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HÁZUNK TÁJÁN HÍREK

A pénteki átadón Szlahó 
Csaba köszöntötte a 
megjelent vendégeket 

és érdeklődőket. A polgármes
ter kiemelte, az volt a városveze
tés célja az új bölcsőde építésével, 
hogy segítse az itt élő családo
kat, ezen belül is a nők munkába 
való visszatérését, a család és a 
munkavállalás összeegyeztethe
tőségét. Megköszönte a munkát 
a beruházás valamennyi szerep

lőjének, majd hozzátette, hétfőn 
birtokba vehetik a gyermekek az 
új épületet. 
 A polgármesteri köszöntő 
után dr. Szűcs Lajos ország
gyűlési képviselő szólt a meg

jelentekhez. Elmondta, hogy 
Pest megyében több olyan pá
lyázat is történt az elmúlt évek
ben, amelyek több évtizedes hi
ányt pótoltak. Kiemelte, hogy 60 
egészségügyi szakrendelő épül 
vagy újul meg a megyében, a fo
lyamatos lélekszámbővülés mi
att pedig 28 településen épülnek 
óvodák és bölcsődék. Útépítés
re és útfelújításra 11 milliárd fo
rint támogatást biztosítottak, a 
kis- és középvállalkozások pe
dig több mint 9 milliárd forint 
támogatásban részesültek a pá
lyázatoknak köszönhetően. 
 Dr. Szűcs Lajos hangsúlyoz
ta, a pályázati lehetőségek egyik 
nyertese Vecsés volt, mert a vá
ros közel 1 milliárd forint támo
gatást nyert fejlesztésekre az el

Modern bölcsődével  
gazdagodott Vecsés
Ünnepélyes keretek 
között adták át jú
nius 14én dél u tán 
a Tipegők bölcsődét. 

Június 14-én ünnepeltük Vecsés születésnapját, és tisztelegtünk 
a városalapító elődök emléke előtt.  A hagyományokhoz híven 
ezen a napon került sor a városi kitüntetések átadására is. 

T öbb olyan jeles dolog ho
zott ide minket, amelyre 
mindannyian büszkék le

hetünk. Örömmel ünnepeljük 
meg városunk születésnapját és 
tisztelettel adózunk azon sváb 
elődeink emléke előtt, akik letet
ték településünk alapjait. Ilyenkor 
kerítünk alkalmat, hogy megkö
szönjük mindazok teljesítményét, 
akik kiemelkedő munkájukkal 
gazdagabbá tették városunkat és 
öregbítették hírnevét, valamint 
ma köszöntjük pedagógusainkat, 
akik sokat fáradoztak a jövő ge
nerációjának neveléséért, gyer
mekeink tanításáért – ezekkel a 
gondolatokkal kezdte ünnepi be
szédét Szlahó Csaba polgármes
ter, majd felidézte Vecsés elmúlt 
években végbement fejlődését.  
 „Közösen átrajzoltuk város
unk arculatát, mára helyben is 
színes kulturális programokat 
kínál a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ. Több épületünk meg
újuló energiával üzemel, jelen
tősen nőtt az óvodai és bölcső
dei férőhelyek száma, jelentősen 
bővültek a sportolási lehetősé
gek, modern játszóterek várják a 
gyerekeinket, mindenhova elér a 
víz és csatornahálózat, minden
ki portalanított utcákon érhe
ti el otthonát, jelentősen bővült 
az igénybe vehető szakrendelé
sek száma, mára már nem csak 
a piacon tudunk bevásárolni és 
több nívós vendéglátóhely nyi
totta meg kapuit.” 
 – Mindannyiunk elemi érdeke, 
hogy az útirányt jól határozzuk 
meg, ezért a lakossági igényeket 
rendszeresen felmérjük és beépít
jük programunkba. Arra azonban 
mindig ügyelnünk kell, hogy a 

pillanatnyi előnyökért ne áldoz
zuk fel a szavahihetőségünket. A 
biztonságos gazdálkodásra és a 
beváltható ígéretekre alapoztuk 
programunkat, így cselekedtünk 
a múltban, és ezt az elvet követ
jük a jövőben is, ha erre felhatal
mazást kapunk majd – hangsú
lyozta Szlahó Csaba.  
 A polgármester beszéde után 
a kitüntetések átadása követke
zett.  
	 Az	év	fiatal	sportolója	elis
merést Lőczi Roland ökölvívó 
vehette át. A Vecsés SE sporto
lója több mint 80 mérkőzésen lé
pett ringbe az egyesület színeiben. 
Serdülő és junior korcsoportban 
is a magyar válogatott keret tag
ja volt. Kétszeres magyar bajnok, 
kétszeres diákolimpia országos 
bajnok.
	 Vecsés	 Sportjáért	Érdem
érem kitüntetésben részesült Si-
mon Mihály. A Vecsés SE posta
galamb-szakosztály vezetője 40 
éve tevékenyen vesz részt Vecsés 
sportéletében, éveken keresztül 
az egyesület alelnöki tisztségét 
is betöltötte. 

Köszönő Oklevél-  
kitüntetést vehetett át 
Seres Imréné Belucz Mária óvo
dapedagógus. Pályafutását Ve

csésen kezdte az I. sz Napközi 
Otthonos Óvodában, ahol 1982-
ig dolgozott, jelenleg a Vecsési 
Mosolyország Óvoda óvónője, 
2019. novemberében nyugdíj
ba vonul. 
 Vizvári Edit, a Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskola fizika és 
matematika szakos pedagógu
sa, aki 2013-óta igazgató-helyet
tesként aktívan részt vesz az is
kolavezetőség munkájában, a 
tanórákon kívüli programok szer
vezésében és lebonyolításában.

Elismerő Oklevél-  
kitüntetésben részesült
Eszényiné Honti Krisztina, aki 
óvodapedagógusként 1988. au
gusztus 8-óta dolgozik a Vecsé
si Falusi Nemzetiségi Óvodában. 
Kedves, biztonságot sugárzó sze
mélyiségét a gyerekek és a szü
lők is nagyon szeretik.
 Pleskovics Sándorné, aki 1983 
augusztusa óta dolgozik a Pető
fi Sándor Római Katolikus Álta
lános Iskola és Gimnázium alsó 
tagozatán. Diákok százait oktat
ta, nevelte hosszú és sikeres pá
lyáján nagy tudással és szakér
telemmel.
 Antal Zoltán, a Vecsési Sport
egyesület kézilabda-szakosz
tály vezetője. Vezetésével a férfi 

ÜNNEP
Városi

csapat 3 bajnokságot megnyer
ve, fokozatosan megerősödve a 
megyei bajnokságból az NBI-ig 
jutott.
 Simon Ágnes gyémántdiplo
más védőnő. Védőnői képesítése 
megszerzésétől (1954) nyugdíja
zásáig Vecsésen tevékenykedett 
a csecsemő- és gyermek-, illet
ve anya- és nővédelem területén. 
Több ezer gyermek – ma már fel
nőtt – köszönheti neki életét, jól
létét. 
 Pro	Urbe	Posztumusz elisme
rő címet adományozott a képvi
selő-testület Brunner Józsefnek.  
A kitűnő zenész életének 53. évé
ben tragikus hirtelenséggel el
hunyt. Munkássága veretes része 
Vecsés zenei életének. Több évti
zeden keresztül aktív tagja volt 
a fúvószenekarnak, elnökhelyet
tese a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesületnek, vezetője, ki
váló trombitása saját zenekarának 
a Brunner Zenekarnak. 
 A képviselő-testület Pro	Urbe	
elismerő címet adományozott 
Brunner Ferencnek, aki 1982-
től önálló kisiparos, több mint 
30 család számára biztosít a mai 
napig is munkahelyet gépgyártó-
üzemében. Egyebek mellett a 
KIOSZ vecsési szervezetének el
nöke volt. 1990-től 1994-ig Ve
csés Nagyközség önkormányzati 
képviselője, 1994-től országos né
met nemzetiségi önkormányzati 
képviselő, továbbá oszlopos tagja 
volt a Kulturverein (Kulturferein) 
Vecsésnek.
 A kitüntetések átadása után az 
Újratelepítési Emlékmű koszorú
zásával rótta le tiszteletét a város 
alapítói előtt a képviselő-testület, 
pártok helyi szervezetei, egyesü
letek és civilszervezetek. 
 A www.vecsesitajekoztato.hu 
oldalon bővebben is olvashat a 
városi ünnepről és a kitüntetet
tekről.  VT info

  Több mint egy évtizede ha
gyomány Vecsésen, hogy a tan
év végén palacsintával vendé

geli meg az önkormányzat a 
kitűnő és jeles tanulmányi ered
ményt elért diákokat. Szlahó 

Csaba június 12-én és 13-án 
mind a négy általános iskolát 
meglátogatta és gratulált a gye

Palacsintáztak a jó tanulók

 Szlahó Csaba polgármester az önkormányzat nevé-
ben köszöntötte a Grassalkovich iskola jó tanulóit

múlt években. „Ez is azt mutatja, 
hogy a vecsési önkormányzat az 
elmúlt időszakban is azzal fog
lalkozott, hogy az itt élő embe
rek lehetőségeit minél jobban se
gítse, és elérje, hogy minél jobb 
körülmények között élhessenek” 
– mondta Szűcs. 
 A Tipegők bölcsőde építésé
re a Versenyképes Közép-Ma
gyarország Operatív Program 
keretében kiírt „VEKOP-6.1.1 
Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának 
növelése” tárgyú pályázaton 
335,18 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat, melyet 
saját költségvetéséből további 
120,78 millió forinttal egészített 
ki. A Damjanich utca 34. szám 
alatti új bölcsőde 56 gyermek 
befogására alkalmas. Az 763 
m2 alapterületű épületben a cso
portszobák mellett helyet kapott 
egy modern melegítőkonyha és a 
gyermekek egészségét elősegítő 
sószoba is. Az épülethez tartozik 
egy 1600 m2 területű játszóud
var, 11 parkoló és 10 kerékpár
tároló. A bölcsődei eszközök be
szerzése mintegy 27 millió forint 
pályázati támogatásból, a tető
szerkezetre szerelt napkollektor 
pedig 2,4 millió forint pályáza
ton kívüli forrásból valósult meg.  
 A kivitelezést helyi vállalko
zók bevonásával a Reogroup Kft. 
végezte, a beruházást a Vecsés 
Városközpont-fejlesztő Projekt 
Nonprofit Kft. és az önkormány
zat vagyongazdálkodási osztá
lya közösen bonyolította le. 

Szöveg és kép: Varga Norbert

rekeknek az egész éves jó telje
sítményhez. A polgármester a 
Williams Televíziónak nyilat
kozva elmondta, városvezető
ként mindig örömmel találko
zik a gyerekekkel, mert ilyenkor 
látszik, hogy van miért dolgoz
ni, hiszen a várost a jövőnek épí
tik. Kifejezte abbéli reményét, 
hogy minél több gyermek vá
lasztja majd Vecsést munkahe
lyéül, hogy legyen kinek átad
ni majd a stafétát.  
 A két nap alatt közel 400 
gyermeket vendégelt meg pa
lacsintával a városvezetés, ami 
nagyon jó hír, hiszen azt jelen
ti, ennyi jeles és kitűnő tanuló 
van az általános iskolákban. 

Szöveg és kép: V

Két nap alatt közel 400 adag palacsin-
tára látták vendégül a gyerekeket
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A képviselő-testület május 30-án tartotta soron következő 
testületi ülését. Az ülésen 15 napirendi pontot tárgyaltak, 
melyek közül a közérdeklődésre leginkább számot tartó 
ügyeket és döntéseket osztjuk meg olvasóinkkal. 

V alamennyi szakhatóság 
megtartotta helyszíni be
járását a Damjanich ut

cai Tipegők bölcsőde működési 
engedélyeztetésénél, a kormány
hivataltól várjuk az engedély ki
adását – tájékoztatta beszámoló
ja elején a képviselő-testületet 
Szlahó Csaba polgármester, ami 
azt jelentette, hosszú idő után 
minden akadály elgördült a vá
ros új tagintézményének átadá
sa elől. A korszerű épületben minden felté
tel adott a gyermekek fejlődését elősegítő 
gondozási és nevelés feladatok ellátására. 
 Végéhez közeledik a Mentőállomás és 
Alapellátási Központ építése, elkészült a kül
ső homlokzat és a térkövezés, május végén 
már a növények telepítését végezte a kivite
lező. Az ELMŰ felszerelte a hiányzó mérő
órát, így megnövelt teljesítménnyel végez
hette a kivitelező cég az üzempróbákat. Az 
ivóvíz bekötése elől is elhárult az akadály, a 
bekötés miatti útfelbontáshoz a közútkeze
lő is hozzájárult. Szépen alakulnak az épü
let belső terei – tudtuk meg –, a földszinti 
helyiségekben már a bútorozás történik, az 
emeleten pedig a burkolati munkák végez
tével a fennmaradó szakipari munkák zaj
lanak. A beruházás várhatóan július köze
pén ér véget. 
 Folyamatban vannak az oktatási intézmé
nyeket érintő aktuális karbantartási és felújí
tási munkák, a Petőfi iskola főépületi szár
nyán befejezték a tetőszigetelést, jelenleg a 
homlokzat szigetelésén dolgozik a kivitele

ző. A Grassalkovich iskolában a tornacsar
nok tetőszerkezetének javításához szükséges 
szakértői véleményt megküldték a kézilab
da szövetségnek, megállapodás ugyan még 
nem született, de a javítások várhatóan nyá
ron megtörténnek. A tanítási szünetben ke
rülhet sor az udvari gumiburkolatok cseréjé
re, továbbá a konyha és étkező átalakítására 
is. Utóbbival kapcsolatban a polgármester el
mondta, a korábbi kalkuláció alapján 80 mil
lió forintot különítettek el erre a célra, de a 
közbeszerzési eljárás során ettől több mint 
30 millió forinttal magasabb a kivitelezés
re beérkezett legkedvezőbb árajánlat. 
 Az Eötvös utca és a Kinizsi utca felújítá
sával kapcsolatban Szlahó Csaba elmondta, 
többször is egyeztetett a DPMV Zrt. illetéke
seivel, mert a burkolatcserével együtt a ivó
vízbekötéseket és a gerincvezetéket is szeret
nék kicserélni. A Kinizsi utcában indokolt 
lenne egy nagyobb átmérőjű vezeték elhe
lyezése, a plusz műszaki tartalom azonban 
jelentősen drágítja a beruházást, a két utca 
esetében közel 100 millió forinttal emelked

hetnek a költségek.  
 Május 22-én lejárt 
a városközpont-beru
házás (Bálint Ágnes 
Kulturális Központ, 
Piac tér és Szent Ist
ván tér, Anna utcai 
játszótér) és a Sem
melweis bölcsőde 
5 éves projektfenn
tartása, emiatt hely
színi ellenőrzést és 
bejárást tartottak a 

Magyar Államkincstár munkatársai. Az el
lenőrök minden vállalt mutatót és indiká
tort rendben találtak, így a projektet lezárták. 

Támogatást kapott az alapítvány 
A „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei 
Találkozó és Országos Citerazenekari Fesz
tivál gálaműsorán való részvétel költsége
ire kért támogatást az önkormányzattól a 
Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kul
túra Ápolásáért Alapítvány. A képviselők 
megtárgyalták a kérelmet és 50 ezer forint
tal járultak hozzá az alapítvány költségeihez.
 
Elfogadták az önkormányzati  
cégek mérlegbeszámolóit
A szakbizottságok előkészítése után a kép
viselő-testület is megtárgyalta és elfogadta 
az önkormányzati érdekeltségű cégek – Ve
csési Városgondnok Nonprofit Kft., Vecsés 
Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit 
Kft., Vecsési Gasztro Kft., VEMED Vecsé
si Egészségügyi Szolgáltató Kft. – 2018. évi 
mérlegbeszámolóit. 
 Az önkormányzat gyermekjóléti és gyer
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, illet
ve a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 
2018. évi munkájáról szóló beszámolót is 
megvitatták és elfogadták a képviselők.
  
Megújulhat a Rózsa  
utca egy szakasza
A Rózsa utca Fő út és Vigyázó Ferenc utca 
közötti szakaszának felújítására nyújt be pá
lyázatot az önkormányzat. A jelentős for
galmat bonyolító utca – a városrész egyik 
gyűjtő- és kivezető útjaként is funkcionál 
– említett szakaszát 15 évvel ezelőtt aszfal
tozták, azóta pedig több közműjavítás is 
történt, amelyek következtében jelentősen 
romlott az útburkolat állapota, ezért indo
kolt a felújítása. Amennyiben támogatás
ra alkalmasnak ítélik a vecsési pályázatot 
a Belügy- és Pénzügyminisztérium által 
közösen meghirdetett pályázati felhíváson, 
akkor az említett szakasz szegélykővel el
látott burkolatcseréje mellett sor kerülne a 
csapadékvíz-elvezető árkok profilozására 
– egyes szakaszokon burkolt árok kialakí
tása is szükséges –, valamint a hiányzó és 
kopott útjelző táblák cseréjére is. A felújí
tás összköltsége előzetes becslések alapján 
mintegy 60 millió forint.    Varga Norbert

ÖNKORMÁNYZAT

ÚTFELÚJÍTÁSRA NYÚJT BE PÁLYÁZATOT  
az önkormányzatTestületi ülésről  

jelentjük

A z elmúlt évben a Róder Imre és a Ke
reszt utca felújításával egyidőben 
az önkormányzat ismét pályázatot 

nyújtott be az önkormányzati tulajdonú bel
területi utak szilárd burkolattal történő ki
építésének és felújításának támogatására. A 
Pénzügyminisztérium által kiírt pályáza
ti felhíváson PM_ONKORMUT_2018/168 
számon 89,98 millió forint támogatást nyert 
a város a Kinizsi utca teljes hosszának fel
újítására.
 Az elnyert támogatással lehetővé válik 
az Andrássy telep fő közlekedési gerin
cét alkotó, így sűrű személy és közösségi 
közlekedési forgalmat bonyolító Kinizsi 
utca felújítása. A két útszakasz a Dózsa 
György út (4602 sz. út) forgalmát köti ösz
sze a Zrínyi utcával, ezzel gyűjtő- és átve

zető útként is funkcionál a Halmitelep, az 
Andrássy telep, Kertekalja és a lakópark 
között. A Kinizsi utca burkolata közel 30 
évvel ezelőtt készült, az évek során a köz
műbekötések és útfelújítások miatt több
ször javítani kellett, így mára megérett a 
felújításra. A nyertes kivitelezővel meg
kötött szerződés alapján június közepén 
hamarosan megindul a munka, először a 
Dózsa György út–Erzsébet tér szakaszon, 
majd ezt követően a nyár második felé
ben az Erzsébet tér–Zrínyi utcai szaka
szon is. A felújítás során – szegélykő le
rakását követően – megvalósul a burkolat 
cseréje, a csapadékelvezető árkok profilo
zása, egy szakaszon egyoldali járda felújí
tása, a forgalmi táblák cseréje, egy napele
mes sebességellenőrző egység kihelyezése, 
valamint zöldfelület kialakítása.
 Az utca felújításával nem csak a városré
szen lakók kapnak hosszú távra egy jó mi
nőségű, nagyobb teherbírású kényelmes 
utat, hanem az utcában található közintéz
mények, üzletek elérése is könnyebbé vá
lik. A két utcaszakasz felújítása előrelátha
tólag nyár végén fejeződik be.

