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Ismét faültetési akciót 
hirdet az önkormányzat 
Vecsés Város Önkormányza-
ta 2019. évben is meghirde-
ti őszi faültetési akcióját, 
városunk közterületeinek 
szépítése céljából. Jelentke-
zési határidő: augusztus 30. 

A zon lakosok számára, akik vállalják, 
hogy a városképet rontó, kiörege-
dett, kiszáradt fákat saját ingatlan-

juk előtt a közterületen kivágják, vagy a fá-
val nem rendelkező közterületet szeretnék 
faültetéssel szebbé tenni, és a faültetéssel 
járó munkálatokat elvégzik, az önkormány-
zat környezetbe illő díszfacsemetét biztosít.

 A faültetési akcióra augusztus 12-től le-
het jelentkezni. Jelentkezéseket a faültetési 
keretösszeg erejéig tudunk fogadni. A fák 
további gondozása, öntözése az igénylő kö-
telessége.
 Az igénylés leadása után az ügyintéző el-
lenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egy-
séges utcakép kialakítása érdekében az ut-
cában nagyobb részt megtalálható fafajta 
igénylése lesz elfogadható.
 Az igénylés csak megfelelő hely és rende-
zett utcakép esetén kerül elfogadásra. Egy 
igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igé-
nyelhet.
 Az igénylőktől a facsemetékért darabon-
ként 1 500 Ft jelképes összeget kér az önkor-
mányzat, hogy ezzel is erősítse a tulajdono-
si tudat kialakítását.
 Az önkormányzat jelentkezési sorrend-
ben 30 családnak ingyenesen biztosít egy 
facsemetét ingatlanonként, ahol 2009. ja-
nuár 1. és 2009. december 31. közötti idő-
szakban született gyermek van. 
 A befi zetendő összegről szóló csekk, a 
szemlét követően az ügyintéző által kerül 
átadásra, vagy postai úton kerül kiküldésre. 
 Az igénylés véglegesítéséhez a befi zetett 
csekket az ügyintézőnek bemutatni szüksé-
ges, legkésőbb szeptember 13-ig.

 Jelentkezni lehet:  személyesen a Vecsé-
si Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Osztályán (2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási 
időben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@
vecses.hu. Telefonos jelentkezést nem foga-
dunk el!
 A jelentkezéshez szükséges adatok: név, 
telefonszám, cím ahová a fát ültetné, érte-
sítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési he-
lyével), igényelt fa fajtája és darabszáma.
 A facsemeték kiosztására előreláthatóan 
november  elején kerül sor.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

  •  •  gömbjuhar,
  •  •  gömbkőris,
  •  •  gömbakác
  •  •  gömb csepleszmeggy,
  •  •  vérszilva (termés nélküli)

Igényelhető 
fafajták: 

•  A NÉMET NYELVŰ SZENTMISÉT dr. Cserháti Ferenc esztergom-
budapesti segédpüspök mutatja be 15 órakora falusi Szent Kereszt 
templomban (Vecsés, Jókai M. u. 70.).

•  A mise után megemlékezést tartunk a Hősök ligetében, ahol 
felszentelésre kerül a „Malenkij robot” emlékmű, Oláh Katalin 
szobrászművész alkotása.

•  Beszédet mond Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkár.

•  Közreműködik a Wetschescher Nachtigallen kórus 
és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület.

•  Köszöntőt mond Szlahó Csaba polgármester.

•  ÜNNEPI BESZÉD: Ritter Imre, német nemzetiségi 
parlamenti képviselő.

MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk önt és családját 
a 2019. szeptember 29-én (vasárnap) 
tartandó hadifogoly misére és találkozóra.

Vecsés Város Önkormányzata,
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

és a Pest Megyei Német Önkormányzat

  Már zajlik a Zrínyi utca felújítása, az első 
ütemben az Erzsébet tér–Dózsa György 
út közötti szakaszon dolgozik a kivitelező. 
A burkolat felbontása után a Dél-Pest Megyei 
Viziközmű Szolgáltató Zrt. szakemberei el-
végezték az útpálya alatt futó gerinc-vízve-
zeték valamint a bekötővezetékek cseréjét. 
A DPMV Zrt. munkáját nehezítette a talaj 
összetétele, ezért az előre tervezettnél na-
gyobb teljesítményű gépet kellett munkába 
állítani a területen. Az útépítési munkála-

tok augusztus utolsó hetében az új útburko-
lat kialakításával folytatódnak. A megújult 

Beruházási körkép

szakaszt várhatóan szeptember első felé-
ben adják át a forgalomnak. Ezt követően 
az Erzsébet tér–Zrínyi utca közötti szaka-
szon folytatódik a beruházás.  

Folytatódik a járdafelújítás 
Befejeződött a gyalogjárdák felújítása a 
lakótelepi üzletsortól a benzinkútig tartó 
szakaszon. A töredezett, elhasználódott 
betonburkolat helyett viakolorral építették 
újjá a lakótelep belső járdáját. A járdafel-
újítás ezzel még nem ért véget, a kivitelező 
a lakóteleppel szemben, a Fő úton folytat-
ja a munkát az Attila utcától a Lidl áruhá-
zig tartó szakaszon. 

Átadás szeptember 6-án 
Végéhez érkezett az új egészségügyi köz-
pont kivitelezése: szeptember 6-án délelőtt 
10 órakor ünnepélyes keretek között adják 
át az új Mentőállomás és Alapellátási Köz-
pont épületét, ami egyben azt is jelenti, hogy 
az orvosi rendelések mellett a mentősök is 
megkezdik szolgálatukat a Dózsa György 
úti létesítményben.   N. 

A gerincvezetéket és a bekötéseket 
már kicserélték és hamarosan az új 

burkolat is elkészül a Kinizsi utcában

Ilyen lett 
az új járda 
a lakótelepen
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Tájékoztatás a hulla-
dékgyűjtő edények 
azonosításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a hulladékgyűjtő edények au-
gusztus 26. és szeptember 30. közötti 
időszakban felülvizsgálatra kerülnek. 
 A felülvizsgálatra azért van szük-
ség, hogy a hiányzó jeladókat a Vá-
rosgondnok munkatársai a hulladék-
gyűjtő edényeken elhelyezhessék. 
A RFID-rendszer segítségével így min-
den  hulladékgyűjtő edényhez tartozó 
ügyfelünk egyértelműen beazonosítha-
tó lesz. A jeladók felszerelésével a nyil-
vántartási rendszer pontosabbá, és a  
hulladékszállítás  tervezhetőbbé válik.
 Kérjük a lakosságot, hogy az edé-
nyeket a hulladékszállítási napokon 
reggel 7 és 15 óra között legyenek 
szívesek  az ingatlanjuk előtt hagyni, 
hogy a Városgondnok munkatársai 
el tudják végezni az edények beazo-
nosítását, segítve ezzel munkájukat.
 Köszönjük az együttműködésüket!

Városgondnok

Sportágválasztó a Bá-
lint Ágnes Óvodában

Sportágválasztó napot tartanak szept-
ember 13-án a Bálint Ágnes Óvodában. 
Ezen a napon számos sportágat pró-
bálhatnak ki a gyerekek és megismer-
kedhetnek olyan mozgásformákkal, 
amelyeket később hobbiként vagy akár 
versenyszerűen is űzhetnek. 
 Szintén ezen a napon kerül sor a Ovi-
Sport Program keretében kialakított, 
speciálisan a gyerekek igényeihez kifej-
lesztett sportpálya ünnepélyes átadá-
sára is. Az eseményen részt vesz Sallai 
Sándor volt válogatott labdarúgó, va-
lamint Szlahó Csaba polgármester és 
Várszegi Csaba, a körzet önkormány-
zati képviselője. 
 Mindenkit szeretettel várnak szept-
ember 13-án 16 órától a Bálint Ágnes 
Óvodában.  V. 

A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára 

tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. (VII.30.) NVB határo-

zatában Vecsés városban kitűzte a lengyel, német, roma, román 

települési nemzetiségi önkormányzati választást.

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) 

bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján a jelöléssel, 

ajánlással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékozta-

tom Vecsés város választópolgárait:

 Jelöltet csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat, ezért 

azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a válasz-

tás kitűzését követően jelölőszervezetként be kell jelenteni a Terü-

leti Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál.

 A jelölőszervezetet a képviseletre jogosult személy jelentheti be.

 A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alap-

szabályát, mely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemze-

tiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló tör-

vényben támasztott követelményeknek.

 A jelölőszervezet bejelentéséhez a helyi önkormányzati kép-

viselők és polgármesterek választásán a P3 jelű nyomtatványt 

kell kitölteni, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-

sán a P4 jelű nyomtatványt. A nyomtatványok és a tájékoztató 

letölthető a www.valasztas.hu oldalról.

AJÁNLÁS:
Egyéni választókerületi és polgármesterjelöltet, valamint nem-

zetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási 

Iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyo-

mattal ellátott ajánlóíven lehet.

 Ajánlóívek igénylésére a jelölt ajánlásához a helyi önkormány-

zati képviselők és polgármester választásán az A4 jelű forma-

nyomtatványt, a nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-

tásán az A6 jelű formanyomtatványt kell használni.

 A Helyi Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban au-

gusztus 24-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az 

igénylőnek.

 Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a vá-

lasztókerületben lakóhellyel és választójoggal rendelkezik. Aján-

lani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló egyéni 

választókerületi jelöltet, polgármesterjelöltet és megyei listát le-

het. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát 

is ajánlhat, azonban egy jelöltet, illetve listát csak egy ajánlással 

támogathat.

 A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán változás, 

hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a 

lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le nemzetiségi képvi-

selőkre szavazataikat.

 A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet a 

név, személyi azonosító, lak-

cím és anyja neve feltüntetése 

mellett saját kezű aláírásával 

kell ellátnia. Kérjük az adatai-

kat az igazolvány, lakcímkár-

tya adataival egyezően, pon-

tosan leírni, ellenkező esetben 

az ajánlás érvénytelen!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLASZTÓPOLGÁROK, JELÖLTEK, JELÖLŐSZERVEZETEK RÉSZÉRE

 A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a vá-

lasztópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2019. szeptember 

27. 16.00 óráig kérte, hogy nemzetiségi névjegyzékbe felvegyék. 

A névjegyzék vezetése folyamatos, aki 2014. január 1. napját kö-

vetően regisztráltatta magát, annak újra nem kell felvetetnie 

magát a nemzetiségi névjegyzékbe.

