át-
lagosan havi 11 160 Ft, de a részletek 
megfizetésének határideje nem ha-
ladhatja meg a 360 hónapot. 
 A tulajdonszerzés kapcsán felmerü-
lő anyagi és eljárási kötelezettségeket 
az állam viseli. 
 A Nemzeti Eszközkezelő bérlői nyi-
latkozhatnak úgy is, hogy nem vásá-
rolják vissza az ingatlant és továbbra 
is bérlők maradnak, változatlan bér-
leti díj megfizetése mellett. 
 Ezekről a lehetőségekről március 
31-ig kapott értesítést a mintegy 32 
ezer határozatlan bérleti szerződés-
sel rendelkező ügyfél. A megkere-
sésre a levél kézhezvételétől számí-
tott 60 napon belül kell válaszolniuk 
a bérlőknek, a megküldött nyilatko-
zatok egyikének helyes kitöltésével. 
Amennyiben a megadott időn belül 
nem nyilatkoznak, akkor a jogszabá-
lyok értelmében 2019. július 1-jétől 
háromszoros bérleti díjat kell fizet-
niük!    VT info
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B eiratkozáskor a követke-
ző iratokra lesz szükség: 
a gyermek nevére kiállí-

tott személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány 
(személyi igazolvány nem szük-
séges, csak a lakcímkártya) a 
szülő személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében 
a gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyi-
ben a szülő óvodaköteles gyermekét a közle-
ményben meghatározott időpontban az óvo-
dába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 A nemzeti köz-
nevelésről szóló 
2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: 
Knt.) 49.§ (2) bekez-
dése alapján a felvé-
telről az óvoda veze-

tője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 
72.§ (1) bekezdésének b) pontja). 
 A gyermeket elsősorban abba az óvodá-
ba kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az 
óvodák felvételi körzetéről az óvodák ad-
nak felvilágosítást, továbbá megtekinthe-
tők a www.vecses.hu honlapon.
 A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a 
Vecsési Mosolyország Óvoda az alapító okira-
ta szerint német nemzetiségi nevelést folytat.

Tájékoztató az óvodai 
beiratkozás rendjéről

Májusban újra megrendezik  
a Lóti-Futi városi futóversenyt

Átmenetileg megnövekszik a légi forgalom 

A z önkormányzat sportrendezvé-
nyére korhatártól függetlenül bár-
ki jelentkezhet, aki szeretné sport-

tal, egészséges testmozgással tölteni a napot.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a sport-
pályán és a környező utcákban jelölik ki a 
futóverseny útvonalait, a legrövidebb telje-
síthető táv 200 méter, a leghosszabb 4000 
méter lesz. 
 A futóversenyre előzetesen is lehet nevez-
ni az iskolák testnevelő tanárainál, a Vecsé-
si Polgármesteri Hivatal emeleti 7. számú 
irodájában, valamint a helyszínen 11 órától. 
Nevezési díj az iskolákban és a hiva-
talban gyerekeknek 200 Ft, felnőt-
teknek 300 Ft, a helyszínen egysé-
gesen 300 Ft. A nevezési díj ellenében 
hitelesített rajtszámot kapnak 
az indulók. A versenyszámok 

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt 
szülőket, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákba 
a 2019/2020. nevelési évre május 6-án és 7-én (hétfő-
kedd) 8 óra és 18 óra között írathatják be gyermekeiket. 

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
 2220 Vecsés, Fő út 83., 
tel.: 06-29/350-310, 
web: www.falusiovi.hu.
Vecsési Mosolyország Óvoda 
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15., 
tel.: 06-29/350-554, 
web: www.mosolyorszagovi.hu.
Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy F. u. 31., 
tel.:06-29/350-147, 
web: www.balintagnesovoda.hu.
Vecsési Tündérkert Óvoda
 2220 Vecsés, Halmy József tér 1., 
tel.: 06-29/350-514 
web: www.tunderkertovoda.hu.

Az önkormányzati  
fenntartású óvodák  
elérhetőségei

 Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyá-
ban meghozott döntéséről legkésőbb 2019. jú-
nius 6-ig értesíti a szülőt. A szülő a közlés-
től számított 15 napon belül eljárást indíthat 
a döntés ellen. A fenntartó képviseletében 
a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem 
tekintetében. Vecsés Város Önkormányzata

győztesei és helyezettjei okle-
velet valamint Vecsés Város 
Önkormányzata és a támo-
gatók által felajánlott díjat 
nyernek. A célba ért verseny-
zők üdítőt és müzlit kapnak aján-
dékba. A verseny végén Lóti-Futis 
pólót, sapkát és más ajándéktár-
gyakat sorsolnak/szórnak ki a ne-
vezési lapok alapján. 
 Idén is sokféle programmal készülnek a 
szervezők, nem hiányozhat a kisvonat és az 
ugrálóvár, melyek használata egész nap in-

gyenes. Újdonságnak számít az ország-
úti kerékpár-szimulátor, amelyet a 

Team SunVelo SE hoz el a rendez-
vényre. A szimulátor segítségé-

vel bárki megtapasztalhatja, 
milyen érzés lehet például az 

alpesi utakon hegymenetben tekerni. Akár 
az erejüket is összemérhetik egymással a lel-
kes vállalkozók, hiszen két szimulátor lesz 
felállítva a helyszínen. A Prevost-Hungária 

Szállítási Kft. egy pótkocsis kami-
ont állít ki a sportpályán, ame-

lyet szemügyre vehet majd az 
érdeklődő közönség. Továbbá 
bemutatják az Úttárs MTB 
Team bringacsapatukat. A 
gyerekeknek egy egyszerű 

ügyességi biciklis pályával készül-
nek és kicsinek-nagynak lehetősé-
get biztosítanak a  mountainbike-
kerékpárok kipróbálására.

 A helyszínen lévő árusok idén is pénz-
tárcabarát árakkal várják résztvevőket.
 Írásunk csak afféle korai beharangozója 
a rendezvénynek, a 27. Lóti-Futi szerve-
zése lapzártánkkor is zajlott, ezért a tel-
jes programkínálatot és a futóverseny to-
vábbi részleteit a város honlapján (www.
vecses.hu) és lapunk internetes oldalán 
(www.vecsesitajekoztato.hu) olvashatják 
majd.  V.   

Színes családi és gyermekprogramokra, no és persze egy kis futás-
ra várják az érdeklődőket és a sportolni vágyókat május 11-én, a 
27. alkalommal megrendezett Lóti-Futi nyílt utcai futóversenyen.

L assan nyolc éve annak, hogy felavatták 
a Kispatak tanösvényt, amely a patak-
part, a víz és a rét élővilágát mutatja be 

az arra sétálóknak. Tavaly ugyanitt adták át 
a mintegy 800 méter hosszú futópályát, így 
azóta már nem csak kellemes sétát tehetünk 
a Gyáli-patak mellett, hanem sportolhatunk 
is, ha úgy tartja kedvünk. Most pedig egy 
újabb kezdeményezésnek köszönhetően már 
a patakpart madárvilágával is megismerked-
hetnek az arra járó érdeklődők: április 12-én 
huszonkét madárodút és a ház és a kert kör-
nyezetének leggyakoribb madárfajait bemu-

tató színes információs táblákat 
helyeztek ki a tanösvény mentén. 
Az odúk kihelyezésében részt vett 
Bajor Zoltán, a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egye-
sület elnöke is. 
 A kezdeményezés célját Vár-
szegi Csaba önkormányzati 
képviselő, a környezetvédel-
mi bizottság elnöke foglalta 
össze röviden: „Február ele-
jén jött az ötlet, hogy a meglé-
vő tanösvényt madártanösvény-
nyel kellene bővíteni, hiszen 
a környezetvédelem mellett 

a madarak védelme is rendkívül fontos.  
A Madárbarát mintakert tan ösvény célja, 
hogy a gyerekek és a felnőttek számára 
egyaránt érdekes és szemléletes módon 
mutassa be a leggyakoribb madárbarát 
kerti eszközöket és az ezekkel védhető 
madár- és egyéb állatfajokat. A városban 
élők mindennapjait is megkönnyítheti a 
helyi madárállomány, hiszen a megszapo-
rodott rovarok ellen is hasznosak ezek az 
állatok. (Forrás: Vecsés Város Facebook 
oldala.) Várszegi Csaba hozzátette: a vá-
ros és a Környezetvédelmi Bizottság is 

Vecsés önkormányzata és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület együttműködésének 
eredményeként Madárbarát mintakerttanösvény  

létesült a Kispatak tanösvény mentén. 

  

Bajor Zoltán is segített az odúk elhelyezésében

Előkészületek

Krojher Gabriella, Bajor Zoltán 
és Várszegi Csaba, előtérben 
a Cicamica óvodás csoport

Madárbarát
VÁROS LETT 

VECSÉS

elkötelezett a természeti értékek, az élő-
világ védelme iránt, emellett az is fontos 
cél, hogy a tanösvény a vecsési családok 
programlehetőségeit is színesítse. 
 A jövőben a tanösvény további fejlesztése 
is várható: három denevérodút, egy gólya-
fészektartó állványt, illetve ősszel három 
darab önetetőt helyeznek ki a tanösvény 
mentén. 
 Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a 
program támogatásáért a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesületnek, to-
vábbá a Vecsési Városgondnok Nonprofit 
Kft. munkatársainak, a Vecsési Közterület 
Felügyeletnek és a Kispatak Természetvédő 
Egyesület és Hulladékkomandó tagságának.  
Az eseményen Lakner Brigitta óvodaveze-
tő vezetésével a Bálint Ágnes Óvoda Cica-
mica csoportja is részt vett.
 A program megvalósítása közel 350 000 
forintba került, a költségeket Vecsés Város 
Önkormányzata a környezetvédelmi alap-
ból finanszírozta. 

VT info, képek: Varga Norbert

KÖRNYEZET

  Április 23-án 8 órakor megkezdődtek a 
műszeres leszállító rendszer (ILS) felújítá-
sával kapcsolatos munkálatok a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 2-es számú (13L/31R 
jelzésű) futópályáján.
 A csaknem két hónapos pályazárása alatt, 
az ILS-rendszer cseréjén túl a repülőtér szak-
emberei egy sor egyéb korszerűsítést és ja-
vítást is elvégeznek a futópályán. Egyebek 

mellett burkolatjavítást terveznek, megtisz-
títják és kijavítják a vízelvezető rendszer ak-
náit, korszerűbb anyaggal végzik el a di-
latációs hézagok cseréjét, valamint egyes 
fénytechnikai berendezéseket is korszerű-
sítenek.
  A munkálatok a tervek szerint április 23-
tól június 14-én 16 óráig tartanak, amely idő-
szak alatt a 2-es számú futópálya zárva lesz, 

így az induló és érkező járatokat az 1-es szá-
mú futópálya szolgálja ki.
 A felújítási folyamatok időtartama alatt 
átmenetileg megnövekszik a vecsési lakoso-
kat érő repülési műveletek száma, azonban 
a munkálatok befejezésével azonnal vissza-
áll az eredeti forgalmi rend, minimális re-
pülőgép-forgalommal Vecsés felett.

VT info
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Fontos tudnivalók a központi 
névjegyzékbe való felvételről, 
az átjelentkezésről és a 
külképviseleti szavazásról. 

A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára  
tűzte ki az Európa Parlament tagjainak választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekez-
dés b) pontjában, valamint a 3/2019. (II.27.) IM rendelet 8. § (1) be-
kezdésének c) pontjában nyert felhatalmazás alapján a szavazással 
kapcsolatos tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Vecsés 
város választópolgárait.
 Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet, kizárólag 
személyesen és csak a választópolgár lakcíme szerint kijelölt 
szavazóhelyiségben. (Ennek a szavazóhelyiségnek a címe a vá-
lasztópolgárnak megküldött ÉRTESÍTŐ-n található a szavazókör 
sorszámával együtt.)

A MOZGÁSÁBAN GÁTOLT VÁLASZTÓ MOZGÓURNÁT KÉRHET 
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele 
érdekében kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tag-
ja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kér-
het a Helyi Választási Iroda vezetőjétől levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én 16 óráig; 
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton leg-
később május 24-én 16 óráig; elektronikus azonosítással elektronikus 
úton legkésőbb május 26-án 12 óráig; illetve a szavazás napján 12 
óráig (meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelke-
ző személy általi kézbesítésével) a szavazatszámláló bizottságtól.
 A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakó-
helye szerinti szavazatszámláló bizottság az illetékes. 
 A kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a mozgóurnás 
szavazás lebonyolítását az átjelentkezéssel szavazó választópolgá-
rok tekintetében a település egészére kiterjedő illetékességgel végzi.
 Aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében sze-
repel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben 
nem!

AZ URNÁKAT AZ ELSŐ SZAVAZÓ JELENLÉTÉBEN ZÁRJÁK
A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urna kerül 
felállításra. Az elsőként szavazó választópolgár – aki a sza-
vazatszámláló bizottság tagja nem lehet – jelenlété-
ben a szavazatszámláló bizottság a szavazás meg-
kezdése előtt az urnák állapotát megvizsgálja. A 
vizsgálat eredményét a szavazási jegyzőkönyv-
ben fel kell tüntetni.
 Az urnákat az elsőként szavazó választó-
polgár jelenlétében kell lezárni úgy, hogy 
azokból az urna szétszedése nélkül ne le-
hessen szavazólapot eltávolítani. Ezt köve-
tően a szavazatszámláló bizottság a moz-
góurnába ellenőrző lapot helyez, amely 
tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének 
időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság 
jelen lévő tagjainak és az elsőként szavazó választó-
polgárnak az aláírását. (Az elsőként szavazó választópol-
gár a jegyzőkönyv első oldalát is aláírja.)
 A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópol-
gárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkod-
hatnak. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. 

SZAVAZÁS MENETE  
A SZAVAZÓHELYISÉGBEN 
A választópolgár igazolja sze-
mélyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azo-
nosítóját. A szavazatszámlá-

KÖZLEMÉNY EURÓPAI PARLAMENTI SZAVAZÁS  
HELYÉRŐL, IDEJÉRŐL, A SZAVAZÁS MÓDJÁRÓL

ló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben.
 A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópol-
gárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy szemé-
lyi azonosítóját igazolni, nem szerepel a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzékben, már szavazott, megtagadja a kinyomtatott 
névjegyzéken a szavazólap átvételének saját kezű aláírásával való 
igazolását.
 Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság 
a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átad-
ja a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében bélyeg-
zőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló 
borítékot. A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az írás-
képtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szava- 
 zatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. A szavazat-
számláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolá-
sa nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.
 A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bi-
zottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. A szava-
zólap kitöltésének ideje alatt – kivéve, ha a választópolgár nem tud 
olvasni, illetve testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályozza a 
szavazásban – csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szava-
zófülkében.
 A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtar-
tama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópol-
gárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
 Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogya-
tékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott 
segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjá-
nak együttes – segítségét igénybe veheti.
 A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék, illetve a 
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján a választó-
polgár részére egy szavazólapot ad át, amelyen a pártok listái sze-

repelnek. A választópolgár a szavazólapot a borítékba helyezi, 
és a borítékot lezárja.

 Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazó-
lapon szereplő listára lehet. Érvényesen szavaz-

ni lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amely nincs 
ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, 
egyetlen körben sincs x vagy + jel, több kör-
ben is van x vagy + jel, a választópolgár ce-

ruzát használt.

A választópolgár a szavazólapot borítékba he-
lyezheti és az urnába dobja. Ha a választópolgár a 

szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy 
a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot 

a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön erre a célra szol-
gáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazó-
lapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap he-
lyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak 

egyszer adhat ki.
 A 19 órakor sorban álló vá-
lasztópolgárok még szavazhat-
nak. Ezután a szavazatszámláló 
bizottság a szavazást lezárja.
A szavazás lezárása után szava-
zatot elfogadni nem lehet.

Mohainé Jakab Anikó, 
HVI-vezető

HELYI  
VÁLASZTÁSI  

IRODA 
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője  

Mohainé Jakab Anikó.  
A HVI HIVATALI HELYISÉGÉNEK CÍME:  

2220 Vecsés, Szent István tér 1.,  
telefonszáma: 06-29/555-211,  

e-mail címe: titkarsag@vecses.hu,  
fax száma:  

06-29/352-009. 

M agyarországon az Európai Parla-
ment tagjainak választásán vá-
lasztójogát automatikusan gya-

korolhatja minden magyar választópolgár, 
akinek érvényes magyarországi lakcíme van.
 Magyarországi lakcímmel nem rendelke-
ző választópolgár az Európai Parlament tag-
jainak május 26. napjára kitűzött választásán 
való részvétele érdekében névjegyzékbe véte-
lét, illetve a névjegyzékben szereplő adatai-
nak módosítását május 2-án 16 óráig kérheti.
 A fogyatékossággal élő választópolgár a 
segítséget május 17-én 16 óráig igényelheti.
Az Európai Unió más tagállamának állam-
polgára legkésőbb május 10-én 16 óráig kér-
heti, hogy központi névjegyzékbe vétele az 
Európai Parlament tagjainak választására 
is kiterjedjen.

 Az Európai Unió más tagállamának az 
Európai Parlament tagjainak választására 
is kiterjedő hatállyal központi névjegyzék-
ben szereplő állampolgára legkésőbb május 
16-án 16 óráig kérheti, hogy központi név-
jegyzékbe vétele az Európai Parlament tag-
jainak választására ne terjedjen ki.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek leg-
később május 22-én 16 óráig kell megérkez-
nie a helyi választási irodához. Az átjelent-
kező választópolgár legkésőbb május 22-én 
16 óráig módosíthatja vagy – levélben tör-
ténő vagy elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén – visszavon-
hatja, legkésőbb május 24-én 16 óráig – sze-
mélyes vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén – visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.
 A külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telre irányuló kérelemnek legkésőbb május 
17-én 16 óráig kell megérkeznie. A külkép-

Európai parlamenti  
választási tájékoztató

  Több mint 10 évvel ezelőtt adták át a Halmi 
Telepi Általános Iskola sportpályáját, amely 
önkormányzati forrásból valósult meg és az 
első műfüves sportlétesítmény volt Vecsésen. 
A műfűburkolat és a pálya egyéb elemei a rend-
szeres igénybevétel következtében elhaszná-
lódtak az évek során, felújításuk szükségessé 
vált, amit az önkormányzat pályázati forrás be-
vonásával az elmúlt hetekben el is végeztetett.  
A részletekről Czibolya Zoltán, a sportbizott-
ság elnöke számolt be lapunknak. 
 – A Vecsés FC TAO-pályázaton kapott 
pénzt a Halmi telepi iskola pályájának fel-
újítására. A beruházás keretében a pálya tel-
jes felületén új műfűborítást kapott, új hálók 
kerültek a kapukra és a pálya körül találha-
tó palánk cseréje is megtörtént. A labdafogó 
hálót tavaly cseréltettük ki, így ahhoz idén 

Megújult a Halmi telepi  
iskola műfüves pályája 

nem kellett hozzányúlni. A beruházás teljes 
költsége elérte a 17 millió forintot, ebből 30 
százalék, azaz nagyjából 5 millió forint volt 
az önrész, amit az önkormányzat fizetett. 
A fennmaradó 12 millió forint származott 
TAO-támogatásból, amelyért ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani a helyi vállalko-
zóknak. Mint minden esetben, úgy most is 
fontos volt a minél költséghatékonyabb meg-
oldás, ezért is ragadtuk meg a pályázati le-
hetőséget – mondta Czibolya Zoltán. 
 A sportbizottság elnöke hangsúlyozta, 
fontos volt a pálya felújítása, hiszen a Hal-
mi telepi iskola diákjai a mindennapos test-
nevelésórákon rendszeresen használják, a 
felújítással pedig sikerült jobb körülmé-
nyeket teremteni gyerekek sportolásához. 