Újabb útfelújítási  
pályázaton nyert Vecsés
Közel 90 millió forint tá-
mogatásban részesült a 
Ki nizsi utca felújítását célzó 
önkormányzati projekt. 

 A Volánbusz járata a felújítás alatt tere
lőúton közlekedik, melynek pontos útvo
naláról hamarosan részletes tájékoztatást 
nyújtunk. VT info

 A felújítása idején – várhatóan július 20. 
és augusztus 31. között – lezárják a Ki-
nizsi utca Dózsa György út–Erzsébet tér 
közötti szakaszát. Az útlezárás a Volán 
és a helyi buszjárat közlekedését is érinti.
 A kivitelezés alatt az Erzsébet térről in-
duló Volánbusz-járatok a Dózsa György 
úti futballpálya előtti megállóból indul-
nak. A kimaradó megállókból (Erzsébet 
tér, Kinizsi utca) kisbuszok szedik össze az 
utasokat és viszik az ideiglenes végállo-
másra. A Kinizsi utcai megállót a felújítás 
idejére a Bem utca térségébe helyezik át.
 A menetrend változásairól a busz-
megállókban és a járatokon is tájéko-
zódhatnak.

TERELŐÚTON  
KÖZLEKEDNEK  
A BUSZJÁRATOK

HÍREK

MONDJA EL  
A VÉLEMÉNYÉT! 

Önkéntes, anonim vevői elégedett-
ségmérést végeznek a június 1. és jú-
nius 30. között a Vecsési Polgármes-
teri Hivatalban. A felmérés keretében 
kérdőív kitöltésével mondhatja el vé-
leményeit, javaslatait a lakosság. A kér-
dőív elérhető a polgármesteri hivatal 
portáján és a város honlapján (www.
vecses.hu), illetve ügyintézés után az 
ügyintézők adják át. 
 A papíralapú kérdőíveket kitöltés 
után a Vecsési Polgármesteri Hiva-
tal portáján és a vagyongazdálkodá-
si osztály előterében felállított gyűj-
tőládákba kell bedobni. VT info
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  Május 26-án negyedik alkalommal vá
laszthattunk Magyarországon európai par
lamenti képviselőket. Idén többen mentek el 
szavazni, mint 2014-ben, a részvétel 43,48 
százalék volt. A legtöbb mandátumot a Fi
desz-KDNP szerezte (13), míg a Demokra
tikus Koalíció 4, a Momentum 2, az MSZP 
és a Jobbik pedig 1 képviselőt küldhet az 
Európai Parlamentbe. 
 Vecsésen 7028 fő – a névjegyzékben sze
replő választópolgárok 42,22 százaléka –  
jelent meg a szavazáson. A legtöbb érvényes 
voksot (3560) a Fidesz-KDNP listájára ad

ták le, míg a legkevesebb érvényes szava
zatot (19) a Munkáspárt kapta. (A többi sza
vazat eloszlása: DK: 1282, Momentum: 825, 
MSZP-Párbeszéd: 383, Jobbik: 346, MKKP: 
212, Mi Hazánk: 202, LMP 171.)
 A szavazás problémamentesen zajlott a 
városban egy esetet leszámítva: mozgóur
nás szavazás után a háznál lévő kutya meg
harapta a választási bizottság egyik tagját. 
A balesetet követően a bizottsági tag orvo
si ellátásban részesült, a mozgóurnás sza
vazást a Helyi Választási Iroda póttag be
vonásával biztosította.  V.

Vecsésen is a Fidesz-KDNP 
listájára szavaztak a legtöbben
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Július közepére elkészülhet az Alapellátási Központ épülete
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INTERJÚ

Jó érzéssel tölt el, hogy  
 TEHETEK VALAMIT AZ EMBEREKÉRT

A z önéletrajzában megszállott ve-
csésiként jellemzi magát. Mit je-
lent ez pontosan? 

 – Ez alatt azt kell érteni, hogy szeretem 
ezt a várost, szeretek itt élni, ezért fontos 
számomra, hogy tegyek is valamit ezért a 
közösségért. Ez a felmenőimre is jellemző 
volt, az apám, a nagyapám és a dédszüleim 
is letették valamilyen formában a névjegyü
ket Vecsésen. Mindig nyitott szemmel járok 
és meglátom azokat a problémákat, hibákat, 
amelyeken változtatni, jobbítani kellene. 
Amit nem csak magunk miatt kell megten
ni, hanem a jövőnkért is, hogy egy jobb, él
hetőbb helyet hagyjunk itt az utókornak. A 
magánéletben szeretem, ha rend van körü
löttem, ezért Vecsésre is ilyen szemmel te
kintek, azaz fontosnak tartom, hogy a város 
kinézete és működése is rendben legyen.  

– 2010 és 2014 között a környezetvédelmi 
bizottság külsős tagja volt, képviselőként 
2014 óta dolgozik a városért. Első ciklusa 
végéhez közeledve hogyan értékeli az el-
múlt évek munkáját? 
 – Amint említettem, él bennem egyfaj
ta tenni akarás, ezért nagyon örültem, hogy 
megválasztottak, mert ezáltal a lehetőségek 
is megnyíltak előttem. Szeretem ezt a mun
kát, jó érzéssel tölt el, hogy az emberekért és 
a lakókörnyezetemért dolgozhatok, de mint 
minden tevékenységnek, ennek is vannak 
árnyoldalai. Elsősorban az, hogy bármeny
nyire is szeretnénk, mégsem tehetünk min
dig mindenkivel jót. Akkor mondhatjuk el, 
hogy jól végeztük a munkánkat, ha összes
ségében pozitív irányba billen a mérleg. Ha 
visszatekintek az elmúlt évekre, úgy gondo
lom, hogy sikerült megvalósítani, amit el
terveztem, eredményesnek mondható évek 
vannak mögöttem. Meglátásom szerint ez 
az egész képviselő-testületre is igaz.    

– Nézzük a konkrétumokat, mi történt eb-
ben a ciklusban az 5. választókörzetben?  
 – Még a választás előtt meghatároztam 
magamban rövid-, közép- és hosszútávú cé
lokat, amelyek mentén a munkámat végeztem. 

A rövidtávú célok között 
voltak a lakossági meg
keresések. Ezek valós 
igényeket tartalmaztak, 
amelyeket a lehetőségek
hez mérten minél hama
rabb szerettem volna teljesí
teni. Fontos volt, hogy a körzet 
forgalmasabb utcáit rendbe tegyük, 
így került sor például a Toldi, a Zrínyi és az 
Arany János utca gyalogjárdáinak felújításá
ra. A Zrínyi és a Toldi utcák felújításakor a 
vízbekötések cseréje is megtörtént. A közép
távú céljaim között szerepelt az Erzsébet téri 
játszótér felújítása. Az eszközök és a burkola
tok cseréje után egy modern játszóteret adhat
tunk át a kisgyermekes családoknak, amely 
mára a város egyik legkedveltebb játszótere 
lett. Az Erzsébet tér parkját is rendbe tettük, 
az elöregedett fák helyett újakat ültettünk, pa
dokat és kerékpártárolókat helyeztünk ki, va
lamint egy ivókút is létesült a területen. Ma 
már sokkal barátságosabb, élhetőbb környe
zet fogadja itt a vecsésieket. Az egyházköz
ség pályázat útján elnyert pénzzel, a hívek és 
az önkormányzat anyagi támogatásával el
kezdte a téren található templom felújítását. 
A munkák májusban befejeződtek, gyönyö
rű lett a templom belső tere. Terveink sze
rint még idén elkészül a templom új lépcső
je, amelyet a mozgáskorlátozottak is tudnak 
majd használni. Persze a felsoroltakon túl is 
van még mit javítani a téren, például a játék
bolt és az iskola előtti parkoló burkolatcse
réjét is hamarosan meg kell csinálni. Fontos 
beruházás volt a lakópark szélén megépített 
800 méteres futópálya, amelyet sok sporto
ló megelégedéssel használ. Meg kell említe
ni még a Sándor tanya megvásárlását, illet
ve a területen felépített nagyméretű műfüves 
pályát. Itt további beruházások is várhatók, 
fejleszteni kell az infrastruktúrát, mert a jö
vőben a Vecsés FC új centerpályája is itt 
épül fel, a régi sportpályán pedig egy csalá
di sportparkot szeretnénk kialakítani. Fon
tos beruházás volt az Andrássy iskola ener
getikai felújítása is, amely közel 240 millió 
forintból valósult meg. 

– A környezetvédelmi bizottság elnökeként 
milyen feladatai vannak? 
 – A munkánk egyik legfontosabb része a 

városi faültetési program, amely tö
retlenül megy tovább minden 

évben. A ciklusom alatt 15 
millió forint értékben közel 
1500 fát osztottunk szét a 
lakosság között. A fákért 
kifizetett jelképes ösz
szeg a környezetvédel
mi alapba kerül, amelyet 
kizárólag a helyi környe

zetvédelmi célok megvaló
sítására fordítunk. Az Erkel 

Ferenc utca védett vadgeszte
nyefasorának rehabilitációja és a 

patak menti tölgyfasor megújítása szintén 
a fásítási program keretében valósult meg. 
Idén év elején valósult meg a legújabb pro
jektünk, a patak mentén kialakított madár
tani ösvény. Fontos, hogy a beruházásaink 
a környezettel harmóniában, a szabályokat 
betartva készüljenek, többek között ezért 
is dolgoztuk ki a város környezetvédelmi 
programját.  

– Milyen elképzelései vannak a város jö-
vőjét illetően? 
 – Városi szinten fontos lenne a főút men
tén lévő fasorokat rendbe tenni, illetve, hogy 
folytatódjon a város fásítása. A környezet
védelmi rendeletünket is át kellene dolgozni. 
Nagyon szeretném továbbépíteni a futópá
lyát a patak mentén, persze ez csak egyelőre 
egy ötlet, a megvalósításhoz pályázati forrás 
bevonására lenne szükség. A szűkebb, saját 
körzetemet tekintve fontosnak tartom, hogy 
azokban az utcákban, ahol a burkolatot fel 
kell újítani, ott a jelenlegi vízvezetékek cse
réjét is elvégezzük. Szeretnék további járdá
kat építeni, valamint szeretném megoldani a 
Zrínyi utca és a Budai Nagy Antal utca for
galmának lassítását. Célom a lakóparkban 
lévő játszótér felújítása az Erzsébet térihez 
hasonlóan, hiszen nagyon sok kisgyerme
kes család él ebben a körzetben. Nem mehe
tünk el a Göci területének fejlesztése mel
lett sem, mert elképzeléseink szerint ott egy 
olyan sport- és szabadidő parkot szeretnénk 
kialakítani, ahol a legfiatalabbaktól a leg
idősebbekig mindenki megtalálja a kedvé
re való sportolási, kikapcsolódási lehetősé
get. Az új park több korosztálynak is helyet 
biztosítana a tartalmas időtöltésre. 

Varga Norbert

Várszegi Csaba, az 5. 
választókörzet  

képviselője

Várszegi Csaba 2014 óta vesz részt a képviselő-testület munkájá-
ban. Az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője a kör- 
nyezetvédelmi bizottság elnökeként is ellátja feladatait. 
Interjúnkban a körzetben megvalósult fejlesztések mel-
lett a bizottságban végzett munkáról is beszélgettünk.  

HÍREK

P rojekt kezdete: 2017. 05. 17. Projekt 
vége eredetileg: 2018. 06. 30. volt, 
de jogszabályváltozás miatt ez 2019. 

06. 30-ra változott.
 Az önkormányzat rendszercsatlakozással 
kapcsolódott az ASP-hez. A projekt egyik át
fogó célja az önkormányzatok adminisztra
tív terheinek csökkentése, amely a szolgáltató 
közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesz
tésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfej
lesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesz
tésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)
fejlesztésén, szolgáltató képességének növe
lésén keresztül valósítható meg. Másik spe
cifikus célja a magas szintű és korszerű (la
kossági, államigazgatási és vállalkozások által 
használt) közigazgatási e-ügyintézési megol
dások bevezetését támogatja. 
 A specifikus célt megvalósító kapcsoló
dó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office 
tevékenység ügyfelek által közvetetten ér
zékelhető háttérműveleteinek fejlesztését 
vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek 
a háttérműveletek támogatják a közigaz

gatási hivatali eljárások (tehát azokat a fo
lyamatokat, amelyeket az ügyfelek közvet
lenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.
 Az önkormányzati ASP központról és a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szó
ló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megte
remtette az ASP rendszer működtetésének 
jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az 
ASP központ működtetőjeként a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 
került kijelölésre, az ASP központ alapinf
rastruktúra informatikai üzemeltetéséért 
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgálta
tó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(NISZ Zrt.) felelős.
 A projekt keretében Vecsés Város Ön
kormányzata 2019. január 1-jén 7 szak
rendszerrel csatlakozott (melyeket működ
tet is): iratkezelő rendszer, az elektronikus 
ügyintézési portálrendszer és elektronikus 
űrlapszolgáltatás, gazdálkodási rendszer, 
ingatlanvagyon-kataszterrendszer, önkor

  Június 14-én, a városi ünnepség után kö
szöntötték a vecsési közoktatási intézmé
nyek pedagógusait a Bálint Ágnes Kulturá
lis Központ aulájában. Az elmúlt évek alatt 
hagyománnyá vált, hogy a városvezetés ez

Pedagógusokat  
köszöntöttek 
a BÁKK-ban

mányzati adórendszer, ipar- és kereskedel
mi rendszer, hagyatéki leltárrendszer.
 Az egyes szakrendszerek csatlakozásá
nak előfeltétele volt, hogy a hivatal dolgo
zói a meglévő adatállományt karbantartsák, 
tisztítsák és szakértők segítségével átültes
sék (migrálják) az új szakrendszerekbe. Ah
hoz, hogy a hivatali munkatársak megta
nulják a saját munkakörüknek kialakított 
új szakrendszerek működtetését, tanfolya
mokon kellett részt venniük.
 Az önkormányzat informatikai eszköz
állománya csak részben tudott megfelel
ni az ASP rendszer csatlakozási elvárásai
nak, ezért szükséges volt eszközbeszerzésre 
is. Az önkormányzat 12 db monitort, 25 db 
RFID kártyaolvasót és 5 db irodai számító
gépet szerzett be.
 Az ügyfélbarát működéshez űrlapkitöl
tő programot telepítettek a városi honlapra, 
ahol a lakosság kényelmesen, egyszerűen, 
elektronikus úton kezdeményezhet ügyin
tézést a polgármesteri hivatal felé. Az adó-
szakrendszerhez kapcsolódó elektronikus 
ügyintézés megkönnyítése érdekében a be
vallások űrlapjainak kitöltését elősegítő út
mutató készült.
 A csatlakozás során megtörtént a meglé
vő szabályozási keretek felülvizsgálata, és 
külső szakértő bevonásával az ASP műkö
dési rendjéhez igazítottuk a jogszabály ál
tal kötelezően előírt informatikai biztonsági 
szabályzatot, valamint az iratkezelési sza
bályzatunkat.  VT info

MEGVALÓSULT VECSÉS  
VÁROS ASP KÖZPONTHOZ  
TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSA
Vecsés Város Önkormányzata 9 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert a „Csatlakozási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
címen meghirdetett pályázati felhíváson. A KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-01157 számú pályázat eredményeként az ön-
kormányzat sikeresen teljesítette az ASP rendszer bevezetését.

zel a rendezvénnyel köszöni meg a pedagó
gusok egész évben végzett értékes oktató és 
nevelő munkáját. 
 Az ünnepségen a Német Nemzetiségi Ön
kormányzat a Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Isko
la fenntartójaként elismerésben részesítette 
Massza Magdolna tanárnőt, Gombosné Si-
mon Amanda tanítónőt és Zehetmayer Jó-
zsefné pedagógusasszisztenst. Az elismeré
seket Frühwirtné Halász Melinda képviselő 
adta át. Az eseményen részt vett Szlahó 
Csaba polgármester, Mohainé Jakab Ani-
kó jegyző és dr. Hrutkáné Molnár Monika 
tankerületi igazgató. 
 A rendezvényen készült képeket meg
nézheti a Vecsési Tájékoztató honlapaján 
(www.vecsesitajekoztato.hu).  VN
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INTERJÚ LOGISZTIKA

Vecsésen került sor  
a SULPiTER projekt utolsó 
partnertalálkozójára 
A SULPiTER Európai Uniós projekt utolsó – ötödik – part-
nertalálkozójára került sor 2019. május 20-án a vecsési 
Bálint Ágnes Kulturális Központban, melyet a projekt 
partnereként Vecsés Város Önkormányzata szervezett. 

Oláh László 2014-ben az MSZP-Együtt-DK szövetség 
pártlistájáról szerezte mandátumát, a választások óta a 
pénzügyi bizottság elnökeként, valamint a gazdasági- és a 
szociális bizottság tagjaként látja el képviselői feladatait.  

A SULPiTER (Sustainable 
Urban Lo gistics Plan-
nIng To Enhance Re  - 

gional freight transport – Fenn
tartható Városi Logisztikai Ter
vezés a Re onális Árufuvarozás 
Erősítésére) projekt három éve 
indult és most, május 31-én ke
rült lezárásra. A projekt célja 
a városi szén-dioxid-kibocsá
tás csökkentése és az áruszál
lítás versenyképességének ja
vítása volt.
 A vecsési rendezvényt – me
lyen húsz szakmai érdeklődő 
jelent meg – Tábori Ferenc 
Vecsés Város alpolgármeste
re nyitotta meg. Tábori Ferenc 
vezette azt a négyfős vecsési 
delegációt is, mely május vé
gén a SULPiTER projekt bo
lognai zárókonferenciáján is 
részt vett. 
 A rendezvény moderátori te
endőit Soóki-Tóth Gábor, a pro
jekt szakértője látta el Budapest 
XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányza
ta képviseletében. So óki-Tóth 
Gábor beszámolt az eddigi pro
jekttalálkozók tapasztalatairól 
és utalt azon változásokra, me
lyek Budapest délkeleti közle
kedés hálózatát érintik. 
 Soóki-Tóth Gábor bevezeté
se után, Práczki Péter a projekt 
vecsési projektmenedzsere tar
tott rövid bevezető előadást a 
bolognai SULPiTER záró kon-
fe renciá ról és az elért eredmé
nyekről. Előadásában ráirányí
totta a figyelmet, hogy a jelenlegi 
logisztika fejlesztése követi a fo
lyamatosan növekvő gazdaság 
teljesítményét, mely ökológiai 
szempontból nem szolgálja tár
sadalmi közös érdekeinket, azaz 

ezen a ponton sürgős változások
ra van szükség!
 Ezek nem fognak bekövetkez
ni a jelen gazdasági stratégia ol
daláról, hiszen annak felépítése 
és rendszere az egyre növekvő 
teljesítményre épül. A valós át
alakulás a fogyasztói társadalom 
változásában keresendő, amely
ben a csodaszert az egyéni szem
léletváltás adja, mely nem a nö
vekedésre, hanem a lassításra és 
a szükségszerűségre helyezi a 
hangsúlyt. „Azt vegyük, amire 
feltétlenül szükségünk van! Az 
eddigi karrierre épített kultúra 

átalakulóban van, azaz már most 
sokan látják a fentieket és lép
nek abba az irányba, hogy nem 
a pénzt tekintik a legfontosabb
nak, hanem azt az időt, melyet 
olyan tevékenységekre fordít
hatnak, melyek saját személyi
ségüket és fejlődésüket, a csalá
di és közösségi kapcsolataikat, a 
tudás iránti vágyukat, a szabad
idős és fizikai tevékenységük 
fejlesztését, vagy éppen a kul
turális életüket érintik. Az elő
adó utalt arra, hogy valódi kor
látaink azok, amiket fejünkben 
magunk építünk ki.