 Ajánlást a jelölőszervezet képviselője vagy a jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár illetve képviselője az állampolgárok 

zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

 •  az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,

 •  az ajánló munkahelyén munkaidejében,

 •  az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzés-

re irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötele-

zettsége teljesítése közben,

 •  a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szer-

veknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati he-

lyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

 •  tömegközlekedési eszközön,

 •  állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivata-

li helyiségében,

 •  felsőoktatási és köznevelési intézményben,

 •  egészségügyi szolgáltató helyiségében,

 •  a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában 

közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

A jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások számát kü-

lön közlemény tartalmazza.

 Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester jelöl tet 

legkésőbb 2019. szeptember 9. 16 óráig kell bejelenteti au E2 

jelű nyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánló-

ívek egyidejű átadásával a Helyi Választási Bizottság részére.

 A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 

2019. szeptember 9. 16 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási 

Bizottságnál az E3 jelű nyomtatvány és a szükséges számú aján-

lást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.

 Valamennyi ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a Helyi Választá-

si Irodának szeptember 9. 16 óráig, amelyen aláírás szerepel. Az 

üres ajánlóív visszaadási határideje: szeptember 10. 16 óra. E kö-

telezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hi-

vatalból köteles bírságot kiszabni, melynek mértéke minden be 

nem nyújtott ajánlóív után 1 000 forint.

 Kompenzációs lista benyújtási határideje: 2019. szeptember 

10. 16 óra, az L5 jelű nyomtatványon, a listán szereplő jelöltek 

személyi lapja: SZ4 jelű nyomtatvány.

 Kompenzációs listát az a jelölőszervezet állíthat, amely az 

egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított. Azok 

a jelölőszervezetek, amelyek az egyéni választókerület több 

mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzáci-

ós listát állíthatnak.

 A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. ok-

tóber 13. 19.00 óráig tart.

 További információkkal a 

Helyi Választási Iroda mun-

katársai munkanapokon 8-16 

óra között szívesen állnak a 

választópolgárok rendelke-

zésére.

Vecsés, 2019. augusztus 13.
Mohainé Jakab Anikó, HVI-vezető

A július 30-án megtartott 
testületi ülésen 17 napi-
rendi pontot tárgyalt 
a képviselő-testület. 

T öbbek között döntés született a kép-
viselő-testület Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 12/2014 (XI. 

21.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
jóváhagyták az önkormányzatnál és intéz-
ményeinél januártól júniusig végzett külső 
ellenőrzési jelentéseket, elfogadták a Willi-
ams Televízió – Vecsési Magazin 2018. évi 
szakmai beszámolóját, továbbá elfogadták 
a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért 
Közalapítvány és a Vecsés Sportjáért Köz-
alapítvány 2018. évi munkájáról, valamint 
a Vecsési Értéktár Bizottság 2019. első fél-
évi munkájáról szóló beszámolót. 

Polgármesteri beszámoló
A két ülés között történt legfontosabb esemé-
nyekről Szlahó Csaba polgármester tájékoz-
tatta a képviselő-testületet. A folyamatban 
lévő beruházásokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy a Mentőállomás és Alapellátási Köz-
pont műszaki átadás-átvétele jó ütemben 
halad, az illetékes szakhatóságok végigjár-
ták az épületet, így a terveknek megfelelően 
augusztus végére, szeptember elejére meg-
történhet az átadás, ezt követően pedig kez-
dődhetnek a rendelések és a mentőállomás 
is megkezdheti működését. Szlahó Csaba 
hozzátette, hogy az épület elé tervezett Ge-
nerációk kútja című alkotás várhatóan csak 
őszre készül el. 
 Jól haladnak a Petőfi  Sándor Római Kato-
likus Általános Iskola és Gimnázium szige-
telési munkálatai. A kivitelező ígérete szerint 
augusztus végére elkészülnek a munkával 
és le is vonulnak a területről. 

 Hosszas huzavona után sikerült dűlőre 
jutni a Magyar Kézilabda Szövetséggel, így 
elkezdődhet a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
tornacsarnok tetőszigetelésének javítása. A 
szövetség szakemberei kétszer is megvizs-
gálták a felújítás után jelentkező hibákat és 
végül egyetértettek az önkormányzat által 
készíttetett szakértői jelentéssel, amely alap-
ján vállalták a tető garanciális javítását. Az 
iskolaudvar gumiburkolatának javítása fo-
lyamatban van. 
 Zajlik a Kinizsi utca felújítása, a régi asz-
faltburkolat felmarása után a DPMV Zrt. el-
végezte a gerincvezeték és a becsatlakozó 
vezetékek cseréjét – tájékoztatott a polgár-
mester. A munkákkal várhatóan szeptem-
ber elején fejezi be a kivitelező. 
 A vidékfejlesztési program népszerűsíté-
se céljából támogatási kérelmet nyújtott be 
az önkormányzat az Agrárminisztériumhoz, 
a pályázaton végül 2,5 millió forintot nyert 
Vecsés, melyet négy városi rendezvény le-
bonyolítására fordítanak majd.
 Az önkormányzat és a Vecsés FC is nyert 
a Magyar Labdarúgó Szövetség defi brillá-tor 
eszközbeszerzési pályázatán. Az életmentő 
eszközök beszerzésével megfelelő minősé-
gű berendezések biztosíthatják a sportolók 
életvédelmét. 
 Forgalomtechnikai kérdésekben történt 
egyeztetés július 29-én. A megbeszélésen 
Kiss Balázs szakértővel elsősorban a Szé-
chényi utca–Lőrinci utca, továbbá a Lin-
coln út–Lőrinci utca kereszteződéseinek 
forgalomtechnikai kérdéseit vitatták meg a 
megjelentek. 
 A képviselő-testület 200 ezer forint hoz-
zájárulást ítélt oda a Megmaradunk 3000 
Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Ala-
pítványnak. A támogatást az alapítvány a 
18. Riccione Nemzetközi Folklórfesztivál 
részvételi költségeire fordíthatja.  VT info

Testületi ülésről 
jelentjük
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A képviselőkkel készített interjú-
sorozatunk végére értünk. Utolsó 
alkalommal az elmúlt választá-
son az MSZP-Együtt-DK-PM szö-
vetség jelöltjeként mandátumot 
szerző Tóth Judittal beszélget-
tünk az elmúlt évek munkájáról. I dén 25 éve, hogy először megmérette 

magát az önkormányzati választáson. 
Az első próbálkozást még nem koro-

názta siker, négy évvel később azonban 
megnyerte a választókörzetét. Miért dön-
tött úgy két és fél évtizeddel ezelőtt, hogy 
Vecsés közügyeivel szeretne foglalkozni? 
 – Tősgyökeres vecsési vagyok, itt szület-
tem a településen, a Faluban nőttem fel, de egy 
időre elköltöztem a lakótelepre. Akkoriban 
szervezte meg Pável Béla a Lókálpatrióták 
Egyesületét és megkért, hogy legyek a jelölt-
jük az 5. választókörzetben, azaz a lakótelepi 
részen. Arra gondoltam, ha már hívtak, ak-
kor megpróbálok tenni valamit a szülőfalu-
mért. A családom is támogatta a döntésemet, 
ezért elfogadtam a felkérést. 

– Azon a választáson még nem ön kapta a 
legtöbb szavazatot. 
 – Végül Horváth doktor nyert, én lettem 
a második. A szavazataimmal nagy segítsé-
gére voltam a Lokálpatrióta Egyesületnek, 
ezért felajánlottak egy külsős bizottsági tag-
ságot, amit el is fogadtam. Ennek köszön-
hetően megismerkedtem az önkormányzat 
munkával, ami teljesen más volt, mint a ci-
vil foglalkozásom és többek között ezért is 
tetszett meg olyan nagyon. A következő vá-
lasztáson, 1998-ban újra elindultam, de ak-
kor már a falusi részen, és végül meg is nyer-
tem a körzetet.

– Majd négy év kihagyás következett. En-
nek mi volt az oka? 
 – A munkám miatt nem indultam 2002-
ben. Akkor Dabasi János volt a Lokálpat-
rióták Egyesülete és a Fidesz közös jelöltje. 
Akkoriban már működött a szövetség a két 
szervezet között. 

– Megszakítás nélkül 2006 óta tagja a vá-
rosvezetésnek, harmadik ciklusát tölti a 4. 
számú választókörzet képviselőjeként. Mi-
lyen fejlesztések, beruházások történtek eb-
ben a városrészben a megválasztása óta?  
 – Az évek alatt többször is változtak a kör-
zethatárok, eleinte még idetartozott az egész-
ségház és környéke, de ma már egyetlen in-
tézmény sincs ebben a körzetben, ezért arra 
fordítottunk nagy fi gyelmet, hogy az útjaink 
és a járdáink rendezettek legyenek. Ma már 

valamennyi utunk szilárd 
burkolatú, legalább mart 
aszfalttal ellátott. A Zrínyi 
utca, a Szív utca, a Tündér 
utca tavaly készült el, és a Róder 
Imre utcát is újraaszfaltoztuk. Több jár-
daszakaszt is felújítottunk az elmúlt években, 
továbbá nagy eredmény a Kertekalja vasút-
állomásnál kialakított P+R parkoló, amit sok 
vecsési használ nap mint nap. A parkoló ki-
alakításával az állomás környezete is rende-
zettebb lett. Elbontottuk a rossz állapotú, régi 
állomásépületet is, a helyét szeretnénk rend-
be tenni a közeljövőben, parkosítani és pado-
kat kihelyezni, hogy a vonatra várakozókat 
kellemesebb körülmények fogadják.  Ezért a 
vasúttársasággal kell egyeztetnünk, ami nem 
megy egyik pillanatról a másikra, sajnos a 
MÁV-val nem olyan egyszerű dűlőre jutni. 
        