Szöveg és kép: V

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, Frank Jó-
zsef Bercsényi u. 2. szám alatti lakost el-
kísérték utolsó útjára és sírjára virágot 
helyeztek. A gyászoló család

HELYESBÍTÉS

A Vecsési Tájékoztató márciusi számá-
ban Hatodszor volt böllérverseny Ve-
csésen című cikkben megjelent né-
hány téves információt szeretnénk 
helyesbíteni.
 A két gyáli csapat, a Gyáli lovasok, a 
Scheik tanya, valamint a Rozmaringos 
Hagyományőrző Malackák megosztva 
nyerték el a harmadik díjat. Az első dí-
jat a zsűri egyöntetű véleménye alap-
ján Kecsó (Kecskeméti) József és csapa-
ta nyerte. A zsűri elnöke váratlanul egy 
előre nem tervezett oklevelet is kiadott, 
mégpedig a legkiválóbb mosogató asz-
szonynak a Kecsó Team csapatából.
 A fellépők között a Rosmarein Tánc-
csoport neve kimaradt.
 Az érintettektől elnézést kérünk. 

Varga Norbert

viseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 
legkésőbb május 17-én 16 óráig módosíthat-
ja adatát. A külképviseleti névjegyzékbe fel-
vett választópolgár legkésőbb május 22-én 
16 óráig kérheti törlését a külképviseleti név-
jegyzékből.
 A Nemzeti Választási Iroda a levélben 
szavazók névjegyzékébe azt a magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkező választó-
polgárt veszi fel, aki a legkésőbb május 2-án 
16 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel 
a központi névjegyzékben. 
 Nem vehető fel a szavazóköri névjegyzék-
be és nem szavazhat személyesen az a vá-
lasztópolgár, aki 2019. május 19-ét követően 
magyarországi lakcímet létesített és számá-
ra a Nemzeti Választási Iroda megküldte a 
szavazási levélcsomagot, vagy 2019. május 
11-e és 2019. május 19-e közötti bármely na-
pon szerepelt a levélben szavazók névjegy-
zékében, és a szavazólap személyes átvéte-
lét kérte.
 Kérelmek letölthetők a www.valasztas.hu 
honlapon, vagy személyesen beszerezhető a 
Vecsési Polgármesteri Hivatalban.
 Amennyiben a választással kapcsolatban 
kérdés merül fel, a Helyi Választási Iroda 
munkatársai készséggel állnak rendelkezé-
sükre (elérhetőséget lásd a 11. oldalon lévő 
keretes írásban). Helyi Választási Iroda
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TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉBEN”
„Bízom Vecsés

Vecsésen szinte mindenki Margitkának ismeri és így is szólítja 
meg. Neve sokak számára egyet jelent a segítségnyújtással. 

Saska Istvánnéval, az 5. számú választókörzet képviselőjével 
– aki a szociális bizottság elnöke is – beszélgettünk. 

A 2014-es önkormányzati választáson a Jobbik Magyar-
országért Moz galom önkormányzati képviselőjelöltjeként 
listán szerzett mandátumot Szabó Attila. A pártból való 
kilépése óta független képviselőként dolgozik a városért.  

Ú gy tudom, ön tősgyökeres vecsési. 
Talán csak kevesen vannak, akik 
nem ismerik, a kedvükért kérem, 

hogy mutatkozzon be.
 – Budapesten születtem, de születésem 
óta Vecsésen élek. A szüleim is vecsésiek 
voltak, itt gyerekeskedtem, itt jártam a volt 
Martinovics téri (Erzsébet téri) iskolába. Két 
gyermekem van és két csodálatosan szép 
unokám. 

– Budapesten folytatta a tanulmányait a 
Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakkö-
zép Iskolában. Miért éppen ott, hiszen jól 
tanult, bárhová felvették volna? 
 – Valóban felvettek volna, de egészen fi-
atalon , talán személyes élmények hatására 
az vezetett, hogy minél előbb segíthessek 
azokon, akik bajban vannak. Ezért érettsé-
gi után azonnal el is helyezkedtem itt Vecsé-
sen dr. Fodor Etelka mellett, mint körzeti 
nővér. Kijártam betegekhez is, és a rende-
lőben mellette dolgozhattam. Ekkor ismer-
tem meg igazán környékem lakóit, és ők is 
engem. Közel 20 évig dolgoztam itt helyben, 
majd 26 évig egyfolytában, egészen az in-
tézmény megszűnéséig a főváros BM kór-
házában mint asszisztens. A szolgálati időm 
elérésével ekkor nyugdíjba mehettem, de to-
vábbra is maradtam az egészségügyben, és a 
Szent Imre Oktató Kórházban azóta is asz-
szisztensként végzem a munkámat.  

– Az utóbbi időben sajnos probléma volt 
az egészségével. Nem gondolt arra, hogy 
a munka helyett inkább jó lenne elüldö-
gélni a tv előtt, keresztrejtvényt fejteni és 
csak pihenni?   
 – A betegség nem válogat, mindenkit el-
érhet, akár tehet róla, akár nem. Időst, fia-
talt, gazdagot, szegényt egyaránt. Engem is 
elkapott a gépszíj, meg is ijedtem egy pil-
lanatig. Jó két hétig maradtam otthon pi-
heni, orvosi utasításra, de már semmi ba-
jom.  A fizikai megerőltetéssel vigyáznom 
kell még egy kicsit, de úgy érzem, teljesen 
jól vagyok. Kezelőorvosom szerint az len-
ne az igazi baj, ha most karba tenném a ke-

zem és leállnék teljesen. Dolgozom tovább 
a Szent Imre kórházban és az önkormány-
zat szociális bizottságában is.   

– Mióta dolgozik a szociális bizottságban, 
és mi a feladata?  
 – Huszonegy éve vagyok választott kép-
viselő egyfolytában, és a képviselő-testület-
ben elsősorban az egészségügyi és szociális 
ügyekkel foglalkozom, mert ez a kettő szin-
te együtt jár. A bizottság vezetésével Perecsi 
Sándor megbetegedésekor, másfél évtized-
del ezelőtt bíztak meg. A munkánk? Hang-
súlyozom, az együttérző segítés, nem pedig a 
személytelen ügyintézés. Emberekkel foglal-
kozunk, illetve beteg, bajba jutott gondokkal 
küzdők mindennapi ügyeit és gondjait intéz-
zük, keresünk rá valamilyen megoldást. Az 
együttérzésnek érződnie kell az ügyek in-
tézésében is. Ezt a munkát nem lehet 8 órá-
ban végezni. Nincs is kiírva sehol, mely na-
pon, vagy a nap melyik óráiban fogadom a 
rászorulókat. Megszólítanak a közért kijára-
tánál, a piacon, a templom ajtójánál s az ut-
cán, de elérnek szinte bármikor telefonon is. 
Nem tudom elképzelni sem, hogy fogadó-
órához ragaszkodjam. Hiszen a bajbajutott-
nak az azonnali meghallgatás és a leggyor-
sabb segítség a fontos. Ezt hálálják meg az 
emberek azzal, hogy megbíznak bennem, 
hogy rám szavaznak rendszeresen.  

– Az 5. számú választókörzetben mennek 
el a legtöbben szavazni, és a legmagasabb 
százalékot is ön éri el minden alkalommal. 
Mi a titka ennek?  Ennyire szeretik? 
 – Titokról nem beszélhetünk. Talán 
azért, és ez nem titok, mert köztük élem 
mindennapi egyszerű, becsületes életemet.  
Az sem titok, hogy nagyon sokan jól ismer-
nek. Biztosan tudják, hogy mire számíthat-
nak, ha rám szavaznak. Nem kell agitálnom 
őket, s attól sem félnem, hogy legközelebb 
máshogy szavaznának. Ismernek, ezért sze-
retnek, s ennek az eredménye, hogy meg is 
bíznak bennem. Akkor győződtem meg ezek-
ről, amikor beteg voltam. Aggódtak értem, 
örömmel szólítottak meg olyanok is, akikről 

nem is gondoltam, hogy ismernek.  Sokat le-
hetne ezekről az esetekről beszélni.   

– A bizottsági feladatain túl az egyéb ön-
kormányzati munkákból is bőven kive-
szi a részét.   
 – Az ügyek intézéséből, szervezéséből va-
lóban kivettem és kiveszem a részem most 
is, s ha Isten engedi, a jövőben is. A Vecsé-
si Andrássy Gyula Általános Iskola, a régi 
iskolám felújítása már halaszthatatlan volt.  
De nem csak az épület külső felújításán fá-
radoztunk képviselőtársaimmal, az iskola 
belseje is hamarosan megújulhat. Díszbur-
kolatot kap az iskola előtti rész, s a gépko-
csik parkolását is megoldják úgy, hogy a 
díszburkolat szép maradhasson. Megépült 
az új bölcsőde a Damjanich utcában. A Bá-
lint Ágnes Óvoda a Toldy Ferenc utcában új 
épületnek örülhet. A Gyár utcaiak pedig az 
út szilárd burkolattal való ellátásának. Szé-
pen halad a Dózsa György úton az új körzeti 
rendelő és a mentőállomás építése is. Ebben 
az évben a Kinizsi utca burkolata is megújul 
a járdákkal és árkokkal együtt mindkét ol-
dalon. Reméljük, hogy május 19-éig befeje-
ződik templomunk óriási felújítása is. A 30 
millió körüli összegből 15 milliót pályáza-
ton nyert az egyházközség, az önkormány-
zat is igen jelentős összeggel járult hozzá a 
költségekhez, és a híveink szerény jövedel-
mük ellenére is komoly áldozatot vállaltak. 
Mellékesen említem, 60 évvel ezelőtt gyer-
mekként én is tisztítottam a téglát szüleim-
mel együtt a templom építésénél. 

– Milyennek látja a város jövőjét? 
 – Bízom Vecsés további fejlődésében, ab-
ban, hogy gyermekeink, unokáink is egy-
re boldogabban és szebben élhetik életüket 
a városban, s büszkék lehetnek ránk. 

Nagy István Elek

E z a második ciklusa a képviselő-
testületben. A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom színeiben indult 

2010-ben és 2014-ben is, most mégis „füg-
getlen” felirat olvasható a névtábláján a 
testületi üléseken. Ez azt jelenti, hogy ön 
is kilépett a pártból? 
 – Igen. Én voltam az első, aki kilépett a 
Jobbikból, pedig a kezdetektől fogva ott vol-
tam, részt vettem az alapításban és azóta is 
rengeteg munkával és anyagi támogatással 
járultam hozzá a párt életéhez. A feleségem 
kétszer volt a Jobbik országgyűlési képviselő-
jelöltje. Ezek után bicskanyitogató volt, amit 
velünk, radikálisokkal műveltek. Nehezmé-
nyeztem, hogy Vona Gábor hanukai üdvöz-
letet küldött Köves Slomó rabbinak, ezen a 
pártvezetővel is összevitatkoztunk. Már ak-
kor ki akartak rúgni, de nem tudtak. Aztán 
fél év múlva megalapítottuk a Mi Hazánk 
mozgalmat, ami után végül én hagytam ott 
a Jobbikot. Így lettem független képviselő, 
de már a Mi Hazánk politikai vonala mentén 
dolgozom Vecsésen. Egyébként valameny-
nyi radikális szervezet megalapításában ré-
szem volt Vecsésen, tőlem indult a Betyár-
sereg és a Magyar Gárda is. Természetesen 
ezt nem tudtam volna megcsinálni azok nél-
kül, akik ebben a munkában mellém és az 
általunk képviselt nemzeti ügy mellé álltak. 
Hozzá kell tennem, hogy mi most is ugyan-
azok az emberek vagyunk, akik a Jobbikban 
voltunk. Ugyanazokat az értékeket valljuk, 
ebben nem történt változás. Bár menet köz-
ben kicserélték alattunk a lovat, a céljaink a 
Mi Hazánk Mozgalomban is változatlanok. 
Többek között olyan kényes témákat is fe-
szegetünk, mint a halálbüntetés, a sorkato-
nai szolgálat kérdése, vagy az Európai Uni-
óból való kilépésünkre kiírt népszavazás. 

– Mi volt az oka, hogy nagyobb szerepet 
kívánt vállalni a közéletben? 
 – Legnagyobb részben a nagypolitika 
ösztönzött. A Gyurcsány-kormány idején 
történt események, a tüntetések leverése, 
a szemkilövetés akkoriban sokakat kész-
tetett cselekvésre, köztük engem is. Min-
denki a maga módján próbált tenni az akko-
ri rezsim ellen, és mivel a nagypolitikában 
nem vehet részt mindenki, ezért döntöttem 
úgy, hogy helyi szinten próbálok tenni va-
lamit a hazámért. 

– Milyen helyi vonatkozású okai voltak 
annak, hogy önkormányzati képviselő- 
jelölt lett? 
 – Itt is voltak problémák, de az elmúlt 10 
évben a hiányosságok jelentős része megol-
dódott, hiszen nagyon sokat fejlődött a vá-
ros. Vecsés mindig szerencsés helyzetben 
volt, mert viszonylag magas költségvetéssel 
dolgozhatott, amit most némileg megnyir-
bált az állam, viszont annyi cég települt a 
város környékére, hogy a befizetett adók-
ból valamelyest tudjuk kompenzálni a kieső 
forintokat. Ennek köszönhetően a várost is 
tovább tudjuk fejleszteni. Annak idején az 
egyik fontos célunk volt, hogy kontrollsze-
repet töltsünk be a városban. Vecsésen ez 
tökéletesen működik és a polgármesterrel 
is nagyon jó viszonyt ápolunk. 

– Egy kisváros vezetésében, mint amilyen 
Vecsés is, nem túl szerencsés, ha megjelen-
nek a nagypolitikából ismert csatározások. 
 – Szerencsére ez nem jellemző Vecsés-
re. A választási kampány végén a politikai 
hovatartozás kérdéséből eredő viták is lezá-
rultak. A testületben nem marjuk egymást 
azért, mert egyik vagy másik párt színei-
ben indultunk. Azt tudom, hogy a régeb-
bi időkben voltak maratoni ülések nagy vi-
tákkal, de napjainkban ez már nem így van. 

Egy hosszabb testületi ülést is egy óra alatt 
le tudunk zárni, ami többek között annak is 
köszönhető, hogy mindannyiunk számára 
a város érdeke az első, nem a politikai csa-
tározás. 

– Az önkormányzati választáson listáról 
szerzett mandátumot, így nincs konkrét 
körzet, amelyért felelne. Különbözik va-
lamiben a munkája az egyéni körzetben 
mandátumot szerző képviselőétől? 
 – Az egész várost szemmel tartom, ezért 
is van az, hogy hol a Halmi telepen tapasz-
talt problémát vetem fel, máskor a Gyáli 
úton vagy pedig a falusi részen tett észre-
vételeimet jelzem a testületnek. Igaz, ezzel 
nem vagyok egyedül, más képviselők sem 
kizárólag a saját körzetükre figyelnek. 

– A gazdasági, az oktatási és a környezet-
védelmi bizottság tagjaként lát el felada-
tokat. Van olyan ügy a városban, amely 
kiemelten fontosnak tart és változtatni 
szeretne rajta?  
 – A lomtalanítás ügye fontos volt szá-
momra. Tűrhetetlennek tartottam, hogy 
a városban minden alkalommal széthord-
ták a szemetet, ezen mindenképpen szere-
tettem volna változtatni. Közös munkával 
végül sikerült megvalósítanunk a házhoz 
menő lomtalanítást, aminek köszönhető-
en ma már nem garázdálkodnak a város-
ban a lomizók.  

– A jövőre való tekintettel ön szerint mi 
az, amire jobban kellene figyelnie a vá-
rosvezetésnek?  
 – Vecsés a legélhetőbb település volt a 
környéken, amit ma már nem tudok elmon-
dani a városról. Nem hivatalos adatok sze-
rint 6-7 ezerrel nőtt a lélekszám az elmúlt 
években, ebből következik, hogy túlzsúfolt 
lett a lakókörnyezet és jelentősen megnö-
vekedett a forgalom. Ezekre a problémák-
ra így utólag nehéz megoldást találni, de 
az például biztos, hogy új lakóparkok épí-
tésére nem szabad engedélyt adni. Az inf-
rastrukturális fejlesztések nem történnek 
olyan gyorsan, ahogyan a lakosságszám nö-
vekedése megkívánná. Úgy gondolom, be 
kellene húzni a féket és inkább egyet hát-
ra kell lépni, hogy megint élhető kisváros 
legyen Vecsés.   VN

LEGYEN ÉLHETŐ KISVÁROS

Szabó Attila, önkormányzati  
képviselő, a gazdasági, az oktatási  
és a környezetvédelmi bizottság tagja

Saska Istvánné, az 5. számú  
választókörzet képviselője

Vecsés! 
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VÁROS ÉLETÉBŐL

Már hagyománynak számít, 
hogy Vecsésen, a Grassal-
kovich iskolában borver- 
senyt rendeznek. Ez történt 
most is, március 23-án. 

V ecsés régi pecsétjé-
ben ugyan találunk 
a szőlővel kapcso-

latos attribútumot, de váro-
sunk határában sajnos már 
hosszú évek óta egyetlen 
szőlőtőkét sem. A vecsésiek 
emlékezetében azonban meg-
maradt a szőlő, a bor szeretete, s 
őseik munkaszeretetével, szakértel-
mével a távolabbi területekről vásárolt sző-
lőt dolgozzák fel és finomabbnál-finomabb 
nedűt készítenek belőle. Lelkes szakértel-
müket igazolja, hogy a vecsési borverse-
nyeken – a mi borászaink mellett – egyre 
több, a környező településekről érkező bo-
rosgazda mutatja be produktumát, továbbá 
borászaink nem csak helyben, hanem más 
borversenyeken is komoly díjakat, helye-
zéseket érnek el.
 Az idei, jubileumi borversenyre összesen 
68 tételt neveztek, e nem kis mennyiséget 
kellett a hét tagú zsűrinek szakszerűen el-
bírálni. Óborból kevesebb nevezés érkezett, 
csak 20, melyből 7 fehérbor és 13 vörösbor 
volt. Újborból összesen 48 volt a bírálandó 
borok száma, ebből 23 fehér-, 14 vörös- és 
11 rozébor várt a mustrára.
 A borbírák a húszpontos (Kádár-féle) bí-
rálati rendszer alapján értékelték a nedűket.
  