 Práczki Péter beszámolóját 
követte Kossuth József, a Bu
dapest Airport Zrt.  cargo me-
nedzserének az előadása „Buda
pest Airport Cargo bemutatása 
és annak logisztikai feladatai 
címmel”. 
 Kossuth József rámutatott a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő
tér cargofejlődés főbb irányvona
laira, annak fejlesztési irányaira 
és a kiemelt cargoüzletágat érintő 
gazdasági indikátorok szerepére. 
A legfontosabb adatokat tekint
ve évente mintegy 150 000 tonna 
cargoáru (50 százalék beérkező 
és 50 százalék induló) forgal
mát kezeli a Budapest Airport. A 
cargoforgalom közvetlenül mint
egy 1 800 ember munkáját érin
ti és több mint 10 000 ember áll 
ezzel a logisztikai tevékenység
gel indirekt módon kapcsolat
ban. Négy elkötelezett cargobázis 
(DHL, TNT, FedEx és UPS) adja 
a cargotevékeny ség gerincét, de 
a személyi repülőforgalom is ge
nerál jelentős cargoforgalmat. 
 Az európai nagyobb légifor
galmi cargoegységek az utób
bi időben forgalmat veszítettek, 
mely lehetőségeket ad kisebb 
cargoközpontoknak is, mint pl. 
Budapest a forgalom növelé
sére. Kossuth József elmondta, 
hogy Európa egyik hatalmas 
cargoközpontjában, München
ben ma már versenytársként a 
magyar forgalmat is megemlí
tik, mely szintén rávilágít a Bu
dapest Airport cargostratégi-
ájának az eredményességére. 
 A találkozó végén szakmai 
beszélgetésre került sor, melyet 
Soóki Tóth Gábor moderált a 
résztvevők legnagyobb elége
dettségére.  Szöveg és kép: VVFT

Kossuth Jòzsef, BUD Airport Cargo senior manager

Tábori Ferenc, alpolgármester

K étezer hat óta három választáson 
szerzett mandátumot, de valamen�-
nyit pártlistáról érte el. Ez annak 

ellenére is jó eredmén�nek mondható, hog� 
a választókörzetében eg�szer sem tudott 
nyerni. 
 – Vecsésen nehéz egyéni választókörzetet 
nyerni, mióta lecsökkent a képviselő-testü
let létszáma. Az új körzetek kialakítása óta 
a rendszerváltástól 2006-ig hagyományosan 
baloldalinak vélt városrészek semlegesek 
lettek, a lakók mindig az adott hangulatnak 
megfelelően szavaztak. Először 2002-ben az 
Andrássy telepen voltam jelölt, akkor ugyan 
nem jutottam be, de a bizottsági munkában 
külsős tagként részt vehettem. Abban a négy 
évben jobban bele láttam az önkormányzati 
munkába, mondhatjuk úgy is, hogy az volt 
a tanulóidő. Az évek múlásával aztán egyre 
többet foglalkoztam a közügyekkel, ezért a 
választási eredményeinket úgy is nézhetjük, 
hogy az elvégzett munka fejében kaptunk 
annyi szavazatot a lakosságtól, amennyivel 
be tudtam kerülni a képviselő-testületbe. Itt 
születtem és itt nevelkedtem, ezért szeren
csésnek érzem magam, hogy Vecsésért dol
gozhatok. 

– Listás képviselőként nincs eg� körülhatá-
rolt körzet a városban, amel�ért felelős len-
ne. Az önkormán�zati munka szempontjá-
ból ez előn� vag� inkább hátrán�? 
 – Tény és való, a szabadság így nagyobb, 
hiszen nem kell rendszeresen egy adott kör
zet utcáit járnom. Akik ismernek, tudják, bár
hol is laknak, megkereshetnek a problémá
ikkal. Sokszor érkeznek hozzám különböző 
észrevételekkel a lakók, amelyeket mindig 
jelzek a képviselőtársaimnak. Az eddigi te
vékenységemre leginkább az volt a jellem
ző, hogy megoldásra váró problémákat tol
mácsoltam a képviselő-testületnek. 

– Legutóbb az MSZP-Eg�ütt-DK szövet-
ség jelöltjeként indult a választáson. A kép-
viselő-testületben látszólag nincs ellentét 
a pártszínek miatt. Önnek mi a tapaszta-
lata, menn�ire könn�ű vag� éppen nehéz 
együtt dolgozni a többségében jobb olda-
li képviselőkkel? 

 – Régebben voltak nézeteltérések, példá
ul 2006-ban inkább ez volt a jellemző. Volt 
néhány képviselő, akik egész más mentali
tással álltak a dolgokhoz, mint a maiak. Ők 
már nem tagjai a testületnek, a közéletből 
is visszavonultak. Akkoriban is úgy gon
doltam, mindegy hogy milyen párt tagja
ként ül valaki az asztalnál, ha Vecsés érde
keit tartja szem előtt. Egyik utcában sem 
csak MSZP-s, Fideszes vagy Jobbikos sza
vazók laknak, hanem elsősorban emberek. 
Engem is sokan megkerestek, akik nem az 
én pártommal szimpatizáltak, de mivel tud
ták, hogy az önkormányzatnál tevékenyke
dem, megkértek, hogy segítsek megoldani 
a problémáikat. Én pedig megtettem, amit 
tudtam, mert nem azt néztem, hova húzzák 
az ikszet a szavazólapon. Sok ötletem volt 
az elmúlt évek alatt, ha jó dolgot tudtam ja
vasolni, az idővel létre is jött. Polgármester 
úr és a képviselők is partnerként kezelnek, 
ez pedig minden település számára követen
dő példa lehetne.  

– Említette, hog� az elmúlt évek alatt sok 
javaslatot tett, amel�ek közül több is meg-
valósult. Mondana ezek közül párat? 
 – Olyan javaslatok voltak elsősorban, ame
lyek a választási programunkban is szerepel
tek. Például azt kértük, hogy a lakosok szá
mára is legyen elérhető és átlátható minden 
vecsési beruházás a tervekkel és a megva
lósítással együtt. A másik fontos kérésünk 
volt, hogy lehetőség szerint helyi vállalko
zókat bízzunk meg azokkal a munkákkal, 
amelyeket el tudnak végezni. Ez két okból 
is jó, egyszer mert a vállalkozó gyarapodik, 
később pedig a befizetett iparűzési adójával 
a város költségvetése is. 

 Fontos szempont volt, hogy ne pártérdekek 
mentén politizáljunk, hanem minden esetben 
a város érdekeit nézzük, a helyi dolgokról a 
magunk akaratából kell döntenünk, nem pe
dig felső nyomás hatására. Szerettük volna 
elérni, hogy az egészségügyi ellátás haszna 
elsősorban a helyiek megelégedését szolgál
ja. Nagyon sok vecsési pénzből és munkából 
épült fel szakorvosi rendelő, most pedig hason
lóképpen épül az új alapellátási központ. Ab
ban nincs vita, hogy aki beteg azt el kell látni, 
de legalább az időpontkéréseknél részesülje
nek előnyben a helyiek. A választási progra
munkban azt is leírtuk, fontos lenne egy új 
bölcsődét építeni, mert, ahogy a polgármes
ter úr is mondta, egyre több a gyermek a vá
rosban. A napokban adták át az új intézményt, 
ami nem csak a gyermekek elhelyezésére je
lent megoldást, hiszen a beruházás miatt a 
Városgondnok új helyre költözött, ahol ide
álisabbak a körülmények a cég számára, ez
zel együtt pedig a Damjanich utca forgalma 
is lecsökkent. Jó irányba halad a munkahely
teremtő ipari parkok nyitása is. A 0202-es út 
megépítésével lehetőségünk nyílik egy jelen
tős ipari terület kialakítására, ahol remélhe
tőleg sok új munkahely jön létre. 

– Mit tenne a városért, ha a következő cik-
lusban lehetőséget kapna a fol�tatásra?
 – Az egyik általam fontosnak vélt elkép
zelés, hogy kerékpárosbarát település legyen 
Vecsés. A közterületek méretéből adódóan a 
legtöbb helyen nem lehet kerékpárutat építeni, 
de a város legtöbb pontján kerékpársáv kiala
kításával tudnánk segíteni a kerékpáros köz
lekedést. Fontos feladat lenne a zöldterületek, 
pihenőparkok építése és a meglévők megőr
zése. Sajnos évtizedekkel ezelőtt az volt az el
sődleges szempont, hogy minél több építési 
telek találjon gazdára, a zöldfelületek kiala
kítására akkoriban nem fektettek hangsúlyt. 
A mai viszonyok szerint nagyon drága egy új 
park kialakítása, de ennek ellenére is foglal
kozni kell ezzel a kérdéssel. Számomra és az 
önkormányzat számára is fontos egy körfor
galom kialakítása a Lincoln utca és Lőrinci út 
kereszteződésében, amely egy nagyon forgal
mas és balesetveszélyes csomópont a városban. 
Az egyre csapadékosabb időjárás miatt a víz
elvezető rendszer átalakítása is fontos lenne. 
A vasútállomáson mosdókat kellene kialakí
tani, de a MÁV-val nagyon nehéz egyezség
re jutni, pedig ez nem luxus, hanem alapvető 
igénye azoknak, akik vonattal közlekednek. 
 Valamennyi javaslatommal azt szeretném 
elérni, hogy Vecsés egy barátságos, a lakók 
számára élhető kisváros legyen. Varga Norbert

Szerencsésnek érzem magam,
HOGY VECSÉSÉRT DOLGOZHATOK

Oláh László 
önkormányzati 
képviselő
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A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  Hamarosan az év felénél járunk. Sokan 
vannak, akik már túl vannak az évi egysze
ri alkalommal díjmentesen igénybe vehe
tő házhoz menő lomtalanításon. Az igény 
bejelentése személyesen a Vecsési Város
gondnok Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati 
irodájában intézhető.
 A regisztráció során munkatársaink fel
veszik az ingatlantulajdonos adatait és idő
pontot egyeztetnek a szállításra, valamint 
regisztrálásra kerülnek az elszállítandó hul
ladékok típusait. Ezt a regisztrációs lapot 
kell az ingatlantulajosnak igazolnia a szál
lításkor.
 A regisztrációs lap előzetesen letölthe
tő honlapunkról a: http://v-varosgondnok.
hu/formanyomtatvanyok/ menüpont alatt.  
 Az előző 2 év tapasztalata, hogy sokan 
az utolsó pillanatban, az év végére próbál
ják időzíteni a lomtalanítást. Ez két dolog 
miatt nem szerencsés. Egyrészt a téli hó
napokban (november 30. és február 1. kö
zött) nem vehető igénybe ez a szolgáltatás, 
másrészt az őszi hónapok mindig zsúfol

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
formanyomtatványaink módosításra ke-
rültek. Az új űrlapok letölthetőek, illetve ki-
nyomtathatóak weboldalunkon keresztül 
az alábbi linken: http://v-varosgondnok.
hu/formanyomtatvanyok/

Formanyomtatványainkra 
az alábbi esetekben lehet szükség:
 •     bejelentkezés hulladékszállítási szol-

gáltatás igénybevételére,
 •     szolgáltatás megszüntetése,
 •     szüneteltetés,
 •     adatmódosítás,
 •     kedvezmények igénylése,
 •     60 l-es v. 80 l-es kuka igénylése,
 •     házhoz menő lomtalanítás igénylése,
 •     ingyenes komposztáló igénylése,
 •     konténer igénylése,
 •     közületek számára bejelentkezés, 

adatmódosítás.

FORMANYOM-
TATVÁNYOK 
VÁLTOZÁSA

Ne várjon az utolsó  
pillanatig a lomtalanítással!

ADATKEZELÉSI tájékoztatás
  A személyes adatok kezelésével összefüg

gő tevékenységeinket az új európai uniós ál
talános adatvédelmi rendeletben (GDPR: Ge
neral Data Protection Regulation) kötelezően 
előírt és alkalmazandó szabályok tekinteté
ben felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk 
aziránt, hogy az abban, valamint a hazai ha
tályos jogszabályokban meghatározott köve
telményeknek megfelelően végezzük.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás személy
re szabott biztosítása az ügyfelek részére 
(igénybejelentés, kezelés, továbbiak lásd 
tájékoztató).

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 •     adatkezelés az EU általános  

adatvédelmi rendelete (GDPR),

tabbak, mint a nyári hónapok, ezért az év 
vége felé közeledve hamar elfogynak a 
lomtalanításra kijelölt időpontok.
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lom
talanításra történő regisztrációt minél előbb 
tegyék meg!
 A lomtalanítási időpontokról ügyfélszol
gálatunkon személyesen vagy telefonon is 
érdeklődhet nyitvatartási időben!
 Ügyfélszolgálatunk telefonszáma:
+36 29/350-563 • +36 30/697-4869.

 •     az információs önrendelkezési  
jogról és információszabadságról  
szóló 2011. évi CXII. törvény,

 •      a hulladékról szóló 2012.  
évi CLXXXV. törvény.

A KEZELT ADATOK KÖRE
Az ügyfél és egyéb szerződő felek, továb
bá a szolgáltatással érintett egyéb szemé
lyek adatai:
 •    név
 •     anyja neve
 •     születési hely, idő,
 •     címadatok
 •     telefonszám*,
 •     e-mail cím*

*Nem szükséges megadni, csak ha az ügyfél 
külön hozzájárul.

Az adatkezelő az adathelyesség megálla
pítása érdekében az adatokat igazoló ok
mányt elkérheti.
 Az adatkezelő adatokat igazoló okmány
ról másolatot készíthet, az érintett hozzájá
rulása alapján.

ÜGYFÉL JOGAI  
ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Az ügyfél tájékoztatást kérhet személyes 
adatai kezeléséről, valamint kérheti sze
mélyes adatainak helyesbítését, illetve – a 
kötelező adatkezelések kivételével – törlé
sét, visszavonását, élhet adathordozási és 
tiltakozási jogával az adat felvételénél jel
zett módon, illetve az adatkezelő rögzített 
elérhetőségein.

Az ADATVÉDELMI	és	ADATKEZE-
LÉSI	TÁJÉKOZTATÓ elérhetősége az 
ügyfélszolgálaton és a Városgondnok hon
lapján elérhető.

P erzselő napsütés és kánikula fogad
ta június 15-én a Halmi Telepi Álta
lános Iskola udvarán azt a 11 csapa

tot, akik beneveztek a második alkalommal 
megrendezett Szárnyal a Halmi – Halmi 
téri eszem-iszom, dínom-dánom főzőver
senyre. A forróságot valamelyest enyhítet
ték a főzőhelyek fölé hajló fák lombjai, az 
érdeklődő vendégek pedig az iskolaudva
ron felállított sátor alá húzódhattak a nap
sugarak elől. Talán a nagy forróság volt az 
oka, hogy néhány csapat visszamondta az 
előzetes jelentkezését, de így is több vállal
kozó szellemű társaság mérte össze főzőtu
dományát, mint egy évvel korábban. A ren
dezvény idén is önkormányzati támogatással 
valósult meg, Czibolya Zoltán és Alattyányi 
István önkormányzati képviselők, valamint 
Szlahó Csaba polgármester szervezésében. 
Az eseményen jelen volt a térség országgyű
lési képviselője, dr. Szűcs Lajos is. 
 A programkiírás szerint délben kezdő
dött a főzőverseny, de a csapatok már jóval 
korábban hozzáláttak a munkához, voltak, 
akik már egy nappal korábban az elkészí
tésre váró étellel foglalatoskodtak. A ver
seny nem volt túlszabályozva, a szervezők
nek mindössze egy kikötése volt: kizárólag 
szárnyas ételek készülhettek, ezen túl azon
ban teljes szabadságot kaptak a résztvevők. 
Amivel éltek is csapatok, hiszen a legtöbben 

becsempésztek valami különlegeset az üst
be, fazékba, aminek köszönhetően még az 
egyszerűbbnek tűnő ételek is nagyon finom
ra sikerültek. Fel volt adva a lecke a három
tagú zsűrinek – Jegenyei István, Czibolya 
Zoltán és Kiss Gergő –, elmondásuk szerint 
nem volt könnyű döntést hozni, mert vala
mennyi étel, ami eléjük került, nagyon ízle
tes volt. Az ételeket arany-, ezüst- és bronz
minősítéssel rangsorolták.  
 Aranyminősítést kapott a Vad Kakasok, a 
Csak Csajok, a Fagyal Team és a Hairmony 
csapata. Ezüstminősítést ítélt a zsűri a Tün
dérkert óvoda Nyuszi csoportjának, a Gér 
Angyaloknak, a Szárnyaló Tündéreknek és 
a Tóth Teamnek. Bronzoklevelet kapott Taki 
bá’ csapata, az Adame Family és a Csibefa
lók. Valamennyi csapat ajándékot is kapott 
az oklevelek mellé, a díjakat Jegenyei István 
László zsűrielnök, Czibolya Zoltán szerve
ző és Kiss Gergő, az Airport Hotel Stáció 
ügyvezető igazgatója adta át. (Az Airport 
Hotel Stáció idén is értékes nyeremények
kel jutalmazta az első három helyezett csa
patot.) Jegenyei István László elmondta, az 
ételek elbírálásakor nem a hibák kihangsú
lyozása volt a zsűri célja, hanem a jó dolgok 
kidomborítása. A csapatok komolyan vet
ték a versenyt, amit a végeredmény is tük
rözött, hiszen valóban magas minőségű éte
lek kerültek a zsűri asztalára.   
 A főzőverseny ideje alatt számos produk
ció szórakoztatta a vendégeket. Amíg az éte
lek készültek a színpadon a Tündérkert óvo
da Maci és Csibe csoportja, a Halmi Telepi 
Általános Iskola énekkara, Tóth Eszter és 
Mráz Fruzsina, a Labdarózsa Népdalkör és 
Citerazenekar, a Royal Dance és a Jamland 

TSE tánccsoport előadását élvezhették a 
vendégek. 16 órától koncertek következtek, 
az első fellépő a Have-rock együttes volt, 
majd a Tom és The Matchboys zenekar kö
vetkezett, akiket a Bon-Bon együttes, majd 
Varga Feri és Balássy Betti követett. A ze
nés mulatság az esti órákig folytatódott, a 
jó hangulatról a Family Partyzenekar gon
doskodott. 
 Családias, kimondottan vidám hangulat
ban telt a második Halmi téri eszem-iszom, 
dínom-dánom, ezért meg lennénk lepve, ha 
nem találkoznánk „jövőre veletek ugyanitt”.  

Szöveg és kép: Varga Norbert

Újra szárnyalt 
a Halmi 

HÁZUNK TÁJÁN

Finom ételek, jó hangulat 
és koncertek sora várta 
a vendégeket a Halmi 
telep rendezvényén.  

Jegenyei István László zsűrielnök el-
mondta, az elkészült ételek változatos-
ságában és ízvilágában visszaköszönt 
a csapattagok egyénisége. Minden-
ki szívét-lelkét kitette a főzőversenyen, a 
produktum ennek megfelelően magas 
minőséget képviselt. A csapatok a követ-
kező ételeket készítették el: szentkirályi 
csirkepörkölt, tejszínes-tárkonyos csibe-
leves, ajváros-jogurtos pácolt csirkemell, 
kakaspörkölt, makói csirke, omlós ka-
csacomb, galambjavapörkölt, lilahagy-
más-zsályás csirkeragu, kacsamájjal töl-
tött göngyölt csirkemell, csibecsoda, 
pácolt fürjek roston áfonyamártással.