– Az ön elnöklése alatt működik az önkor-
mányzat oktatási bizottsága. A vecsési is-
kolák többsége állami kézben van, a falusi 
iskola fenntartásáért a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat felel, a Petőfi  iskola pe-
dig az egyházhoz került. Milyen feladatai 
maradtak így a bizottságnak? 
 – Az óvodák továbbra is az önkormány-
zathoz tartoznak, de az iskolák minden-
napjaival is foglalkoznunk kell, hiszen a 
mi gyerekeink ülnek a padokban. Támo-
gatást biztosítunk a téli és a nyári táborok-
hoz, éves szinten erre majd hárommillió 
forintot költünk. Támogatjuk a civil szer-
vezeteket, énekkarokat, tánccsoportokat, a 
hazai és a külföldi fellépéseiket egyaránt. 
Összességében ebben a ciklusban közel 15 
millió forintot áldozott az önkormányzat a 
bizottság közreműködésével a különböző 
támogatásokra. A Bursa Hungarica orszá-
gos felsőoktatási ösztöndíjpályázatokat is a 
bizottság bírálja el, emellett saját ösztöndíj-
pályázata is van Vecsésnek, a jelentkezése-
ket szintén mi bíráljuk el, szigorúan szoci-
ális alapon. Emellett évek óta támogatjuk a 
Rákóczi Szövetséget, amely a határon túli 
magyarok oktatását segíti. Évente százezer 
forintot adományozunk erre a célra, és az 
átadóünnepségeken is ott szoktunk len-
ni, így magunk is meggyőződhetünk ar-
ról, hogy a megfelelő helyre kerül a támo-
gatás. Jártunk olyan szlovák falvakban is, 

ahol a lakosság túlnyomó többsége 
munkanélküli. Ezeken a települé-

seken nagy segítséget jelent ez 
az adomány. Szeretném még 
kiemelni az iskolák közötti 
tanulmányi- és sportverse-
nyek támogatását, illetve a 
városi vers- és prózamondó 
versenyt, amelyet már hosz-

szú évek óta megrendezünk. 
Tavaly részt vettünk a város 700 

éves évfordulójára szervezett ünne-
pi programsorozat szervezésében is. 

– A Vecsési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjaként is részt vesz a helyi köz-
életben. 
 – A harmadik ciklusomat töltöm a német 
önkormányzatban, a Kulturverein-Vecsés 
kért fel először, hogy legyek jelölt a nemze-
tiségi választáson. Frühwirthné Halász Me-
linda megválasztása óta már ketten vagyunk, 
akik mindkét önkormányzatban képviselői 
tisztséget töltünk be, de a korábbi ciklusok-
ban egyedül voltam, ezért amolyan össze-
kötő szerep jutott nekem a városi és a nem-
zetiségi önkormányzat között. 

– Jó a kapcsolat a két önkormányzat között? 
 – Szerencsére mindig jó volt az együtt-
működés, ami sajnos nem minden települé-
sen van így. Általában támogatjuk, segítjük 
egymás munkáját, amiben tudjuk. Ilyen al-
kalom volt például, amikor a falusi iskolá-
ban a nemzetiségi oktatás mellett bevezettük 
a kétnyelvű oktatást. Ezzel is szerettük vol-
na vonzóbbá tenni a diákoknak és a szülők-
nek az iskolát. Ezt egy nagyon jó lehetőség-
nek tartom, hogy a gyerekek megtanuljanak 
egy idegen nyelvet. A városi önkormányzat 
akkor is partner volt, amikor arról volt szó, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat fenntar-
tásába kerül az iskola. Emellett természete-
sen még további példákat is fel lehetne hozni, 
amelyek azt mutatják, hogy jó a kapcsolat a 
két önkormányzat között. 

– Hogyan látja a település helyzetét, mi az, 
amin változtatni kellene, hogy még jobb 
hely legyen Vecsés? 
 – Összességében azt szeretném, hogy a 
ve csésiek jól érezzék magukat a városban és 
szeressenek itt élni. Ehhez többek között arra 
van szükség, hogy adottak legyenek az inf-
rastrukturális feltételek, mindenki számára 
elérhető legyen a magas szintű oktatás, az 
egészségügyi és a közigazgatási ellátás. Erre 
törekedtünk az elmúlt években és ezért sze-
retnénk dolgozni a jövőben is.  vén

Dr. Lugosi Mária, a 4. számú választókörzet képvi-
selője több mint 20 éve dolgozik Vecsésért. A városi 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
jeként is aktív résztvevője a helyi közéletnek.  

Azt szeretném, hogy a vecsésiek 
jól érezzék magukat a városban

A VÁROS FEJLŐDÉSE  
az elsődleges szempont
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Dr. Lugosi Mária, a 4. 
számú választókör-

zet képviselője

É rdekes szakmája van, régész szakon 
végzett, most pedig a városi könyv-
tárban dolgozik. Igaz az, persze némi 

túlzással élve, ha ásni kezdünk ezen a kör-
nyéken, akkor biztosan rábukkanunk vala-
milyen múltbéli értékes leletre? 
 – A város és környéke valóban gazdag 
régészeti leletekben, annak idején írtam is 
erről a Vecsési Hírlapban. Vecsés történetét 
vizsgáltam régészeti és néprajzi szempontból. 
Egyébként az ELTE régészet-történészet sza-
kán végeztem 1982-ben, és egészen 1995-ig 
dolgoztam ebben a szakmában a Budapesti 
Történeti Múzeumban. Aztán jött egy váltás, 
vállalkozásokkal kezdtem foglalkozni, végül 
pedig a kamaráknál kötöttem ki. Dolgoztam 
a Pest megyei kamarában Vecsésen, majd a 
könyvvizsgáló kamarában, ahonnan az or-
szágos ipartestülethez kerültem. Ott 16 évig 
voltam, egészen tavaly májusig, amikor anya-
gi okokból feloszlatták a szervezetet. Ezután 
kerültem ide, a vecsési könyvtárba. 

– Mikor jött el az a pont az életében, ami-
kor úgy döntött, a város ügyeivel is szeret-
ne foglalkozni? 
 – 2002-ben indultam először helyhatósági 
választás, akkor a 3. számú körzetben voltam 
jelölt és meg is nyertem a választást. 2006-
ban listáról jutottam a testületbe, majd a kö-
vetkező ciklust kihagytam, nem is indultam. 
2014-ben lettem újra jelölt, akkor is listáról 
szereztem mandátumot. 

– Miért kezdett érdeklődni a közügyek iránt? 
 – Természetesen én is azt szerettem volna, 
hogy azokat a problémákat megoldjuk, ami-
ket annak idején láttunk a városban. 2002-ben 
még sokkal szorosabb volt a politikai verseny, 
az SZDSZ tagjaként kerültem be a testületbe, 
de már akkor is megvolt a szélesebb összefogás 
az ellenzéki pártok között. Szerettük volna az 
akkori Fideszes városvezetést leváltani, mert 
úgy éreztük, hogy a lehetőségeinkhez képest 
elmaradottabbak vagyunk, mint más hason-
ló adottságokkal rendelkező települések. Sze-

rencsére a lemaradásokból nagyon sok min-
dent sikerült behozni az elmúlt évek alatt.  

– Első megválasztása óta eltelt több mint 
másfél évtized. Hogyan értékeli ezt az idő-
szakot? 
 – Egyértelmű a város fejlődése, de arra 
nagyon fi gyelni kell, hogy az infrastruktú-
ra, például a víz- és csatornahálózat, az óvo-
dák, a bölcsődék és az orvosi ellátás is bírja 
követni ezt a fejlődést.

– 2014-ben az MSZP-Együtt-DK-PM szö-
vetség jelöltjeként listáról szerzett mandátu-
mot. Oláh László korábban kihangsúlyozta, 
a választásokat követően Vecsésen elcsitul-
nak az ellentétek és mindenki egyenran-
gú félként ülhet le a képviselők asztalához. 
Ellenzéki képviselőként ezt ön is így látja? 
 – Azt azért hozzá kell tenni, mivel túlnyo-
mórészt Fideszes többség van, leginkább az ő 
akaratuk érvényesül, de ez logikus is. Itt el-
sősorban tényleg arról van szó, hogy a köte-
lező feladatokat el kell látni, akármilyen ide-
ológia mentén is politizál az ember, hiszen 
mindenkinek a város fejlődése az elsődleges 
szempont. Az ivóvízzel kapcsolatos problé-
mákat, vagy az útépítést meg kell oldani, tel-
jesen mindegy, hogy valaki bal- vagy jobb-
oldali érzelmű. 

– Tagja a pénzügyi, az oktatási és a sport-
bizottságnak. Melyik áll a legközelebb a 
szívéhez? 
 – A kezdetektől fogva tagja voltam ezek-
nek a bizottságoknak. Az oktatás és a felnőtt-
oktatás volt a fő profi lom, miután felhagytam 
a régészettel, majd a könyvvizsgáló kamará-
nál is dolgoztam pár évig, pont akkor, ami-
kor bejutottam a testületbe. Talán ennek is 
köszönhetően lettem az első ciklusomban a 
pénzügyi bizottság elnöke. Ez a két bizott-
ság áll közelebb hozzám, de ezek közül nem 
tudok választani. 

– Ezeken a területeken rendben mennek a 
város dolgai? 
 – A lehetőségeinkhez képest igen, de a túl-
zott államosítás, központosítás nem használt 
sem az önkormányzatiságnak, sem az okta-
tásnak. Korábban például az iskolák fenntar-
tása is az önkormányzat hatáskörébe tartozott, 
de most már csak az óvodák és a bölcsődék 
maradtak. Sajnos az oktatás területén van-
nak problémák, de ez nem a városvezetés 
hibája. Elsősorban a fi nanszírozással van-
nak bajok, ami az állam feladata. Az önkor-
mányzatnak gyakran be kell segítenie, pél-

dául eszközvásárlással. Jobbnak tartanám, ha 
helyben születnének döntések a helyi intéz-
ményekről. Amíg az önkormányzat kezében 
voltak az iskolák, addig jobban és gyorsab-
ban lehetett reagálni a kialakult helyzetekre. 
Vecsési gyerekek járnak az iskolákba, ezért 
természetes, az önkormányzat érdeke, hogy 
minél nagyobb hatékonysággal működjön ez 
a terület. Szerencsére módunkban áll, hogy 
enyhítsünk ezeken a problémákon.  

– A saját munkájából mit emelni ki az el-
múlt ciklusra vonatkozóan? 
 – A lakók közül sokan fordultak hozzám 
a kéréseikkel, észrevételeikkel, ezeket min-
den esetben igyekeztem megoldani és több-
nyire sikerült is. Benyújtottam még a ciklus 
elején az önkormányzatra vonatkozó átlátha-
tósági határozati javaslatot, amit ugyan nem 
fogadtak el, de ettől függetlenül részeiben 
megvalósult. Minden olyan javaslatot támo-
gattam, megszavaztam, amit Vecsés fejlődé-
se szempontjából fontosnak tartottam. 