 EREDMÉNYEK
Fehérborok kategóriában: I. helyezett, 
aranyérmes bor: Fazekas József (Irsai Oli-
vér), II. helyezett, aranyérmes bor: László 
Péter (Irsai Olivér), III. helyezett, aranyér-
mes bor: Martin Márk (Sárgamuskotály). 
Aranyérmet kapott még: Sárosi 
István (Olaszrizling). 
 Rozéborok: I. helyezett, 
aranyérmes bor: Petz Családi 
Pincészet (Kékfrankos rozé), II. 
helyezett, ezüstérmes bor: Mar-

tin Márk (Rozé Cuvée), III. he-
lyezett, ezüstérmes bor: Barizs 
Testvérek Pince (Kékfrankos 
Rozé)
 Vörösborok: I. helyezett, 
aranyérem: Mező János-Bihal 
András (Cabernet Franc), 

II. helyezett, aranyér-
mes bor holtverseny-

ben: Horváth Béla és Var-
ga Csaba (Merlot-Cabernet 
Cuvée), valamint Kis-Pál Ká-
roly (Syrah, Pinot Noir Cuvée), 
III. helyezés, aranyérmes bor: 

Prokopecz János (Cabernet 
Sauvignon). Aranyérmet kapott 

még: Fazekas József (Blauburger)
 Fehér óborok: I. helyezett, arany-

érem: Kaposi József (Olaszrizling, 2017), II. 
helyezett, ezüstérem: Sárosi István (Olasz-
rizling-Sauvignon Blanc Cuvée, 2017), III.
helyezett,Fazekas József (Olaszrizling-Irsai 
Olivér Cuvee, 2017). További díjazottak, 
ezüstérem: Barizs Testvérek Pince (Juh-
fark 2017), bronzérem: Petz Családi Pin-
cészet (Juhfark 2017). 
 Vörös óborok: I. helyezett, aranyérem: 
Sárosi István (Cabernet Franc-Kékfrankos 
Cuvée, 2016), II. helyezett, aranyérem: Ka-
posi József (Cabernet Franc, 2017), III. he-
lyezett, aranyérem: Horváth Béla és Varga 
Csaba (Koma Cuvee, 2017). További díja-
zottak, aranyérem: Várszegi Csaba-Tábori 
Ferenc (Cabernet Sauvignon, 2017), ezüst-
érem: László Péter (Kéthegyi Cuvee, 2017), 
dr. Sárváry András (Kékfrankos-Cabernet 
Sauvignon Cuvee 2017), Fazekas József 
(Blauburger-Zweigelt Cuvee 2017), Petz 
Családi Pincészet (Cabernet Franc, 2016). 

 KÖZÖNSÉGDÍJASOK
Fehérbor: I. helyezett: Fazekas József (Irsai 
Olivér). Rozé: I. helyezett: Martin Márk 
(Rosé Cuvee). Vörösbor: I. helyezett:  Er-
dei János (Cabernet Franc). 

 Fehér óbor: I. helyezett: Barizs Testvérek 
Pince (Juhfark, 2017), vörös óbor: I. helye-
zett:  Horváth Béla és Varga Csaba (Koma 
Cuvee, 2017). 
 Az okleveleket és az értékes, művészien 
csiszolt kristályvázákat Szlahó Csaba pol-
gármester, Taschner István, a zsűri elnöke 
és Petz Márton, a Vecsési Borbarátok El-
nöke adta át a díjazottaknak. 
 A hosszan elnyúló, de kitűnő hangulatú 

borversenyt a finom borok mel-
lett a különlegesen ízletes sertés-
pörkölt koronázta meg, melynek 
főszakácsa Petz Márton volt.
Várjuk a hagyomány folytatását!

Kép és szöveg: Nagy István Elek

a város bora
HUNGARIKUM SZŐLŐ-

FAJTÁBÓL KÉSZÜL

A kitüntető címet a legmagasabb pont-
számot elért nedű kapta, amely Idén Fa-
zekas József pincéjéből került ki. A Ve-
csési Hagyományőrző Zeneegyesület 
vezetője borosgazdaként is bizonyított, 
Irsai Olivér fehérborát 19,15 pontra érté-
kelte a szakértő zsűri, aminek köszönhe-
tően nem csak a fehérborok között lett 
az első, hanem a Vecsés Város Bora cí-
met is elnyerte.   

 VECSÉS VÁROS BORA

A Vecsés Város Bora  
cím mellé járó kristályvázát 

 Szlahó Csaba polgármester adta át

Ízletes sertéspörkölt 
volt a vacsora.  
Készítette: Petz  

Márton

A borverseny közönsége 
is véleményt mondott a nedűkről 
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A 15. Vecsés Városi Borverseny győztesei

 Borbírák munkában

HÍREK

IDÉN NYÁRON IS  
LESZ NAPKÖZIS TÁBOR

A hagyományainkhoz híven Vecsés Város Önkormány-
zatának támogatásával újra megszervezi nyári napközis 
táborát a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. 

A tábor időpontja: június 17-től július 26-ig. 
Helyszín: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola. 
Időtartam: minden hétköznap 8 órától 16 óráig. 
A táborba 7-14 éves gyermekeket várunk (akik a 2018/19-
es tanévben már 1. osztályosok voltak).

A tábor idejére úszással és úszásoktatással, ugrálóvárral, 
kézműves foglalkozásokkal, kirándulással, sportversenyek-
kel, projektfoglalkozásokkal és még sok-sok meglepetés-
sel és kikapcsolódásra alkalmas programmal készülünk. 

TÁBOR KÖLTSÉGEI 
Részvételi díj: 1 hét uszodával (úszni tudóknak) vecsési 
gyermekeknek 6 500 Ft, vidéki gyermekeknek 13 000 Ft. 
1 hét uszodával (úszásoktatással) vecsési gyermekeknek 
8 000 Ft, vidéki gyermekeknek 14 000 Ft. 1 hét uszoda nél-
kül vecsési gyermekeknek 6 000 Ft, vidéki gyermekeknek 
12 000 Ft. (Vidéki gyermekek alatt azokat a diákokat értjük, 
akik vecsési iskolába járnak, de más településen laknak.)
Étkezési költségek: 3 010 Ft/hét, amely magában foglalja 
a reggelit, az ebédet és az uzsonnát.    
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyerekek számára az étkezés ingyenes, a részvételi költ-
ség 3 000 Ft/hét. 
 A megnövekedett igények miatt két hetet tudunk ga-
rantáltan biztosítani, de lehet több hétre is jelentkezni. A 
további igényeket pótlistán rögzítjük, és a férőhelyeket 
rászorultsági alapon biztosítjuk.

JELENTKEZÉS
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, me-
lyet igényelhetnek az iskolákban, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központnál vagy letölthetik a www.cssegito.hu 
oldalról. A jelentkezési lapokat április 15. és 18. között lehe-
tett leadni, ezért az újság megjelenésének időpontjában 
már csak a szabad férőhelyek függvényében tudunk to-
vábbi jelentkezéseket fogadni. 
 A táborral kapcsolatban bővebb információt kaphatnak a 
06-29/350-294 és a 06-30/668-7029 telefonszámokon, va-
lamint személyesen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központnál (Vecsés, 2220 Telepi u. 44/a,  H–P: 8–17 óra 
között). 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai

MUNKATÁRSAT KERES AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
A Vecsési Egészségügyi Szolgálat Telepi út 68. szám alatti 
szakrendelőjébe takarító munkakör betöltésére határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra munkatársat keres.
 Feladatok: a járóbeteg-szakrendelésen napi szintű (tel-
jes munkaidő hétfőtől csütörtökig 11 óra 30-tól 19 óra 30-
ig, pénteken 10 órától 18 óráig) takarítási feladatok ellátása 
munkaköri leírás alapján.
 A jelentkezéseket az önéletrajz elküldésével postai úton vagy 
személyesen a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2220 Vecsés, 
Telepi út 68. címre, vagy a titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu 
e-mail címre várjuk.
 A munkakör betöltésére további információ a 29-551-470-
es telefonszámon érhető el. VT info

A szentmisén arra az 1500 vecsésire emlékezünk, akiket 1946 májusában fosztottak meg  
szülőföldjüktől. Az igazságtalanságokat elszenvedőkért, a szétszakított családokért imádkozunk.
 A mise után koszorút helyezünk el a templom falán levő kitelepítési emléktáblánál. Ezt követően koszorút viszünk  

a vasútállomáson levő emléktáblához is. Kérjük, fogadja el meghívásunkat, tartson velünk!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját 

2019. május 11-én (szombaton) 18 órára 
a vecsési Szent Kereszt templom esti miséjére.

Vecsés-Óváros Egyházközség 
Kulturverein-Vecsés

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

  Karbantartási munkálatok 
miatt május 16-án reggel 6 órá-
tól 16 óráig szünetel a gázszol-
gáltatás Vecsésen – tájékozta-
tott a TIGÁZ Zrt. 
 A szolgáltató kéri, hogy gáz-
mérőnél felszerelt elzárócsapot 
a karbantartási idejére szíves-
kedjenek elzárt állapotba fordí-

Szünetel  
a gázszolgáltatás

tani. A karbantartással kapcso-
latban további felvilágosítást 
kaphatnak a 06-80/300-300-
as telefonszámon. 
 A gázszolgáltatás kimaradá-
sáért a TIGÁZ Zrt. a fogyasz-
tók szíves elnézését és türel-
mét kéri. 

VT info
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Alsós Komplex Városi 
Verseny eredményei

ÖKO-hét  
a Halmiban

OKTATÁSOKTATÁS

A versenyt április 2-án 
14 órakor rendeztük meg 
a Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskolában. 

  Iskolánk az örö-
kös ÖKO-iskola cím 
birtokosa. Ennek je-
gyében minden év-
ben kétszer, ősszel 
és tavasszal ÖKO-
hetet tartunk. Idén 
a hagyományok-
hoz híven volt pa-
pírgyűjtési verseny 
az osztályok kö-
zött, részt vettünk a 
Hulladékkommandó 

szemétszedési akciójában, megismertük az 
év élőlényeit, növényeit. Minden osztály ké-
szített plakátot, újrahasznosított anyagok-
ból szobrokat, állatismertetőt, tartottunk 
kézmosó napot. 
 A szülők és az iskola alapítványának támo-
gatásával kiemelt esemény volt a Bogárháton 
program meghívott előadókkal. Ennek kere-
tében a gyerekek változatos feladatokon ke-
resztül győződhettek meg a rovarvilág sok-
színűségéről és hasznáról. Rovarmakettek 
és valódi rovarok tették még érdekesebbé 
a foglalkozásokat. Volt béka- és katicamen-
tés, virágbeporzás, mézkóstolás, terepasz-
tal, kőzet- és rovarbemutató, rovarsimoga-
tó, megismerhettük a méhek életét is. Nagy 
örömünkre a nap végére elnyertük a meg-
tisztelő „Bogárkövet Iskola” címet.
 A nap fő üzenete mindannyiunk számá-
ra: védjük hatlábú barátainkat!
 Visszajelzések a gyerekektől: „Legjobban 
a rovarsimogató tetszett.” „Több eddig isme-
retlen rovart ismerhettem meg.” „Nagyon 
érdekesek voltak a játékok!” „Fontos, hogy 
megismerjük a rovarokat, hiszen sok hasznuk 
van!” „Rovarok nélkül nem lenne gyümölcs.” 
„Védenünk kell a méheket, hogy legyen méz 
és gyümölcs!” „Ha sok papírt gyűjtünk, ke-
vesebb fát vágnak ki!” „Most kevesebb sze-
metet tudtunk gyűjteni, mint tavaly…”
 Tanulóink a hét zárásaként vetélkedőn 
adhattak számot frissen szerzett tudásukról.
 A természetvédelemre nevelést nem le-
het elég korán kezdeni, erről tanúskodnak 
a visszajelzések, ezért ez a programsorozat 
iskolánk életének szerves része marad a to-
vábbiakban is. Gyömrei Piroska

A Monori Tankerületi Központ megbí-
zásából a zsűri elnöke Hídvégi Gá-
borné és Osztertágné Szeili Mari-

ann lett. Vecsés Város Önkormányzatát Gál 
István, a Vecsési Tankerületet Déri Ágnes 
képviselte. A tanulók magyar és matemati-
ka tantárgyakból versenyeztek, idén is csa-
patversenyben, de minden csapatban min-
den iskola képviseltette magát. A csapatok 
elnevezésénél Bálint Ágnes meseszereplő-
it és síkidomok neveit használtuk. Minden 
résztvevő könyvjutalomban és oklevélben 
is részesült. 

Eredmények magyar tantárgyból
I. helyezett: Kukori csapat. A csapat tagjai: 
Fábián Dániel (Vecsési Andrássy Gy. Ál-
talános Iskola, felkészítője: Kürti Orsolya), 
Mankovics Dorina Virág (Grassalkovich 
A. Német Nemzetiségi Ált. Iskola, felké-
szítője: Feketéné Kovács Viktória), Tordai 
Gréta (Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. 
Iskola, felkészítője: Fekete-Part Gabriel-
la) és Piukovics Eszter (Vecsési Halmi Te-
lepi Általános Iskola, felkészítője: Kordás 
Imola Réka).
 II. helyezett: Frakk csapat. A csapat tag-
jai: Kudrjavcev Áron (Vecsési Andrássy Gy. 
Általános Iskola, felkészítője: Lakos Ág-
nes), Iván-Szilvási Andrea (Grassalkovich 
A. Német Nemzetiségi Ált. Iskola, felkészítő-
je: Drachos Dániel), Gőz Barnabás (Petőfi 
Sándor Római Katolikus Ált. Iskola, felké-
szítője: Bendiákné Szabó Tünde) és Juhász 
Boglárka (Vecsési Halmi Telepi Általános 
Iskola, felkészítője: Kordás Imola Réka).
 III. helyezett: Vízipók csapat. A csapat 
tagjai: Fias Máté (Vecsési Andrássy Gy. Ál-
talános Iskola, felkészítője: Kürti Orsolya), 
Szécsi Dávid (Grassalkovich A. Német Nem-
zetiségi Ált. Iskola, felkészítője: Feketéné 
Kovács Viktória), Denke Barnabás (Petőfi 
Sándor Római Katolikus Ált. Iskola, felké-
szítője: Bendiákné Szabó Tünde) és Deme 
Sára (Vecsési Halmi Telepi Általános Isko-
la, felkészítője: Kordás Imola Réka).

Eredmények matematika tantárgyból 
I. helyezett: Négyzet csapat. A csapat tag-
jai: Dudás Benedek (Vecsési Andrássy Gy. 

Általános Iskola, felkészítője: Lakos Ág-
nes), Rudolf Sára Eszter (Grassalkovich A. 
Német Nemzetiségi Ált. Iskola, felkészítő-
je: Drachos Dániel), Gőz Barnabás (Petőfi 
Sándor Római Katolikus Ált. Iskola, felké-
szítője: Bendiákné Szabó Tünde) és Deme 
Sára (Vecsési Halmi Telepi Általános Isko-
la, felkészítője: Manduk-Faragó Renáta).
 II. helyezett: Kör csapat. A csapat tag-
jai: Kudrjavcev Áron (Vecsési Andrássy Gy. 
Általános Iskola, felkészítője: Lakos Ágnes), 
Zeke Bálint (Grassalkovich A. Német Nem-
zetiségi Ált. Iskola, felkészítője: Feketéné 
Kovács Viktória), Mayer Kinga (Petőfi Sán-
dor Római Katolikus Ált. Iskola, felkészítője: 
Fekete-Part Gabriella) és Juhász Boglárka 
(Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola, fel-
készítője: Manduk-Faragó Renáta)
 III. helyezett: Háromszög csapat. A csa-
pat tagjai: Fias Máté (Vecsési Andrássy Gy. 
Általános Iskola, felkészítője: Kürti Orso-
lya), Balogh Tímea (Grassalkovich A. Né-
met Nemzetiségi Ált. Iskola, felkészítője: Fe-
keténé Kovács Viktória), Denke Barnabás 
(Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Isko-
la, felkészítője: Bendiákné Szabó Tünde) és 
Weidinger Fanni Panna (Vecsési Halmi Te-
lepi Általános Iskola, felkészítője: Manduk-
Faragó Renáta)
 Gratulálunk a helyezetteknek és a felké-
szítő pedagógusoknak!

Rudolf Sára Eszter, Gőz Barnabás 
és Deme Sára, azaz a Négyzet csapat 
nyerte meg a matematika versenyt

A Magyar verseny győztese a Kukori 
csapat lett, azaz Tordai Gréta, Piukovics 
Eszter és Mankovics Dorina Virág

M inden évben méltó módon emlé-
kezünk erről a jeles napról, tra-
dicionálisan a 6. évfolyam ké-

szül ünnepi előadással, melyben idén nem 
csak a vers és a zene kapott szerepet, ha-
nem a tánc is. 
 Március 14-én a 4. órában az alsó tago-
zatos, 5. órában a felső tagozatos diákok te-
kinthették meg a műsorunkat. A Himnuszt 
követően a műsort öt páros tánca, szatmá-
ri verbunkja nyitotta meg. Majd a nap ese-
ményeit elevenítették fel diákjaink verses, 
prózai és zenei betétekkel. 
 Az idei megemlékezés felkészítőinek 
fontos volt, hogy a nézők is aktív része-
sei legyenek a műsornak, a kisebb és na-
gyobb tanulókat is bevonták a programba. 
Az alsóbb osztályoknak a műsort megelő-
zően Petőfi Sándor Nemzeti dal című ver-

sének refrénjét kellett kirakniuk betűkből, 
majd megtanulniuk. Így közel 200 gyer-
mek egyszerre szavalta: „Esküszünk, es-
küszünk, hogy rabok tovább nem leszünk”.
 A felső tagozatosoknak az iskola terüle-
tén QR-kódok formájában rejtettük el Pe-
tőfi Sándor Kemény szél fúj című versé-
nek első nyolc sorát. Az első óra előtt volt 
lehetőségük megtalálni és mobiltelefonja-
ik segítségével beolvasni minden osztály-
nak egy-egy sort, mely később, az előadás 
szerves részeként, egy közös versmondás-
sá alakult. 
 A műsort Csézy Ez az otthonunk című 
dalának alapjára Szőnyi Lili éneke, Kiss 

Konrád János dobkísérete, va-
lamint a 6. évfolyam és az ének-
kar előadása zárta. 
 Táncosaink: Szórádi Eszter–
Balázs Kristóf; Horváth Sza-
bolcs–Lénárt Melánia; Papp 
Nóra–Nagy Marcell; Uhrin Erik-
Császár–Dajka Panna; Ondics 
Gábor György–Fényi Anna 
 A műsorban prózai, verses 
szerepet vállaltak: Aschen-

brenner Barbara, Balázs Kristóf, Berki 
Richárd, Böjte Milán Krisztofer, Czalbert-
Halasi Balázs, Fábián Péter, Gáspár Antó-
nia, Halgass János Tamás, Hoksza Zsombor, 
Horváth Szabolcs, Kató Alexandra, Keresz-
tes Jázmin, Kiss Edina, Kiss Eszter Emma, 
Kocsik Kata, Mester Réka, Moldován Réka, 
Nemesmagasi Gréta, Pénzes Laura, Pethes 
Bianka, Pollák Réka Renáta, Somogyvári 
Ivett, Szántó Vivien, Weiszháb Nóra.
 A dalokat Gyöpösné Gémes Ilona tanár-
nő tanította be, a megemlékezésre a diáko-
kat Horváthné Gyurcsán Erika, Malinkó 
Judit és Simon Gyöngyi tanárnők készítet-
ték fel. Malinkó Judit

Március 15-ei megemlékezés 
az Andrássy iskolában
Iskolánkban kiemelt szerepet 
kap nemzeti kincseink megőr-
zése, múltunk visszaidézése, 
szellemi értékeink megerősítése.

Kedves vendéglátásban volt 
részünk március 28-án a bia-
torbágyi faluházban, ahol 
néhány lelkes diákkal idén is 
részt vettünk az ÉMNÖSZ által 
megrendezett Regionális Német 
Nemzetiségi Énekversenyen.

Petőfis sikerek a bia-
torbágyi német nemzeti-
ségi énekversenyen

M ár januártól szorgalmasan ké-
szültünk. Rengeteg gyakorlást 
igényeltek az énekek, hiszen 

kétszólamú produkcióval lehetett indul-
ni a versenyen. Egy kiscsoportos és egy 
duó előadással neveztünk be. A produk-
ciók remekül sikerültek.
 A kiscsoport tagjai – Korponai Anna, 
Molnár Petra, Németh Réka (6.a), Juhász 
Vanda (6.b), Vass Dániel (7.a) és Cser Zsó-

fia (8.b) – két sváb nyelvű dalt adott elő: 
Awer Haitschi bumbaitschi, Dort drunt an 
der Donau. Pomázi Máté és Vass Dániel 
(7.a) duója a Wenn vom Himmelszelt és 
az Ich bin ein Fischerjunge kezdetű dalo-
kat mutatta be. A szigorú zsűri egy arany 
és egy ezüst minősítéssel jutalmazta a di-
ákok kiemelkedő teljesítményét.
 Gratulálunk, és nagyon büszkék va-
gyunk tehetséges diákjainkra.
 Köszönet illeti iskolánk diákönkormány-
zatát, mert anyagilag támogatta a verseny 
utáni jutalomfagyit.