MI KERÜLT 
AZ ASZTALRA? 

Munkában a háromtagú zsűri

A Vad Kakasok csapata

Aranyminősítést érdemelt 
a Csak Csajok főztje
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Eredményes Erasmus+ 
projekthét az ausztriai 
Lavamündben

OKTATÁS

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola tanulói és tanárai az Európai Unió által 
támogatott, a Tolerancia elősegítése egy erős, fiatal Eu-
ópáért címet viselő kétéves iskolai partnerségi prog-
ram keretében május 14-19-ig Lavamündben jártak. 

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

(Ady Endre:  
Üzenet egykori iskolámba)

E rasmus+ projektünk fő célja, hogy a 
gyerekek megismerjék a másik or
szág kultúráját, történelmét, zenei és 

néphagyományait, felfedezzék a közös voná
sokat és elfogadják a különbségeket, bepil
lantást nyerjenek a másik iskolarendszerbe 
és megismerjék az IKT-eszközök oktatás
ban való széles körű felhaszná
lási lehetőségeit is. A magyar
országi németek és a karintiaiak 
népi hagyományai nagyon ha
sonlók, erről egy húsvéti mappát 
is összeállítottak a gyerekek. Né
met nemzetiségi iskolaként kü
lönösen nagy öröm számunk
ra, hogy tanulóink anyanyelvi 
környezetben gyakorolhatták a 

német nyelvet dél
előttönként az isko
lában, délután pedig 
az osztrák családok
nál, ill. a közös ki
rándulásokon is. 
Ezen a cserediák
programon tizen
hat tanuló vett részt, 
főleg hetedik évfo
lyamosok, de voltak 
hatodikos és nyolca
dikos diákok is.
 Az oktatás kis 
csoportokban folyt, 
mégpedig párhuza

mosan. Voltak, akik a hagyományokról ta
nultak, míg a többiek egy érdekes énekórán 
kipróbálhatták az Orff-féle ütős hangszereket. 
A színes műanyag csövek egy-egy ABC-s 
hangnak feleltek meg és egy egyszerű szí
nes jelrendszer szerint szép melódiát tudtak 
lejátszani velük a vecsési gyerekek is. Emel

lett a xylofon és a basszusdob több fajtáját is 
kipróbálták, nagy örömmel. Az ünnepélyes 
fogadáson Lavamünd polgármestere és az 
NMS Lavamünd iskola helyettes igazgatója 
is méltatta projektünk eddigi eredményeit és 
remélte, hogy ez a projekthét is hozzájárul 
a két iskola jó kapcsolatához. Bemutattuk a 
vecsési diákok kis riportfilmjét, amelyet is
kolánkról készítettek, majd egy magyar és 
egy német népdalt adtunk elő.  Igazán meg
ható volt számunkra, hogy a lavamündi is
kolai kórus a nálunk már közösen megta
nult Wetschescher Madl című népdalhoz 3 
kedves karintiai strófát is írt, majd zenekari 
feldolgozásban előadták a vecsési összefog
laló kis videónk kísérő zenéjét – Ich kenn 
dich von meinem Handy –, amely nagy slá
gernek számít Ausztriában.
 A karinitiai Kuckuckspolkát nagyon 
gyorsan megtanulták a gyerekek a tánc
órán, majd a modern informatika óra ke
reteiben a Kahoot-programot kipróbálták, 
sőt ők is összeállítottak vele teszteket. A 
Lego Mindstrom robotprogramozása arat
ta a legnagyobb sikert a gyerekek körében. 
Legóból felépített kis erőgépeket kellett egy 
terepasztalon egy általuk megírt program
mal úgy irányítaniuk, hogy azok eljussanak 
egy gyűrű felemeléséig. Természetesen sok 
próbálkozással járt a feladat, a programpa
nelek jól használhatóak voltak, az osztrák 
gyerekek megmutatták a trükköket a ven
dégeiknek. A másik kedvenc feladatat egy 
kereplő elkészítése volt, a jól felszerelt tech
nikateremben fűrészeltek, fúrtak-farag
tak a gyerekek tanári segítséggel. Kulturá
lis programként egy városi rallyn vettünk 
részt, megismertük Lavamünd római kori 
emlékkövét, a Marktkirche és az Önkéntes 
Tűzoltóság érdekes történetét, majd egy fe
lejthetetlen tutajtúrát tettünk a mesés Drá
ván. Programhetünk záróakkordjaként meg
csodáltuk a Wörtherseet a Pyramidenkogel 
nevű hegy csodás kilátóját, ahonnét a bát
rabbak egy 120 méteres csúszdán jöttek le. 
A Minimundusban kis csoportokban egy fel
adatlappal a kezünkben fedeztük fel a világ 
legszebb épületeit miniatűr kiadásban. Vé
gül Silvia Urban vezetésével bejártuk Kla
genfurt középkori belvárosát.
 Úgy érzem, Erasmus+ projektünk má
sodik programhete is nagyon eredmé
nyes és élménydús volt a gyerekeknek és 
a projektben részt vevő pedagógusoknak 
is. Iskolánk honlapján német nyelvű be

számolóink és a projekten ké
szült fotók is megtalálhatók. 
Köszönöm Novákné Hanti Mir-
till és Virrasztó Gyöngyi kollé
gáim odaadó segítségét is, akik 
részt vettek velünk ezen a di
ákcserén.

Fazekasné Gombár  
Mónika, projektvezető,

fotó: Novákné Hanti Mirtill

Erasmus közös fotó a zászlóval

Közös éneklés és zenélés az énekórán

Tutajtúra  
a mesés Dráván

OKTATÁS

H árom vecsési általános iskola 
– Andrássy Gyula Általános Iskola, 
Grassalkovich Antal Német Nem

zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, Pető
fi Sándor Római Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium – végzős diákjai ballagtak el 
június 14-én. A Halmi Telepi Általános is
kolában lapzártánk után, június 21-én tart
ják a ballagást, ezért a névsort és a ballagá
son készült képeket a Vecsési Tájékoztató 
júliusi lapszámában olvashatják. 

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
8.A	osztály
Osztál�főnök: Kabai Gabriella
Ardelean Patrick Robert, Bencze Mendi, Cse-
repes Ádám Dezső, Dóczi Milán, Erdei Ba-
lázs, Erdősi Levente, Forgács Dominik,Füle 
Dorka, Gajdovszki Klaudia, Kiss Tamara, 
Kovács Márk, Lik Fanni, Lovász Tamás, Már-
kus Petra Rebeka, Mermer Szonja, Mészáros 
Bence, Orczi-Tóth Boglárka, Pesti Kriszti-
án, Sági Jázmin, Sándor Tamás Csaba, Si-
mon Eszter, Sinyi Noémi, Suskovics Leven-
te Imre, Szigetvári Norbert, Varga Boglárka 
Rita, Varga Lőrinc László, Várszegi Cson-
gor Benedek. 

8.B	osztály
Osztál�főnök: Csorba Lászlóné
Ábrahám Adrienn, Bartha Bi-
anka, Bihal Panna, Bukó Ger-
gő Máté, Czingler Leila, Csürke 
Péter Bálint, Darázs Nikol, Fa-
lusi Bence Péter, Horváth Zalán 

Zsombor, Koltai Petra Aliz, Kovács Bence, 
Kovács Bernadett Fanni, Kun Stefánia Má-
ria, Lakatos Enikő Nóra, Litkei Botond, Ma-
kula Pál, Makula Szintia, Matheisz Melin-
da Ágnes, Mihálszki Milán, Murza Vanessza 
Klaudia, Nagy Marcell, Oszoli Tíria Flóra, 
Petrányi Noémi, Pfeffer Gábor István, Ra-
dics Anna, Torma Szabolcs, Vaszil Tamás. 

8.C	osztály
Osztál�főnök: Pichler Rudolf Csaba
Bajári Zoltán Olivér, Balogh Balázs, Bart-
ha Sebestyén Imre, Biró Noel, Bognár 
Ivett, Danilla Noel, Farkas Brendon Ró-
bert, Gencsi Gellért Emil, Hajdu Kende 
Attila, Havasi Levente Gergő, Horváth Bo-
tond Zoltán, Kiss Adél, Koch Antal, Korbel 
Vivien Fanni, Kovács Kristóf, Lengyel Mi-
lán, Mogyorósi Barbara Kitti, Nagy Cintia, 
Petrus Panni, Plesa Szabolcs, Pokol Dor-
ka, Rádai Levente, Rajnai György, Szalai 
Alexa, Varga Kitti Alexandra, Zalay Flóra.

GRASSALKOVICH ANTAL  
NÉMET NEMZETISÉGI  
ÉS KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
8.A	osztály	
Osztál�főnök: Gombos Csaba
Abonyi Dominik , Drescher Petra 
Mónika,Filipszki Anna, Frühwirth Ádám, 
Görög Ádám, Gubinyi Kiara Anna, Kelemen 
Hanna, Kovács Georgina, Králik Ádám, La-
katos Márton László, Makula Gizella, Ma-
kula Zoltán Gábor, Marosi Ádám, Pásztor 
Petra, Strohmayer Roland, Szuromi Botond, 
Takács Miklós Márk, Tóth Dániel Gábriel, 
Varsa Márton, Viola Renáta, Vogelsinger 
Zóra, Zsiga Regina. 

8.B	osztály
Osztál�főnök: Molnár Melinda
Abonyi Kornél Ferenc, Bali Nóra, Bodnár 
Fanni, Bőjte Léna Katalin, Czeróczky Ko-
los Norbert, Farkas Bence, Farkas Blanka, 
Fazekas Fanni Kitti, Gubis Georgina Má-
ria, Kopó Alexandra, Krausz Linda, Kurunci 
Marcell, Lábas Krisztián, Mátyás Laura, 

Nedeczey-Ruzsák Dorina, Neumann Ri-
chárd Gábor, Pámer Vince, Pekár János, 
Rab Fábián Alex, Rózsahegyi Dorka Lilien, 
Stiller Márk, Székessy Eszter Rózsa, Szék-
helyi Alexandra Lili, Teichter Alexandra, 
Tófalvi Dóra Andrea, Tóth Levente, Varas-
di Simon Szilárd. 

PETŐFI SÁNDOR RÓMAI KATOLIKUS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
8.A	osztály
Osztál�főnök: Nag� László
Ács Péter, Békési Alexandra Boros Kíra, 
Cserna Roland, Csiki Dóra, Falusi János, 
Fodor László, Horninger Tamás, Jan tek Dá-
vid, Korponai Máté Bálint, Kovács Boglárka, 
Lipták Levente Zoltán, Major Levente Lász-
ló, Molnár Péter Márk, Petrovics Gergely, 
Pfeffer Balázs György, Pillár Tamás, Schäf-
fer Máté Ferenc, Schorn Alexandra, Sza-
bó József Balázs, Tannous Tia Diána, Tele-
ki Fanni, Tóth Anna Ágnes, Tózsa Nesztor, 
Troznai Dávid Sándor, Uri József András.

8.B	osztály
Osztál�főnök: Kaposi Gábor
Baranyi Zsófia Karolin, Barna Richárd, Bar-
ta Szilvia, Birinyi Dorina, Brünner Norbert, 
Brünner Péter, Cser Zsófia, Dávid Kincső 
Vanda, Farkas Bulcsú Zolta, Forgó Leven-
te, Gulyás Zoltán, Gyuricska Dávid Do-
minik, Hrutka Balázs, Kocsis Gergely Pé-
ter, Kovács Gergely, Lenkefi Tamás Imre, 
Malatinszki Zoltán, Mihavecz Petra, Nemes 
Lili, Orbán Zsanett, Őszi Zsombor, Páli Brú-

nó, Sarkady Krisz-
tina Zita, Sipos Do-
minik Tamás, Soós 
Csaba, Susán Dávid, 
Szabó Károly Zénó, 
Székely Zsombor.

VT info 
(A fotókat 

az iskoláktól kaptuk)

a vecsési diákok
Elballagtak
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VECSÉS   FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

LÉPÉSEK AZ ÉLHETŐ
VÁROS FELÉ…

Hagyományteremtés
A gyökerek keresése, az új keletű hagyo-
mányok megteremtése azt az élhető kör-
nyezetet hozzák elénk, ahol jó élni. Az ön-
kormányzat több ilyenben is élenjár. 
 Az első szabadon választott testület 
megalkotta azt a rendeletet, amely június 
14-ét, a település újratelepítésének dátumát 
ünnepi rangra emelte. Az akkori alpolgár-
mester, Szlahó József (a mai polgármester 
édesapja) előterjesztése alapján ez a nap 
ünnep, amikor a polgármester mérleget 
von közelmúlt és közeljövő között, és ez 
alkalomból kitüntetéseket nyújtanak át. 
Ezekből a legfontosabb a Díszpolgári cím 
és a Pro Urbe-díj életre keltése volt, de az 
Elismerő Oklevél és a Vecsésért Életmű-díj 
elnyerése is rangot jelent. 

Emlékezés
A 2012. szeptember 30-án, a Czifra Csárda 
előtt felállított Kereszt (Corpus) fölállítá-
sa és fölszentelése a német nemzetiségi 
önkormányzat és a nemzetiségi szerve-
zetek munkáját di-
cséri. Oláh Katalin 
szobrászművész 
alkotása közada-
kozásból készült, 
és a rajta lévő dá-
tumok a betelepí-
tésre, az elhurcolás-
ra és a kitelepítésre 
emlékeztetnek. A 
Kereszt a hábo-
rú utáni sikertelen 
templomépítés he-
lyén áll.

Összetartozás
Nemzeti hovatartozásunk és nemzetiségi 
kötődésünk okán természetes, hogy hatá-
ron túli kapcsolataink vannak. A németor-
szági Rheinstetten városával 1992-ben, az 
erdélyi Gyergyószárhegy településsel 1997-
ben kötöttünk megállapodást. Azóta tele-
püléseink az önkormányzati érintkezésen 
túl intézmények, civilszervezetek szoros 
összefogásán keresztül gyümölcsözte-
ti a kapcsolatok sokszínűségét – ideát és 

odaát is.

Hagyományőrzés
A belső értékek 
ápolása mellett és 
annak megerősí-
tése jegyében em-
lékhelyeink számát 
szaporítottuk az el-
telt évtizedben. Az 
Erzsébet téren 2005. 
szeptember 9-én, 
fölállították és föl-
szentelték a II. világ-

háborús emlékművet, a „Gyertyát”, Szórá-
di Zsigmond alkotását. A következő évben 
a testület két kopjafát állított fel az Erzsé-
bet téren a Bocskai- és a Rákóczy szabad-
ságharc tiszteletére. 
 A városrész parcellázásának 75. és az 
adományozó halálozásának 65. évfordu-
lója emlékére Halmy József, a nemes lelkű 
adományozó tiszteletére emlékoszlopot 
emeltek 2006-ban a Halmy József téren.
 2012. augusztus 20-án az állami ünnep 
tiszteletére tartott ünnepségen szentelték 
föl a Budai Nagy Antal, a Széchenyi István 
és a Dózsa György utak kereszteződésé-
ben fölállított Országzászlót és az azt kö-
rül ölelő térplasztikát, mely szintén Szórá-
di Zsigmond szobrászművész alkotása.

Hagyományteremtés
A születés és halál nagy misztériuma kö-
zött a mi felfogásunk értelmében életünk 
középpontjában a család áll. Ezt a nemes 
gondolatot keltette életre a német nem-
zetiség, a Szent Kereszt plébánia egyház-
községe még 1990-ben. Ezt vette át és ter-
jesztette ki a városi önkormányzat 2000 
decemberétől a település minden jubi-
láns házaspárjára. A 25-50-60-65 éves há-
zaspárok köszöntése ma már a december 
egyik legszebb pillanata, amelyet a párok 
nagyon várnak és örömmel újítják meg a 
polgári fogadalomtételüket és az egyhá-
zi esküjüket. 

Városi ünnepség. Középütt a két 
korábbi polgármester: Bükk László 
(balról) és Molnár Imre, akik sokat 
tettek a város fejlődéséért 

A szárhegyi káposztafeszten 
Szlahó Csaba polgármester 
és Saska Margit képviselő vecsési 
székelykáposztát kínál a helyieknek

Az Országzászló fölszentelése.
Balról: dr. Huszka Mihály rk plébános, Dö-
mötör Norbert református és Heinemann 
Ildikó evangélikus lelkész

A Kulturverein lelkes csapata  
a Forchheimi Dorffesten 

Német püspöki  
áldás a keresztre
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 Jubiláns házaspárok köszöntésén 
az aranylakodalmasok

Sváb projekthét  
a Grassalkovich  
iskolában

OKTATÁS

„Kunterbunte Schwabenwoche” elnevezésű pro-
jekthetünk május második hetében zajlott. Ebben 
az évben az étkezési szokások köré gyűjtöttük 
programjainkat, ami nagyon színesre sikeredett. 

W irthné Sárosi Éva előadása se
gítségével betekinthettünk a ve
csési konyhába, ahol a gyerekek 

kipróbálhatták, hogy milyen tésztát gyúr
ni, formázni. Az előadás végén kóstolóval is 
kedveskedett Éva néni, ami nagy sikert ara
tott. Egy nappal később Frühwirth Mihály 
tartott nagyon tartalmas előadást az aulá
ban, amelyből megtudhattuk, hogy milyen 
étkezési szokások voltak jellemzőek a ve
csési svábokra.                                                                                                                                       
 Pár éve még a szülők sütötték iskolánk
ban a krumplis fleknit a projekthéten, idén 
az ötödik osztályból kiválasztott gyerekek 
kaptak rá lehetőséget, hogy a tészta gyúrá
sától a sütésig aktívan közreműködhesse
nek. A paprikatöltésben az első és máso
dik osztályosok próbálhatták ki magukat.   
Sok érdekes feladat várt még a gyerekekre, 
ami által a német nyelvű országok egyes táj
egységeinek jellegzetes ételeit ismerhették 
meg, étkezéshez kapcsolható dalok is fel
csendültek, az összekeveredett németajkú 
országok receptjeit kellett helyes sorrend
be tenni.  „Tastkorb” és dominó segítségé
vel régi konyhai eszközökkel is megismer
kedtek. A fűszerfelismerésnél nem csak a 
szaglás, hanem a látás és tapintás is fontos 

szerepet játszott. A rozmaring sem hiányoz
hatott: jó alkalmat adott ez a hét arra, hogy 
évfolyamonként egy tő rozmaringot ültes
senek el iskolánk tanulói az udvaron. 
 Csütörtökön és pénteken, az első két szü
netben megnyitott a „TrinkBar”, ahol kakaót, 
teát, különféle koktélokat kóstolhattak meg az 
egyes osztályok küldöttei. A már hagyomány
nyá vált kézműveskedés sem maradhatott el, 
ahol a barkácsolni, alkotni szerető alsós tanu
lók vettek részt. Szebbnél szebb kékfestő tányé
rokat és régi sváb feliratú falvédőket készítet
tek, melyekkel iskolánk faliújságját díszítettük 
fel. Akik eljöttek nemzetiségi délutánjainkat 
megtekinteni, melyeket a projekthét első há
rom napján rendeztünk meg, személyesen is 
megcsodálhatták az igényes munkákat.
 A hetet lapbook készítésével zártuk, itt 
a kiválasztott tanulók összefoglalták a hét 
eseményeit, programjait. 
 Tartalmas, eseménydús projekthetet tud
hatunk magunk mögött. Köszönetemet sze
retném kifejezni mindazoknak, akik részt 
vettek a programok szervezésében, illetve 
bármilyen formában segítették iskolánk pro
jekthetének megvalósulását.