– Ön szerint milyen változásokra lenne még 
szükség Vecsésen, hogy még jobb hely le-
gyen a város? 
 – Az ivóvízzel kapcsolatos problémákat 
meg kell oldani, de ezzel kapcsolatban el kell 
mondani, hogy elsősorban nem helyi intézke-
désre lenne szükség. A rezsicsökkentés mi-
att a szolgáltató nem tudja emelni az árakat, 
így a fejlesztésekre, felújításokra nem marad 
pénze. Ezért kell az önkormányzatnak köz-
beavatkoznia. Figyelni kell a pályázati forrá-
sokat, hátha lesz célzottan erre a problémára 
támogatás. A vasúti átjáró kérdése is megol-
dásra vár, de ez is rengeteg pénzbe kerül és 
a MÁV hatáskörébe tartozik. Lehetne javí-
tani a közvilágításon, továbbá az útépítések 
után most a járdaépítésekre kell koncentrál-
ni. Talán lehetne változtatni a lakossági tájé-
koztatáson, bizonyos döntésekbe jobban be 
lehetne vonni a vecsésieket. A vízproblémá-
nál is eleinte a kellő tájékoztatás hiánya mi-
att háborodtak fel az emberek. Ahogy rész-
letesebb lett a tájékoztatás, a megértés is nőtt. 
Akkor is jobban bevonnám a lakosságot a dön-
tésekbe, ha több lehetőség közül kell válasz-
tani. Az olyan fórumokon, mint a közmeg-
hallgatás, ma már nem túl nagy az érdeklődés, 
ezért modernebb formát választanék, példá-
ul internetes kérdőívekkel szólítanám meg 
az embereket.  varga

Tóth Judit önkormányzati képviselő
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SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGÉRE! 
Emlékezzünk 

Álláspályázat Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten 
Wetschesch a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA-
PEDAGÓGUS / ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakörök betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 83.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása a közneve-
lési törvény, az ONOAP, az óvoda pedagógiai programja és a 
munkaköri leírás szerint. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus /óvoda-

pedagógus, büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 4. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Vargyasné Bakonyi Ildikó nyújt, 
a következő telefonszámon: 06-30/649-4542.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Vargyasné 

Bakonyi Ildikó részére az info@falusiovi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.falusiovi.

hu, 2019. július 15.

A DPMV Zrt. felmérte a víz-
hálózat állapotát és elkészí-
tette a felújításra vonatkozó 
költségbecslést. 

Méltó módon ünnepelhették 
az államalapítás évfordulóját, 
akik a nagy forróság ellenére 
is ellátogattak augusztus 20-
án délelőtt a Szent István térre.

Több milliárdos beruházás 
jelentheti a megoldást

HÍREK ÜNNEP

E gyik legnagyobb kin-
csünk az ivóvíz, de 
általában nem gon-

dolunk bele abba, milyen sze-
rencsések vagyunk, hogy csak 
meg kell nyitnunk egy csapot a 
lakásban, ha hozzá szeretnénk jut-
ni. Ennek ellenére olyan esetek is elő-
fordulnak, amikor bosszúságot okoz a csap-
ból kifolyó ivóvíz. Vecsésen „csak” a színe 
okoz kellemetlenséget, de hazánkban vannak 
olyan települések, ahol a vízben lévő egész-
ségre ártalmas anyagok adnak okot az ag-
godalomra. Szerencsére Vecsésen nem kell 
ettől tartani, az ivóvíz a sárgás elszíneződés 
ellenére is fogyasztható – ezt a szolgáltató is 
többször megerősítette –, persze azt nem vi-
tatjuk, hogy a zavaros csapvíz nem tartozik 
a legkívánatosabb szomjoltók közé. Elszíne-
ződését a vezetékek falán lerakódott vas és 
mangán leválása okozza, amit a víz nyomá-
sának vagy áramlási sebességének hirtelen 
változása idéz elő. Ez megtörténhet például 
üzemzavar esetén és egy csőtörést követően is. 
 Az elszíneződött víz okozta problémák is-
mertek a városban, lapunkban is többször ol-
vashattak erről szóló tájékoztatást, azonban 
mostani írásunkban kedvezőbb hírt osztha-
tunk meg olvasóinkkal: a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.) 
szakértői felmérték az ivóvízhálózat állapo-
tát és elkészítették a felújítás költségbecslé-
sét. Ezt tekinthetjük a megoldás felé veze-
tő úton megtett első lépésnek, ugyanakkor 

fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat 
előtt már korábban is ismert volt a problé-
ma, ezért erőfeszítéseket is tett a megoldá-
sára. Az útfelújítások alkalmával például a 

vízbekötések cseréjét is elvégzik, a 
Kinizsi utcában jelenleg is zajló 

felújításán pedig a gerincveze-
ték cseréje is megtörtént. 
 A probléma másik oka, 
hogy az ivóvízhálózat jelen-
tős része elöregedett. A 40-50 

évvel ezelőtt lefektetett vízve-
zetékrendszer nem az örök idők-

re készült, az eltelt évtizedek alatt a 
fogyasztói igények is megváltoztak, az 

egyre gyarapodó lakosságszám miatt pedig 
a vízfogyasztás mértéke is jelentősen növe-
kedett, amelyet a régi hálózat már nem tud 
maradéktalanul kiszolgálni. 
 Napjainkban időtállóbb és sokkal korsze-
rűbb anyagok felhasználásával épülnek az 
új ivóvízhálózatok. A korábban alkalmazott 
azbesztcement és öntöttvas már a múlté, he-
lyettük nagy sűrűségű polietilénből készül-
nek a csövek – ezeket hívják KPE csövek-
nek –, és a víz kezelésére is rendelkezésre 
állnak új technológiák. A vas és mangán 
okozta sárgás elszíneződés kiküszöbölésé-
re például speciális eljárást alkalmaznak. A 
vízhálózat kora, illetve a vízben megtalál-
ható vas és mangán miatt a probléma meg-
oldása összetett: a vízvezetékek felújítása 
önmagában még nem elég a problémák fel-
számolására, egy vas-mangántalanító víz-
tisztító mű építésére is szükség van a meg-
nyugtató megoldás érdekében. 
 – Az elvégzett felmerések alapján elmond-
hatjuk, hogy első körben a 150 milliméter át-
mérő alatti csöveket kell cserélni, ezek hosz-
szúsága eléri a 84 kilométert. Ezzel együtt 
56 kilométernyi bekötővezetéket is cserélni 

kell, azaz összesen 140 kilométernyi veze-
ték cseréjéről beszélhetünk, ami az előzetes 
becslések alapján a mai árakon kiszámolva 
nettó 5,5 milliárd forintba kerül. Ez az összeg 
a kisátmérőjű csövek esetén a tolózárak és a 
tűzcsapok cseréjét is tartalmazza – mondta 
Less Krisztián, a DPMV Zrt. beruházási fő-
mérnöke. A 150 milliméteres vagy annál na-
gyobb átmérőjű vízvezetékeket szivacsos tech-
nológiával kell átmosatni, aminek a költsége 
mintegy 1,5-2 millió forintból megoldható. A 
nagyobb átmérőjű csövek átmosásakor jelent-
kezhetnek problémák a tűzcsapoknál és a to-
lózáraknál is, erre az esetre további 3 millió 
forintot tervezett be a szolgáltató. 
 A csőtörések általában a 80 milliméter át-
mérőjű csöveken jelentkeznek, ezek a leg-
idősebb vezetékek, amelyek már kevésbé 
bírják a társasházak és a locsolórendszerek 
okozta megnövekedett terhelést. Ezek cse-
réjének a költsége a teljes felújításból közel 
nettó 4 milliárd forintot tesz ki. 
 Azt is megtudtuk, hogy a DPMV Zrt.-nek 
nem áll rendelkezésére több milliárd forint a 
vecsési vízhálózat felújítására, de az önkor-
mányzat ígéretet tett arra, hogy mindenben 
segíti a szolgáltatót és mindent megtesz a fel-
újításhoz szükséges források előteremtéséért. 
 – A hálózat felújítása nem fog menni 
egyik pillanatról a másikra, ez egy többéves 
folyamat, amelynek az első lépései a felmé-
réssel és a költségbecsléssel megtörténtek. 
Bízunk benne, hogy hamarosan megnyíl-
nak előttünk olyan pályázati lehetőségek, 
amelyekkel elérhetők lesznek a felújításhoz 
szükséges anyagi források – mondta Less 
Krisztián. A szakértő hangsúlyozta, más 
településeken szerzett tapasztalatai alap-
ján példaértékűnek tartja az önkormányzat 
hozzáállását, hiszen míg egyes települése-
ken elodázzák a hibák kijavítását, addig a 
vecsési városvezetés célja határozott és egy-
értelmű: minél előbb megnyugtató megol-
dást találni az ivóvízzel kapcsolatban fel-
merülő problémákra.  varga 
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A korán érkezőket az alkalomhoz illő 
térzene fogadta a városháza előt-
ti parkban, a Vecsési Hagyomány-

őrző Zeneegyesület Fúvószenekara jóvoltá-
ból. A zenészek Fazekas József vezetésével 
igazi ünnepi atmoszférát teremtettek a 10 
órai kezdésre. 
 A városi ünnepség a Himnusz közös el-
éneklésével kezdődött, majd a térség ország-
gyűlési képviselője, dr. Szűcs Lajos köszön-
tőjét hallgathatták meg az egybegyűltek. 
 Dr. Szűcs kiemelte, hogy István király tör-
vényeivel a keresztény tanításokat az állam 
minden alattvalójára nézve kötelezővé tet-
te. A keresztény tanítások pedig a királyság 
legszilárdabb bázisává, a megtelepült társa-
dalom mindennapi életének megtartó erejé-
vé váltak.  
 „István volt az első és az egyik legnagyobb 
királyunk, aki végiggondolta, hogy milyen le-
hetőségeink vannak, itt Európa közepén, két 
nagyhatalom között. Bölcsen felmérte a jövőt 

és bátran nekilátott a feladatnak. 
Lerakta az alapjait egy új, erős és 
független Magyarországnak. Ál-
lamot alapított az itt élő emberek 
számára, akik addig nem ismer-
tek semmilyen nagyobb egységet, 
csak a családok vagy a nemzetsé-
gek közösségét. Ez Szent István 
örökségének legfontosabb pillé-
re. Egy nagyobb nemzeti szin-
tű közösség létezése, egy olyan 
egységes állam, ami teljesen új 
gondolat volt az akkori új Euró-
pában. Emlékezzünk erre az örök-
ségre, a szent királyra, valamint 
a szent korona eszméjére, a törvényekre ala-
pozott rendre, az új államszervezetre és a ke-
reszténység áldására” – mondta.  
 A köszöntő után az ünnepi műsor első ré-
szében a többszörös Aranypáva-díjas, egy-
szeres Aranypáva Nagydíjas Balla Péter Nép-
dalkör citerazenekara szatmári népdalcsokrot 
adott elő, ezt követte a polgármester ünne-
pi beszéde. 
 Szlahó Csaba a magyarok egyik legkedve-
sebb ünnepnapjának nevezte augusztus 20-
át, amely egyaránt alkalmas a múltra való 
emlékezésre és a jövőbetekintésre. 
 – Ezer esztendővel ezelőtt eleink keresz-
tény és független magyar államot teremtettek. 
Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van 
teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresz-
tény Európa talajában csak keresztény állam 
tud meggyökerezni. Független államot terem-
tettek, mert a függetlenségében sérült állam 
nem tudja ellátni feladatát. Ezért a koronát 
István nem a német-római császártól, hanem 
II. Szilveszter pápától fogadta el, így önálló-
an építhette fel a magyar egyházszervezetet, 
alakíthatta ki a vármegyerendszert, és saját 
belátása szerint rendelkezett az állam javai 
felett. Én ma – egy évezred után is – úgy lá-
tom, semmi okunk abban hinni, hogy a ma-
gyar állam javára válna, ha felszámolná ke-
resztény gyökereit és feladná függetlenségét 
– mondta a polgármester. 
 Szlahó Csaba ünnepi beszédének második 
felében kitért arra, hogy Vecsés idén ünnep-
li várossá válásának 18. évfordulóját.  