Osikoviczné Csendesi Mária,
felkészítő tanár

A gyáli Ady Endre Általános Iskolában 
március 6-án rendezték meg az angol- 
német vers- és prózamondó kistérsé-
gi versenyt. Nemes küzdelem volt, igen 
színvonalas produkciókat hallhattunk, 
a petőfis növendékek éremesővel örven-
deztettek meg bennünket!
 Német nyelvből 2. helyezett: Kozma 
Karola 3/b (felkészítő tanár: Nagy Kla-
udia), 5. helyezett: Ongai Dorottya 5/b 
(felkészítő tanár: Kéthelyi Lídia), 4. helye-
zett: Végh Júlia 6/b (felkészítő tanár: Két-
helyi Lídia), 5. helyezett: Illés Máté 7/b 
(Cserné Szabó Anita tanítványa), 6. he-
lyezett: Mihavecz Petra 8/b (felkészítő ta-
nár: Artzné Csatári Mariann).
 Angol nyelv, Kazár Tímea tanítványai: 
1. Kallas Alexandra 3/a, 4. Nyíri –Szabó 
Hanna 4/a, 5. Greff Kendra 3/a. 
 Juhász Mónika tanítványai: 1. Molnár 
Gergő 6/a, 5. Gáspár Enikő 6/a, 6. Szanyi 
Szonja 5/a.
 Köszönjük a felkészítő tanárok mun-
káját. Csak így tovább gyerekek!

Krupa Sándor

Angol-német próza  
és versmondó verseny
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Halmis diákok  
téli táborban

Négy vidám  
nap az Alpokban

Négy arany és egy ezüst

R engeteg játékkal, kéz-
mű ves holmival készül-
tünk a szabadidő hasz-

nos eltöltésére, hiszen nem volt 
hó, ami lehetővé tette volna a 
szabadban a téli játékokat, spor-
tokat. Az első nap a négy kilo-
méterre lévő városban vehettek 
részt egy túrán, akik akartak, 
a táborban maradt gyerekek 
pedig különböző sportos fel-
adatokkal, versenyekkel töl-
tötték az időt.
 Másnap a délelőtt játékkal 
folytatódott, majd ebéd után be-
buszoztunk Mezőkövesdre, ahol 
megtekintettük a Matyó Mú-
zeumot, amely bepillantást en-
gedett a gyerekeknek az ott élt 
emberek mindennapjaiba. Rá-
csodálkoztak arra az ellentétre, 
ami a szegény sorsú matyóság 
életszínvonala és pazar népmű-
vészete között feszült. 
 A tanulságos kiállítás után 
megnéztük a Mezőgazdasági 
Gépparkot és ellátogattunk Fe-
hér Tibor fazekasműhelyébe 
is. Az ott készült tárgyak meg-
ismertették a tanulókkal a Kö-
zép-Tisza vidék fazekas hagyo-
mányait és betekintést adtak az 
edénykészítés munkafolyamata-
iba is. A gyerekek nagy örömére 
a szép tárgyakból vásárolgatni 

  A Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskola először szervezett 
német nyelvű sítábort. 
 Az iskolavezetés és a Vecsé-
si Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával 17 ta-
nuló négy szép napot tölthetett 
Ausztria Stájerország tartomá-
nyában, a meseszép Mariazell 
nevű városkában. Három taná-
runk, illetve egy síoktató gon-
doskodott a szervezésről és az 
érdekes programokról. A cso-
porthoz szülők, testvérek és ba-
rátok is csatlakozhattak.
 Március 15-én a hajnali órák-
ban indultunk, s a kora délutáni 
órákban már az Alpok kies lej-
tőin siklottunk. Az időjárás min-
den arcát megmutatta, hol esőben, 
hol verőfényes napsütésben síel-
tünk és boardoztunk, miközben 
nem csak a sípályán, hanem a né-
met nyelvű beszéd közben is hol 
szárnyaltunk, hol pedig estünk-
keltünk. Síoktatónk szakértelme 
és bátorítása minden kezdő síelőt 
átlendített a kezdeti nehézségeken. 
Az érintettek nagy elszántságról 
és kitartásról tettek tanúbizony-
ságot, és sok-sok nevetés, vidám-
ság kísérte gyakorlásukat. Ennek 
eredményeként hamarosan ők is 
élvezettel síeltek haladó társaikkal 

  Négy arany- és egy ezüstminő-
sítést nyertek a Grassalkovich is-
kola énekesei az ÉMNÖSZ ének-
versenyen 
 Március 28-án Biatorbágyon 
az ÉMNÖSZ regionális ének-
versenyén idén is fantasztiku-
san szerepeltek iskolánk kóru-
sai. Megérte a sok felkészülés 
és a rengeteg precíz gyakorlás!
 A  tájszólásban előadott nép-
dalok kategóriájában felsős kó-
rusunk, a Regenbogen kórus 
arany-, Singende Herzen kó-
rusunk ezüstminősítést nyert. 

együtt, akik rettentő magabiztos-
sággal fedezték fel az alpesi csú-
csok legmeredekebb lejtőit is. 
 A kiadós és választékban gaz-
dag vacsora után esténként vi-
dám német nyelvi játékokkal 
summáztuk a nap eseménye-
it és a hotel pingpongtermében 
vívtunk nagy csatákat. Jókedvű-
en és elégedetten tértünk nyu-
govóra kényelmes szobáinkban, 
melyet a hotel kedves személy-
zete biztosított számunkra. 
 A városka megismerésére is 
sor került, amikor egy tartalmas 
német nyelvű Stadt-Rallyn verse-
nyeztek a gyerekcsapatok. A prog-
ramot egy izgalmas állomás zárta, 
ahol a csapatverseny díjkiosztója 
után a Lindt-gyár boltjában kós-
tolhattunk és vásárolhattunk a fi-
nom csokoládékból. Felejthetetlen 
élményekkel feltöltődve érkeztünk 
vissza, azzal a reménnyel, hogy a 
jövő tanévben újra részt vehetünk 
ezen a nagyszerű programon. 

Eszenyiné Varga Zsuzsanna

Iskolánk évek óta biztosít háromnapos téli tá- 
bort a feltöltődni vágyó gyerekeknek. Az idén kü-
lönlegesen sok tanuló igényelte ezt, 130 iskolás 
és 10 nevelő indult útnak egy hosszú hétvégére 
Mezőkövesdre, az Ifjúsági és Gyermektáborba. 

is lehetett, így ajándékokat tud-
tak venni szüleiknek, testvére-
iknek. 
 A vacsora utáni program kö-
zös játék és vetélkedő volt, ami 
alatt már mindenki izgalommal 
várta az este fénypontját, a bá-
torságpróbát. A tanulóknak egy 
rövid útszakaszon kellett egye-
dül vagy párosával végigmen-
niük a sötétben, miközben ijesz-
tő zajokat hallhattak a környező 
bokrokból. Az ijedséget jól eny-
hítette a közös pótvacsora, a kü-
lönböző feltétű pizzák belakmá-
rozása. Vasárnap, indulás előtt 
még mindenki kapott egy kis tá-
bori ajándékot emlékbe, aminek 
a gyerekek nagyon örültek. 
 A téli tábor elérte célját, nem 
csak kikapcsolódást, szórako-
zást nyújtott a gyerekeknek, ha-
nem megismertette őket a táj jel-
legzetes népi hagyományaival, 
kultúrájával és közben fejlesz-
tette a szociális kompetenciáikat 
is; elsajátították az egymáshoz 
való alkalmazkodást, toleranci-
át, az együttműködés képessé-
gét, stb. 
 Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az oktatási bizottságnak 
az anyagi támogatást, amellyel 
tartalmasabbá tehettük ezt a pár 
napot. Sebők Márta

Duettjeink közül Bruder Lili 
és Fazekas Liza, Viola Bog-
lárka és Csányi Niki  népdal-
kategóriában; Fazekas Fanni 
és Fazekasné Gombár Móni-
ka pedig tájszólásban előadott 
népdalok kategóriában arany- 
minősítést kapott.
 Köszönöm az iskolavezetés 
támogatását és kísérőnk, Török 
Szilvia segítségét is.
 Nagyon boldogok vagyunk 
és reméljük, a következő verse-
nyen is ilyen szép eredmények-
kel térhetünk vissza Vecsésre.

Jövőre, veletek, újra 
ugyanitt!

Fazekasné Gombár  
Mónika, karnagy

Fotó: Török Szilvia

OKTATÁS OKTATÁS

Sikeres európai uniós Erasmus+ projekthét 
a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 

és Kétnyelvű Általános Iskolában
Iskolánk régóta szeretett volna egy olyan cserediákprogramot, amelyben tanulóink német anya-
nyelvű gyermekekkel tudnak kommunikálni, megismerik más országok kultúráit és bepillantást 

nyernek oktatási rendszerükbe. Ez az álom valóra vált, hisz az ausztriai NMS Lavamünd Isko-
lával karöltve megnyertünk egy kétéves Erasmus+ iskolai partnerségi pályázatot, amelyet 

az Európai Unió támogatott. Az első közös projekthétre március 9–14-ig Vecsésen került sor.

A tolerancia elősegítése 
egy fiatal, erős Európá-
ért – Toleranz fördern 

für ein junges, starkes Europa 
című projektünk négy fő pillé-
ren nyugszik. Elsődleges célunk 
az osztrák és magyarországi né-
metek tánc-, zene- és énekhagyo-
mánya közötti hasonlóságok és 
különbségek megismerése. Ezért 
kapott kiemelten fontos szerepet 
Fazekasné Gombár Mónika ve-
zetésével a vecsési német nép-
dalok és néptáncok közös meg-
tanulása, amelyeket a találkozó 
záróakkordjaként március 13-án 
iskolánk aulájában mutattunk be 
diákjainknak és a cserediákokat fogadó szü-
lőknek. A záró rendezvényen Szlahó Csa-
ba, Vecsés város polgármestere németül 
köszöntötte a vendégeket és további sike-
res együttműködést kívánt a két iskolának. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy rendez-
vényünkön a Landesrat elnöke és Taksony 
város polgármestere, Kreis László harmo-
nikán kísérte osztrák-magyar kis kórusun-
kat. A szoros programrend szerint csak igen 
kevés időnk volt a vecsési énekek és táncok 
megtanulására, így még jobban örültünk a 
hangos vastapsnak. Köszönet Gombosné 
Simon Amandának és Zehetmayer Adrien-
nek, akik a táncok betanításában segítettek.
 Diákcserénk másik fontos alappillé-
re, hogy megismertessük a diákokkal a 
két ország történelmi és kulturális neve-
zetességeit, hagyományait. Vasárnap ellá-
togattunk Máriabesnyőre, ahol megtekin-
tettük a vecsésiek régi zarándokhelyét, a 
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazili-
kát, ahová még Sissy királyné is gyakran el-
látogatott lovas hintóján. Ezután Gödöllőre 
vitt utunk, ahol a gödöllői kastély pompá-
san és korhűen berendezett szobáiban egy 
érdekes német nyelvű idegenvezetéssel sok 
újdonságot és titkot tudhattunk meg isko-
lánk névadójáról, Grassalkovich Antalról 
és a habsburg uralkodók családjairól. Ez a 

program nagyon tetszett az osztrák diákok-
nak is, hisz ők most egy másik aspektusból 
hallották közös történelmünk fontos esemé-
nyeit. Őrbottyánban, Magyarország egyet-
len harangöntödéjében Gombos Miklós me-
sélt nekünk a harangok történetéről, majd 
megnézhettük a hat hónapig tartó harang-
készítés fontos fázisait és felcsendültek egy 
mesés harangjáték harangjai is. Vecsést egy 
stadtrally feladatain keresztül ismerték meg 
vendégeink. Csereprogramunk záró kultu-
rális része pedig Hanti Mirtill tanárnő ve-
zetésével egy budapesti városnézés volt.
 Hétfőn iskolánk igazgató asszonya, Sárdi 
Krisztina köszöntötte lavamündi vendége-
inket, majd Silvia Urban, osztrák projekt-
vezető köszöntője után a vendégek egy rö-
vid kisfilmben mutatták be az iskolájukat 
a vecsési közönségnek. Hétfőn és kedden 
a kulináris élvezeteké volt a főszerep, hisz 
a vecsési gasztronómiai hagyományok be-
mutatása projektünk harmadik fontos részét 
képezik. Gombár József vezetésével oszt-
rák vendégeink is kipróbálhatták, hogyan 
kell ízletes vecsési töltött káposztát készíte-
ni, mindenki több gombócot is begöngyölt 
a savanyú káposzta leveleibe. Amíg a híres 
vecsési finomság megfőtt, addig a gyerekek 
egy nagy fehér vászontablót festettek prog-
ramjaink helyszíneiről. Kedden pedig Petz 

Márton vendégei lehettünk, aki 
vendégházában a rétes nyújtását, 
töltését és sütését is bemutatta. 
Végül fenséges kóstolót is kap-
tunk, amelyet egy vecsési német 
népdallal és egy karintiai nép-
dallal hálált meg közös kis kó-
rusunk.
 Német nemzetiségi iskola-
ként fontos számunkra, hogy 
tanulóink nyelvismerete szé-
leskörű legyen. Ezért vendé-
geinkkel elkészítettünk egy né-
met-osztrák szótárat lapbook 
formájában, ahol a két ország 
nyelvi különbségeire fókuszál-
tunk Silvia Urban, Michaela 

Stocker, Andrea Hassler, valamint Virrasz-
tó Gyöngyike, Fazekasné Gombár Móni-
ka és Hanti Mirtill tanárnők segítségével. 
Emellett egy német-magyar jövevénysza-
vakból álló szószedetet is összeállítottunk, 
amelyhez Konda Orsolya tanárnő német 
óráján tett hospitálásunk is nagy segítsé-
günkre volt. A projekthét minden napjáról 
készített fényképeket Hanti Mirtill, eze-
ket egy folyamatosan bővülő fotókiállí-
tásban nézhették meg a tanulók a főbejá-
ratnál. A nyelvismeretek fejlesztését és az 
IKT-eszközök tanításban való felhasználá-
sát segíti elő az eTwinning programm, az 
az új internetes felület, amelyet Erasmus+ 
projektünk honlapjaként használhatnak a 
tanárok és a diákok egyaránt.
 Sok új élménnyel és tudással gazdagod-
va fejeztük be első közös projekthetünket 
az NMS Lavamünd iskolával. Köszönet 
minden kollegának, aki segítette munkán-
kat ezen a héten és minden kedves szülőnek, 
aki vállalta, hogy ezekben a napokban ven-
dégül lát egy osztrák diákot az otthonában. 
Májusban mi utazunk majd Lavamündbe 
és már alig várjuk, hogy megismerhessük 
a karintiaiak zenei, történelmi és gasztro-
nómiai hagyományait!

Fazekasné Gombár Mónika, projektvezető
Fotó: Hanti Mirtill

Az Erasmus-projekt résztvevői az iskola bejáratánál
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Bálint Ágnes Kulturális Központ
Ezúttal a BÁKK és a hozzátartozó csopor-
tok, valamint a városi könyvtár életével 
foglalkozunk. 
 Az Iskola utcában 1927-ben avatták fel 
a Kultúrpalotát. Ez a negyven helyiséges 
épület 1944 végén a bombázások követ-
keztében megsemmisült. 
 Háború után született meg az az MDP-
utasítás, hogy a hiányzó közintézmények lé-
tesítését kisajátított ingatlanokból kell meg-
oldani. Így született meg a Téhöly-család 
elvett vendéglőjének egy részéből – a mai 
Károly utca–Telepi út sarkán – egy átalakí-
tás után a József Attila Művelődési Ház. 
 A közművelődésben jártasak azonban 
jól tudták, hogy ez az intézmény felépíté-
sében, elhelyezkedésében nem alkalmas 
egy nagy település kulturális igényeinek ki-
elégítésére. A JAM Ház lehetőségei beszű-
kítették a közösségi igényeket és korlátoz-
ták a minőségi kulturális élet kialakulását. 
A városközponti projekttel megvalósulha-

tott, hogy egy létesítményben kapjon he-
lyet minden olyan intézmény és szervezet, 
akik a közművelődés és művészet terüle-
tén szerepet vállaltak a városban. 

A kor elvárásainak minden tekintetben 
megfelelő épületet adtak át 2013-ban
A kulturális központban mintegy 2 800 m2 

területen a művelődési ház, a könyvtárintéz-
mények kaptak helyiségeket, létrejött egy 
nagy színházterem 270 főt befogadó mo-
bil lelátóval, próbatermek, kiállítóhelységek, 
játszóház, üzletek és a közösséget kiszolgáló 
étterem. Az épület az energiaellátás szem-
pontjából is különleges, mert geotermikus 
kútból hőszivattyúk segítségével biztosít-
ják a padló és fal fűtését és hűtését. A 2013. 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ nép-
szerűségét hűen tükrözik a statiszti-
kai adatok. Az elmúlt két évben több 
mint 210 ezer látogatója volt az intéz-
ménynek, ami azért is megsüvegelen-
dő, mert a főváros közelsége ellenére 
sikerült ennyi látogatót bevonzani az in-
tézménybe. A színházi előadásokat, az 
ismeretterjesztő programokat és a klub-
koncerteket egyaránt nagy érdeklődés 
övezi, és a vecsési, illetve a környékbe-
li települések lakóin túl még budapestiek 
is rendszeres vendégei az intézménynek.

AZ EGÉSZ TÉRSÉGBEN 
NÉPSZERŰ A BÁKK

VECSÉS   FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

A KULTÚRA TÜKRÉBEN
Vecsés fejlődését bemutató sorozatunk első részében a közigaz-
gatás változásának elmúlt másfél évtizedét mutattuk be. A soron 
következő részben a város kulturális intézményeinek fejlődéséről 
szeretnénk szólni, amely nem csak a helyi civil szervezetek és a 
kultúrára éhes vecsési polgárok előtt nyitott új lehetőségeket, 
hanem a térség kulturális életére is jelentős hatással van. 

májusában átadott teljes projekt építéssel 
és berendezésekkel, színház-technológiával 
együtt 1 milliárd 163 millió 294 ezer 205 Ft 
volt, amelyből az önkormányzat 470 millió 
Ft-tal vette ki a részét. A kulturális központ-
ban fellépők és a látogatóközönség ingye-
nesen parkolhat a megújult 8 500 m2-es Piac 
téren, amely számtalan rendezvénynek és 
eseménynek is helyet ad. 
 A BÁKK megépítése tehát nagy adóssá-
got törlesztett: 2013. május 24-én mondhat-
ta el Vecsés város polgársága, hogy 69 év 
után újra van kulturális központja! Az épü-
letben rangjához méltó körülményeket ka-
pott a Róder Imre Városi Könyvtár is.