Konda Orsolya, német munkaközösségi vezető
Fotó: Hanti Mirtill 

NÉMET NEMZETISÉGI 
SZAVALÓVERSENY

Több mint kétszáz versenyzővel zaj-
lott május 17-én a 15. Országos Né-
met Nemzetiségi Szavalóverseny 
döntője a budapesti Német Nem-
zetiségi Gimnáziumban. A vetélke-
dőre a regionális előválogatókról to-
vábbjutott általános és középiskolás 
diákok kaptak meghívást, akik iro-
dalmi nyelven vagy nyelvjárásban 
adtak elő verseket, prózarészlete-
ket. A kül- és belföldi pedagógu-
sokból, oktatási szakemberekből, 
újságírókból és egyéb szakértőkből 
álló zsűri valamennyi bizottsága a 
szép kiejtést és a pontos hangsúlyo-
zást, az előadás gördülékenységét 
és a helyes szövegválasztást figye-
lembe véve értékelte a produkció-
kat. „Valamennyi versenyző igénye-
sen kiválasztott irodalmi művekkel, 
gondosan felkészülve, magabizto-
san és ügyesen szállt versenybe” 
– hangzott egyöntetű véleményük. 
Egyikük hangsúlyozta: „Örömteli, 
hogy a tapasztalat korántsem azt 
mutatja, hogy a versenyzők csak 
betanulták a német nyelvű szöve-
geiket, hanem megértették, így át 
is tudták adni azokat a közönség-
nek”. Büszkeség számunkra, hogy 
a Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Isko-
la tanulói is sikeresen szerepeltek a 
döntőben: Tircsi Janka (2.a osztály, 
felkészítő tanára: Eszenyiné Varga 
Zsuzsanna) nyelvjárás kategóriában 
az 5. helyen végzett, míg Kun Csenge 
(2.b osztály, felkészítő tanára: Szőké-
né Németh Noémi) irodalmi nyelv ka-
tegóriában a 8. lett. Mindkettőjük-
nek szívből gratulálunk! 

Szöveg és kép: Eszenyiné Varga Zsuzsanna

Tircsi Janka  
és Kun Csenge 
is sikeresen  
szerepelt  
a döntőben



Motor és rock a Dobrovitz Lovasparkban

Káposztafeszt
A várossá válás alkalmából – 2001 – ünnep-
ségeket szerveztek a városrészekben. Az Ep-
resben a szervezők úgy gondolták, hogy a 
káposzta köré szervezik a mulatságot. Ez 
annyira jól sikerült, és közben annyi új öt-
let született a program színesítésére, hogy 
a folytatását is eldöntötték. Szervezőbizott-
ság alakult Zemmel Kata vezetésével. Ha-
marosan kialakult az arculata és nem csak 
a térség, hanem az ország egyik legrango-
sabb gasztronómiai fesztiválja lett. A városi 
és a nemzetiségi önkormányzat támogatá-
sán túl a város intézményei, civilegyesüle-
tei és a település apraja-nagyja magáénak 
érzi ezt a kétnapos rendezvényt, amely új 
szervezőgárda segítségével igyekszik fris-
sen tartani ezt a tízezreket vonzó eseményt.

Mikulások a település utcáin 
Advent időszakának első nagy ünnepe a 
gyermekek számára, a Mikulás megérke-
zése, és ha még találkozhatunk is a jószívű 
Mikulással – az már a csoda varázsa. Vecsési 
és gyáli motorosok 2003-tól évente szállítják 
ezt a csodát, amikor száz körüli járgánnyal 

végigjárják a várost és szaloncukorral aján-
dékozzák meg a gyermekeket. Volt olyan 
romantikus időszak, amikor Dobrovitz Jó-
zsef világbajnok fogathajtó és barátai hin-
tón vitték körbe a Mikulást, hogy színesít-
sék a gyermekek képzeletét. Ezt váltotta fel 

– a mai kornak jobban megfelelő – kamio-
nos Mikulás. A motorosok mellett 2014-től 
járja Szép Attila gyönyörűen feldíszített ka-
mionja a várost és a BÁKK közreműködésé-
vel találkozhatnak kicsik és nagyok a Miku-
lással és a krampuszokkal.

Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar
Az együttes 2003-ban alakult meg a József 
Attila Művelődési Ház keretein belül. Művé-
szeti vezetőjük a kezdetektől fogva Szeg-
halmi Ágnes, citerán pedig Pesti János kísé-
ri őket. A Bálint Ágnes Kulturális Központ 
Népdalköre 2013-ban egyesületet alapított, 
és felvették Balla Péter vecsési népdalgyűj-
tő, zeneszerző, zenetanár nevét. Ugyaneb-
ben az évben citerazenekart is alapítottak 
a népdalkör néhány tagjából és gyermeke-
iből, vezetőjük Kürti László lett.
 Több alkalommal elnyerték az Arany Pá-
va-díjat, elnyerték ennek nagydíját is. Az or-
szágban sok helyütt felléptek már, de ismer-
tek Felvidéken és Erdélyben is. Tavaly kínai 
meghívásnak tettek eleget, idén januárban 
pedig a kínai Hold Újév fesztiválján léptek 
fel a Millenárison.

„Képekben álmodom”
– mondta Gammel József, a falu festője. Ez 
így volt másokkal is. Vecsés gazdag volt 
tehetségekben. Kiemelkedett közülük Bá-
nyász Béla festőművész, akinek alkotá-
sai megtalálhatóak az ország valamennyi 
nagyobb képtárában. Méltán kapott Dísz-
polgári címet 2003-ban. Illik megemlíteni 
Brindzik László szobrászművészt, Jóna Já-
nos festőművészt, az autodidakta Kövesdi 
József fafaragót és Deák István festőt. Sajnos, 
az elmúlt években valamennyien eltávoz-
tak közülünk, de alkotásaik örökre gazdagí-
tanak bennünket. Nagy érdeme van mind-
ebben és a PerifériArt létezésében Görög 
Béla festőművésznek, aki hosszú éveken át 
szervezte a havonkénti kiállításokat, lehe-

tőséget nyújtva he-
lyi és országos hírű 
művészek bemu-
tatásának a művé-
szet kedvelők nagy 
örömére. Munkás-
ságát a város Pro 
Urbe kitüntetéssel 
jutalmazta.

LÉPÉSEK AZ ÉLHETŐ
VÁROS FELÉ…

A szentmise és a terményáldás 
a fesztivál egyik csúcspontja
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A vendégek szívesen fotóznak 
az ilyen díszes pavilonok előtt

A vecsési festők kiállításán (2008), 
balról: Deák István, Görög Béla, 
Bányász Béla, Kövesdi József 
és  Kiss Tóth János JAM igazgató

2018-ban is körbejárta Vecsést az igazi kamionos BÁKK-Mikulás
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Ballások Kínában

Motorock Fesztivál
Motor és rock. A szelíd motorosok 2013-
ban a Dobrovitz Lovasparkban rendezték 
meg az első fesztivált. Magja az a vecsési 
és gyáli közösség Oláh László vezetésével, 
akik a Mikulás-napi városjárást is szervezik. 
Azóta folyamatosan itt tartják a többségé-
ben háromnapos találkozójukat. Ilyenkor 
kempingtáborrá alakul a lovaspark, hiszen 
az ország messzi tájairól is jönnek a sok-
szor motorcsodákkal érkező vendégek. 

Tücskökből népművészek
A Labdarózsa Népdalkörben a szülők öröm-
mel vitték a gyermekeiket is, hogy meg-
szerettessék velük a magyar népzenét. Így 
volt ez a Légrády-leányokkal is, akiket édes-
apjuk vitt el a dalkörbe, ahol ők hamar ba-
rátságot kötöttek az énekkel és a citerával. 
Noémi és Eszter Borbás Nórával kiegészül-
ve megalapították a Tücsök Citera triót. Te-
hetségüket 2013-ban Arany Páva Nagydíj 
és Vass Lajos Nagydíj bizonyította. Mára 
már népművészek. Eszter már oktat, ze-
nekara is van, és testvérével állandó ven-
dégei a népzenei találkozóknak.

Hagyományőrzés ipari csodákból
Varga Ferenc – a nagy havak idején csodás 
hószobrokat készítő mesterember – ott-
hona különleges gépcsodák gyűjtőhelye. 

A fotón a hollandiai Neunenbeni kiállítá-
son látható muzeális értékű gépei és mo-
torjai társaságában. 
 Mankovics Tibor közel 30 éve gyűjti az 
öntöttvas tárgyakat a Kárpát-medence 
teljes ipari hagyatékából. Vaskályhák szá-
zai, vasalók ezrei mellett számtalan spar-
helt, mozsár, több száz sisak, betűs és cí-
meres tégla, falikút és sok egyéb tárgyból 
áll a gyűjteménye.

 Petz Márton nem csak kemencés, bog-
rácsos ételekkel és kitűnő boraival várja a 
vendégeit a pincészetéhez, hanem kisebb 
múzeumával is. A mezőgazdasági kéziszer-
számok mellett a disznóölés és feldolgo-
zás, valamint a borkészítés ezer kelléke 
– esetenként muzeális darabja látható mi-
ni-tájházában.

Közbiztonság – Rendőrőrs felújítása
1990 után a megnyíló, szabadabb világ ne-
héz helyzet elé állította a létszámában apa-
dó és technikai ellátottságában elmaradó 
rendőrséget. Vecsésen alig volt rendőr, a 
mai rendőri épület emeletén volt egyetlen 
irodájuk. Az 1991-ben létrehozott Vecsés 
Közbiztonságáért és Közrendjéért Alapít-
vány folyamatosan teremtette meg azo-
kat a személyi, anyagi és eszközfejleszté-
si lehetőségeket, amellyel ma egy minden 
igénynek megfelelő rendőrségi objektum 
áll rendelkezésre, folyamatos ügyeleti és 
járőrözési rendszerrel.
 Jelentős javulás 2010 után állt be, ami-
kor létszámemelkedés is történt az állo-
mányban. A technikai és az anyagi eszkö-
zök a magas színvonalú bűnmegelőzéshez 
adottak, amelyet jól segít a Vecsési Polgár-
őrség egyre színvonalasabb tevékenysége.
 A bűnmegelőzés segítésére 2007-ben 
hozták létre a mai polgárőr szervezetet, 
amely már komoly szerepet játszva betöl-
ti funkcióját. Munkásságukat 2009-ben Az 
Év Polgárőr Egyesülete, majd 2010-ben a 
Pest Megye Közbiztonságáért Díj fémje-
lezte. Ott vannak minden városi rendez-
vényen, a rendőrség nagyobb akcióinak 
támogatásában. Kiváló a kapcsolatuk a 
helyi rendőrőrssel és a szomszédos tele-
pülések polgárőreivel. Ennek megfelelő-
en szoros az együttműködés közöttük.
 A fővárosi agglomeráció mindig jobban 
érintett a bűnesetek kialakulásában. Abban, 
hogy Vecsés tekintetében mégis a bűnese-
tek csökkenéséről beszélhetünk, a rendőr-
ség és a polgárőrség kiváló és összehangolt 
tevékenysége mellett nagy szerepe van a 
térfigyelőkamera-hálózatnak. Ez az elmúlt 
15 évben folyamatosan épült és épül jelen-
leg is. A mai kor követelményeinek meg-
felelő rendszer üzemeltetését a JUSEC Va-
gyonvédelmi Szolgálat Bt. látja el.

LÉPÉSEK AZ ÉLHETŐ VÁROS 
FELÉ… – CIVILKURÁZSI
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A nagy sikerek előtt, balról: Légrády 
Noémi, Légrády Eszter, Borbás  Nóra
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A gépmatuzsálemekkel Hollandiában

Az öntöttvas kályhacsodák

A préscsodák. A jobbszélén látható 
majd 150 éves
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Minden hulladékot a megfelelő 
helyre – újrahasznosítás
Korábbi számunkban már írtunk arról, hogy 
a Vecsés Településüzemeltető és Szolgálta-
tó Kft., majd a 2014. január 1-jétől az új cég-
formában működő Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. látta el a hulladékbegyűjtés 
feladatát. A közelmúlt két sikeres pályázatá-
val nettó 230 millió forint értékben sikerült 
modernizálniuk a szolgáltatás technikai fel-
tételeit. Ezáltal a háztartásokban keletke-
ző szinte valamennyi hulladék elszállítása 
– és részbeni újrahasznosítása – megol-
dott. Ez a legnagyobb eredmény a környe-
zetvédelem terén! 
 A szolgáltatások sorát korábban leírtuk, 
de ezek egy részét (gallybegyűjtés, ház-
tól való lomtalanítás, síkosságmentesítés, 
szelektívzsákok, zsákos zöldhulladék) és a 
háztartási hulladékok elszállítása kedvez-
ményeinek fedezetét az önkormányzat biz-
tosítja. Ez évente 90-100 millió forint.

Intézmény felújítások: energia- 
takarékosság – megújuló energia 
Az energiatakarékosság jegyében lassan 
minden vecsési intézmény nyílászáróját 
kicserélték, és az épületek külső szigetelé-
sét elvégezték. Több intézménynél (BÁKK, 
Andrássy iskola stb.) megjelent a megúju-
ló energia – földhő vagy napelemek – fel-
használása.

 Az országban elsők között létesült elekt-
romos gépjármű-töltőállomás a Czifra Csár-
da mellett.

Faültetés
Dabasi János képviselő vetette fel képvise-
lő-testületi ülésen, hogy a város utcáin sok 
helyütt nincs fa, ami hátráltatja a ligetes 
– fás-virágos – városkép kialakítását. 2007 
óta évente 3,5-4 millió forint értékben 350-
400 fa került ki közterületre. A képviselő úr 
elhunyta után a testület Várszegi Csaba kép-
viselő vezetésével folytatta a városszépítő 
munkát. Több díszfából lehet válogatni, 
de az utcákba igyekeznek egyforma fák-
kal egységes utcaképet kialakítani. 

Civil környezetvédők
Civilszervezetek is segítik a környezetvé-
dő és környezettudatos viselkedés elter-
jesztését. 
 A 2005-ben létrejött Kispatak Egyesület 
a medertisztítások során megmentette a 
kanális élővilágát. Az évek során a partjá-
ra fasort ültetett, és az önkormányzattal 
együttműködve minden évben pótolják 
a kiszáradt fákat.
 A 2011-ben elké-
szített tanösvény 
a környezet állat- 
és növényvilágát 
hozza közelebb a 
város lakóihoz. Az 
1200 méteren elhe-
lyezett 6 táblát Pál-
mai Dorottya festet-
te, a szövegét Hepka 
György írta.
 Tavaly bővült a 
tanösvény egy fu-
tópályával, idén év 
elején pedig egy 
madártani ösvény-
nyel. A kanális kör-
nyékének tisztasá-
gát kukák őrzik.

 2015 tavaszán az egyesület újjá alakult, 
új tagok csatlakozásával felvállalta az ille-
gális szemétlerakás felszámolását szemét-
szedések és felderítő akciók szervezésével. 
A nevük is módosult: Kispatak Természet-
védő Egyesület és Hulladékkommandó.
 Jelmondatuk: Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan! 
 Fontosnak tartják, hogy felhívják a lakos-
ság, de főként a felnövő generáció figyel-
mét Földünk védelmére. Előadásokat tar-
tanak az iskolákban, pályázatokat írnak ki 
a diákok számára. Több iskolával szerző-
dést kötnek, hogy a diákok az egyesület-
ben teljesíthessék az 50 óra kötelező kö-
zösségi szolgálatot. 
 Tevékenységük eredményességét a kül-
területek javuló tisztasága bizonyítja, de 
ehhez szemétköbméterek és -tonnák ez-
reit kellett elszállítani. 

 A vadonatúj géppark
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A felújított tetőszerkezeten rögzített 
napelemek már a jövő irányát mutatják

Felvilágosítás a madárkákról

Akcióban a Hulladékkommandó 
és a Rendőrség
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Képzőművé-
szeti vetél-
kedőn elért  
Petőfis sikerek

Göncölj a Földért!  
– ruhagyűjtés iskolánkban

  A Petőfi Sándor Római Katolikus Álta
lános Iskola és Gimnázium részt vett a mo
nori József Attila gimnázium által hirdetett 
képzőművészeti vetélkedőn.
 A pályázatot a környék általános iskolái 
számára írták ki, a kiírásban több József At
tila-vers is szerepelt, ezekről kellett illuszt
rációt készíteniük a gyerekeknek.
 Az ötödik és a hatodik évfolyamos di
ákjaink összesen 21 pályaművel neveztek 
többféle vers illusztrációjával. Örömmel ér
tesültünk róla, hogy többen is dobogós he
lyezést értek el.
 Második helyezést ért el az ötödikes Boj-
tor Anna az Altató című vers illusztrációjá
val, amit a zsűri a következőképpen értékelt: 
„A rajzon egy gyermek éppen óriásnak kép
zeli magát – vagy a költőt – álmában. Ennek 
az alaknak nagy, tiszta, kék szemei nyitot
tan mosolyognak a világra. Kedves megol
dás a fák, a méhecske, a csillagok, stb. há
lósipkája. Nagyon jó a kompozíció”.
 Harmadik helyezést ért el Korponai Anna 
és Gerőcs Luca 6. osztályos tanulók. Ők 
más-más verset illusztráltak. Anna precíz, 
különleges grafikája különlegesen aprólé
kos rajz egy vadalmafáról, ahová a költő
vel együtt elvágyakozik. 
 Luca szintén az Altató című verset válasz
totta, alkotásával visszautazunk az időben, 
egy hintaszéket látunk, aminek múltja van. 
Benne van a gyermekkor és a felnőttek vi
lága is, kabát, kisvasút, üveggolyók, igazi 
költői kép jelenik meg előttünk ezen az il
lusztráción.
 Minden pályázónk oklevélben részesült 
és 1-1 tollat is kaptak ajándékba.
 Gratulálunk a résztvevőknek és a nyer
teseknek egyaránt, rajzaikat kiállítottuk az 
iskola függőfolyosóján.
 Felkészítő tanár: Lázár Zsuzsanna vizu
ális kultúra  –  és tehetségfejlesztő tanár

Petőfi iskola

  A Petőfi Sándor Római Ka
tolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban pályá
zat alapján csatlakozhat
tunk a Sulizsák Kft. ál
tal meghirdetett Sulizsák 
ruhagyűjtési akcióhoz. Az 
akció célja a textilszemét 
problémájának megoldása, azaz, hogy a 
használt, jó minőségű ruhák vissza tudja
nak kerülni a körforgásba, a rosszakat pe
dig 100 százalékosan fel lehessen dolgozni, 
csökkentve a környezet terhelését.
 Április közepére szerveztük a ruhagyűj
tést. Előtte már folyamatosan tájékoztattuk 
a szülőket és a gyerekeket, osztottuk a zsá
kokat és a szórólapokat az iskolánkban. 
 A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
vártnál sokkal több zsákot osztottunk ki. A 
gyűjtés végeredménye 673 megtöltött zsák 

  A Halmi suli 3.b, 4.b, 5.a és az 5.b osztá
lya 2019. május 27–29-e között 3 napot töl
tött a zánkai Erzsébet-táborban. 
 Odautunk kalandosra sikerült, volt ké
sés, műszaki hiba, még késés, így kora dél
előtt helyett kora délután érkeztük meg, de 
ez sem tudta elvenni a kedvünket a régóta 
várt kirándulástól. 
 Érkezés után minden táborozó kapott egy 
QR-kódos karszalagot, ezzel lehetett csak a 
tábort elhagyni, és csak ezután mehettünk 
ebédelni és a szállásunkat elfoglalni. Sze
rencsére mi oszthattuk be magunkat a szo
bákba, így mindenki azokkal a gyerekekkel 
kerültek össze, akikkel lenni szerettek vol
na, így sokat tudtunk beszélgetni, nevetgél
ni. A szobák szépek és kényelmesek voltak.
 Kedden délelőtt reggeli után a csapat 3 rész
re osztódott, voltak, akik focizni mentek, vol
tak, akik a tábor mellett lévő Haditechnikai 
parkba és voltak, akik lesétáltak a Balaton-

A képzőművészeti vetélkedő résztvevői

Or
bá

n É
va

 fe
lvé

te
lei

lett, összsúlyban 3998,63 ki
logramm használt ruhával. 