 „Szeretném megköszönni önöknek, hogy 
ebből a 18 esztendőből az önök bizalmából 
13 év polgármesteri szolgálat nekem ada-
tott meg. Köszönettel tartozom elődeimnek 
is, hiszen az ő tevékenységük nélkül nem 
tartanánk itt. Vecsés ma az ország dinami-
kusan fejlődő városaként ismert. Ezt a ran-
got nem érhettük volna el képviselőtársa-
im, a munkatársaim és az önök támogató 
segítsége nélkül. Büszkeséggel tölt el, hogy 
Vecsés közösséggé formálódott, olyan kö-
zösséggé, melyhez jó tartozni, aminek épí-
tésében nagyon sokan aktívan részt vesznek. 
Egy számvetésnek az ad igazán értelmet, ha 
felvillantjuk a jövőt is. Mi itt Vecsésen to-
vábbra is minden erőnkkel azon szeretnénk 
dolgozni, hogy a polgárok életét kiszámít-
hatóság és tervezhetőség jellemezze. Ahogy 
a jelenben minden embert megillet a boldo-
gulás lehetősége, úgy gyermekeink jövőjé-
ről is gondoskodnunk kell. 100 év múlva mi 
már nem leszünk itt, de itt lesznek gyerme-
keink gyermekei, és itt kell lennie annak a 
virágzó, biztos lábakon álló, erős Magyar-
országnak, erős Vecsésnek, amelynek alap-
jait ma tesszük le.
 Ennek a munkának a folytatásához ősszel 
ismét nagy szükségünk lesz megtisztelő bi-
zalmukra.
 A kenyér, amit megszegünk, legyen a re-
mény, a boldogulás jelképe Vecsés és az egész 
nemzetünk számára!”
 A polgármester beszéde után Vadkerti 
Imre előadóművész ünnepi előadása követ-

kezett, majd dr. Huszka Mihály 
plébános és Dömötör Norbert 
lelkész megáldotta az új kenye-
ret. A kenyérszegés és osztás 
után a Szózat eléneklésével ért 
véget a városi ünnepség. 

VN

A polgármester beszéde iránt már
a következő generáció is érdeklődött 

Ünnepi köszöntőt mondott 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

Nagy sikert aratott Vadkerti Imre 
előadóművész színvonalas műsora

Mindenkinek jutott egy falat 
a megáldott új kenyérből 
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Tájékoztató

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is önkormányzati 
támogatással szervezte meg az általános iskolásoknak szóló 
nyári napközis tábort a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
A hétköznapokon reggel 8 órától 16 óráig tartó foglalkozásokra a 
vecsési családok kedvezményes áron írathatták be gyermekeiket.

KÖZÖSSÉG

Gólyahír

Boldog nagyszülők küldtek levelet 
szerkesztőségünkbe első unokájuk 
születése alkalmából. A levelet válto-
zatlanul közöljük, a csöppségnek pe-
dig hosszú és boldog életet kívánunk! 
 „Világgá kiabáljuk, hogy 2019. júli-
us 20-án megszületett első unokánk, 
Varga Diána Korina. Súlya 3260 g és 54 
cm hosszú. Anyukája Varga Gergelyné 
(Derbák Anita), apukája Varga Gergely. 
 Egy boldog nagymama és nagy-
papa.” VT info

Vácon jártunk 

Élményekben gazdag 
volt a napközis tábor

A programok sora 
idén is ígéretes 
volt. A tábornak 

otthont adó Andrássy Gyu-
la Általános Iskolában adottak a 
feltételek a szabadidő tartalmas eltöltésére, de 
természetesen külső helyszíneken is gyűjt-
hették az élményeket a gyerekek, ugyanis 

  A Gondozási Központ minden évben el-
viszi kirándulni az ellátottjait. Az idei ki-
rándulás Vácra történt. Jó hangulatban gyü-
lekeztünk, miközben kiosztottuk a Vecsési 
Központi Konyha által készített úti csoma-
gokat – amelyeket most is ellenszolgáltatás 
nélkül készítettek nekünk, amit ezúton is 
köszönünk Nagy Lászlónak. Két kisbusz-
ba fértünk be 25-en  úticélunk eléréséhez. 
Városnéző kisvonatra szálltunk, és így te-
kinthettük meg Vác nevezetességeit és a 
patinás városkát. Körutunk végén elláto-

gattunk a székesegyházba is, ahol épp egy 
szentmise végére cseppentünk, így meg-
hallhattuk az orgona lenyűgöző hangját is.
 Az ízletes és fi nom ebédet, már ismét 
Vecsésen, a Vadászi vendéglőben fogyasz-
tottuk el.
 Kellemes, szép tartalmas napot zártunk, 
és reméljük, hogy ősszel újabb kirándulás 
vár ránk.
 Ha van kedve egy jó hangulatú klubhoz 
csatlakozni, önt is szeretettel várjuk!
 Érdeklődni lehet személyesen a Gondo-
zási Központban, a Jókai Mór utca 8. szám 
alatt, és a 06-29/950-267 telefonszámon. 

Kép és szöveg: Gondozási Központ

kirándulások, mozi és úszás is szerepelt a 
programok között. 
 – A tábor egyhetes turnusokban zajlott, 
de több gyereket két vagy akár három hét-
re is beírattak a szüleik. A programok egy 

részét az Andrássy iskola udvarán és 
a rendelkezésünkre bocsátott ter-

mekben tartottuk, természete-
sen mindig felnőtt felügyelete 
mellett. A gyerekek kreatív-, 
sport-, tánc- és csapatépítő 
programokon vehettek részt, 
és voltak úgynevezett projekt-

napok is, melyeken meghívott 
színészek foglalkoztak a gyere-

kekkel, és volt fotó- és fi lmkészí-
tő programunk is. A kirándulások al-

kalmával az MTVA látogatóközpontjába, 
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
umba, a Budakeszi Vadasparkba, a Tarzan 

Parkba és a dinnyési várparkba is ellátoga-
tunk. A turnusok végén Ki, mit, tud?-dal 
zárult a tábor, amelyre szabadon válasz-
tott produkcióval készülhettek a gyere-
kek – mondta Tárnokiné Törő Krisztina, 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat és Központ vezetője. 
 Ottjártunkkor éppen egy táncos foglalko-
záson vett részt a gyerekek egy csoportja, 
míg a többiek az iskola ebédlőjében tartott 
kreatív foglalkozáson rajzoltak, festettek. 
Hamarosan egy busz is begördült az iskola 
elé, a dinnyési várparkot megjárt kirándu-
lócsoport érkezett haza. 
 Az első turnus június 17-én indult, az utol-
só július 26-án ért véget. A programok lát-
tán nincs kétségünk afelől, hogy a „hogyan 
telt a nyár” kérdésre bőven lesz mit mesél-
niük a részt vevő gyerekeknek a szeptem-
beri iskolakezdéskor.  varga
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Ismerkedés a régi ko-
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Skanzenben
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HA AUGUSZTUS, 
AKKOR MURCIFESZT! 
Idén is nagyon sok szeretettel vár mindenkit a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület és a Vecsési Borbarátok 
Egyesülete, augusztus 31-én, a Fő út 60-ban, az immá-
ron hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Vecsé-
si Murcifesztre. 
 A Murcifeszten a magyarországi német népzene gyöngy-
szemei mellett számos ország zenei világát bemutató dal-
lamok szólalnak meg instrumentális előadásban. Előadó 
vendégeink, valamint a zeneegyesület kamaraegyüttese-
inek és fúvószenekarának műsora a népzenétől a retrón 
át a kortárs zenéig színes, változatos örömmuzsikálás él-
ményét kínálja a hozzánk ellátogató közönség számára!
 A délutáni programra a helyszínen 2000 forintért vált-
hatnak belépőt, mely tartalmaz egy ajándék italjegyet! 14 
évnél fi atalabb gyermekeknek a belépés ingyenes. 
 Délután kóstolhatók lesznek a Vecsési Borbarát Egyesü-
let tagjai által felajánlott érmes borok, murci, grillcsirke, 
csülök, ínyencségek!
 Jegyek igényelhetők a BÁKK pénztárában (Vecsés Te-
lepi út 43.), a Premier Italszaküzletben (Ady E. u.18.), Petz 
Mártonnál ( Malom utca 15.), Abonyiné Erzsikénél ( Fő út 
32. ) vagy Várszegi Györgynél ( Eötvös u. 4.) címeken.
 Találkozzunk augusztus végén, hogy méltóképpen zár-
juk a nyarat!  A VHZ & VBE csapata