Ilyen volt:  a BÁKK helyén állt  
a Brunszvik óvoda 

Szlahó Csaba polgármester,  
Kövér László, az Országgyűlés elnöke  
és Kis Tóth János, a BÁKK igazgatója  
a központ átadóünnepségén

2013 májusában adták át a Bálint Ágnes Kulturális Központot.  
A teljes projekt összköltsége meghaladta az 1,1 milliárd forintot

A József Attila Művelődési Ház  
lehetőségei korlátozták a minőségi,  
sokszínű kulturális élet kialakulását

  A TeSzedd! országos szemét-
szedő akcióhoz csatlakozva kö-
zel 1200 fő szedte a szemetet 6 
napon át Vecsésen. Az önkén-
tes megmozduláson három ve-
csési általános iskola – az And-
rássy iskola, a Halmy iskola és 
a Petőfi iskola diákjai és taná-
rai, valamint az önkormányzat, 
a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont és az ebm-papst Hungary 
Kft. dolgozói, vecsési sporto-
lók, családok és baráti társasá-
gok, valamint a Kispatak Ter-
mészetvédő Egyesület tagjai 
vettek részt. 
 Összesen mintegy 15 tonna 
szemét gyűlt össze, megtelt két 
12 köbméteres, három 5 köbmé-
teres és egy 4 négy köbméte-
res konténer. Az akciót Korjher 

  Már sokadik alkalommal ren-
deztük meg tavaszi szemétgyűjtő 
akciónkat. Évről évre magunkért 
és egy szebb, élhetőbb környe-
zetért fogunk össze. 
 Idén első alkalommal csatla-
koztunk az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM) 
által meghirdetett országos kam-
pányhoz, az Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért akcióhoz, 
melyre március 18–24. között 
a Fenntarthatósági Témahéten 
került sor. Az ITM biztosította 
ingyenesen a szemétszedéshez 
szükséges gumikesztyűt, zsá-
kot, és az összegyűjtött szeme-
tet is elszállíttatta. 
 Március 21-én délelőtt 450 
diák járta az Erzsébet teret és a 
környező utcákat, s egy kelle-
mes tavaszi séta keretében – az 
időjárás is a kegyeibe fogadott –  
gyűjtötte össze az illegálisan el-

TeSzedd!  
az Andrássyban

15 tonna szeme-
tet szedtek össze  
az önkéntesek

dobált szemetet. Az Andrássy-te-
lep térképe alapján minden osz-
tály kapott egy utcarészt, melyet 
megtisztított.
 Évek óta kiváló az iskolánk 
kapcsolata a vecsési hulladék- 
kommandó csapattal. Krojher 
Gabriella és kollegái közremű-
ködtek az akció sikeres lebonyo-
lításában. A fenntartható nevelés 
egyik fontos eleme a környezet-
tudatos gondolkodásmód, mely-
be a hulladékcsökkentés is be-
letartozik, akár úgy is, hogy mi 
szedjük össze a szemetet, és ta-
lán eljutunk oda, hogy egyre ke-
vesebben szemetelnek majd.
 Köszönjük az akcióban részt 
vett pedagógusok, diákok és köz-
reműködők munkáját.

Csorba Lászlóné,
pedagógus-koordinátor

Képek: Vecsési Andrássy Gyula  
Általános Iskola

Gabriella koordinálta és bonyo-
lította le a Városgondnok Kft.-
vel együttműködve. 
 Vecsés kiemelkedett az or-
szágos akció sikeres lebonyolí-
tásában, mert itt rögtön beszál-
lításra került az összeszedett 
hulladék. Ennek megvalósí-
tása Petrus Balázsnak, Nagy 
Róbertnek és Gyenis Károly-
nak köszönhető. 
 Köszönet mindenkinek, hogy 
megtisztították a vecsési hely-
színeket a nagy mennyiségű 
szeméttől! Bízunk benne, hogy 
az önkéntesek munkáját meg-
becsülik a városban élők, és 
vigyáznak az utcák és a köz-
területek tisztaságára. 

VT info, Fotó: Kispatak  
Természetvédő Egyesület

A szemétszedők egy csoportja

Vecsési önkéntesek a TeSzedd! szemétgyűjtő akción

Sok szeméttől szabadították meg a diákok az Andrássy-telepet

KÖNYVBEMUTATÓ
Március 2-án a Deb-
receni Nagyerdő-
ért Egyesület 
könyvbemu-
tatóján jár-
tam, ahol azt 
a kiadványt 
promotálták, 
amelyben az 
én tavalyi győz-
tes versem is meg-
jelent. Óriási megtisztel-
tetés ért, amikor Marincsák 
Ibolya, az egyesület veze-
tője felkért, hogy olvassam 
fel a versemet. A rendkí-
vül színvonalas eseményen 
nagyszerű volt megismer-

ni alkotótársaimat, 
beszélgetni ve-

lük pedig ins-
piráló élmény 
volt. Megis-
merkedhet-
tem a zsűri-
tagokkal, és 

elismert köl-
tővel is találkoz-

hattam. 
 Sokat segített a felké-

szülésben és a részvételben 
a családom, tanáraim és kor-
társaim támogatása. Köszö-
nöm mindannyiuknak. 

Fagyal Nikoletta 10. c 
Fotó: Krupa Sándor

KÖRNYEZET
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Országosan elismert előadók  
a Kulturális Központ színpadán

Quimby-koncert a BÁKK-ban

PerifériArt Képzőművészeti Stúdió
PerifériArt Képzőművészeti Stúdió 1997-ben 
alakult. A csoport alapítója Görög Béla fes-
tőművész. A stúdión belül az alkotók saját 
elképzeléseik és tehetségük szerint alkot-
nak. Hosszú évek óta januárban kiállításon 
mutatják be új alkotásaikat.

Concerto Harmónia
A Concerto Harmónia 2000 őszén alakult, 
meg négyszólamú kórusként, Bimbóné 
Hersch Krisztina vezetésével. Az eltelt évek-
ben többször volt karnagyváltás: Bimbóné 
Hersch Krisztina (több alkalommal), Fancsa-
li Emőke, Pálmainé Pápay Márta, Kresznerits 
Ádám és jelenleg Gulyás Gergely, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem hallgatója a 
karnagyuk. A kórussal az Éneklő Magyaror-
szág, az Énekkarok Országos Minősítő hang-
versenyén két alkalommal, 2003-ban és 
2006-ban arany fokozatú minősítést értek el.

Kisspista Színház
A vecsési Kisspista Színház 2004-ben alakult 
a Művelődési Ház keretein belül, annak inf-
rastruktúráját felhasználva igyekeztek meg-
felelni a kultúra, ezen belül a színpadi játék 
elvárásainak. Megalakulásuk óta 30 bemu-
tatót és 120 előadást tartottak. Volt ebben 
„nagy” produkció: Elvarázsolt egérkisasszony 
(két változatban), Don Juan, Tin és Puttó Li-
potban, Hajléktalan musical, A nagy viszály 
(részbemutató: Élektra, Iphigeneia), A hazug. 
 A Futrinkától a Bakterházig című műso-
ruk egész estet betöltő magyar kultúra napi 
előadás volt vecsési szerzőktől vecsési elő-
adókkal.
 Repertoárjukon mesejáték, vásári komé-
dia és önálló előadói estek vannak. Játsza-
nak óvodástól felnőttig, és játszik benne 
kisiskolástól középiskolásokon át felnőttig, 
több generáció.
 A 15 éves jubileum kapcsán beigazolódni 
látszik Varsa Mátyás alapító-színész és ren-
dező jóslata: „Be fogjuk bizonyítani, hogy 
van lokális kultúra.”

A Bálint Ágnes Kulturális Központ felépülésével minőségi változás állt be 
a helyi kulturális szervezetek és egyesületek életében. A ház vezetése célul 
tűzte ki, hogy ezekkel a társaságokkal karöltve olyan programokat adjon 
a közönségnek, amelyek értékes kultúrát közvetítenek. A következő 
kulturális körök a ház kulturális életének meghatározó helyi szereplői. 

A Kulturális Központ vezetése a megnyitása óta eltelt idő alatt 
kialakította az intézmény profilját. A programok sorából ki kell 
emelni a Játékszín és a Gergely Theater színdarabjait, a Duma-
színház vidám produkcióit, a koncerteket, a gyermekműsorokat, 
a pódium- és újabban, az ismeretterjesztő előadásokat.

A Bálint Ágnes Kulturális Központ 2014-
ben minisztériumi elismerésben része-
sült. Az intézmény a magyar kultúra 
napján megkapta a Minősített Közmű-
velődési Intézmény Címet. Kis-Tóth Já-
nos így nyilatkozott az elismerésről a 
Vecsési Tájékoztatónak: ez a díj a szak-
mának és a közönségnek egyaránt szól. 
A szakma felé azt mutatja meg, hogy 
ebben a házban a minőségi munka ki-
terjed az iratkezelésre, az ügyfélkezelés-
re és a kollégákkal való kapcsolatra is. 
A látogatóinknak pedig azt üzeni, hogy 
az intézmény képvisel egyfajta minősé-
get, amiben meg lehet bízni. Aki ide be-
tér, biztos lehet abban, hogy az a kon-
cert vagy színházi előadás, amit látni 
fog, minőséget, értéket képvisel.

MINŐSÍTETT KÖZMŰ-
VELŐDÉSI INTÉZMÉNY

A helyi kulturális szervezetek,
egyesületek számára is jobb  
körülményeket teremtett a BÁKK

Fehér Rózsa Színjátszó Csoport
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész asz-
szony ötlete és kezdeményezése nyomán 
2017. szeptember 18-án életre kelt a város-
ban egy új amatőr művészeti közösség, a 
Fehér Rózsa Színjátszó Csoport. A csoport 
egyediségét az adja, hogy tagjai a legvál-
tozatosabb korosztályból kerülnek ki, a 10 
évestől az ötvenesekig. A csoport előadá-
sait a Bálint Ágnes Kulturális Központban 
láthatja az érdeklődő közönség.  
 

Részlet a Fehér Rózsa Színjátszó Csoport 
Barátság mindenáron című előadásából

Jelenet a Kisspista Színház Futrinkától a 
bakterházig című egész estés műsorából.
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F alai között végre méltó módon le-
hetett megünnepelni évente a ma-
gyar kultúra napját. ExperiDance 

Táncegyüttes (Ezer egyév, táncjáték), Sziget 
Színház (Honfoglalás – rockopera), Kisspista 
Színház (A Futrinkától a Bakterházig – szín-
padi játék), Magyar Állami Népi Együttes 
(Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen 
és túl, táncszvit), Sebő-együttes (Sebő70, 
koncert), WATT Társulat (700 év egy szív-
dobbanás, zenés-táncos történelmi darab).
 Az utóbbi években a magyar kultúra nap-
ja alkalmából már programsorozatot kínál-
tak: kiállítások, könyvbemutatók, színházi 
előadások, stb. formájában.

Városi programok, bálok
Kétségkívül legnagyobb rendezvényük a 
Bálint Ágnes Mesefesztivál, melyet május 
utolsó hétvégéjén, kétnapos rendezvény-
folyam keretében, gazdag programkínálat-
tal rendeznek meg.

 Nagyobb városi rendezvények társzer-
vezői a BÁKK munkatársai. Ilyen a decem-
beri Mindenki karácsonya, vagy a 2018 jú-
niusában megrendezett Vecsés 700 éves 
című többórás kulturális program.

 Megnyitása óta itt lelt otthonra a Városi 
bál, a Svábbál és az Erdélyi bál. Illusztris kör-
nyezete alkalmas esküvők megszervezésé-
re, és ezt nagyon sokan igénybe is veszik.
 Sok vendéget vonz a Mazsola Játszóház, 
a vendégek pedig a Fütte Étteremben csil-
lapíthatják éhségüket.

A város egyik fontos kulturális  
helyszíne a szabadtéri színpad
A Jókai utca 8. szám alatti ingatlanon 1955-
ben a lelkes helyi színjátszók – minimá-
lis anyagi támogatás mellett – három hó-
nap alatt elkészítették a színpadot, a közel 
nyolcszáz főt befogadó nézőteret és kiépí-
tették a villanyhálózatot a színházi előadás 
számára. A Hrachovina–Fekete–Kiss rende-
zőhármas 1955. július 9-én, Kálmán Imre 
Csárdáskirálynő című 3 felvonásos nagy-
operettjének bemutatásával avatta fel a 
szabadtéri színpadot. 
 A szabadtéri reneszánsza a ’70-es évek 
közepéig tartott, utána 1999-ig nem tör-
tént fejlesztés, felújítás rajta. A lelakott és 
elhanyagolt létesítmény Kortye Vilmos és 
id. Kiss Tóth János áldásos tevékenységé-
nek – és a támogatók széles körének – kö-
szönhetően teljesen megújult. Ekkor került 
a létesítmény a JAM Ház üzemeltetésébe. 
 A WATT Társulat két egymást követő es-
tén itt mutatta be a Fal nem épül ember 
nélkül című rockoperát. 
 A BÁKK megnyitása óta használata csök-
kent, elsősorban koncerteknek ad helyszínt 
nyári estéken.

Zorán, Koncz Zsuzsa, Charlie, Ismerős 
Arcok, Quimby, Tankcsapda, Gergely Ró-
bert, Perjés János, Détár Enikő, Csányi 
Sándor, Hajdú Steve, Magyar Attila, Pin-
tér Tibor, Drábik János, Grandpierre Atti-
la, Paulinyi Tamás és még sokan mások, 
akiket a szűkösen rendelkezésre álló hely 
miatt nem tudunk felsorolni. 

Legalább egyszer  
jártak már a BÁKK-ban
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A Fütte Bistroban kulturált körülmények kö-
zött csillapíthatják éhségüket a vendégek
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Zsúfolt tömeg előtt mutatták be  
a szabadtéri színpadon a Fal nem  
épül ember nélkül című rockoperát

Bálint Ágnes Mesefesztivál
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A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

P edig 1994-ben némileg még javult is 
a helyzetük a korábbiakhoz képest. 
Ekkor az ifjúsági könyvtár a Károly 

utca–Magyar utca sarkán kapott elhelye-
zést, így alkalmassá vált iskolai csoportok 
fogadására, könyvtári irodalomórák, író-
olvasó találkozók lebonyolítására. A fel-
nőtt könyvtár a Ferroelektrika Szövetkezet 
(Magdolna utca felőli) épületébe költözött, 
ahol több különálló helyiség állt az olva-
sók rendelkezésére. 
 A BÁKK átadása után mindkét könyvtár 
megszűnt, és végre méltó helyre költöz-
hetett a Róder Imre Városi Könyvtár.

Programok a könyvtárban
A tágas könyvtári helyiségeknek köszön-
hetően akár 80 néző is elfér egy-egy prog-
ramon. Havi rendszerességgel jelentkezik 
ismeretterjesztő előadássorozatuk ter-
mészettudományi, földrajzi, történelmi 
tematikát követve. Így bővülhettek az is-
meretek a csillagászat, a világjárás szép-
ségei és a Hunyadiak kora tárgykörében. 
Könyvbemutatók és író-olvasó találkozók 
(Nyáry Krisztián, Nyulász Péter, Nemere Ist-
ván, Darvasi László) során a szerzők mun-
kásságával ismerkedhettek meg a látoga-
tók. Izgalmas irodalmi élmény volt Földes 
Hobó László József Attila- és Varsa Mátyás 
Petőfi- előadói estje.
 Az I. világháború kitörésének 100. évfor-
dulója alkalmából 2014-ben a Vecsésiek az 
I. világháborúban című kiállítás megren-
dezését a Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatta.
 2015-től itt gyűjtik a Települési Értéktár 
szellemi anyagát. Mára 30 körüli a helyi ér-
tékek száma.
 A könyvtár közösségépítő helyszín-
ként is jól működik. Állandó programok 

között szerepelnek a Ringató foglalkozá-
sok, kézműves és horgoló klubok, irodal-
mi körök.

Közel 50 ezer kötetből  
válogathatnak az olvasók
A könyvtár számítástechnikailag a legmo-
dernebb eszközökkel rendelkezik, így igen 
gazdag a digitalizált művek listája. Példá-
ul a Vecsési Tájékoztató vagy a Vecsési Ka-
lendárium – egyéb kiadványok és könyvek 
mellett – az első megjelenéstől kezdődő-
en olvashatók az intézmény honlapján.
 A vecsési lakosoktól összegyűjtött anyag 
a könyvtár helytörténeti gyűjteményét gaz-
dagítja. Az iskolák, óvodák rendszeres láto-
gatói a könyvtárnak, kisebbeknek meseol-
vasás, játékos feladatok, nagyobbaknak a 
könyvtár használatát népszerűsítik.
 Könyvtár 600 négyzetméteres terüle-
tén – a régi könyvárnak 240 négyzetmé-
teren kellett elférnie – közel 50 ezer kö-
tetből, folyóiratokból, DVD-filmekből és 
han goskönyvekből a helyszínen vagy on-
line katalógusból válogathatnak az olvas-
ni vágyók. Az elmúlt években a könyvállo-

mány minőségileg is 
cserélődött, bővült. 
A Károly utcai volt 
Gyermekkönyvtár 
civil szervezetek kö-
zösségi életének és 
alkalmi rendezvé-
nyek színhelye lett. 
A Telepi úti, volt fel-
nőtt könyvtár az ön-
kormányzat tulaj-
dona maradt.
 Vecsés Város Ön-
kormányzata éves 
szinten közel 29 mil-
lió forint támoga-
tással járul hozzá a 
könyvtár működé-
séhez.  VT-összeállítás

A falu könyvtárát a BÁKK meg-
nyitásáig a mostoha és méltatlan 
körülmények sora jellemezte.

Horgolókör foglalkozása a könyvtárban

A könyvtár régi épülete

Ifjúsági- és gyermekkönyvtár régi épülete

Róder Imre Olvasókör, G. Ferenczy Han-
na Irodalmi Kör, Mozi Klub, Horgoló 
Klub, Teázó Könyvklub, Ne-felejts Nyug-
díjas Klub.

A könyvtárhoz köthető 
civil szerveződések

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör

Gyermekkönyvtár  
napjainkban

A vecsési vers- és prózamondó ver-
seny története egészen 1991-ig 
nyúlik vissza, azóta minden év-

ben megrendezték. A kezdetekkor a helyi 
Fidesz volt a szervező, a rendezést 1995-
ben adták át az önkormányzatnak. Több 
éven át az általános iskolák diákjai indultak 
a versenyen, később a gimnázium is csat-
lakozott, majd a város határain túllépve a 
monori gimnázium diákjait is meghívták a 
szervezők. Így történt ez most is, a Halmi 
Telepi Általános Iskola, az Andrássy Gyu-
la Általános Iskola, a Petőfi Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 
a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola diákjai mel-
lett a monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázium tanulói is 
megmérettették magukat.
 A diákok tudását, képességeit négytagú 
zsűri bírálta, az elnök Posta Victor, a Ma-
dách Színház színművésze volt. A zsűri 
tagjai voltak: Vadászi Istvánné, a Róder 
Imre Városi Könyvtár vezetője, Nagy Gyu-

la, a Bálint Ágnes Kulturális Központ kul-
turális menedzsere és Szénási Sándor Ist-
ván, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör 
vezetője. 
 (A vers- és prózamondó verseny résztve-
vőinek teljes névsorát elolvashatja a www.
vecsesitajekoztato.hu oldalon.) 