 Az összegyűjtött ruhá
kat három célra hasz
nálják fel. A jobb minő
ségűeket adományként 
rászorulóknak, illetve 

használtruha-üzletekbe 
adják, a rosszabb minőségűeket géprongy, 
ipari textil készítésre használják. Az össze
gyűjtött ruhákért iskolánk pénzbeli díjazás
ban részesült, amit az osztályok között osz
tottunk szét az általuk gyűjtött mennyiség 
alapján.
 Ezúton gratulálunk az I. helyezettnek, 
az 1.a osztálynak, akik 101 zsákot töltöttek 
meg.
 Köszönjük szépen a tanulók és a szülők 
közreműködését, jövőre folytatjuk!

Peresáné Kállay Georgina, szervező

partra fagyizni, sétálni. Délután egy játékos 
csapatépítő tréningen vettünk részt, majd sé
tahajózni mentünk a Balatonra. Estére disz
kót szerveztek nekünk, ami nagyon jó volt. 
Mozgalmas napunk volt, mindenki kelleme
sen elfáradt. Szerdán sajnos már indulnunk 
is kellett haza, de útközben megálltunk meg
nézni a nagyvázsonyi Kinizsi-várat, a posta
múzeumot, a tájházat és az igáslóközpontot. 
A vár mindenkinek nagyon tetszett, mert a 
tetejéről szép kilátás nyílik a környékre. A 
postamúzeumban régi telefonokat, postako
csit és bélyegeket is láttunk. Fáradtan és sok 
élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. 
 Köszönjük Reni néni és Ildi néni a szer
vezést, Andi néni, Júlia néni, Zsuzsi néni és 
Kriszti néninek, hogy ők is vigyáztak ránk. 
Iskolánk alapítványának is köszönjük a tá
mogatást! 
 Menjünk jövőre is! 

Tankó Flóra 5.b osztályos tanuló
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i Kalandos táborban  
jártak a halmisok 
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Fura világunk

Szénási Sándor István
Nézz rám

Benke Mária 
Pillanatkép

Kelemen Bata Mária  
Égetően sürgős kérdés 

Kelemen Bata Mária 
Mély folyó

Sallay Gyula 
Lachti 1989

Barcsainé
Prohászka 
Györgyi: 
Tűz
zománc 
kép

Utóbbi időben minden megváltozott:
a jót rossznak mondják, és fordítva.
Nem csak időjárásra korlátozott,
az emberek életmódja is bizonyítja.

Felmelegedés hatása végzetes,
gaztettek túllépik józanész határát,
sok állatfaj pusztul, szép és különleges,
más hitet vallókat kegyetlen gyilkolják.

Nemzetek között sincs megegyezés,
csak mondja, de nem a békét keresi,
képmutató, kézfogás oly kevés,
háttérben mind fegyverét élezi.

Termelés, tőzsde, világgazdaság
csak fejlődhet, megállni nem lehet.
Leállna világcég, termelő társaság,
munka nélkül éheznének tömegek.

Rendet tenni ki tud e zűrös világban?
Rossz irányba tart termelői társadalom?
Próbálkozás volt, de mind hiába
hiányzik józanész, megértés, bizalom.

Belegondolni rossz, mi is lesz a vége:
kiürülne végleg e sáros Földgolyó?
Megoldásért Ember, tekints fel az égre,
rend, igazságtétel, csak onnan várható!
 

Itt ülök a fáradt napsütésben,
csend vesz körül, szívem zakatol.
Mintha egy tehervonat haladna el,
a szél lágyan fújdogál, s dalol…
Mozognak a falevelek,
a patak partján szemlélődöm.
Jön valaki az erdőn át,
vajon ki lehet? – érdeklődöm…
Itt ülök, köröttem csend van,
madarak énekét hallgatom.
Merengve figyelem a gólyafészket,
szép zöld a táj, s ez jó nagyon.
Jól esik a természetben lenni,
csak úgy lenni és nem tenni!
Merengni az Élet értelmén,
az emberi léten, s a táj szépségén.
S lám, ideér az idegen,
ki az erdőn át ballagott,
kutyája kíváncsian megszimatol,
köszönünk, s én kedvesen rámosolygok.
Tovatűnnek nemsokára, mint egy látomás,
én is lassan elindulok, vár egy másik
„állomás”

Ózonréteg egyre lazul
törtet a Nap, éget vadul.
Sugarait ontja bőven,
hogyan bírjuk tiszta fővel? 

Üvegházi ez a hatás,
jövedelem benne búsás. 
Túlfűtött lett az öreg Nap. 
Meddig virrad ránk a holnap? 

Rohan a gyors sodrású mély folyó,
cipeli hátán a vén földgolyó. 
Olykor a dühös széltől megvadul,
habzó hullámokat csap konokul. 

Morajlik, zajlik, partjai között,
erős sodrása dúl a föld fölött. 
Kevésnek bizonyul a mély medre.
Ki arra jár, menekül fejvesztve. 

Vizek Istene, enyhíts a gondján! 
Ringasd, simogasd, vasald a fodrát! 
Nagy Isten áld meg! – Légy vele kegyes! 
Hisz a sodrása nem mindig heves. 

Változó, mint az évszak forgása.
Halkuljon a folyó morajlása,
ülepedjen a felkavart iszap!
Tükörfényes vízen járjon a Nap! 

Kérésem égiekhez eljutott. 
Zord, morcos szél lassult, majd elfutott. 
Föllélegzik, a morajlás halkul,
búcsút int a Nap, lassan alkonyul. 

Agg föld hátán könnyebb lett a teher.
Mord folyó a lábainál hever. 
Cseverészve csobog, víg a kedve,
cseppet sem szűk a jól kijárt medre. 

Sodrása kicsi, elmúlt a veszély. 
Bár a medrében a víz nem sekély. 
Zabolázott lett a szilaj folyó,
így bírja cipelni a földgolyó, 

Az idő, mint kilőtt nyíl,végtelenbe fut,
ám, mint a tér, véget ér valahol.
Talán itt,
hol az éjszakába bújó nappalok
fényjátékába beleolvadok.
Itt járok 
ezen az éteri vékony helyen,
hol szent látomások vannak jelen.
Nekik kelta félhomály,
nekem esti szürkület,
hol a világ fedlapja
érzékien remeg.
Itt az égbolt képernyőjén át
látod, hogyan köszönt
a kozmikus világ,
melyben a fényterek
poklok kapuiként kikövezettek.
Ez itt a kozmosz gravitációs tánca.
A fényorgonák zsibbasztó orgiája.
E hely, hol a világmindenség
ölelő fénykarja
a menny, vagy a pokol
fénybefúlt hatalma.

Az oldalt összeállította: Szénási Sándor István

Nézz rám tisztán, őszintén, mélyen,
ahogy  ablakot nyit az ember
lombokon fénylő napsütésben.

Illathajót küld virágtenger,
hogy ifjúságom újra éljen
kellem s szépség bűvöletében.

Kút mélyén csöppnyi ég, ha csillog,
rigó dalol az őrült zajban,
társ nélkül nem lehetek boldog,
mellettem légy a virradatban!

L etenye: még Magyarország. Itt van 
az ország másik Andrássy Gyulá-
ról elnevezett iskolája. Érdekesség, 

hogy itt sem Gyulának, hanem öccsének, 
Aladárnak volt birtoka, akárcsak nálunk. 
Letenye mellett csak elsuhantunk.
 Lendva/	Lendava: régi Zala megyei vá
ros, már Szlovéniában található. A szlovéni
ai magyarság székhelye, a lakosság 35 %-a 
magyar. Gyönyörű dimbes-dombos, szőlő
termelő hely. Itt született Zala György szob
rász, aki az első, Parlament mellett álló And
rássy lovas szobrot alkotta. 
 Varasd/	Varaždin: megérkeztünk úti cé
lunkhoz, Horvátországba. Varasd kis törté
nelmi városka egy gyönyörű kis várral, mely 
a Cilleieké, majd az Endrődy családé volt.
 Zágráb/	Zagreb: az ország fővárosát 
Szent László király alapította. Nagyon ha
sonlít Budapestre, csak kicsiben. A villamo
sok kékek, a Szent István templom lenyű
göző, Jelačić lovas szobra hatalmas, a dugó 
szintén. 

 Rakovica: ebben a kis faluban volt első 
este a szállásunk. Ez a része Horvátország
nak a Habsburgok korában a Katonai Határ
őrvidék volt jelentős szerb kisebbséggel. Az 
1990-es évek szerb-horvát testvérháborújá
ban a szerbeket elüldözték, a házaik nagy ré
sze ma is lakatlan, és még mindig tele van
nak a házak golyónyomokkal.
 Ez a falu a Plitvicei-tavakhoz látogató 
turistákra építette az infrastruktúráját, 21. 
századi szállásunk volt nagyon kedves sze
mélyzettel.
 Plitvicei-tavak: mintha valami mesébe 
csöppentünk volna, olyan volt a látvány. 

Hatalmas vízesések, szédítő szakadékok, 
tavak, barlangok mindenfelé. Sajnos zuho
gott az eső, ezért a park nagy része zárva 
tartott. Hideg volt, és roppant nagy turista
tömeg nyomorgott a kijelölt úton.
 Zengg/	Senj: ennél a városkánál értük el 
Dalmáciát, értük el a tengert. A település fö
lötti hegyen kiszálltunk a buszból, gyönyö
rű kék volt az Adria, és veszettül fújt az ad
riai szél, a bora.
 Az időjárás viszont mediterránra váltott, 
megváltozott hirtelen a növényzet, elhagy
tuk a kontinentális országrészt.
 Ebben a kis ékszerdobozban született Ju-
risics Miklós, Kőszeg vár védője.
 Crikvenica: itt álltunk meg először a 
tengernél. Juci néni és Marcsi néni gyors 
szendvicseket készített, és jól lakattak öt
ven embert. 
 Porto	Re/	Kraljevica: „A király kapuja”. 
Itt volt a történelmi Magyarország tengeri 
kapuja. Itt volt a szállásunk, itt volt a bázi
sunk, innen indultunk ettől kezdve a felfe
dező utakra.
 A szállás meseszép környezetben fek
szik a Krk-szigetre vezető híd lábánál. Kí
vülről olyan, mintha olasz vagy görög tájon 
járnánk, de mikor belép az ember, szembe 
jön vele a Tito-féle jugoszláv kommuniz
mus. A padlószőnyeg, az ajtók, a tárgyak 
mind-mind a létező szocializmust idézték.
Ezen a településen fordította magyarról hor
vátra Zrínyi Miklós verseit a testvére, Péter.
 Baška	(Veglia/Krk-szigete): Dalmáci
ából az olaszok nagy részét 1945-ben el
üldözték a jugoszláv partizánok, de Baška 
így is olaszos maradt. Girbe-gurba sikáto
rai folyamatosan az égszínkék tengerhez ve
zetnek, eltévedni így nem nagyon lehet. A 
tenger még nagyon hideg volt, de azért be
leálltunk a part menti hullámokba…

 Veglia/Krk	szigete: a Frangepán család 
ősi fészke hangulatos középkori belváros
sal. Itt házasodott össze Mátyás király fia, 
Corvin János Frangepán Beatrixszal.
 A szállás felé vezető úton páran kiszáll
tunk, és átsétáltunk a szédítő magasságban 
húzódó hídon a szigetről a szárazföldre.

 Montona/Motovun	(Isztriai-félsziget): 
ősi határváros. Most horvátok lakják, és a 
horvát-szlovén határon áll, régen olaszok 
lakták, és az olasz és osztrák területek ha
tárát jelképezte. Magas hegyre épült vára, 
kétnyelvű utcanévtáblái, kitűnő bora ma
radtak meg bennünk.
 Póla/Pola/Pula	(Isztriai-félsziget): az 
Osztrák-Magyar Monarchia hajdani hadi
kikötője az amfiteátrumáról híres.
 Fiume/Rijeka: a régi magyar kikötő, ame
lyet olaszok, horvátok, magyarok, németek, 
zsidók laktak. Ma egy jellegtelen ipari vá
ros. Szinte csak horvátok lakják, a többi nép 
eltűnt. Nyomasztó a hangulata: a jugoszláv 
kommunizmus, a horvát nacionalizmus és 
a rablókapitalizmus mind-mind rajta hagy
ta a nyomát. A hajdani pezsgő, élhető város 
helyén ma egy jellegét kereső település fek
szik.
 Fiumétől nem messze található Volosca, 
ahol Andrássy Gyula az utolsó éveit töl
tötte…

	 Ozaly/Ozalj: kicsi falu egy romantikus 
Zrínyi-várral. A várban a híres horvát csa
ládok vannak bemutatva: Erdődyek, Zrí
nyik, Frangepánok és Batthyányak. Isme
rős nevek, ők a magyar történelem hősei 
is, ennek ellenére magyarul itt sincs sem
mi kiírva. Az egész úton egyébként is jel
lemző volt, hogy ahol a magyar történelem 
nyomai találhatók, ott erre semmiféle uta
lás nincsen. Bibónak a Kelet-európai kisál
lamok nyomorúsága című tanulmánya saj
nos ma is aktuális.
 Károlyváros/Karlovac/Karlstadt: a vá
ros, ahol még érződik a nemzeti fanatizmus 
gyűlölete. Szellemváros. A házak fele lakat
lan, ott éltek a szerbek, akiket meggyilkol
tak vagy elűztek a horvát usztasák.
Egy posztkommunista bevásárlóközpontban 
vásároltunk, és mentünk tovább.
 Csáktornya/	Čakovec: Itt élt Zrínyi Mik-
lós, a magyar költő és hadvezér. Szobrán a 
felirat: Nikola Zrinski/ Hrvatski ban i pjesnik. 
A 30 000-es városban 27 magyar él... 

Kép és szöveg: Andrássy iskola

Horvátországban jártak  
az Andrássy iskola diákjai
A Határtalanul-pályázat jó-
oltából felejthetetlen na-
pokat tölthettünk Hor vát-
országban iskolánk 7. év-
folyamával. Tekintsünk pi -
cit bele, hogy mit is láttunk!

OKTATÁS
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HITÉLET

Befejeződött az Erzsébet 
téri templom felújítása 
Május 19-én teljesen megtöltötték a hívek a templomot, sőt a 
mise megkezdése előtt sokan várakoztak a templom előtt is. Az 
Andrássy-telepi hívek várták főpásztorukat, Beer Miklós váci 
megyéspüspököt, hogy megérkezzen, majd a szentmise keretében 
benedikálja (újra megáldja) a megújult templomukat. 

A Vecsési Tájékoztató februári szá
mában már olvashattak a templom 
szépülési munkálatairól, pár fotóval 

illusztrálva. Szükség volt a felújításra na
gyon.  Az 1958. december 8-án felszentelt 
templom nehéz körülmények között épült. 
Ne felejtsük el, 1958-at írtunk! Kizárólag a 
hívek áldozatos munkájának volt köszönhe
tő hogy felépülhetett.  Az akkor felhasznált 
anyagok, technológiák nem csoda, hogy a 
hat évtized alatt „elfáradtak”, javítást, cse
rét igényeltek. 
 A  zsolozsmában gyakran imádkozzuk. ill. 
imádkozhatjuk a 127. zsoltár szavait: „Hogy
ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az 
építő, (…) de akit az Úr szeret,  annak álmá
ban is ad eleget.”  (Zsolt. 127. 1-2.) Úgy lát
szik, az Andrássy-telepi gyermekeit szereti 
az Úr és nem fáradtak hasztalan az építők./
Emberé a munka, Istené az áldás. És a lehe
tőség és erő adása.

Gondolatok… 

 Természetesen egy ilyen 
óriási munka súlyos ösz
szegbe kerül. A vecsési 
önkormányzat vezetősé
ge komoly összeget nyúj
tott a felújításhoz, ezen 
felül a plébánia pályáza
ton is nyert egy jelentős 
támogatást. Amint az épí
tésénél, a hívek most is em
berfeletti áldozatot hoztak, hogy 
templomuk szép lehessen. A segítés, a sok-
sok áldozat nem volt hiábavaló, mert min
denki megállapíthatja: csodálatosan szép lett 
a templom, az idősek szerint szebb, mint fel
építésekor.  A munkálatokat Pál Annamária 
mérnök, az Egyházközségi Tanács Elnöke ko
ordinálta és ellenőrizte, nagy szakértelemmel. 
A felújítást végzők pedig lelkiismeretes, pon
tos munkájukkal járultak hozzá a szép ered
ményhez. 

 Már a munkálatok alatt látszott, hogy hó
napok, hetek múlva, nem átlagos eredmény
nek lehetünk tanúi. Valóban megdöbbentően 
szép lett a templom. Fénylő, világos, művé
szien egyszerű. A kicserélt elektromos ve
zetékek természetesen nem látszanak, de 
azonnal szembetűnik a Keresztút komoly
sága. Valamint az új, Lengyelországból szár

mazó Tabernákulum, mely az Oltá
riszentség őrzésének helye. 

 Beer Miklós püspök atya 
szentmise keretében be ne di
kálta, áldotta meg a felújított 
templomot.  Szentbeszédé
ben bíztatta a híveket, hogy 
továbbra is érezzék benne ott

hon magukat, ahol megnyugod
hatnak vasárnaponként, de akár 

minden nap is e törtető, gyakran 
embertelen küzdelmet igénylő világban. 