T anévkezdés előtt dr. 
Hrutkáné Molnár Mo-
ni kát, a Monori Tanker-

ületi Központ igazgatóját kérdez-
tük arról, mi történt a nyáron a 
tankerület vecsési iskoláiban, és 
milyen fontos változásokra le-
het számítani az idei tanévben?   
 – A Vecsésen működő öt 
köznevelési intézmény közül 
három állami, egy egyházi, 
egy pedig nemzetiségi önkor-
mányzati fenntartású.  Az álla-
mi fenntartású intézmények kö-
zül a Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskolába a tavasz fo-
lyamán 75 tanuló iratkozott be, 
így három első osztály indul. 
Az év végén 80 diák ballagott 
el. Így a 2019/2020-as tanév-
ben 447 diák tanul majd az is-
kolában. Három pedagógus tá-
vozott közös megegyezéssel és 
hárman érkeznek az új tanévre 
– mondta dr. Hrutkáné Molnár 
Monika. 
 A Vecsési Halmi Telepi Ál-
talános Iskolába 56 tanuló irat-
kozott be így két osztály indul 
– tudtuk meg. Az elmúlt tanév 
végén egy osztály búcsúzott is-
kolájától, a következő tanévben 
411 diák teljesíti tankötelezettsé-
gét az iskolában. Az igazgatónő 
elmondta, a Halmi telepi iskolá-
ból is három pedagógus távozott, 
továbbá az iskolatitkár, ennek 
ellenére az iskola alkalmazotti 
létszáma négy fővel nőtt, ebből 
egy fő pedagógus, egy fő isko-
latitkár, két fő pedagógiai asz-
szisztens.
 A tankerület igazgatójától azt 
is megtudtuk, hogy a Vecsési 
Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kolában tovább nő szeptember-
től a zenét tanulni vágyók szá-
ma, a következő tanévtől már 
275 tanuló részesül művészeti 

oktatásban. Az iskola nevelő-
testülete egy Klebelsberg-ösz-
töndíjas részmunkaidős gitár- és 
egy részmunkaidős klarinétok-
tatóval bővül a megnövekedett 
igények miatt.
 – Az éves és a nyári karban-
tartási munkák során a Vecsési 
Andrássy Gyula Általános Isko-
lában mintegy 2 700 000 forint 
értékű, a Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskolában 2 500 000 
forint értékű felújítási munka 
valósult meg. A zeneiskola esz-
közállományát 4 700 000 forint 
értékben fejlesztjük – hangsú-
lyozta dr. Hrutkáné. 
 A 2019/2020. tanévet érintő 
jogszabályváltozásokkal kapcso-
latban megtudtuk, hogy a ma-
gántanulói státusz helyett egyé-
ni munkarend kerül bevezetésre, 
melyet a tanévet megelőző jú-
nius 15-ig lehet kérelmezni, ezt 
követően csak akkor, ha a tan-
kötelezettség iskolába járással 
történő teljesítését megakadá-
lyozó körülmény merül fel (pl.: 
élsportoló, szülő külföldi mun-
kavégzése stb.). A kérelmek el-
bírálását 2019. szeptember 1-től 
az Oktatási Hivatal végzi. Kül-
földi tartózkodás miatt egyéni 
munkarenddel rendelkező ta-
nuló esetén az igazgató döntése 
alapján a félévi minősítés mel-
lőzhető. 
 Ettől a tanévtől az óraadó pe-
dagógusokat a heti 10 óra helyett 
heti 14 órában lehet foglalkoz-
tatni. 
 Fontos tudni, hogy a fejlesz-
tőpedagógiai ellátás a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók fel-
zárkóztatására, fejlesztésére elő-
írt kötelező foglalkozás, ezért a 
hiányzást igazolni kell.

VT info 

Lapzártánk után néhány nappal véget 
ér a vakáció, a vecsési iskolákban is meg-
szólal szeptember 2-án az iskolacsengő 
hívó szava, és újra a diákok zsivajától 
lesznek hangosak az intézmények. 

Kezdődik 
az új tanév

HÍREK
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HAGYOMÁNY, GASZTRONÓMIA, KULTÚRA
XIX. Vecsési Káposztafeszt

Szeptember 21–22-én lesz a XIX. Vecsési 
Káposztafeszt. A „minőség és tradíció” jegyé-

ben szervezett eseményen a koncertek és a 
kulturális programok mellett kiemelt hangsúlyt 
kap a gasztronómia és a sváb hagyományőrzés. 

V ecsés Város Önkor-
mányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkor-

mányzat közös rendezvényén 
az érdeklődők megtekinthetik 
az ország legnagyobb káposz-
táját, részt vehetnek a káposzta-
emelő versenyen, kipróbálhatják 
a káposztagyalulás és a töltött 
almapaprika készítésének tu-
dományát, ellátogathatnak egy 
családi sa va nyítóüzembe, meg-
kóstolhatják a savanyúságver-
senyre benevezett ínyencsége-
ket, és ehetnek-vihetnek azokból 
a káposztás ételekből, melyek 
helyben készülnek. 
 A Káposztafeszt egyik fontos 
küldetése a Vecsésen élő német 
nemzetiség hagyományainak be-
mutatása. Az elmúlt években a 
Sváb esküvő, a Rétesevés és az 
Aratóbál felelevenítése után, idén 
az ősök táncait őrző vecsési cso-
portok műsorát tekinthetik meg 
az érdeklődők. Az előadás után 
a táncosok jellegzetes helyi ko-
reográfi ákat járnak a közönség 
bevonásával a Becherovka szín-
pad előtt.
 Várja a látogatókat a Vecsé-
si Tájház is, ahol az érdeklődők 
bepillanthatnak elődeink életé-
be. A Jókai utca 6. szám alatt, a 
feszt hétvégéjén megtekinthető 
a helytörténeti gyűjtemény, va-
lamint a Vecsési Értéktár gyűj-
teménye is. 

 Frakk, Kukori és Kotkoda, Ma-
zsola és Tádé, valamint számos 
mesefi gura megalkotója, Bálint 
Ágnes is városunkban alkotott 
2008-ban bekövetkezett haláláig. 
Emlékháza udvarán színdarabok 
és gyermekprogramok várják a 
családokat szeptember 21–22-én. 
 A XIX. Vecsési Káposztafeszt 
fő helyszíne a 400 út mentén ta-
lálható Epres, ahol minden láto-
gató megkóstolhatja a HÍR-es, 
azaz a Hagyományok Ízek Ré-
giók védjeggyel ellátott savanyí-
tott káposztát.
 A Heimatmelodie Színpa-
don hagyományőrző zenekarok 
lépnek fel. Hangszerbemutatót 
tart a Vecsési Hagyományőr-
ző Zeneegyesület, koncertet 
ad többek között a Heimattöne 
Ka pelle, a Musikverein We-
tschesch, a Szomorer Jung, a 
Blechkraft és a Die Neun Bra-
nauer Musikanten is. 
 A rendezvény Becherovka 
Színpadán a helyi- és más te-
lepülésekről érkező művészeti 
csoportok mellett fellép majd 
szombaton a KALÁKA Együt-
tes, a SlágerParty keretében pe-

dig népszerű előadók váltják 
egymást a színpadon. Vasár-
nap este 19 órától a feszt sztár-
vendége az idén 20 éves Mag-
na Cum Laude zenekar. 
 A Vecsési Káposztafeszt egyik 
fő eseménye a szentmise és a ter-
ményáldás, valamint a Szent Ke-
reszt templomtól induló látvá-
nyos felvonulás, továbbá a két 
napon át tartó főzőverseny az 
Epresben, ahol káposztás étel-
különlegességeket készítenek a 
részt vevő csapatok. A zsűri el-
nöke szombaton Jegenyei István, 
vasárnap Szőke András lesz. 
 Aki szeretne bepillantást nyer-
ni egy családi savanyítóüzem 
működésébe és a maga ízlése 
szerint összerakott vödrös sava-
nyúságot vásárolna, azt a feszt 
idején, meghatározott időben a 
Stiller család várja „Nyitott sa-
vanyítójában”. Fejes káposzta 

gyalulására a Petz Pincészetnél, 
sajátkezű almapaprika-töltésre 
pedig a Kulturverein sátrában 
lesz lehetőség. 
 A rendezvény idején mind-
emellett kézműves vásárosok, 
népi játszóeszközök, helyben 
készült fi nom falatok és jó han-
gulatot biztosító sétálózeneka-
rok várják a vendégeket. 
 Új kezdeményezések ebben az 
évben, hogy a szervezők a kis-
gyermekes szülőknek bababa-
rát segítséget kívánnak nyújta-
ni külön pelenkázóhelyiséggel, 
valamint a környezetvédelem 
jegyében az Epresben szelektív 
hulladékgyűjtés zajlik majd.
 A rendezvényre gépjárművel 
érkezők a Lanyi területén kiala-
kított, ingyenes parkolóban he-
lyezhetik el autójukat. 
 Az Epresből a Bálint Ág-
nes Emlékházba kisvonat szál-
lítja az utasokat, valamint lo-
vaskocsizásra is lehetőség lesz 
a temető melletti parkolóból.
 A XIX. Vecsési Káposzta-
feszt részletes programja a www.
vecsesikaposztafeszt.hu webol-
dalon olvasható.  Szervezők

Idén a Magna Cum Laude koncertjével zárulnak a programok

 Pillanatkép a tavalyi felvonulásról 
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OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEK 

Sorozatunk mostani állomásán sor-
ra vesszük a bölcsődék, az óvodák 
és az iskolák helyzetének változá-
sát az elmúlt másfél évtizedben.

A régi bölcsőde

E nnek megértéséhez néhány népes-
ség alakulására vonatkozó jelenség-
re kell felhívni a fi gyelmet. A háború 

után jelentős német nemzetiséget kitele-
pítettek, helyükre kisebb létszámban felvi-
déki magyarokat telepítettek be. Ez jobbá-
ra az ófalut és Kertekalját érintette. További 
alapvető változást jelentett az’50-es évek 
végétől a ’60-as évek közepéig tartó népes-
séggyarapodás, amely elsősorban a Halmi 
Telepet érintette.
 A ’80-as években épülő lakótelep a Fel-
sőtelepen, manapság a lakóparkok megje-
lenésével az Andrássy- és a Halmi telepen 
jelentkezett a 14 éves korig terjedő korosz-
tály létszámnövekedése.
 Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a há-
ború előtt sem volt rózsás az intézmények 
állapota, az 1950-es évek elején a magán-
tulajdonban álló épületek államosításával 
igyekeztek megoldani a hiányzó intézmé-
nyeket.
 Mindezek a területileg máshol és időben 
máskor jelentkező kihívások az intézmény-
hálózat bővítését igényelték, sőt, az EU-ba 
lépéssel egy sor feltételnek, követelmény-
nek is meg kellett felelni.
 Minden intézménynek saját alapítvá-
nya van, amely a fenntartói támogatáson 
túl biztosítja a gyermekek számára a minél 
színvonalasabb ellátást.

Nevelési intézmények
 – Semmelweis Bölcsőde
A Mária–Somogyi-Bacsó (ma Károly utca) 
sarkán álló jó hírű Bodnár-Ekárt Patikát 1953-
ban elvették a tulajdonosaitól, és létrehoz-
ták a bölcsődét. Ez méreteiben és eszközei-
ben hamarosan alkalmatlanná vált feladata 
ellátására. 2011-ben elkészült az új intéz-
mény terve, megtörtént a pályáztatás, és 
2012. januárjában elindult a kivitelezés. 
A beruházás értéke 128 millió forint volt, 
ebből 10 % volt a város önrésze.
 Az építés alatt a csemeték a Tündérkert 
Óvodában kaptak elhelyezést. 2012. októ-
ber 29-én volt az ünnepélyes átadás, de a 

gyermekek csak 2013 januártól vették bir-
tokba a létesítményt, ahol az addigi 30 fő-
ről 68 főre emelkedhetett az 5 csoport lét-
száma. 