1-2. évfolyam
VERS
1. helyezett, kupa: Haluska Dalma, Petőfi 
Sándor Római Katolikus Általános Iskola
Kányádi Sándor: Az okos kos

PRÓZA
1. helyezett, kupa: Farkas Hédi, Petőfi 
Sándor Római Katolikus Általános Iskola
Nógrádi Gábor: Denevér

3-4. évfolyam 
VERS
1. helyezett: Rajczi Attila,  
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
Papp Róbert: Állatbíróság előtt

PRÓZA
1. helyezett: Jancski Boróka, 
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
Mese a falánk tyúkocskáról (népemse) 

5-6. évfolyam
VERS
1. helyezett, kupa: Végh Júlia, Petőfi Sán-
dor Római Katolikus Általános Iskola
József Attila: Keserű nekifohászkodás 

PRÓZA
1. helyezett: Jancski Zétény, 
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
Janikovszky Éva: Tükör előtt

7-8. évfolyam
VERS
1. helyezett: Szép Dóra, Petőfi Sándor 
Római Katolikus Általános Iskola
Arany János: Tetemrehívás

PRÓZA
1. helyezett, kupa: Preg Dorina, 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
Karinthy Frigyes: Influenza

Gimnazisták
1. helyezett, kupa: Hegyi Fanni, 
József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakgimnázium
Márai Sándor: Halotti beszéd VN

Városi vers-  
és prózamondó verseny

Az elmúlt évek hagyományait követve idén is a köl-
tészet napjához közel eső hétvégén rendezte meg az 
önkormányzat a Bálint Ágnes Kulturális Központban 
a városi vers- és prózamondó verseny döntőjét. 
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Hirdetés

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is 
rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

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

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu





26 2019. április 2019. április  27Tájékoztató Tájékoztató

A mikor 2013-ban két lelkes zene-
iskolai tanár – Láng Zsolt és Rai-
ner- M. László – belekezdett egy 

házi verseny szervezésébe, nyilván nem 
gondolták-gondoltuk, hogy regionális ver-
seny lesz a kis zeneiskolai megmérettetés-
ből. A kezdetben saját, majd „meghívásos” 
verseny évről évre több rezest vonzott Ve-
csésre. A mieink mellett először Fótról, ké-
sőbb Soroksárról, Pécelről és Újpestről ér-
keztek ifjú versenyzők.
 2017-ben már igencsak szűknek bizonyult 
a JAM-ház, hiszen 29 versenyző (9 zeneis-
kola) mérte össze tudását a háromtagú zsű-
ri előtt, nekik kellett öltözőt, próbahelyisé-
get biztosítani. A 2019-re kiírt VII. Vecsés 
Rézfúvós Kupa már egyértelműen regioná-
lis versenynek számít, Budapestről a buda-
foki Nádasdy, a Weiner, az I. kerületi Farkas 
Ferenc, és az újpesti Erkel Gyula zeneiskola 
delegált versenyzőket, valamint a környék-
ről (Üllő, Gyál, Pécel) és távolabbról (Tisza-
füred, Törökszentmiklós, Jászberény, Kun-
szentmárton, Cegléd, Szolnok) szintén szép 
számban jöttek az ifjú rézfúvósok.
 Nyolc kupát osztott ki a zsűri, és a lényeg: 
arany-ezüst-bronz minősítések születtek.  

A három tagú zsűrinek rendkívül nehéz fel-
adata volt, hiszen trombitásból volt a leg-
több, de a mélyrézfúvósokkal is össze kel-
lett mérni a teljesítményeket.
 Pontos mérleg szerint 13 zeneiskolából, 
37 versenyző, 7 évestől 13 évesig.
 Korcsoportonként 1 kupát lehetett adni, 
és volt két különdíj. A versenyzők semmi-
képpen nem távoztak üres kézzel, mivel a 
vecsési CIB-bank fiókvezetőjének – Bara-
básné Varga Ildikónak, valamint a vecsési 
önkormányzatnak köszönhetően az ifjú ze-
nészek kisebb ajándékcsomagot kaptak.
 Kupagyőztes lett Vecsésről Süli Marcell 
és Rózsahegyi Lukács. Utóbbi a Vecsési Ha-
gyományőrző Zeneegyesület – Musikverein 
Wetschesch különdíját vehette át. Mindket-
ten Láng Zsolt növendékei, gratulálunk!
 Kuna Lajos zsűrielnök rézfúvós tanár 
szaktanácsadó: – Megemlíteném az ilyen 
események pedagógiai jelentőségét! Mind 
a növendék, mind a tanár számára ugyan-
olyan fontos egy verseny. Jó volt a színvo-
nal, hallhattunk szinte professzionális pro-
dukciókat, ezen kívül kiemelném a nagy 
résztvevői létszámot.
 Fazekas József, a VHZ-különdíj adomá-
nyozója: nagy örömöt jelentett, hogy mi is 
hozzájárulhattunk a versenyhez. Elmond-
tam a különdíj átadásakor, hogy remélhe-
tőleg a vecsési résztvevők közül minél töb-
bet – talán nem is sokára – viszontláthatunk 
a felnőtt fúvószenekarban. Az utánpótlás-
nevelésben nagyszerű dolog egy ilyen ver-
seny megszervezése, lebonyolítása.

Rainer-Micsinyei László,  
intézményvezető Vecsési Zenei AMI

Rézfúvós verseny  
az utánpótlásért
Hetedik alkalommal rendezték 
meg a Vecsés Rézfúvós Kupát. 

A VII. Vecsés Rézfúvós Kupa nyertesei

KULTÚRA

Német Nemzetiségi 
Óvodatalálkozó

Egy nap a Vecsési 
Mosolyország Óvodában

Róder Imre  
Városi Könyvtár 
PROGRAMJAI

SOKARCÚ KULTÚRA-SOROZAT
Május 9. 17 óra  
Dr. Erdélyi Zsolt Az utolsó vörös her-
ceg birodalma címen Észak-Koreáról 
tart előadást. Képet alkothatunk Kim 
Dzsong Un által vezetett ország rendkí-
vüli helyzetéről. Szó lesz arról, hogyan 
lehet bejutni, illetve milyen feltételek-
kel lehet bent tartózkodni? Mit lehet 
tudnia Kim-dinasztia 70 éves uralko-
dásáról? Észak- és Dél-Korea viszonya 
napjainkban.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Május 10. 15 óra 
Szalai Kornél középiskolai tanár tart 
előadást a madárvédelemről, madár-
gyűrűzésről.

G. FERECNZY HANNA EMLÉKEST, 
Május 10. 18 óra
A műsort a G. F. H. Irodalmi kör szol-
gáltatja.

MOZIKLUB
Május 16. 17 óra
Kincsem (magyar romantikus kaland-
film)

„GYERE VELEM!”
Május 17. 18 óra 
Sallay Gyula önálló szerzői estje. „Egy-
ügyű vagyok,/ügyem az élet,/erről írok, 
beszélek.” (Sallay)

TISZÁTÓL A DUNÁIG 
Május 27. 18 óra
Varsa Mátyás önálló irodalmi estje.

KÖNYVTÁRI NYELVKLUBOK
Angol baba-mama klubunkat pénte-
kenként 10 órától tartjuk, 3 éves kor 
alatti gyerekeknek. Vidám angol nyelvű 
versikékkel, dalokkal ismerkedhetnek a 
kicsik a nyelvvel, szüleik társaságában.
 16 éven felülieknek az angol beszél-
gető klub havi alkalommal jelentkezik. 
Legközelebb április 26-án 16–17.30-ig
 Német beszélgető klubunk kéthe-
tente keddi napokon 15–16 óra között 
2-4. osztályosoknak, 16–17 óráig 1. osz-
tályosoknak szól. Német nyelvi alapis-
mereteket, helyesírást, kommunikációs 
készséget fejlesztenek képzett nyelv-
tanáraink. 
 www.vecsesikonyvtar.hu

  Április 7-én, vasárnap 15 órai kezdettel 
rendezte meg óvodánk immáron 19. alka-
lommal a Német Nemzetiségi Óvodatalálko-
zóját a Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Iskola aulájában.
 Ez a kellemes délután minden évben azzal 
a céllal jön létre, hogy a környező települé-
sekről érkező óvodák bemutassák nemzeti-
ségi népviseletüket, táncaikat és német nyel-
vű énekekkel, mondókákkal, körjátékokkal 
közvetítsék, adják át a hagyományukat, a 
kultúrájukat. 
 Örömünkre szolgált, hogy az idei évben is 
szép számban voltak jelen meghívott vendé-
geink, fellépésükkel hat óvodai csoport kép-
viselte magát a színpadon.
 Hagyományőrző rendezvényünkre igyek-
szünk minden évben olyan nemzetiségi óvo-
dákat is meghívni, akik még nem színesítették 
programunkat. Az idén újonnan a pilisvörös-
vári Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi 
Óvoda nagycsoportos táncosai mutatkoztak 
be. Az óvodatalálkozónk színvonalát emelte 
még a pilisvörösvári óvodások mellett a ve-
csési Mosolyország Óvoda Delfin csoportja, 
a budaörsi Zippel-Zappel Német Nemzetisé-
gi Óvoda tánccsoportja, a Taksonyi Német 
Nemzetiségi Óvoda Méhecske csoportja, az 
Ikladi Német Nemzetiségi Napköziotthonos 

Óvoda Narancssárga és Kék csoportja, és 
nem utolsó sorban óvodánk, a Vecsési Falusi 
Nemzetiségi Óvoda, Kücken tánccsoportja. 
Rendezvényünk fellépéssorozatát egy meg-
lepetéstánccal zárta óvodánk gyermek tánc-
csoportja és a nevelőtestületünk összes dol-
gozója. A színpadon közösen eltáncoltuk a 
hagyományőrző táncunkat, a Vecsési táncot, 
amivel nagy sikert arattunk.
 Minden egyes fellépő óvodáscsoport pro-
dukciójából kitükröződött a tudás, a felké-
szültség, de mindezek mellett, ami a legfonto-
sabb, a lelkesedés és az öröm jelei is ott voltak 
a színpadon. A felkészítésért, a sok-sok gya-
korlásért és a megjelenésért rendezvényünk 
végén köszönetünket is kifejeztük. Hagyo-
mányainkhoz híven minden egyes fellépő 
óvodást és felkészítő pedagógust megaján-
dékoztuk egy kis nemzetiségi jellegű aján-
déktárggyal. Meghívott vendégeink részére 
pedig lehetőséget biztosítottunk egy kis szak-
mai beszélgetésre, svédasztalos vendéglátás 
mellett.   
 Köszönetet mondunk
Az ÉMNÖSZ-nek, az Észak-Magyarorszá-
gi Német Önkormányzatok Szövetségének, 
a rendezvényünk anyagi támogatásáért, a 
Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat-

  Nem igazán ismertem a fogalmat, mit is 
jelent a „nyitott óvoda”. Én, aki szigorú böl-
csődei szabályokon szocializálódott anyuka 
vagyok, nagy örömmel fogadtam, hogy az 
óvoda, amelybe a gyermekünk jár „nyitott 
óvoda”. Gondoltam ezt látni szeretném, sze-
rintem amúgy is sok szülő vágya, hogy bete-
kintést nyerjen gyermeke közösségi életébe. 
 Egy reggel mikor időm engedte, elhatá-
roztam, hogy megnézem milyen az óvodai 
élet. Csemetém hatalmas lelkesedéssel vet-
te, hogy ma együtt megyünk az óvodába és 
az egész napot együtt is töltjük. Igen anya is 
csatlakozik az óvoda közösségéhez egy dél-
előttre. 
 Kicsit később érkeztünk a szokottnál, a 
gyerekek éppen reggeliztek. Mint megtud-
tam, az oviban a reggeli folyamatos 9 óra 30-
ig, így biztos egyetlen pocak sem marad éhe-
sen, még akkor sem, ha később jön az ember 
lánya. Reggeli után a gyerekek játékos fog-
lalkozás keretein belül tágítják ismeretei-

nak a támogatásáért, a Szilvána virágüzlet-
nek a virágokért, a dekorációk elhelyezésé-
ért, a Sauer Savanyúság Kft.–nek a felajánlott 
és ízlésesen elkészített üveges savanyúságo-
kért, Varga Anitának (Anidreams) a mézes-
kalács ajándékok készítőjének a munkájáért 
és a felajánlásáért, Takács Gábornak, a Tor-
zsa gyorsétterem tulajdonosának a hidegtá-
lak elkészítéséért és felajánlásáért. Továbbá 
minden kedves szülőnek a rendezvényünk 
támogatásáért, a fellépő gyermekek vendég-
látásáért; bemondóinknak: Csányi Barbará-
nak és Csányi Nikolettnek a közreműködésü-
kért, hangosítónknak: Eszényi Krisztiánnak 
a segítőkész munkájáért, és nem utolsó sor-
ban kollégáimnak a rendezvény szervezésért, 
az együttműködésért és a sok-sok munkáért, 
amelyek nélkül nem valósíthattuk volna meg 
e színvonalas programunkat.
 „A hagyomány nem a hamu őrzése, ha-
nem a láng továbbadása”– hangzott el ez a 
rövidke idézet a nyitóbeszédben.
 Úgy érezzük, hogy a Német Nemzetiségi 
Óvodatalálkozónk megrendezésével az idén 
ismét teret adtunk e láng továbbadására és 
törekszünk, hogy jövőre is ez a hagyomány-
őrzés megvalósuljon.

Vargyasné Bakonyi Ildikó, óvodavezető-helyettes
Kép: Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda

ket a világról. Az oviban vegyes csoportok 
vannak, ami azt jelenti, hogy a kiscsopor-
tos, középsős és nagycsoportos gyerekek is 
egy csoportban vannak.  Az óvó néniknek 
ez kicsit sem okozott nehézséget, egyfor-
mán odafigyeltek minden korosztályra, és 
korcsoportnak megfelelően játékos felada-
tokat adtak a nagyobbacska gyerekeknek. 
 A kicsiknek a feladatuk a játék! Az óvoda 
szemlélete, hogy a gyerek hagy legyen gye-
rek, amivel mélységesen egyet tudok érteni. 
Ebben az oviban valóban a játéké a főszerep. 
A kicsik rajzolhattak, társasjátékozhattak, ki-
rakózhattak, a fiúk autóztak, építkeztek a lá-
nyok babáztak, a babakonyhában játszottak. 
Majd egy varázsszóra, amit bevallom, nem 
hallottam mi volt, minden gyerek egyszer-
re nekiállt rendet csinálni, összepakolni a 
játékokat. Kezdődött a játékos német tevé-
kenység, amihez a kiscsoportosok is boldo-
gan csatlakoztak és követték a foglalkozást, 
mint nagyobb társaik. 

 Ezt követte a közös tánc. Egy német ovis 
nóta éppen a favorit, a gyerekek, óvó nénik, 
dadusok közös tánca rendkívül szórakoztató 
és nagyon látványos volt. Indulás a tornate-
rembe, ahol éppen a német nemzetiségi óvo-
datalálkozóra gyakorolnak a gyerekek. Még 
csak pár napja kezdték próbálni a táncot, de 
minden gyerkőc olyan ügyesen táncolt, mint-
ha hónapok óta ezt gyakorolták volna.  
 Ezután irány az udvar! A gyerekek min-
den nap kint vannak az udvaron, hacsak nem 
szakad az eső, vagy fúj nagyon erős szél. Na-
gyon élvezik az óvoda udvarán való közös 
játékot, mászókáznak, bicajoznak, labdáz-
nak, ami kellően el is fárasztja őket és meg 
is éheznek a kinti játékoktól.  
 Közös ebéd után, kislányommal hazain-
dulunk, a többiek már alváshoz készülődnek. 
 Köszönet az óvoda összes dolgozójának 
a lelkiismeretes fáradhatatlan munkájáért, 
páratlan kreativitásukért és mindenért, amit 
gyermekeinkért tesznek nap mint nap.
 Köszönöm, hogy eltölthettem egy napot 
a gyerekekkel, minden szülőnek csak java-
solni tudom, ha ideje engedi, éljen ezzel a 
lehetőséggel! 

Törökné Kádár Judit,  
egy édesanya a Delfin csoportból

OKTATÁS
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula 
Szeretlek

Szénási Sándor István 
Zárjegy

Kelemen Bata Mária 
Én tavaszom

Benke Mária  
Mi nem örököltünk…

Varjasi Béla 
Életünk: élhetünk?

Sallay Gyula 
Színes kép

Várhalminé Czinke Mária
Zebegényi Dunapart

Megszerettelek és elvesztettem
a hatalmat önmagam fölött.
Megváltoztak a színek, dallamok,
a szívverésem is változott.
Elveszett a csend, a zaj, az álom,
magam már éjjel sem találom.
A jövő is ködfátyolba veszett,
amelyben arcoddal perlekedek:
tehát vagy Te, ÉN és a 
végtelenre húzott pillanat,
melyben örökre megtaláltam önmagam.

Álomsúlyos éjszakából
kibontja fényhaját a hajnal.
Testem-lelkem újjáéled:
a tavasz köszönt madárdallal.

Sok álom, és munka vár rám,
sejtjeimben duzzad még erő.
Annyi mindent tenni kéne,
s jövőmből kihátrál az idő!

Nem hajlok meg elmúlásnak.
Ösztöneim igazságérzete hív ,
hogy emberként rátaláljak
létcsodákra, míg dobog e szív.

A semminek nem adózok,
az értelmes tett alapvető:
életem zárjegye a vers,
létemre rakta a teremtő.

A szívemben selymes kikelet ül,
mikor a rigó víg nótát fütyül. 
Enyhe szellő simogatja arcom,
bánatommal véget  ért a harcom. 

Fájdalommal küzdöttem eleget.
Tavaszom oszt nekem új szerepet. 
Főszerep az élet újra megint. 
Körém friss tavaszi illatot hint. 

Gyötört arcomról leveszi a kínt,
a várt boldogság ismét rám tekint. 
Lágy napsugár átölel finoman,
új szerepemben élek boldogan.

Tudom csodálni a szép virágot.
Átölelném az egész világot. 
Köszönöm Neked Kedves Tavaszom! 
Te benned megleltem a vigaszom. 

A mi korosztályunk nem örökölt javakat,
helyette hitet, szeretetet, jó szándékú szavakat.
A tisztelet mindennél előbbre való volt,
a becsületünkön soha sem esett folt.
Az Életünk derűs és boldog volt,
nem éreztük a szegénységet, ami volt…
Szüleink, Nagyszüleink bölcsessége
velünk él, míg mi élünk tisztességbe’
Mi már próbálunk gyermekeinknek,
s unokáinknak sokkal „többet” adni,
anyagi javakkal elindítani, s támogatni.
Az Életbe’ anyagi biztonságuk mellett
szeretettel törődéssel indítjuk el Őket.
A fontos, hogy érezzék, számíthatnak ránk,
akkor is, ha ezt esetleg nem mondanánk…
A Család a legerősebb egység az Életben,
mindenkor kapaszkodót ad a Létedben…
Felgyorsult az Élet, nagyon rohanunk.
Lassítsunk! – mondanám, de már messze vagyunk.
Végső jó tanácsom, hogy szeresd magadat,
ezáltal szeretve leszel, és szeress másokat…
A szeretet egy csoda, megsokszorozza önmagát,
árad, hömpölyög, s mindig süt a Nap Rád.
Élj békével, szeretettel, légy egészséges,
Mindenkinek kívánom, hogy legyen készséges.
Így lesz Életünk boldog és derűs,
ha itt fáj, ott fáj, sebaj, ne legyünk keserűk!

Fantasztikus ez az élet!
Láthatsz benne annyi szépet,
de borzalmat is sokat.

Beleültet egy hintába,
ahol minden szép és jó lesz.
Később egy jó barát döf hátba,
ha elég nagy szenzáció ez.

Csodás tájak és gazdagság.
Minden--minden eléd tárva.
Elérhetetlent űzni butaság,
inkább élj realitásba’.

Élj, amíg a sorsod enged.
A végét senki sem látja.
Mikor az idő lecsengett,
akkor már minden hiába.
Remény csak akkor derenghet,
ha hiszel a feltámadásba’.