De, akit szeret az Úr, annak erőt is ad eleget. 
Az Úr nem személyválogató – ezt bizonyít
ja a Biblia szinte minden lapján – és ezért is 
lesz köztünk minden nap az szép új Taberná
kulumban. Szentbeszédében a püspök atya 
is megköszönte mindenki támogatását, segí
tését. Ezt tette Frics Zoltán diakónus, plébá
niavezető is, de mivel vannak még elvégzen
dő feladatok, kéri továbbra is a támogatást. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek 

Megemlékezés a nemzeti össze- 
tartozás napjáról és Trianonról 

  „Nem sírt kell ásni, hanem fundamentu
mot” – figyelmeztetett már bennünket Ta-
mási Áron Trianonnal kapcsolatban, hogy 
szép hazánk ismét felépülhessen. 
 Ragyogó időnk volt, sokan jöttünk össze, 
hogy részt vegyünk június 4-én a Megma
radás emlékművénél megtartott megemléke
zésen, melynek csodálatos hátteret adott az 
Orbán Balázs Erdélyi Kör által megtervezett 
és Márkus Ferenc erdélyi faragó által 2005-

ben készített Nagy-Magyarországot ábrázoló 
műve, és a később felállított nemzeti nagyja
ink mellszobraival keretezve. Nem ünnepelni 
akartunk, hiszen, kinek van kedve ünnepel
ni, ha ősi hazánk területének 2/3-a, lakossá
gának több mint 50 százaléka „másoké” lett. 
 A megemlékezést Hompoth Zoltán, az Or
bán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitotta meg, 
majd elénekeltük a magyar és székely him
nuszt. A himnuszok után Szlahó Csaba, vá
rosunk polgármestere nem csak egy szimpla 
megemlékezést tartott, hanem komoly ala
possággal világított rá a 100 évvel ezelőtti 
külföldi és hazai eseményekre, történésekre, 
melyek megmagyarázzák – részben eredmé
nyezték is – Trianont. Szükség volt erre a be
szédre, hiszen évtizedekkel ezelőtt ezt nem 
tehettük meg, iskolában sem hallhattunk róla, 
s amit sajtóban ritkán olvashattunk, köszö

nő viszonyban sem volt az igazsággal. (Jel
lemző, hogy Erdélyben – Romániában – is 
csak most a napokban állították fel – Tamá
si Áron szülőhelyén, Farkaslakán – az első 
trianoni emlékművet.)
 Ritkán hallható tartalmas beszéd után a 
Bálint Ágnes Óvoda Frakk csoportja mutat
ta be nagyon kedves műsorát, egységes kék 
ruhácskájukban. Nagy tapsot kaptak. Majd 
a Labdarózsa Népdalkör színvonalas elő
adásában gyönyörködhettünk. Utána ismét 
óvodások szerepeltek, a Czövek Olivér Re
formátus Óvoda nagycsoportja aratott sikert. 
 Külön kiemelendő dr. Pintér Alexandra 
alkalomhoz nagyon illő szavalata. Reményik 
Sándor „Nem nyugszunk bele” című versét 
adta elő mély átéléssel, fiatalos lendülettel. 
A közösen elénekelt Szózat pedig szinte alá
húzta, megkoronázta az egész megemléke
zést. Koszorúzással zárult a szép nap. 
Emlékeztünk, nagyon is szépen, méltósággal.  
 (Akik nem jöttek, sajnálhatják, legköze
lebb várjuk őket is! ) 

Kép és  szöveg: Nagy István Elek 

A megemlékezést Hompoth Zoltán (középen),  
az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitotta meg

Beer Miklós, a Váci egyház-
megye püspöke áldotta  

meg a felújított  
templomot

A hívek megtöltötték a padsorokat a 
megújult templom első szentmiséjén

KULTÚRA

Fesztiválnagydíjas  
a Labdarózsa Népdalkör
Népdalkörünk minden évben legalább egyszer ellátogat Egerbe. Ebben a 
városban rengeteg népzenei versenyt, találkozót, fesztivált rendeznek, van 
úgy, hogy évente többet is. Mivel tavaly megnyertük a nagydíjat, mind a 
két népzenei szövetség versenyén, így idén nem vehetünk részt „csak” a 
találkozókon és a fesztiválokon. Így jutottunk el június 2-án a Ködellik a 
Mátra Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztiválra.

M iután a verseny már 
befejeződött és a zsűri 
értékelt kerültünk mi 

a színpadra három másik cso
porttal együtt. Két összeállítás
sal készültünk, egy ormánsági és 
egy tolnai dalcsokorral. Feszte
lenül énekeltünk és citeráztunk, 
hiszen tudtuk, hogy nincs tétje, 
de persze figyeltünk egymásra 
és az összhangra. Fellépésünk 
után ebédelni mentünk, és pont 
a díjkiosztóra érkeztünk vissza. 
Nagy meglepetésünkre azt a négy 
csoportot is díjazásban részesí
tették, akik a műsor végén léptek 
fel, vagyis minket is. A fesztivál 

nagydíját kaptuk meg, ami a leg
nagyobb elismerés volt. 

  A Róder Imre Városi Könyvtár 
május hónapban három sikeres 
irodalmi rendezvénynek bizto
sított helyszínt. Tartottunk tőle, 
hogy manapság, amikor nincs 
igazán presztízse a költészetnek, 
kellő érdeklődőt tudunk-e elérni?
 Megállapíthatjuk, hogy a ve-
csésiek szeretik a költészetet. 
Varsa Mátyás irodalmi estjén 
–„Tiszától a Dunáig” címen – 
a klasszikus költők ismerős rí

A vers az, amit mondani 
kell (Kányádi Sándor)

 Természetesen megörültünk 
a díjnak. Ezt a jókedvünket 

vittük magunkkal a Szépasz
szony-völgyébe. Jót muzsikál
tunk a borospincében, utána a 
buszon. Azt gondolom a leg
jobb befejezése volt ennek az 
évnek. A nyárra mi is pihenni 
megyünk, majd augusztusban 
újra dolgozni kezdünk, hiszen 
szep temberben indulunk Olasz
országba, Riccionéba, egy Nem
zetközi Folklórfesztiválra. 

Szöveg: Pavella Krisztina, 

A Labdarózsa Népdalkör 
sikeres szereplésével elnyerte 
a fesztivál nagydíját

Muzsikálás a borospincében

Varsa Mátyás tolmácsolásában a versek igazi 
mélységét is átérezhette a közönség

Névadójuk születésnapjára emlékeztek 
a G. Ferecnzy Hanna Irodalmi Kör tagjai
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mei előhívták iskoláskori emlé
keinket. Jó volt hallgatni, mert a 
vers igazi mélységét, értelmezé
sét avatott előadó tolmácsolásá
ban érthetjük, érezhetjük igazán.

 Sallay Gyula önálló irodalmi 
estje már régóta tervezett prog
ram volt. A Vecsési Tájékoztató
ban rendszeresen jelennek meg 
versei, de így egy csokorban elő
ször hallgathattuk a szerzőt. El
varázsolt minket őszintesége, 
gondolatainak egyszerűen fo
galmazott, döbbenetes mélysége. 
Az esten közreműködött Farkas 

Éva színésznő és Kocsis Zoltán 
zenész.  „Ennyi idő alatt ennyi
re tellett, ám erre az élet még la
pot emelhet” /Sallay. A lapot re
méljük és várjuk a folytatást.
 A G. Ferecnzy Hanna Iro
dalmi Kör estje májusban már 
hagyomány könyvtárunkban. 
Minden évben megemlékeznek 
névadójuk születésnapjáról, és 
minden évben osztatlan sikert 
aratnak. Kedves, szeretett embe
rek, szeretni való versekkel. Egy 
közösség épült köréjük, akik az 
estet követően baráti beszélge
téssel ünnepelték a napot. 

Kép és szöveg: könyvtár

Sallay Gyula őszintesége  
elvarázsolta a közönséget
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PORTRÉ

 „Nincs felesleges ismeret, 
nincs értelmetlen információ, 
nincs egyetlen lényegtelen 
pillanat sem!”     A. J. Christian

A széles nagyközönség minden bizony
nyal a több mint száz évvel ezelőtt 
elsüllyedt Titanic tragédiája kapcsán 

értesülhetett bővebben – könyvekből, filmek
ből – arról, hogy létezik a kommunikációnak 
egy olyan módja, mely vezeték nélküli és a 
Morse-abc-t felhasználva létesít kapcsola
tot. A jól dokumentált történet szerint Jack 
Phillips, az elsüllyeszthetetlennek vélt hatal
mas úszómonstrum rádiós tisztje, 1912. ápri
lis 15-én, azon a végzetes éjszakán, a világon 
szinte mindenki által ismert: ti-ti-ti-tá-tá-tá-
ti-ti-ti (SOS) segélykérő nemzetközi Morse-
kódot használva kétségbeesve próbált jelzé
seket adni az ütközés után 2 óra és 40 perc 
múltával hullámsírba merülő hajóról. Persze 
nem kizárólag ilyen és hasonló történetek kap
csán lépnek akcióba a rövidhullámú hírköz
lés mesterei, hiszen az 1950-es évektől kezd
ve a „gyorstávírászat”, mint tipikus szellemi 
sport létezik, melynek alapja a morse-tudás 
művészetének minél nagyobb szinten történő 
művelése. Ezen nem mindennapi sportnak, 
de nevezhetjük bátran hivatásnak is, egyik 
nemzetközileg is elismert gyakorlója a Ve
csésen élő Falusi Ferenc, aki a rádióama
tőrök zárt, ugyanakkor az egész földkerek
ségre kiterjedő társaságában több évtizedes 
munkásságával olyan helyet vívott ki magá
nak, amire nem csak vecsésiként, de orszá
gos szinten is büszkék lehetünk.

 Bizony rég volt az, mikor a 13 éves kiska
masz, 1958-ban, egy már gondolatban jó ide
je érlelődő tervét végrehajtva megépítette első 
művét, azt a detektoros rádiót, mely egy an
tenna, egy tekercs, egy szilíciumkristály mel
lett egy hintőporos dobozt is magában foglalt. 
A korabeli Kossuth és Petőfi rádió recsegve-
ropogva ugyan, de megszólalt, nem kevés el
ismerést szerezve a szárnyait bontogató ifjú 
„konstruktőrnek”. A hatvanas évek máso
dik felében aztán jelentős szakmai előrelé
pés történt a céljait egyre világosabban látó 
Falusi Ferenc életében. Mint sorozott kiska
tona, rádiótávírászként, a Morse-abc tökéle
tes elsajátítása mellett megszerezhette azokat 
a technikai ismereteket, melyek későbbi vi
lágraszóló eredményeihez bizonyosan hozzá
járultak. A következő évek a Budapesti Pus
kás Tivadar Rádióklubban találják meg, ahol 
a különböző szakvizsgák letétele után műkö
dési engedélyt kap. Nehezen megszerzett le
hetőségeit nem csak magának tartogatja, hi
szen egy 15-20 fős fiatalokból álló csapatot 
maga mellé véve megalapítja az akkoriban 
elitnek számító, egyben igényes szórakozást 
nyújtó Vecsési Rádiós Klubot. Kulturális tör
ténelmünk fényes lapjaira tartozik az akkor 
kibontakozó pezsgő klubélet, melyben az if
jonc rádiósok nem csak szakmai, de baráti 
közösséget is alkottak a ma kiállítóteremként 
működő egykori munkásotthon épületében. 
Ebben az időben, a 70-es évektől kezdve már 
nemzetközi versenyeket is meghirdetnek rá
dióamatőrök számára, melyre Falusi Ferenc 
csaknem valamennyi alkalommal beneve
zett. A verseny kiírása szerint egységnyi idő 
alatt – 1 nap, 1 hét vagy hónap – minél több 
Morse-nyelven létesített kapcsolatot kell te

remteni a világ különböző pontjaival. Hogy 
ez mennyire sikerült, arról helyezési okleve
lek sokasága, a kapcsolat létrejöttét igazoló, 
úgynevezett QSL (nyugtázó lapok) ezrei ta
núskodnak, melyeket a rádiókontaktust  fel
vevő felek kölcsönösen, postai úton továbbí
tanak egymásnak. Persze mindehhez kellett 
egy olyan adó-vevő masina, melynek beszer
zése abban az időben számos akadályba üt
között. Az azóta fiatalon elhunyt Hadamcsik 
Tibor, a mindig kedves, megbízható jó barát, 
az elektrotechnika kiváló nagymestere egy 
olyan készüléket tervezett, melynek közös 
megépítésével Falusi Ferenc egy máig is ki
válóan működő berendezéshez jutott.
 Nem volt hát akadálya, hogy a világ „Ve
csésre érkezzen”. Érkezett is rendületlenül, 
sokszor nem várt fordulatokat véve. Ezek 
egyike volt, mikor Fa Nándor és Gál József 
1985 szeptemberében az adriai Opatijából 
Jupát nevű túrahajójukkal indulva, mintegy 
70 ezer kilométert megtéve kerülték meg a 
Földet. Ausztráliához közel a háborgó ten
ger miatt kétszer is borultak, melyről a rö
vidhullámú kapcsolat révén, a sajtó híradá
sát megelőzően sikerült tudomást szerezni. 
Egy emlékezetes történet volt az is, mikor az 
atlanti vizeken, nem messze a Kanári-szige
tektől egy óceánjáró speciális orvosi beavat
kozást, sürgős gyógyszerellátást kért rádió
távírásza révén. A Vecsésről érkező segítség 
kezdetben lehetetlennek tűnt, de miután a 
hajó helyzetét a rádióhullámokon keresztül 
sikerült pontosítani, az adatok továbbításá
val, terítésével a közelben arra járók értesí
tésével a szükséges intézkedéseket is gyor
san megtehették. Nem is gondolnánk, hogy 
híres emberek, hercegi, királyi családok 
tagjai, színészek, politikusok milyen nagy 
számban vannak jelen a rádióamatőrök elhi
vatott társaságában. Minket, magyarokat és  
Falusi Ferenc révén így a vecsésieket is ah
hoz a közel 100 fős, a világ legkülönbözőbb 
pontján élő, még magyarul beszélő, gondol
kodó, rádiótávírász közösséghez egy eddig 
talán kevésbé ismert, de létező kapcsolat is 
fűz. Hogyisne fűzne, mikor a bábelinek tűnő 
hangzavarban az új-zélandi Wellingtonból 
mondják felénk: „Szervusz, Vecsés!” 

Képek és szöveg: Fekete József

KAPCSOLAT  
a földgolyó minden részével

HÍVÓJELE: HA7YUB

Falusi Ferenc  
kontaktusban  

a nagyvilággal
A postán küldött és kapott (QSL) nyug-
tázó lapok bizonyítják a kapcsolat meg-
történtét.

KÖRNYEZET

Vecsés sem menekült meg a 
szúnyoginváziótól, ezért az 
önkormányzat két alkalom-
mal is szúnyogirtást rendelt. 
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Küzdelem  
a vérszívókkal

A májusban lehullott nagy mennyisé
gű csapadéknak köszönhetően el
özönlötték a szúnyogok a környéket. 

Vecsésen is elég „csípős” a helyzet, többen 
is arról számoltak be, hogy az esti órákban 
nem lehet megmaradni a szabadban a ren
geteg vérszívótól. (Hozzá kell tenni, a prob
léma nem egyedülálló, más településen sem 
jobb a helyzet.) A fertőzöttség enyhítésére 
az önkormányzat megrendelte a szúnyogir
tást, amit június 5-én és 17-én végzett el a 
Corax-Bioner Zrt. A cég nem most járt elő
ször a városban, dr. Fekete Gábor fejlesz
tési igazgató elmondta, 2014 óta többször is 
végeztek szúnyogirtást Vecsésen. 

 – Június 5-én kisebb területet, június 16-
án pedig a teljes települést bejárták az au
tóink. Földi irtást végeztünk, úgynevezett 
melegködképző generátorokkal juttattuk a 
deltametrin hatóanyagú irtószert a levegőbe. 
Ezt az anyagot használják a növényvédelem
ben is a kártevők elleni védekezésben, de a 
szúnyogirtás során a mezőgazdasági dózis 
tizede is elég, így korántsem eredményez 
totális rovarpusztulást a területen. A szú
nyogokat elpusztítja, mert a vérszívók vegyi 
érzékenysége jelentős, illetve az olyan érzé
kenyebb rovarokat, mint a muslicák vagy a 
levéltetvek, de például a házi legyeknek és 
a poloskáknak nem lesz bajuk a szertől. A 
méheket elővigyázatosságból el kell zárni, 
de mivel az irtás éjszaka történik, nem ta
lálkoznak a készítménnyel. Az említett kis 
dózis miatt emberre, háziállatra nincs ha
tással – tájékoztatott dr. Fekete Gábor. 
 A szakember hozzátette, a májusi extrém 
mennyiségű csapadék, majd a hirtelen jött 
kánikula nagyon jó feltételeket teremtett 
a szúnyoglárvák gyors fejlődésének. Az 
árokpartokon, a kerti és utcai pocsolyák
ban, apró vízmegállásokban a meleg hatá
sára nagyon felgyorsult a fejlődésük, és né
hány nap alatt ki tudtak kelni. 
 – Gyakorlatilag most olyan helyeken is 
panaszkodnak a szúnyogokra, ahol jellem
zően kevesebb problémát okozott a jelenlé
tük. Ha a kunsági homokos területeket is 
ellepik a szúnyogok, akkor tényleg baj van, 
most pedig ezzel állunk szemben. Vecsésen 
a lehullott csapadék mennyisége határozza 
meg a szúnyogártalmat, így ha hosszabb 

aszályos időszak elé nézünk, akkor javulni 
fog a helyzet. Amennyiben újabb esők jön
nek, akkor újabb invázió várhat ránk – emel
te ki az igazgató.  varga

Talán sokan nem is gondolják, de mi 
magunk is sokat tehetünk azért, hogy 
kevesebb vérszívó legyen a környeze-
tünkben. A védekezés egyszerű és még 
pénzbe sem kerül. Az ÁNTSZ tájékozta-
tójában a következő tanácsokat olvas-
hatjuk: szüntesse meg otthonában azo-
kat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok 
szaporodását segítik. Ha környezetében 
észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja 
fel családtagjai, ismerősei figyelmét is 
a szúnyogok elleni védekezés fontossá-
gára. Az udvaron tárolt vödröt, kannát, 
talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy for-
dítsa, tárolja, hogy abban az esővíz ne 
tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvi-
zét ne csak utántöltse, hanem rendsze-
resen cserélje friss vízre. Az esővízgyűj-
tő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy 
sűrű hálóval takarja le. Az ereszcsator-
nát, vízelvezető árkot tartsa karban, 
hogy a csapadékvíz elfolyhasson. A ta-
karóponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. 
olyan módon terítse le, hogy a víz ne áll-
jon meg rajta. Ne hagyja, hogy a virág-
cserepekben hosszabb ideig víz álljon. 
Ne tároljon a szabadban szétszórtan 
olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, 
stb., melyben a víz összegyűlhet. 
 Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, 
hogy a kifejlett szúnyogok fagytól vé-
dett helyekre húzódnak be ősszel. A ga-
rázs, pince, akna, istálló, stb. nyílászá-
róit tartsa zárva az őszi hónapokban, 
vagy szúnyoghálóval védje azokat. 

Mi is tehetünk ellene! 

  Pünkösd előtti pénteken a Vecsési Gon
dozási Központban megtartottuk második 
nyílt családi napunkat, melyen vendégeink 
betekinthettek intézményünk életébe, kö
rülményeibe. (Az érdeklődőket és a jövőbeli 
klubtagokat az év folyamán előzetes megbe
szélés alapján bármikor szívesen fogadjuk.) 
Pereginé Vodila Terézia intézményveze
tő kedves üdvözlő szavait követően klub
tagjainkkal a nyugdíjasindulót, 
valamint egy vidám nótát éne
keltünk el a műsor nyitásaként. 
Ezt követően az intézményünk
ben működő Senior örömtánc
csoport lelkes és vidám produk
ciójának örülhettünk. Ehhez a 
nyitott, jó hangulatú csapathoz 
bármikor bátran csatlakozhatnak 

a táncolni szeretők. A próbákat keddenként 
14 órától tartjuk, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel vár Károly Katalin.
 A Petőfi Sándor Római Katolikus Általá
nos Iskola és Gimnázium Margaréta tánc
csoportja Vecsési táncok című produkciót 
adott elő. Vezetőjük, Magos Tünde bevezető
jében elmondta, mennyire fontos a generáci
ók egymáshoz való közelítése és szeretettel

jes kapcsolódása, ami ezúton is megvalósult, 
így a szépkorúak és a gyerekek számára is 
emlékezetessé válhatott ez a találkozás. 
 Ezt követően gusztusos és nagyon finom 
szendvicseket fogyaszthattunk, Nagy Lász-
ló és szakképzett csapata jóvoltából. Ön
zetlen segítségüket ezúton is hálásan kö
szönjük! 
 Nap végén remek hangulatú zenés-tán

cos program következett, Pokol 
Gyula DJ önzetlenül járult hoz
zá a jókedvű együttléthez.
 Minden résztvevőnek köszön
jük az együttlétünk örömteli per
ceit!  Bízunk abban, hogy jövőre 
ugyanígy találkozhatunk – im
máron hagyományt teremtve. 