Tagbölcsőde építésére 
nyert pályázatot Vecsés
A város fejlődése, a lakóparkok benépe-
sülése előidézte azt a helyzetet, hogy sok 
gyermeket nem tudtak felvenni és komoly 
várólisták alakultak ki. A kormányprogram 
egyik alappillére a gyermekek és a családok 
helyzetének javítása lett, amelynek fontos 
eleme új bölcsődék építése. A kisgyerme-
ket nevelő szülők munkavállalási aktivitásá-
nak növelése pályázat keretén belül nyert 
városunk 335 millió forintot. A Damjanich 
utcában, a Városgondnokság telephelyé-
nek egyik felében egy négy csoportszobás, 
58 fős bölcsőde épülhetett kiszolgálóhelyi-
ségekkel, játszóudvarral és teljes berende-
zéssel együtt. Az új kisdedóvó a Semmel-
weis Bölcsőde tagintézményeként működik 
majd. A Tipegők bölcsődét 2019. júniusá-
ban adták át rendeltetésének

Tündérkert óvoda
Halmi telep első óvodája 1973-ban készült 
el. Idővel ez a létesítmény is szűkös és a vál-
tozó kor követelményeinek nem megfelelő 
lett. A városrész népessége olyan mérték-
ben megduzzadt, hogy 2006 szeptembe-
rétől a Brunszvikban két csoportszobát kel-
lett kialakítani a halmis csemeték számára. 
 2004-ben az intézmény vezetésének ké-
relmére felvették a Tündérkert óvoda elne-
vezést. Ezzel egy időben elkezdődött az in-
tézmény bővítésének tervezése. A sikeres 
uniós pályázatot követően 2009. szeptem-
berében elkezdődhetett a bővítést és kor-
szerűsítést szolgáló beruházás kivitelezé-
se. A 2010. március 26-i ünnepélyes átadás 
után az intézmény az újabb kettővel már 
hét csoportszobával a város legnagyobb 
óvodája lett. A 276 milliós beruházás során 
a kiszolgálóhelyiségek mellett tornaterem 
és minden igényt kielégítő játszóudvar lé-
tesült, teljes eszközcsere mellett.
 A létszámhelyzet megoldására 2011 
őszén az iskola régi épületének földszint-
jén önkormányzati és vállalkozói tőkéből 
még két csoportszobát létesítettek kiszol-
gálóhelyiségekkel együtt, de ez mára meg-
szűnt és ezek a helyiségek újra az iskolához 
kerültek. 
 Az önkormányzati fenntartású óvoda 8 
csoportjában 220 gyermeket látnak el.

Az új bölcsőde épülete
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Idén júniusban adták át 
a Tipegők bölcsődét

Tündérkert Óvoda 
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Az óvoda árnyas játszóudvara

Közkívánatra 
ismét sporttábort 
szerveztünk!

A Grassalkovich iskola német 
nemzetiségi tábora a Zemplénben

A ugusztus első hetében 
hétfő reggel az Epres-
ből autóbusszal indul-

tunk. Sok gyereknek idén ez volt 
az első utazása a Balatonhoz. A 
szülők örültek, hogy a nyár kö-
zepén egy hétre megoldódott a 
gyerekek felügyelete.
 Első megállónk a Kis-Balaton 
mellett, a kápolnapusztai bivaly-
rezervátumban volt, ahol Ma-
gyarország legnagyobb látogat-
ható bivalycsordája található. A 
nagy melegben kissé lusták vol-
tak az állatok, de a gyerekeknek 

A tavalyi gyereklétszám, 
ami akkor 20 fő volt, 
idén 35-re duzzadt. A 

kísérőtanárok ezúttal is Sabine 
Kid rowski (anyanyelvi lektor), 
Novákné Hanti Mirtill és La ho-
csinszky Nóra voltak.
 Programjaink elsősorban a 
német nyelv gyakorlása, szinten 
tartása és a nemzetiségi hagyo-
mányok ápolása köré szerveződ-
tek. Kirándulásaink során meg-
ismerkedtünk a Zemplénben élő 

így is nagy örömöt jelentett ilyen 
közelről látni ezeket a hatalmas 
jószágokat.
 Ezután elfoglaltuk Balatonbog-
láron a szállást. A gyerekek és a 
kísérő tanárok is elcsodálkoz-
tak, milyen szép, ápolt partsza-
kasz közelében volt a szállásunk, 
melyet csak egy sétány választott 
el a parttól. Emellett számtalan 
– tiszta és rendezett – sportolási 
lehetőség közül lehetett válasz-
tani közvetlenül a part mellett. A 
frizbizés, a lábtenisz és a strand-
röplabda volt a legnépszerűbb a 
gyerekek körében, a reggeli tor-
nát így nem is hiányolták. Dél-
után nagyot fürödtünk a kelle-
mes és meglepően tiszta vízben.
 Este hajókiránduláson vettünk 
részt, a gyerekek ámultak, milyen 

szép is a Balaton és környéke. A 
naplementét is a tó közepén cso-
dálhattuk meg. Szerdán délelőtt 
ismét a fürdésé volt a főszerep, 
délután pedig kézműveskedtünk. 
Szebbnél szebb alkotások készül-
tek, köszönjük a támogatást Ve-
csés Város Önkormányzatának 
és a Grassalkovich Antal Né-
met Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola vezetőségének, 
hogy hozzá járultak programja-
ink színesebbé tételéhez. A nap 
zárásaként egy nagy séta várt 
ránk melynek végén természe-
tesen mindenki kezében ott volt 
a nyár elkerülhetetlen „kelléke”: 
a fagyi. Csütörtökön felsétáltunk 
a Gömbkilátóhoz, ahonnan a leg-
szebb kilátás volt a Balatonra, bo-
boztunk és a hófánkot is kipróbál-

német kisebbség életével. Sabine 
érdekes és változatos feladatok-
kal készült ez alkalommal is a 
gyerekeknek, a jó időnek kö-
szönhetően minden programun-
kat a szabadban sikerült megtar-
tani, ami különleges hangulatot 
adott ennek a néhány napnak. 
Szókincsbővítésre és kommu-

nikációra bőven volt lehetőség. 
Nem maradhatott el a tánc, az 
éneklés és a tábortűz sem, de 
még hegymászásra is volt lehe-
tőségünk, így a hegyvidék élő-
világával is ismerkedhettünk.
 Jártunk Károlyfalván, az egy-
kor önálló, ma már Sátoraljaúj-
helyhez csatolt német nemzeti-

Balatonon jártak 
a Gras sal kovich 
iskola diákjai. 

Július 1. és 5. között im-
már második alkalom-
mal került megrende-
zésre táborunk a Zemp-
lénben. Sima község 
volt idén is a közpon-
tunk, itt volt a szállás-
helyünk, és a programok 
egy része is itt zajlott. 

tuk. Az este a szórakozásé volt, a 
gyerekek számos vetélkedőben 
tehették próbára magukat, majd 
utolsó est lévén Retro Discóval 
zártuk a tábort. Nagy meglepeté-
sünkre a gyerekek szinte minden 
olyan zenét ismertek, melyekről 
azt hittük, nem is hallották még. 
Pénteken még volt alkalmunk a 
fürdésre, majd a csomagolás és 
az érzékeny búcsú következett a 
tábortól és a Balatontól, hogy él-
ményekkel telve érkezzünk haza, 
és elkezdjük számolni, mennyi 
van még a jövő évi táborig. Kö-
szönöm Konda Orsolya, Török 
Szilvia és Pozsár László kollé-
gáimnak, hogy ismét a segítsé-
gemre voltak.

Kép és szöveg: Horváth Rita, 
testnevelő tanár 

ségi településen, megismertük 
múltját és jelenét. Egy portán 
kialakított színpadon a „falu” 
központjában elénekeltük a ma-
gyarországi németek himnuszát 
is. Sárospatakon, Diósgyőrben 
bebarangoltuk a várakat, Mir-
till néni történelmi informáci-
ókkal visszavezetett minket a 
régi időkbe. Kassán és Szeren-
csen tovább kerestük a Rákó-
czi-szálakat, végül szerencsi 
csokitúránk édesítette meg a 
tábor utolsó napját, amely so-
rán elkészíthettük saját álom-
csokoládénkat is. Elégedett, vi-
dám, érdeklődő gyerekek vettek 
körül minket.
 Köszönet Vecsés Város Ön-
kormányzatának a támogatásá-
ért, illetve a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. NEMZ-TAB-19-0114 
pályázatán nyert összegért. Ezen 
pénzforrások segítségével még 
színesebbé tudtuk tenni tábo-
runk öt napját.

Lahocsinszky Nóra, táborvezető

Balatonboglár  
volt a helyszín

Nyelvtanulás, nemzetiségi programok 
és kirándulások tették színessé a tábort

Károlyfalva, Sárospatak
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

Március 15-én az iskola udvarán petőfi s diákok mutatnak be ünnepi műsort

Falusi Nemzetiségi Óvoda
Kitelepített sváb család épületéből alakí-
tották ki az ’50-es évek elején az első óvo-
dát. Többszöri csinosítás után igazi áttörést 
az hozta, hogy az óvodával határos hátsó 
telekrésszel bővíteni tudták az ingatlan te-
rületét és így mód nyílott az óvoda bővíté-
sére és korszerűsítésére. 2006. április 28-án 
megtörtént az ünnepélyes átadás. 
 Napjainkban készült el az Ovi-Sport Prog-
ram keretében a játszóudvaron a csemeték 
számára a műfüves sportpálya.
 Jelenleg öt csoportban közel 140 gyer-
mek neveltetését oldják meg német nem-
zetiségi hagyományok messzemenő fi gye-
lembevételével.

Mosolyország óvoda
– Lachenland Kindergarten 
A város legkisebb, önkormányzati fenntar-
tású – német nemzetiségi feladatokat is el-
látó – intézménye két telephelyen műkö-
dik. A Kisfaludy utcában három csoport, a 
Tompa utcai tagóvodában egy csoportban 
nevelik a csemetéket. Mindkettőt az ’50-es 
évek elején alakították ki – magántulajdon 
államosítása útján.
 A Kisfaludy utcai óvodában 2012-ben 
megtörtént a nyílászárók cseréje, a fűtés- 
és a teljes belső-külső korszerűsítés.

 A Tompa utcában 2006 őszén önkor-
mányzati forrásból a játszóudvart újították 
fel, majd 2012-ben itt is megtörtént a tag-
óvoda belső és külső felújítása, külső szige-
teléssel és színezéssel.
 A négy csoportban az ellátott gyerme-
kek száma 110 fő körül mozog.