Színes kép lettem,
vízfestékkel festették életem
itt, hol a gyöngyarcú napok
alsó harmadába baktatok.
Enyém a csend, a bánat,
a sóhajok, melyekből
vágyak szállnak.
Köröttem üvegfalak,
melyekben látom
sok önmagamat.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István
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MEGHÍVÓ
A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör  
szeretettel vár minden érdeklődőt  

2019. május 10-én,  
pénteken 18 órára  

a Róder Imre Városi Könyvtárba az 
írónő születésnapi  

emlékműsorára.

A képekkel gazdagon illusztrált és 
Szegedi István főszerkesztő gon-
dosságával tovább színesített kötet 

a Vecsésen élt magyarok és svábok, köz-
tük a kitelepítettek halálozáshoz, temetés-
hez kapcsolódó hagyományainak sokszínű-
ségét, a babonákat és szokásokat, s a temető 
történetéhez kapcsolódó fontosabb esemé-
nyeket ismerteti. Ugyanakkor a kötet a szer-
ző ökumenikus keresztény bizonyságtétele 
is, amely kiterjed Vecsés három nagy törté-
nelmi egyházában régen és ma is fellelhető 
temetési és halálozási néprajzi adalékokra. 
       Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nem-
zeti Örökség Intézete főigazgatója a kötet 
eleji köszöntőjében írta: „Orosz Károly és 
Vecsés város polgárai kellő alázattal és pro-
fesszionalizmussal komolyan veszik múlt-
juk feldolgozását, ezáltal jelenük megértését, 
ráadásul e múlt másokkal való megismer-
tetésében is jeleskednek. Ennek bizonyíté-
ka nem csak a már publikált tudományos 
írásokban manifesztálódik, hanem a szá-
mos, országos ismertséggel, sikerrel műkö-
dő hagyományőrző közösségekben is, ame-
lyek képet adnak a település magyar, sváb 
és zsidó tradícióiról és szokásairól.” Joggal 
írta tehát Szlahó Csaba polgármester a kö-
tet margójára. „A temetés nemcsak gyász-
ruha, koporsó, az azon kopogó 
föld hangja, koszorú és tor, ha-
nem több annál. Dédapáink és 
dédanyáink még tudták, hogy 
a ravatalozásnak, a virrasztás-
nak, a temetésnek és az ezt kö-
vető gyásznak is meg kell adni 
a módját... Városunk temetőjét 
bemutató első kötet megjelené-
se után két évvel egy újabb igé-
nyes, színvonalas könyvet ve-
het a kezébe a Kedves Olvasó, 
amelyben megismerheti őse-
ink végső búcsúhoz kapcsoló-
dó szokásait...” 
 2014-ben új ravatalozó épült 
az 1904-ben épített régi helyett. 
A házaktól történő temetés meg-

szűnése óta az elhalálozás sorrendjében 
nemzetiségi és felekezeti származásra vagy 
tehetősségre való tekintet nélkül kerülnek 
egymás mellé a temetőben az értelmiségi 
vagy fizikai foglalkozású elhunytak. Azért 
a halálozási és temetkezési szokások, nép-
rajzi értékek még ma is tetten érhetők, ame-
lyekre a szerző részletesen ki is tért.  

 Tény, hogy régen sem volt, és ma sem 
olcsó dolog a temetés. Talán éppen ezzel 
érvelve próbálnak segíteni a biztosítók az 
életük végéhez közeledőknek. A biztosítás 
azonban nem változtat azon, hogy mindnyá-
junknak el kell menni a minden élők útján, 
csak nem mindegy,  hogy mikor és hogyan? 
Egy régi ének szerint mindenki szeretne a 
mennybe jutni, de senki sem akar meghal-
ni. Pedig az időnk abban a pillanatban fogy-
ni kezd, amikor megszülettünk, függetle-
nül attól, hogy akarjuk-e vagy sem? Aztán 
ahogy öregszünk, s látjuk, hogy az előttünk 
álló idő már kevesebb, mint amit eddig le-
éltünk,  idősebb korban gyakrabban fordu-
lunk Istenhez: „Taníts minket úgy számlál-
ni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 
(Zsolt.90;12). Tehát olykor felismerjük azt 
a hatalmas, Krisztus által szerzett kegyel-
met, ami életünket megtartotta. Ennek el-
lenére fontos marad az élők számára, hogy 
milyen állapotok vannak városunk temető-
jében. Széchenyi István reformkori politikus 
szerint: „Ha tudni akarod, hogy egy nem-
zet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a 
temetőit”. A vecsési temetéseken részt vevő 
rokonok, vagy akár Vecsés testvérváros-
aiból: Rhein stettenből, Gyergyószárhegy-
ről idelátogatók is kifejezésre juttatták már, 

hogy városunk büszke lehet a 
parkszerű, gondosan ápolt te-
metőjére, az ottani rendre. Ta-
lán a temetéseket zavaró repü-
lőgép zajának megszokásához 
van szükség egy kicsit nagyobb 
türelemre. Mégsem árt vissza-
tekinteni, hogy az utóbbi em-
beröltőnyi alatt mennyi pozitív 
változás történt városunk teme-
tőjében is. Mindezekről részletes 
ismertetést ad a SZIGÜ Zrt. ál-
tal megjelentetett, a Vecsési Tá-
jékoztatóban rendszeresen publi-
káló Orosz Károly helytörténeti 
és néprajzi kötete, amit szívesen 
ajánlunk városunk lakóinak fi-
gyelmébe.  VT info)

A Vecsés város temetője sorozat II. kötete jelent meg a minap Szegedi István 
főszerkesztőnek, sorozatszerkesztőnek, a SZIGÜ Zrt. vezérigazgatójának a 

támogatásával. A kötet szerzője Orosz Károly nyugalmazott mérnök-újságíró, aki 
több évtizedes helytörténeti és néprajzi gyűjtő és értékmentő munkával dolgozta 

fel a temető történetét, a halálozáshoz és temetéshez kapcsolódó szokásokat. 

városunk temetőjéről
 Új helytörténeti könyv 

A második kötet borítója  

Az egykori Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Tánccsoport tagjai elhunyt társukat, Doró Tibort kísérik 
el utolsó földi útján
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B obich János és Kurtz Sándor. Ha vecsési hősö-
ket kellett megneveznem, ők voltak azok, akik-
ről írtak már előttem, akikről így mesélhettem. 

Az utóbbi időben azonban három olyan férfiú nyomára 
bukkantam, akikre szintén büszke lehet településünk. 
Andrássy Aladár, Jungmann Dávid és Arndorfer Ala-
jos. Andrássy Aladár neve országosan ismert, de ve-
csési tevékenységéről és 48/49-es szerepéről eddig ke-
veset tudtunk. Dr. Jungmann Dávid 48/49-es honvéd 
orvosi helyt állása engem is meglepett, örömmel nyo-
moztam és nyomozok róla továbbra is. Ebben a cikkben 
pedig egy eddig szintén ismeretlen és szintén megle-
pő 48/49-es szálról mesélek, hajdani, legendás plébá-
nosunk szerepéről.
 Arndorfer Alajos 1851–1902-ig volt Vecsés plébáno-
sa. 1818-ban született Budán, 1841-ben szentelték pap-
pá, és 1845-ben Gödöllőre került helyettes plébánosnak. 
Itt érte a forradalom kirobbanásának híre. A kezdetek-
től a szabadság ügye mellé állt, 1848 májusában ado-
mányt ajánlott fel honvédelmi szükségletekre. Ekkor 
már javában folyt országszerte a nemzetőrség szerve-
zése. Gödöllőn két ember vezette a nemzetőröket, az 
egyik a fiatal lelkész, Arndorfer Alajos volt. 1848 júliu-
sában egységét a Délvidékre vezényelték, de tényleges 
harcokban nem vettek részt. Hazatérésük után egyes 
források szerint papi hivatását folytatta, míg egy for-
rás arról beszél, hogy tábori lelkész lett Damjanich se-
regében. Ennek tisztázása a további kutatások felada-
ta lesz.
 Ami viszont biztos, az az isaszegi csata. Ez volt az 
1849-es hadjárat egyik legfontosabb csatája, ezen múlt, 

hogy a Görgei vezette magyar seregek elbuknak-e vagy 
elindulhatnak Buda felé. 1849. április 6-án, nagypén-
teken volt a csata, és három volt vagy későbbi vecsé-
si is a harctéren tartózkodott. Bobich egy egész dan-
dárt vezetett, Jungmann sebesülteket ápolt, Arndorfer 
pedig lelki feloldozást adott és temetett. Az összecsa-
pás a magyar seregek győzelmével zárult, és a végé-
re maga Kossuth Lajos is megérkezett. Gödöllőn há-
laadó mise lett a húsvéti miséből, melyet Arndorfer 
celebrált. A hívek sorában Kossuth is ott volt. Plébá-
nosunk ünnepi szózatának egy részlete fennmaradt: 
„Tehát még sem ölhették meg a nemzetet. Él, mozog 
és kitör koporsójából. S mindez a feltámadás ünne-
pén. Minő csodás intelem! Oh, hála legyen neked, kö-
nyörülő Istenünk!”
 A szabadságharc nemzeti függetlenségért vívott 
harca elbukott, a jobbágyfelszabadítás viszont nem. 
Arndorfer elkerülte a bitófát, és 1851-ben Vecsésre 
vezette a sors. Itt „nem csak lelki atyja, hanem hí-
vei mindennapi életének segítője és támogatója lett” 
– olvashatjuk a Vecsési Életrajzi Lexikonban. Ő volt 
az 1862-re kiharcolt úrbéri egyezség egyik aláíró-
ja, megvalósítva 1848 egyik álmát. Ő vezette soká-
ig a falusi iskolát és annak iskolaszékét, az ő hívá-
sára érkezett Róder Imre hozzánk. 1893-ban már 
42 éve irányította a vecsési híveket, amikor így írt 
róla a Váczi Közlöny: „1851-ben Vecsés plébánosa 
lett, és azóta itt él hívei által szeretve, becsülve, ve-
lük eggyé forrva, úgy hogy lehetetlenség volna őt 
Vecsésről elhozni”.
 1899-ben a gödöllői temetőben szobrot emeltek az isa-
szegi hősök sírja fölé, a szobor felszentelésére és a meg-
emlékező beszéd elmondására Arndorfert kérték fel.
 „A galambősz aggastyán, gyönyörű, vissza-

emlékezésekben gazdag beszédet mondott, 
mert neki jutott ötven év előtt az a szomorú 

kötelesség, hogy a haldokló hősöknek fel-
adja az utolsó kenetet s ő is temette el őket 
Gödöllőn” – írták a korabeli újságok az ese-

ményről.
 Arndorfer Alajos tehát azok közé az őseink 

közé tartozik, akik 1848/1849-ben a hazáért 
és az egyes emberek szabadságáért egyaránt 
kiálltak, nevének ott a helye Vecsés halhatat-

lanjai között. Kiss Gábor, Andrássy iskola

HELYTÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET

„Olyan régen történt ez már; húsz ősz lehullt lombja fedi ezt már! Ezer ember közül egy, 
ha tudja, mi volt az a Királyerdő! Egy erdő, amelynek minden fája történetet mondó 

emlék. Egy erdő, telve ünnepélyes suttogással; hol a lombnak szelleme van, hol a 
fűszál emlékezik, hol a geszt sarjadékiban hősök piros vére szivárog, hol a zöld moha 
álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi ütközet tere az, mely tartott 

egyik tizenkét órától a másikig, déltől éjfélig.” (Jókai Mór: A kőszívű ember fiai)

„A Nagy Háborút megelőző „boldog békeidők” visszatérése 
elérhetetlen távlatba veszett, a mindennapi valóság hazánkban 
a szétzilált közigazgatás, az erőszak tér hódítása, a területszerző 
külső erők előretörése, a polgári értékek szétesése, a nemzet és 
a becsület porba tiprása volt” – írta Csuhaj V. Imre az első világ-
háborúról írt kiváló, négyrészes cikksorozat befejező részében. 

ARNDORFER ALAJOS
A vecsési '48/49-es plébános 

I gen, az őszirózsás forrada-
lomról van szó, a Károlyi-
Mihály vezette kormány bű-

nös tévedéseiről, ami az éppen 
száz éve kitört patkánylázadás-
hoz, a Tanácsköztársasághoz ve-
zetett. Ennek egy letagadott, egy 
máig igazságot eltitkoló hazug-
ságáról lebbenti fel az igazság 
fátylát az alábbi írás. Számom-
ra a család és Wirth Róza néni 
emlékezete jelenti az igazságot! 
Olvassuk el Frühwirth Mihály 
tényfeltáró dokumentumait.
 2018-ban megemlékeztünk a 
„Nagy Háború” befejezésének 
100. évfordulójáról. Az idei esztendőben 
is van mire emlékeznünk. Jól emlékszem, 
diákkoromban szinte mindent elkövettek, 
hogy a negyvennyolcas forradalom rangjá-
ra emeljék tanácsköztársaság kikiáltásának 
napját és a „felszabadulást”. Az idősebbek 
még bizonyára emlékeznek rá: „Három Ta-
vasz” néven fogták össze március15., már-
cius 21. és április 4. napját. A 100 éve kiki-
áltott Tanácsköztársaság állandó jelzőt is 
kapott: „A dicsőséges 133 nap”. 
 A fent nevezett 133 nap árnyoldaláról el-
sőként a nagymamámtól hallottam. Ő az 
Orenstein (Pestszentlőrinc) gyárban dolgo-
zott. Egyik alkalommal kivezényelték a nő-
ket a gyárból, tüntetniük kellett a „nagysá-
gák” ellen. A Vecsésen történtekről előbb 
az itt született, de Monoron élő Már Nán-
dortól hallottam a nyolcvanas években. Ő 
említette, hogy a „vörösök” túszokat szed-
tek, így kíséreltek megelőzni bármilyen el-
lenállást. Később a Teichter családtól hal-
lottam, hogy a családfőt, Teichter Józsefet 
1919. május 3-án halálos lövés érte a Köz-
ségháza előtt. 
 Wirth Róza néni, aki a Fő úton lakott, az 
édesapjával ezen a napon kikísért éppen 
egy vendéget. A még ma is álló sárga csem-
pés ház kapujában még társalogtak, amikor 
Üllő felől egy oldalkocsis motor tűnt fel két 
bőrkabátos férfivel. Pest felől pedig egy te-
herautó civil, de fegyvert viselő férfiakkal.  
A motoros megállította a teherautót, a férfi-
ak leugráltak az autóról és széles sávban el-
indultak a Községháza irányában, Üllő felé. 

 A bőrkabátos parancsot adott, hogy lő-
jenek a levegőbe. A Községháza előtt álló 
Teichter Józsefet halálos lövés érte. (A 133 
napot követő exhumálás során megállapítot-
ták, hogy pisztolylövés végzett vele. Piszto-
lya csak a parancsnoknak volt!). Róza néni 
visszaemlékezését hangszalag őrzi.

Az esemény feldolgozása  
három változatban
A Magyar Távirati Iroda
– Vecsés, 1939. május 9. 
 „Bensőségesen szép ellenforradalmi meg-
emlékezést tartott vasárnap délelőtt Vecsés 
társadalma a községháza előtti Hősök-te-
rén. 1919. május 3.-án Vecsés polgársága 
körében komoly szervezkedés indult meg a 
vörösuralom ellen. A vállalkozást azonban 
egy géppuskás vörösszázad letörte. A vörö-
sök belelőttek a népbe, amikor is Teichter 
József gazdálkodót halálosan megsebesí-
tették. Az ő emlékezetére tartott ünnepség-
re kivonult a község valamennyi társadalmi 
szervezete és iskolája, az ünnepi beszédet 
Doby József jegyző mondta. Javaslatára a 
nagyszámú ünneplő közönség hódoló táv-
iratban üdvözölte Magyarország kormány-
zóját és Teleki Pál gróf miniszterelnököt. Az 
Ünnepség után a frontharcosok és a leven-
ték kivonultak a temetőbe és ott megkoszo-
rúzták Teichter József sirját. /MTI./”

Monor és Vidéke 1962. március 22.
– Idézet Vereczkei Valéria írásából:

„… Alig néhány heti fennállásuk után, má-
jus 4-én (1919) ellen-forradalmi hullám sö-
pört végig a járáson. A vezetőségben sok 
helyen árulók is voltak, s ezek miatt rövid 
időre kiesett a kezükből a fegyver. Mikor 
egyik ellenforradalmárt, Teichter neveze-
tűt, saját embereik agyonlőtték, a parasz-
tok szétszéledtek. …”

Monor és Vidéke 1976. október 27. 
– Idézet Törő István írásából:
„… (1919) Május 5-én, Vecsésen ellen-forra-
dalmi megmozdulást szerveztek, e megmoz-
dulásnak halálos áldozata is volt. Többen 
súlyosan megsebesültek. A direktórium ve-
zetői több ellenforradalmi vezetőt, azaz szer-
vezőt, köztük három jegyzőt és egy csend-
őrt Budapestre kísértek, ahol június 20-ig 
fogva tartották őket. Május 5- én 12 túszt, 
köztük a községi bírót és a főjegyzőt, ugyan-
csak Budapestre szállítottak.”

(Megjegyzés: Vereczkei Valéria, a vecsési 
MSZMP hűséges tagja volt a párt megszűné-
séig. Rendszerváltozás idején a régi kommu-
nista párt agitátora maradt férjével együtt. 
A cikk írásának idején a Vecsési Mozi veze-
tője volt. Törő István a cikk írásának idején 
a 2. számú Általános Iskola – később Mar-
tinovics Ignác, ma az Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola – igazgatója volt.)

Levéltári irat együttes – XVI.3 
Tanácsköztársaság. Budapesti Forradalmi 
Törvényszék Fogházának iratai
 A túszok névsora: Fazekas Mihály (Ve-
csés 1876. 01. 13. földműves Vecsés Új u. 
38.), Fischer Flórián id. (Budapest 1874. 01. 
22. asztalos Vecsés Város u. 3.), Frühwirth 
Ignác (Vecsés 1884. 05. 19. földműves Ve-
csés), Gombár József (Vecsés 1888. 08. 26. 
földműves Vecsés Fő u. 107.), Kiss Lajos 
(Monostorpályi (Bihar m.) 1872. 04. 26. kis-
gazda Vecsés), Krausz Ádám (Vecsés 1879. 
08. 22. földműves Vecsés), Matheisz János 
ifj. (Vecsés 1877. 06. 16. földműves Vecsés), 
Monger József (Vecsés 1882. 02. 25. kisgaz-
da/cipész Vecsés), O(A)nderle György (Ve-
csés 1871. 06. 17. földműves Vecsés), Stász 
Márton (Vecsés 1872. 03. 25. földműves), 
Weisz István (Vecsés 1880. 03. 03. földmű-
ves Vecsés), Wirth Nándor (Vecsés 1876. 03. 
18. mészáros Vecsés).
 A névsorhoz még annyit, hogy Wirth Nán-
dor a bírói tisztet töltötte be, Kiss Lajos pe-
dig a jegyző volt. (11 a svábok közül került 
ki, pedig ekkor már csak egyharmada volt a 
népességnek.) Az adatok a hungaricana,hu 
oldalon érhetők el.

Frühwirth Mihály
Fotó: archív felvétel FM gyűjteményéből

Wirth Róza néni EMLÉKEZETE

Teichter József és családja 
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 A profiligában szereplő férficsapatunk két 
olyan találkozót játszott ebben a hónapban, 
ahol nem várhattuk a pontszerzést. Ugyan-
akkor nagy megtiszteltetés volt, hogy a vi-
lág egyik legjobb együttesének tartott Vesz-
prémet és a hazai élmezőny másik erősségét, 
az EHF Kupa legjobb 4 csapata közé jutá-
sért mérkőző Tatabánya gárdáját fogadhat-
ták a monori sportcsarnokban. Az elvárás 
mindkét meccsen arra szorítkozott, hogy 
kiütéses vereség helyett tisztes helytállás 
legyen. Ez viszont sikerült.