Károly Katalin

Családi nap a Vecsési Gondozási Központban

Senior örömtánccsoport

 Fo
tó

: G
on

do
zá

si 
Kö

zp
on

t



26 2019. június 2019. június  27Tájékoztató Tájékoztató

SPORTSPORT

Minden szinten véget ért a baj-
nokság, így a Megye I-ben is, 
ahol a Vecsés FC érdekelt volt.

A vecsési csapatba  
olyanok kellenek,  
akik győztes típusúak 

  Május közepén rendezték meg a Vecsés 
Darts Championship 2019-es versenysoro
zatának negyedik fordulóját. A viadal szín
vonaláról sokat elmond, hogy az ország szá
mos pontjáról érkeztek rá versenyzők. Ennek 
a versenysorozatnak decemberben lesz vége, 
januárban következik a döntője.
 „Első nap az amatőrök szálltak harcba, 
náluk kikötés, hogy semmilyen egyesü
letbe nincsenek leigazolva. A második na
pon pedig egy nyílt verseny zajlott, ahol az 
amatőrök és profik vegyesen álltak a táblák 
elé” – mondta a versenyről Massza Sándor, 
a szakosztály vezetője.
 Elárulta, azért találták ki ezt 
a versenyt, hogy minél több új 
játékost bevonjanak a klub éle
tébe és megpróbáljanak minél 
több fiatalt megismertetni ezzel 
a sportággal. A vecsési egyesü

A darts már rég nem nevezhető kocsmasportnak

A csapat a gyengébb kezdés után ta
vaszra feljavult, és a hajrában úgy 
tűnt, még a harmadik helyre is oda

érhet. Ez végül nem sikerült, így a hato
dik helyen zárt, két ponttal lemaradva a 
dobogóról. 
 „A 2018/2019-es szezont ketté kell bon
tani, de nem csak a két fél év miatt. Ősszel 
nagyon rosszul indultunk, és hullámzó tel
jesítményt nyújtottunk. Sok vereség mel
lett sikerült pár meglepő győzelmet is arat
nunk, de lehetetlen volt megjósolni, hogy 
hol zárunk a bajnokság végén” – mondta 
Czibolya Zoltán, a Vecsés FC elnöke.
 A sportvezető elárulta, Gendur Lász-
ló vezetőedző magánéleti elfoglaltság mi
att távozott, és a helyére a korábbi egysze
res válogatott labdarúgót, Vincze Gábort 
szerződtették. „Ő már dolgozott nálunk és 
örömmel jött vissza, mert úgy érezte, va
lamit félbehagyott. Az már korábban kide
rült, tudunk együtt dolgozni, és mindket
tőnk hosszabb távra (2-3 évre) tervezi az 
együttműködést – mondta Czibolya.
 A hosszabb távú cél minél több fiatalt 
beépíteni a vecsési utánpótlásból a csapat

ba. Erre már tavasszal is volt 
példa, hiszen többen is bemu
tatkozhattak a felnőttek között. 
Ha nem is kizárólag ezért, de tavasszal egy 
egészen más felfogású csapat lépett már 
pályára. 
 „Tavasszal produkáltunk egy 12 mecs
cses veretlenségi sorozatot. Ennek köszön
hetően a szezon végére már dobogós álma
ink is lehettek, amire korábban senki nem 
mert gondolni. Sajnos, az utolsó forduló
ban hiába harcolhattunk a dobogóért, ki
kaptunk az életéért küzdő Maglódtól, és 
a körbeverések miatt csak a hatodik hely 
jutott nekünk. A tavasz az szebb és előre
mutatóbb volt, sajnáljuk, hogy így alakult” 
– mondta az elnök. 
 Úgy véli, nekik most elsősorban a jövő
vel kell foglalkozni, új játékosokat igazolni. 
„A következő szezonban a minimum cél a 
dobogó, de a bajnoki cím se lehetetlen. Ko
moly céljaink vannak. A város biztosítja a 
működés anyagi oldalát, amiért óriási kö
szönettel tartozunk, a szakmai rész rend
ben van, olyan játékosok kellenek, akik si
kerre éhesek. Az utolsó meccsen a Maglód 
ellen nem voltunk motiváltak. Nem tudom, 
hogy gondolták a sikert motiváció nélkül. 
A vecsési csapatba olyanok kellenek, akik 
győztes típusúak.”
 Több éven keresztül volt Vecsésnek NB II-
es csapata, így nem meglepő, hogy a sport

vezető véleménye szerint minimum a Megye 
I. osztályban van a csapat helye. „A múltunk 
veretes, a Megye I. nem nagy bravúr ennek 
a csapatnak. Ezzel a költségvetéssel mini
mum a dobogón kell végezni jövőre. Ma már 
egy NB III-as csapat biztonságos működé
séhez komoly anyagi forrásra van szükség. 
Tavaly az NB III-ban itt volt a Pécs tulajdo
nosa és elképedt azon, mennyiből gazdál
kodunk. Ebben az osztályban, akik az élme
zőnyhöz tartoztak, 150-200 millió forintból 
gazdálkodtak” – adott helyzetjelentést a le
hetőségekről az elnök. 
 „Vecsésnek jó híre van, amit megbeszé
lek egy játékossal, azt mindig megkapja. A 
klub nem játszik a játékosok pénzével, ha 3 
forintom van, nem ígérek 3.50-et. Cserébe 
elvárom, ha belebújnak a vecsési mezbe, tes
sék kimenni és meghalni a pályán. Teljesít
ményt tegyenek le az asztalra” – mondta az 
elnök úr, aki azt is elárulta, leginkább azzal 
lenne elégedett 5-10 év múlva, ha megfele
lő ütemben tudnák fejleszteni az infrastruk
túrát, lenne egy névadó szponzor, hogy ne 
kelljen mindent a várostól elvárni, és stabil 
NB III-as csapata lenne a városnak. Tisztá
ban van vele, ez egy folyamat, ami nem me
het egyik napról a másikra, de bízik benne, 
hogy megvalósulhat. SzGy

letnél nagyon komolyan veszik a sportágat, 
hiszen a steell és soft szakágban is 4-4 csa
pattal képviseltetik magukat.
 „Az első, a második, a harmadik osztály
ban, valamint a megye 1-ben és a megye 
2-ben is van csapatunk, így elmondhatjuk 
magunkról, hogy minden osztályban kép
viseltetjük magunkat” – mondta Massza.
 Tavalyelőtt a harmadik legnépesebb 
klub volt a vecsési egyesület, de idén is 
az élmezőnyhöz tartoznak, hiszen a hato
dik legnépesebb csapattal bírnak. 32 iga
zolt játékos, 10-15 hobbijátékos teszi ki az 
egyesületet. 

 „A darts már rég nem nevezhető kocsma
sportnak! Régen tényleg kocsmákban, sörö
zőkben játszották, de mára már sportcsar
nokokban, rendezvénytermekben zajlanak a 
versenyek. Az országos, nagy fajsúlyú torná
kon még szondáztatás is van a verseny előtt. 
Nálunk ugyan nem olyan nagy a szigor, még
is mindenki komolyan veszi” – mondta a szak
osztály első embere, aki szerint a játékosok is 
tisztában vannak vele, egy-két sör még belefér
het, de a többi már gondot okozna a célzásban.
 „Szeretném, ha legalább ezt a szintet tar
tani tudnánk, ezért is szervezzük az ilyen 
jellegű versenyeket. Régen még a kisebb 
külföldi tornák is belefértek, mindezt saját 
pénzből finanszíroztuk, de most már nem 
megy” – mondta Massza a jövővel kapcso
latos tervekről. Bízik benne, a fiatalok bejö
vetelével még jobban felfrissül az egyébként 
is elismert vecsési darts-sport. SZ
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Seres Attila (középen) a tisztújító 
küldöttgyűlésen bemutatta 
a Vecsés SE szakosztályvezetőit 

A z elnök én maradtam, de kisebb vál
tozások, személycserék voltak az el
nökségben. Ezt nem úgy kell elkép

zelni, hogy viták voltak, minden új elnökségi 
tagot egyhangúlag szavaztak meg a küldöt
tek – mondta az eseményről Seres Attila, az 
egyesület elnöke. 
 Hatalmas eredménynek tartja, hogy a dup
lájára nőtt az egyesületben sportolók létszá
ma, amit Szlahó Csaba polgármester is ki
emelt a köszöntőjében. A Vecsés SE nem 
mellékesen a legnagyobb és legidősebb ci
vil szervezet a városban, melynek felét a ké
zilabdázók teszik ki.
 „Folyamatosan terveink között szerepel 
az infrastruktúra fejlesztése, a verseny és 
edzéslehetőségek javítása. Szükségünk len
ne egy multikulturális sportcsarnokra, első
sorban a sportolók számára, de egyéb városi 
rendezvények lebonyolítására is” – mondta 
Seres, aki nem mellékesen a bokszolók ve
zetője is. 
 Egységesíteni szeretnék az arculatát az 
egyesületnek, szeretnék, ha a kilenc szak
osztálynak hasonlóak lennének a mezei, így 
is feltüntetve, hogy egy nagy családot alkot
nak. A legtöbb főt foglalkoztató kézilabdá
zókkal kapcsolatban elmondta, szeretné, ha 
mindkét szakosztály legalább megtartaná azt 

Május végén tisztújító 
küldöttgyűlést tartott a 
Vecsés SE. Ez egy bevett 
gyakorlat, 5 évente kerül 
rá sor, ilyenkor jár le az 
előzőleg megválasztott 
elnökség mandátuma. 

Egységesítenék  
a Vecsési SE arculatát

Fogathajtás

a pozícióját, ahol most van (férfiak NB I./B, 
nők NB II.), míg az összes többi sportágnál 
szeretnének a versenysport mellett a tömeg- 
és hobbisport felé menni, hogy minél több 
vecsésit bírjanak rá a mozgásra.
 „Elégedett lennék, ha ezeket az eredmé
nyeket tartani tudnánk. Mivel soha nem 
voltam eredménycentrikus, igazából annak 
örülnék, hogyha azt éreznék az itt sportolók, 
egy nagy család vagyunk az egyesületben. 
Bárhol megjelenünk, bármilyen városi ren
dezvényen, ezek mind ezt erősítik. Jó len
ne, ha a város magáénak érezné az egyesü
letet, legalább annyira, mint mi” – mondta 
az elnök.  SG

Hirdetés

Hirdetés
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  Június első hétvégéjén, tikkasztó hőség
ben Mélykúton rendezték az 56. Magyar 
Derbyt, amely a magyar kettes fogatok szá
mára egyben világbajnoki válogató is volt. 
Az esemény rangjáról mindent elmond, 
hogy annak ellenére, hogy magyar válogató 
volt, kiemelt nemzetközi viadalnak számí
tott, hiszen nyolc nemzet 85 fogatának 237 
lova mérte össze tudását. A magyarokon 
kívül chilei, észt, horvát, lengyel, osztrák, 
román és szlovák fogathajtók versenyeztek.
 A Vecsésen készülő ifjabb Dobrovitz 
József remek teljesítményt nyújtott, hiszen 
megszokott magabiztosságával versenyzett 
és ennek is köszönhető, hogy hibátlan aka
dályhajtást láthattak tőle a nézők kettes fo
gatok versenyében. Remek teljesítményé
nek köszönhetően így összetettben feljött 
a második helyre Hölle Martin mögé.
 Dobrovitz teljesítményének értékét növe
li, hogy hibátlan akadályhajtást ezúttal csak 
a ketteseknél – többek között tőle – láthat
tak a nézők. A vecsési versenyző mellett 
Kovács Szabolcs Tamás volt az, aki verő
hiba nélkül és szintidőn belül teljesítette a 
pályát. (A cikk folytatódik a www.vecsesi-
tajekoztato.hu oldalon.) SzGy
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REKLÁM

SZERETETTEL VÁRUNK TÉGED  
IS ÁLLÁSAJÁNLATAINKKAL! 

ha szívesen dolgoznál a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  

legnagyobb Földi Kiszolgáló Cégénél!

HOL LESZÜNK ELÉRHETŐEK ÉS MIKOR?
HELYSZÍN: Városháza, Házasságkötő terem 

Szent István tér 1.
IDŐPONT: 2019. 06. 27 (csütörtök) 13 órakor

További információkkal kapcsolatban keressétek  
bátran kollégánkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

Mely munkakörök nyitottak azonnali kezdéssel? 
 •  Járatkiszolgáló felügyelő
 •  Műszaki eszközkezelő / gépkezelő
 •  Rakodó vagy Poggyászpakoló
 •  Fedélzeti takarító
 •  Repülőtéri Check-In ügyintéző

+36 70 296 3987
allas@celebiaviation.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

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

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

• 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

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.REDŐNY, szúnyogháló 

AKCIÓ! 25 ÉVES tapasztalat! 
Ingyenes felmérés! 
Pál: 06-30/401-1029

GARÁZSVÁSÁR! Retró 
és hagyaték! Divatáru és 
egyéb, amire önnek szüksé-
ge lehet! Bizsu, táska, könyv, 
tini, női férfiruházat minden 
méretben! Nyitva jó idő ese-
tén: H-Sz-P: 10-18 óráig. 
Vecsés, Attila u. 28. 
Tel: 06-29/352-887

Apróhirdetés

Hirdetés
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2018-ban története legna- 
gyobb sikerét érte el a Vecsés 
SE férfi kézilabda-szakosztá- 
lya, amikor az NB I/B megnye-
résével kiharcolta, hogy a  
leg jobbak között, az első  
osz tályban szerepelhessen.

ANTAL ZOLTÁN: A bajnokság  
kezdetén ennél azért többet reméltem

T udták, hogy ez nagy ugrás, és nem 
egy sikersztori lesz, de azért ennél 
többre számítottak. 

 „A tavalyi bajnokság megnyerése után úgy 
döntöttünk az önkormányzattal, mindenkép
pen nekivágunk az NB I-nek. Tapasztalatot 
gyűjtünk, miként tudunk a későbbiekben 
megfelelni az első osztálynak. De a nulla 
pontos kiesésnél azért többre számítottunk” 
– mondta Antal Zoltán szakosztályvezető.
 Nem voltak könnyű helyzetben, hiszen az 
utolsó pillanatban nyerték meg a bajnoksá
got és harcolták ki a feljutást, és ekkor már 
nem volt egyszerű szponzorokat szerezni. „A 
szponzorok keresése a nyárra maradt, ak
kor viszont mindenki nyaralt. De ez is egy 
tanulság számunkra, ha még egyszer ilyen 
helyzetbe kerülünk. Nagyjából 
tisztában voltunk vele, mi vár 
ránk, ami sajnos be is követke
zett” – mondta a sportvezető a 
kezdeti gondokról. 
 Elárulta, ennek ellenére is ko
molyabb ellenállást várt néhány 
meccsen, de tisztában van vele, 
ennek elmaradása szakmai okok
ra vezethető vissza. 
 „A korábbi edzőre bíztam a 
csapat kialakítását, de borzasztó
an rosszul sáfárkodott. Olyan játé

kosokat igazolt, akik méltatlanul szerepeltek, 
de meg volt kötve a kezünk. A játékosokkal 
profi szerződést kötöttünk, és egy határozott 
idejű szerződésből nem lehet csak úgy kifa
rolni. Ez egy zsákutca volt a számunkra.”
 A későbbiekben próbálkoztak minden
nel, új edzőt szereztek, sikerült kicsit újí
tani, de már nem tudtak olyan csapatot ki
alakítani, hogy legalább a kiesőjelöltekkel 
partiban legyenek. Antal számára az volt a 
legfurcsább, hogy az NB II-ből igazolt játé
kosok jól teljesítettek, viszont az NB I-ből 
érkezők messze nem hozták azt a teljesít
ményt, amit vártak tőlük. 
 „A bajnokság kezdetén 5-8 pontot remél
tem, bíztam benne, legalább négy győzelem 
összejön. Tisztában voltunk vele, hogy a benn
maradáshoz legalább 13-15 pont kellene, de 
reméltem, hogy egy-két csapatot legalább ha
zai környezetben el tudunk kapni” – mondta 
Antal, aki tisztában van vele, az anyagi lehe
tőségeik korlátozottak, hiszen amikor a Pest
szentlőrinc kiesett az első osztályból, ők is 
jóval több pénzből gazdálkodtak. 
 A jövővel kapcsolatban elmondta, akiket a 
korábbi edző el akart küldeni, csak kölcsön 
adták őket, azzal a tudattal, ha kiesnek, visz
szajönnek, és az itt maradó NB  I-esekkel ne

kivágnak az NB  I/B-nek, ahol a bajnokság fel
ső harmada a cél. Az első hatba szeretnének 
kerülni, majd tudatos építkezéssel a követke
ző három évben ismét a bajnoki cím a cél.

Bronzérmes  
a női csapat

„A női csapatnál a tervezett építkezés meg
hozta a gyümölcsét. A lányoknál később 
kezdtük el a tudatos fejlesztést, ott a cél, jö
vőre megnyerni az NB  II-es bajnokságot. 
Idén bronzérmesek lettünk, akik megelőzték 
minket, azokkal is kiélezett csatát vívtunk. 
A többiekkel szemben viszont magabiztosan 
győztünk” – mondta Antal a női együttesről. 
 Nagy álma, hogy rövid időn belül mindkét 
csapat az NB  I/B-ben játszana, ott gyökeret 
verne, és a bajnokság felső zónájában lenne. 
Óriási vonzerő a vecsési kézilabda, hiszen 
a környéken nincs hasonló kaliberű együt
tes. „Évről évre nagyobb érdeklődéssel, tu
datosan kell visszafogni a létszámnövelést. 
Nem titok, teremgondjaink vannak, hiszen 
négy iskola van Vecsésen, de csak egynek 
van szabályos kézilabdapályája, ott nem le
het edzeni 16 csapatot. Ha lesz egy munka

csarnok, az óriási segítség lesz, 
akkor már bátran tudunk létszá
mot növelni. Ha lesz egy multi
funkcionális sportcsarnok, ami a 
város érdekeit szolgálja, az nem 
csak a kézilabda, hanem egyéb 
sportágaknak is hasznára lesz ” 
– mondta a sportvezető, aki azért 
a hosszabb távú tervei közül ki
emelte, bízik benne, pár év múl
va a férfiak ismét az NB I-ben, 
míg a nők az NB I/B dobogójá
ért küzdenek majd.  szidor

A női csapat jövőre akár az NB II-es bajnoki cím 
elnyerésére is esélyes lehet
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: 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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – június 24-ével,  
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – július 1-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – július 8-ával,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – július 15-ével,  
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – július 22-ével,  
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120)  – július 29-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., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

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

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

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

Elérhetőség:  Tel.: +36-20/245-5650 
E-mail: info@namolakert.hu 
www.lajoskerteszet.hu 
www.namolakert.hu

Fő tevékenységek:
• Fűnyírás
• Fűkaszálás
• Fűvágás
• Lombgyűjtés
• Sövény és tujanyírás

• Fák gallyazása
• Gyümölcsfák metszése
• Pázsitápolás
• Gépi gyep levegőztetés 
• Kerti hulladék elszállítása



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

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.

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