Vecsési SE–Telekom Veszprém 
27-39 (14-20)
Monor, Városi Sportcsarnok 1000 néző. 
Vezette: Héjja, Kónya
 VECSÉS: Vitáris–Takó 1, Újvári 6, 
Benmiloud 2, Marczinkó 1, Vojinovics 
6, Antal L. Csere: Kránitz (kapus), Ra-
doszavljevics 3, Simányi 1, Nagy, Haszilló 
2, Antal M. 2, Győrfi 2, Lendvay, Vízler 1
Edző: Stojanovic Damír
 VESZPRÉM: Mikler – Gajic 5, 
Terzic, Blagotinsek 5, Mahé, Ilics 7 (2), 
Manaszkov 3 
 Csere: Sterbik (kapus), Szuharev 2, P. 
Nenadics 3. A. Nilsson 3, Mackovsek 4, 

Veretlenség hat  
fordulón keresztül!

Szűcs B., Strlek 4, Marguc 3, Lékai, 
Edző: David Davis 

Mestermérleg
Stojanovic Damír: – Nagy élmény volt a 
világ legjobbjai ellen játszani. Összessé-
gében helyt is álltunk, bár nyilván tartalé-
koltak a nagy meccsekre, amelyekre sok 
sikert kívánunk.
 David Davis: – Nagy küzdelmek után 
vagyunk és még nagyobbak előtt állunk. 
Az elejét könnyen vettük, a hazaiak jól 
küzdöttek. Nekünk most a győzelem volt 
a fontos.

Vecsési SE–Grundfos Tatabánya KC 
24-34 (11-18)
Monor, Városi Sportcsarnok 200 néző. 
Vezette: Bujdosó, Horváth
 VECSÉS: Kránitz –Takó 4 (1), Újvári 3, 
Benmiloud 1, Marczinkó 2, Vojinovics, An-

tal L. Csere: Vitáris 
(kapus), Simányi 4, 
Nagy, Haszilló 2, 
Antal M. 2, Győrfi 
3, Lendvay, Vízler 
3 (1)
 Edző: Stojanovic 
Damír
 TATABÁNYA: 
Székely M. – Pász-
tor 3, Grigoras 6, 

Sipos A. 3, Ilyés, Bozsovics 1, Vujovics 
7 (1) Csere: Deményi (kapus), Rosta M. 
9, Borzas 1, Nagy B. 1, Juhász 2, Rozner, 
Győri M., Dénes 1
Edző: Vladan Matics

Mestermérleg
Stojanovic Damír: – Az elején bennra-
gadtunk az öltözőben, onnantól már csak 
kerestük önmagunkat. Próbálkoztunk, de 
a Tatabánya nagyon erős csapat, a különb-
ség reális.
 Vladan Matics: – Gyorsan eldöntöttük 
a mérkőzést, igyekeztem mindenkinek já-
téklehetőséget adni. Elégedett vagyok.
 Csapatunk változatlanul pont nélküli 
sereghajtó 22 forduló után. A sorsolás is-
meretében (Szeged, Mezőkövesd, Komló 
– idegenben, Gyöngyös itthon) még egy 
pont megszerzése is bravúr lenne. 

VT info

FÉRFI – NB I K&H LIGA
Kézilabda 

Minden esély 
megvan a bronzra

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÁS 

 A tavaszi nyitányt két vereséggel kezd-
tük, de azóta egyre biztatóbb a VFC telje-
sítménye. Különösen akkor értékesek ezek 

a pontok, ha azokat az élmezőnyhöz tarto-
zó tizenegyek ellen szerezzük.

Viadukt SE Biatorbágy–Vecsési FC  1-1 
(0-0)
Gólszerzők: Skita T.(53') ill. Kaiser L.(65')
Vincze Gábor vezetőedző: – Nem érde-

meltünk 1 pontnál többet. Az viszont a 
csapat erejét mutatja, hogy az elmúlt négy 
fordulóban veretlen tudott maradni! (for-
rás: vecsesfc.hu)

Vecsési FC–Gödöllői SK  1-0 (0-0)
Gólszerzők: Haraszkó S.(70')
Vincze Gábor vezetőedző: – Nagyon büsz-
ke vagyok a fiúkra, mert átérezték a mér-
kőzés tétjét és mindenki odatette magát! A 
fiatalokat is dicsérnem kell, hiszen Gényi 
Dávid végig a pályán volt, Nádasi nagyon 
jól szállt be, végre élvezte a játékot és Szom-
jas Dylan is hozzátette, amit ilyenkor kell, 
és ha kicsit bátrabb lett volna, gólt is sze-
rezhetett volna! (forrás: vecsesfc.hu)

Dabas-Gyón FC–Vecsési FC  1-1 (0-0)
Gólszerzők: Nagy A.(51') ill. Koziorowski 
R.(75')
Ez a pont különösen értékes, hiszen a biz-
tos bajnoknak tekinthető Dabas otthoná-
ból raboltuk el.
 A hátralévő hét mérkőzésből az április 
végi törteli derbi tűnik nehéznek, amely a 
3. helyezés szempontjából is döntő lehet. A 
többi 90 percre esélyesként lép pályára a 
VFC. A riválisok sorsolása lényegesen ne-
hezebbnek tűnik. Ha a papírformát igazol-
ni tudjuk, akkor megszerezhető a bronz.

VT info

  A Városi Nemzeti Szövetség 
szeretettel meghív minden ked-
ves érdeklődőt május 11-én az 
Epresbe egy egész napos ka-
landra!
 A hatalmas érdeklődésre 
való tekintettel, idén harma-
dik alkalommal rendezi meg 
az egyesület a hon- és rendvé-
delmi napot, közel száz fellé-
pőt és látványosságot szervez-
ve az érdeklődőknek.

 A programok közt szerepel 
katonai, tűzszerész- és huszár-
bemutató, fegyversimogató, kö-
zépkori ruhabemutató. Jelen lesz 
a Magyar Honvédség Toborzó-
irodája, ezen felül I. és II. világ-
háborús harci járművek és sok-
sok meglepetés várja önöket!
 Találkozzunk május 11-én 10 
órától az Epresben!
 A rendezvény ingyenes!

VT info

Hagyományőrző  
Hon- és Rendvédelmi 
Nap az Epresben!

Elismerték az  
iparosok munkáját

Hirdetés

SPORT

  Helyi iparosok és vállalkozók 
munkáját ismerte el a Vecsési 
Ipartestület a fenn-állásának 107. 
évfordulója alkalmából megtar-
tott március 21-i taggyűlésen. 
 Az eseményt Skribek Pál, a 
Vecsési Ipartestület elnöke nyi-
totta meg. Bevezetőjében kö-
szöntötte Szlahó Csaba pol-
gármestert, Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselőt, Dr. 
Vereczkey Zoltánt, a Pest Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökét és a megjelent iparoso-
kat, vállalkozókat. Ezt követően 
Szlahó Csaba mondott ünne-
pi köszöntőt, melyben hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat 
nagyra tartja a vállalkozókat, 
az iparosokat és mindenkit, aki 
a munkájával tágabb környeze-
te, azaz a város fejlődéséhez is 
hozzájárul. Kiemelte, hogy a he-
lyi ipartestülettel hosszú évtize-
dek óta szorosan együttműködik 
a város, ezt a jó kapcsolatot pe-
dig a jövőben is szeretnék meg-
tartani. Gratulált azoknak, akik 
hosszú évtizedek óta végzik te-
vékenységüket és valamennyi 
iparos munkáját megköszönte. 

 A polgármesteri köszöntő után 
Dr. Szűcs Lajos megköszönte a 
vecsési iparosok elmúlt évtize-
dekben végzett munkáját, ki-
emelve azokat, akik 25 vagy 50 
éve végzik tevékenységüket. – 
Rájuk példaképként tekinthe-
tünk – mondta. 
 A köszöntők után Dr. Ve-
reczkey Zoltán tartott előadást 
a Magyar Gazdaság lehetősé-
geiről, majd Skribek Pál beszé-
de következett. Az ipartestület 
elnöke az elmúlt több mint egy 
évszázad történéseiről beszélt, 
kiemelve a fontosabb mérföld-
köveket a helyi iparos közösség 
életéből. A hallgatóság átfogó 
képet kaphatott a Vecsési Ipar-
testület tevékenységéről az ala-
kulástól egészen napjainkig. 
 Ezt követően került sor az el-
ismerések átadására. 
 Ötvenéves kisipari- és vállal-
kozói munkájáért kapott elisme-
rést Szegedi István, a SZIGÜ Zrt. 
ügyvezetője. 
 Huszonöt éves kisipari- és vál-
lalkozói munkájáért kapott el-
ismerést: Kári József, az Euro-
Fém Kft. ügyvezetője. 
 Aranykoszorús mesterkitün-
tetést vehetett át: Viola Ágoston 
és Kaiser Pál autószerelő-mes-
ter, Geiger András esztergályos- 
mester, Németh Antal víz- gáz- és 
fűtésszerelő -mester és Varga Ist-
ván lakatos- esztergályosmester. 
 IPOSZ-díjban részesültek Pin-
tér András és Pintér Tibor, a Pin-
tér Export-Import Kereskedelmi 
Kft. alapítói. 
 Magyar Kézművességért Díj 
aranyfokozatú kitüntetésében ré-
szesült Viha Lajos facsipész és 
Dezső Ildikó rongyműves. 
 A kitüntetések és díjak átadása 
után állófogadással zárult az ün-
nepi taggyűlés. A kitüntetettek-
nek ezúton is gratulálunk!  Vén

Évtizedek óta végzett iparos-vállalkozói 
munkájukért kaptak elismerést

Szlahó Csaba és Skribek Pál 
(széleken) a Magyar Kézmű-
vességért Díj arany fokozatú 
kitüntetettjeivel 

HÁZUNK TÁJÁN
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www.gyalikisgep.hu  

GYÁLI KISGÉP  
ÁRUSÍTÁS – SZERVÍZ – KÖLCSÖNZÉS

2360 GYÁL, Ady Endre 27.  
Tel.: 06-20-519-1227 

Nyitva: H-P: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig, V: 8-10-ig 

MÁSHOL VÁSÁROLT FŰNYÍRÓJÁT IS BEÜZEMELJÜK!

SZOBALÁNYT KERESÜNK
Airport Hotel Budapest****, Liszt Ferenc Repülőtér  

közelében elhelyezkedő szálloda keres munkatársakat 
housekeeping részlegére takarítási feladatok elvégzésére, 

teljes 8 órás munkaidőben 3 műszakban. 

Feladatok:
Szobák, és közös helyiségek takarítása  

a szálloda előírásai alapján.

Amit kínálunk:
•  Kulturált munkakörülmények, felelősségteljes munka, 

kiváló csapat, és hosszú távú munkalehetőség. 

Fizetés: 270.000 Ft bruttó / 180.000 Ft nettó 
 + cafeteria (munkaruha, személyzeti étkezés,  

busz / vonat bérlet) túlóra: 2.000 Ft / óra

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

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

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.

SPORT

Hirdetés

Hirdetés

 A hölgyek pontvadászatáról lemaradtunk, 
most ezt pótoljuk. Januárban leírtuk, hogy a 
csapat szakmai vezetése úgy értékelte, hogy 
erősödött a gárda és dobogó a cél. Az eddi-
gi eredmények ezt igazolják.

VSE-Jusec–Tempo KSE 22-31 (11-14)
Gólszerzők: Gyebrovszki 10, Sebők 3, 
Doszpod 2, Martinek 2, Pasqualetti, Ko-
vács, Major, Pomozi, Dukai 1-1
 Vitányi Attila edző: Sem támadásban, 
sem védekezésben nem találtuk a vendég-
csapat ellen a megoldást, így nem is lehe-
tett más az eredmény, mint egy hazai vere-
ség! A vereséggel a bajnoki álmok egy kicsit 
messze szálltak.

Inárcs-Örkény KC–VSE-Jusec 25-28 
(15-14)
Gólszerzők: Gyebrovszki 10, Martinek 5, 
Doszpod 4, Pasqualetti 3, Halmos 2, Se-
bők 2, Pomozi, Kovács 1-1
 Vitányi Attila edző: Szerettük volna fe-
ledtetni az előző heti vereséget, s rátalálni 
arra az útra, ami éremhez vezet. Ez sikerült 
is, magabiztos játékkal, akarattal és alázat-
tal elhoztuk a 2 pontot Örkényből.

Cegléd KCSE –VSE-Jusec 33-24 (20-13)
Gólszerzők: Gyebrovszki 8, Halmos 6, 
Pomozi 3, Martinek 2, Halász 2, Pasqualetti, 
Kovács, Potornai 1-1
 Vitányi Attila edző: A bajnokság leg-
gyengébb játékát produkáltuk ezen a hét-
végén. Míg ősszel magabiztosan, 6 góllal 
vertük Ceglédet, addig most esélyünk sem 
volt a pontszerzésre. 

Dabasi KC VSE–VSE-Jusec 22-38 (10-17)
Gólszerzők: Gyebrovszki 9, Pomozi 7, Hal-
mos 6, Martinek 4, Pasqualetti 3, Doszpod 2, 
Tóth T. 2, Dukai 2, Sebők, Major, Halász 1-1
 Vitányi Attila edző: Amennyiben tovább-
ra is szerettünk volna harcban maradni az 
éremért, akkor ezen a mérkőzésen nem le-
hetett más célunk, mint a győzelem. Ezt az 
akadályt sikerült magabiztos játékkal le-
hozni a fiatal, de egyre jobb játékot mutató 
dabasi csapattal szemben.

VSE-Jusec–Gyömrő VSK 26-21 (13-11)
Gólszerzők: Pomozi 8, Gyebrovszki 6, 
Pasqualetti 4, Martinek 3, Halász 2, Sebők, 
Doszpod, Kovács 1-1
 Vitányi Attila edző: Hazai pályán szeret-
tük volna bebizonyítani, hogy mi vagyunk 
a mérkőzés esélyesei, s ezt sikerült is végig 
tudatosítani a vendégcsapattal. Ezzel a győ-
zelemmel újra itt vagyunk az élbolyban!

VSE-Jusec–Érd U22 36-23 (18-11)
Gólszerzők: Pomozi 6, Gyebrovszki 6, 
Potornai 4, Doszpod 3, Pasqualetti 3, Ko-
vács 3, Martinek 3,, Halász 3, Sebők 2, Ha-
lász 2, Dukai 1
 Vitányi Attila edző: Az újabb hazai siker-
rel s a többi csapat bukásának is köszönhe-
tően az első 4 közé kerültünk. 

VSK Tököl–VSE-Jusec 23-21 (13-9)
Gólszerzők: Gyebrovszki 7, Doszpod 4, 
Pomozi 4, Pasqualetti 3, Sebők, Halmos, 
Halász 1-1
 Vitányi Attila edző: A védekezésünkkel 
nem volt semmi gond, de támadásban nem 

tudtuk azt a gyors játékot játszani, ami si-
kerre vezetett volna. Ezt még az is tetézte, 
hogy a hazai csapat 16(!) büntetőt kapott, s 
igaz ebből csak 10 lett gól, de így születhe-
tett meg a 2 gólos hazai siker! 

VSE-Jusec–TFSE 32-28 (19-15)
Gólszerzők: Gyebrovszki 11, Halász 
8, Doszpod 7, Pasqualetti 3, Pomozi 2, 
Martinek 1
 Vitányi Attila edző: A mérkőzés előtt 
mindkét csapat azonos pontszámmal állt a 
tabella 4., illetve 5. helyén. Ez volt az a mér-
kőzés, ahol mindenki átérezte, hogy itt nem 
lehet más, csakis hazai siker! 
 Ha a hátralévő 3 találkozóból 2 sikerrel 
zárul, akkor nagy esélyünk van az éremre.

A tabella állása

Mögöttünk nagyon tömör a mezőny és na-
gyon kiélezett a harc a dobogó 3. helyéért, 
mert a 7. helyezett Ceglédnek is 22 pontja 
van, így a befejező három fordulóban még 
sok változás várható. 

A helyi gólszerzők élmezőnye:
81: Pomozi, 70: Martinek, 68: Doszpod, 67: 
Gyebrovszki, 54: Halmos, 45: Pasqualetti

VT info

NŐI – NB II Déli csoport 
Kézilabda 

Harcban  
a dobogóért

Csapat M. Gy. D. V. LG-KG P.

1. Tempo KSE 19 16 0 3 623-480 32

2. VSK Tököl  20 15 0 5 559-525 30

3. VSE-Jusec 19 12 1 6 536-484 25

Apróhirdetés
MÉRLEG (500 kg-ig mér) eladó! Amerikai 
gyártmányú (Rice Laki), könnyen mozgatha-
tó, elemes és hálózati működtetésű.  
Tel.: 06-20/313-6626, 06-70/513-4155
GARÁZSVÁSÁR, Fő út 89. sz. előtt  
május hónapban (Epres) reggel 9 órától.  
Tel: 06-0/513-41-55
REDŐNY, szúnyogháló AKCIÓ! 25 ÉVES  
tapasztalat! Ingyenes felmérés!  
Pál: 06-30/401-1029
ÚJ GARÁZSVÁSÁR! Vecsés Attila u. 28. Nyit-
va: 10-18 (csak jó idő esetén). Divatos tavaszi 
és nyári ruházat, új trendek, háztartási eszkö-
zök és sok olyan áru, amire önnek is szüksége 
lehet. Szeretettel várjuk! Tel: 06-29/352-887

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési  
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg  
ismerőseikkel!

Már a Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 
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REKLÁMREKLÁM

TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–13.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

Házhoz szállítás

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos- és  
előnevelt 

cSIrKE 
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja
Bankkártya- 
elfogadóhely

KOMFORT-MIX tápok

2220 Vecsés, Fő út 166. 
Tel/Fax: 06-29-350-431
Mobil:06-70-318-82-06
Email: csavar.csapagy@upcmail.hu

• 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

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

SzobafeStéS
tapétázáS

MázoláS
Budapesten és Pest megyében  

vállalok szoBafestést, taPétá-
zást, mázolást, kedvező áron  
a megrendelő igényei alapján.

Gábor Krisztián
tel.: 06-70/452-0345

e-mail: gabor.festes@gmail.com
https://www.facebook.com/festés-tapétázás-mázolás

1849371068669369

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON

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

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

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

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 06-20/6101-505
Nyitva: H,K,Cs: 11.30–19, Szo: 8–17
Más időpontban egyeztetés szerint

ÁRNYÉKOLÁS, 
NYÍLÁSZÁRÓ,

EGYEDI BÚTOR 
KÉSZÍTÉSE

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

REDŐNY – NAPELLENZŐ – GARÁZSKAPU 
ROVARHÁLÓ – AJTÓ – ABLAK 
EGYEDI BÚTOR

MUNKÁNK 
SORÁN:
•  Redőnyöket és árnyékolókat gyártunk.
•  Minőségi nyílászárókat építünk be.
•  Asztalos munkákat végzünk.
•  Mindent megjavítunk!
•  Minőségi alapanyagokkal dolgozunk.
•  VALÓDI GARANCIÁT vállalunk.
•  Korrektek vagyunk.
•  Értünk hozzá.

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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



38 2019. április 2019. április  39Tájékoztató Tájékoztató

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: szabobakterattila@gmail.
com 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 televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

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

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; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

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

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

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

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

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – április 29-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – május 6-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  május 13-ával, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – május 20-ával,   
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820)  – május 27-ével  
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton  

8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben  
az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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