Bálint Ágnes óvoda
A Toldy Ferenc utcai régi épületegyüttes a 
település egyetlen óvodája, amely koráb-
ban is hasonló célt szolgált és a római kato-
likus egyház üzemeltette. A háború után ál-
lamosítás következett, és négy csoportban, 
szűkös lehetőségek között végezték felada-
tukat az óvónők és a dadusok. 
 A lakóparkok benépesülése döntési 
kényszert szült, de az önkormányzat jó 

költségvetési és előrelátó várostervezé-
si politikája következtében – több csalá-
di ház megvásárlásával, egybenyitás után 
közös területen – lehetőség nyílt, hogy 
Deák Ferenc utcai bejárattal látványosan 
bővítsék az intézményt. Az új egység-
ben három csoportszoba, kiszolgálóhelyi-
ség szolgálja a csemeték kényelmét. 2011 
szeptemberétől használhatják a gyerme-
kek önkormányzat által fi nanszírozott in-
tézményrészt.
 A létesítmény 2009 óta viseli a város-
rész nagy szülöttének, a nagy meseíró-
nak a nevét.
 A napokban adták át rendeltetésének 
a játszóudvaron a csemeték számára – az 
Ovi-Sport Program keretében – a műfüves 
focipályát, és tervek készülnek a régi épü-
letrész átalakítására, korszerűsítésére is.
 Jelenleg hét csoportban közel 180 gyer-
meket nevelnek.

A teljesség kedvéért
Köznevelési feladatot lát el a református 
egyház által épített Czövek Olivér Refor-
mátus Óvoda, amelyről a VT júliusi száma 
16. oldalán olvashattak. 
 A teljesség kedvéért meg kell említeni az 
1978-ban megépült Brunszvik óvodát. Az 
óvoda a település közepén hét csoportban 
fogadta a nagyközség gyermekeit. A Vá-
rosközpont átépítésének és átalakításának 
tervezése során merült fel, hogy az óvoda 
helye lenne a legalkalmasabb az új Kultu-
rális Központ számára. Lakossági fórumok, 
egyeztetések, demográfi ai prognózisok 

után 2004-ben született meg 
az a fájdalmas döntés, hogy az 
óvoda felmenő rendszerben 
meg fog szűnni és helyén fel-
épül a kultúra új háza – 69 év 
után! A fokozatosan megszűnő 
csoportok helyére azokból az 
óvodákból kerültek át csopor-
tok, ahol felújítás folyt. Így a Fa-
lusiból, majd a Tündérkertből, 
de a Szakorvosi első korszerűsí-
tésekor (2005–2006) egy eme-
letet az egészségügyi szolgá-
lat is használt.

A Falusi Nemzetiségi Óvoda

A Mosolyország óvoda Kisfaludy utcai ne-
velői és a gyermekek egy csoportja

Az ovi játszóudvara

Sportpálya az óvoda udvarán

Átadóünnepség a Tompa utcában
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A Deák Ferenc utcai épület Az Andrássy iskola újjávarázsolt Toldy utcai főbejárata

Október 6-án az Andrássy iskola régi 
bejárata előtti kopjafánál az iskola diák-
jai emlékeznek a hősökre. A felvételen 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
és Szlahó  Csaba polgármester koszorúz

Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium
Vecsés második legrégebbi iskolájához a 
’80-as években építették fel az új iskolarészt. 
 Az iskola tornateremmel, kondicioná-
ló teremmel, sportudvarral, könyvtárral, 
ebédlővel rendelkezik, és a város legna-
gyobb oktatási intézménye.
 A tornaterem a Falusi sportcsarnok meg-
építéséig (1994) a legnagyobb volt a tele-
pülésen, és ezért iskola mellett a sport-
szakosztályok is előszeretettel használták. 
A tornaterem 2008-ban vadonatúj, sporto-
lóbarát borítást kapott. Az iskola udvarán 
játszó- és sportudvart készítettek gumi- és 
műfűborítással, ekkor kapott a szabadtéri 
kézilabdapálya is műanyag borítást. Az új 
épületrész valamennyi külső nyílászáróját 
kicserélték.
 Az alma mater 2014. szeptember 1-jétől 
került a Váci Egyházmegye fenntartása alá, 
egyházi vezetője dr. Huszka Mihály plébá-
nos lett.
 Az iskola tornatermi épületrészének hom-
lokzati szigetelése és színezése a római ka-
tolikus egyház támogatásából (csekély vá-
rosi önrész mellett) 2016-ban megtörtént. 
 Mozgalmas volt az idei nyár az iskola éle-
tében, mert a játszó- és sportudvar felújí-
tásán túl (ennek költségeit az egyház fe-
dezte) éppen napjainkban fejeződik be a 
főépület homlokzati- és tetőszigetelése. A 
főépület homlokzata a tornateremhez ha-

sonlóan pasztellbarack-árnyalatú színezést 
kap majd. 
 Az iskola tulajdonosa a város, üzemelte-
tője a római katolikus egyház. 
 Tancsoportok száma: 24, a diáklétszám: 
650 fő, a gimnáziummal együtt.

Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola
A történelmi családról elnevezett városrész 
alma matere 1967-ig ellátta a Halmi-telep 
gyermekeinek oktatását is. A rendszervál-
tás előtt – 1987–1989 között – a Toldy Fe-
renc utcai épületrésszel gyarapodott az 
iskola, de elmaradt a tanári szoba, az igaz-
gatói iroda és a szertárak tervezése, sport-
pálya sem volt. Ezen az áldatlan állapoton 
segített az önkormányzat 1992-ben. Ké-
sőbb a tetőtérben előadók kialakítása és a 
sportpálya műanyag borítása is megtörtént.
 A Környezet és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program (KEHOP-pályázat) keretében 
237,3 millió forintot nyert a város 2016-ban. 

A program segítségével a Városháza és az 
Andrássy iskola külső homlokzati és fö-
dém-hőszigetelése, a külső nyílászárok cse-
réje és az energetikai korszerűsítése mel-
lett az iskola Deák Ferenc utcai tetőzetén 
napelemes rendszer kiépítése is elkészült. 
Ez az iskola vonatkozásában 127 millió fo-
rint beruházási értéket jelentett, amelyet 
az önkormányzat 30 millió forinttal meg-
toldott a szükséges tetőcsere, új vizesblok-
kok és tisztasági festés elvégzésére.
 Az iskola tulajdonosa a város, üzemel-
tetője a Monori Tankerület. Tancsoportok 
száma: 19. Diáklétszám: 470 fő.
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Háttérben a régi templom és 
iskola, előtérben az új épület-

rész és a modern pihenőterület  
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A 2017-ben belsőterületen felavatott sportudvar

Grassalkovich iskola al-
sós tantermei és a ját-
szótér

  A bohózat főhőse Eric, aki egy házban lakik feleségével, Lin-
dával és albérlőjükkel, Normannal. Eric már két éve van ál-
lás nélkül, de ezt nem merte otthon bevallani, inkább társada-
lombiztosítási csalásokból tartja el magát. Egyre újabb és újabb
– nem létező – bérlőket jelent be, akik valamennyien halmozottan hát-
rányos helyzetűek, így számtalan jogcímen érkezik kisebb-nagyobb 
összegű támogatás a férfi  bankszámlájára. Ez remekül megy mind-
addig, amíg megérkezik a házba egy társadalombiztosítási ellenőr, 
és innentől kezdve elindul a hazugságok végeláthatatlan sorozata.
 
Eric Swan – BELEZNAY ENDRE
Linda Swan – KISS RAMÓNA / VANYA TÍMEA
 / MEZEI RÉKA LÉDA
Norman Bassett – GESZTESI KÁROLY
Mr. Jenkins – HARMATH IMRE
George bácsi – PÁLFAI PÉTER
Sally Chessington – BUGÁR ANNA
Chapman doktor – SZÁRAZ DÉNES / STRAUB PÉTER
Mr. Forbright – IMRE ISTVÁN
Miss Cowper – BÁNFALVY ÁGNES
Brenda Dixon – MEZEI RÉKA LÉDA / GERE ORSOLYA
Rendező: Horváth Csaba
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Dramaturg: Benedek Albert
Koreográfus: Horváth Gyula Antal
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Rendezőasszisztens: Kabódi Szilvia
Ügyelő: Kabódi Szilvia, Kovács Erika

  Nagy bajban van Jim Watt, az egyik jeles londoni brókercég fi a-
tal vezetője. No, nem a tőzsdei hossz vagy bessz ingatta meg cég-
beli pozícióját; sokkal inkább viharos magánélete szúrt szemet 
az Amerikából érkezett házasságpárti nagyfőnöknek. Csoda hát, 
ha az esti partiig Jim több hölgyismerősének is megteszi címbéli 
ajánlatát? Itt van mindjárt Helen, Jim fotómodell kedvese, aki va-
lódi esküvő nélkül nem hajlandó jóképet vágni a dologhoz, és in-
kább választja ma estére a jól fi zető reklámcég kampányfotózását. 
Vagy Terri, aki eredetileg csak néhány múlhatatlanul fontos alá-
írásért jött el a főnökéhez az irodából, de, mert bevállalós, eset-
leg hosszabb távra is maradna… A befutó végül Edna, a bejárónő, 
aki ugyan nem olyan gyönyörű, viszont szakmai ártalomként re-
mekül tájékozott a tisztítószer-piacon.
 
Jim Watt – NAGY SÁNDOR
Helen Foster – PATAKI SZILVIA
Edna Chapman – KOVÁCS PATRÍCIA
Terri Pringle – LÉVAY VIKTÓRIA
Bill McGregor – GÁLVÖLGYI JÁNOS
Nancy McGregor – TÓTH ENIKŐ
Dramaturg: Búss Gábor Olivér
Díszlettervező: Horgas Péter
Jelmeztervező: Balla Ildikó
Ügyelő: Varga Miklós
Súgó: Sajben Anita
Rendezőasszisztens: Skrabán Judit, Petyi János
Rendező: KAPITÁNY IVÁN

Időpont: 2019. szeptember 18.  19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

Időpont: 2019. október 17.  19 óra • Jegyár: 4 000 Ft 
(11–14. sor: 4 000 Ft; 4–10. sor: 4 900 Ft; 1–3. sor: 5 500 Ft)

Edward Taylor: 
LEGYEN A FELESÉGEM!
Vígjáték két felvonásban – fordította: Ruttkay Zsófi a

Michael Cooney: 
NICSAK, KI LAKIK ITT?!
(Téboly két részben) – fordította: Benedek Albert

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA 

A BÁNFALVY STÚDIÓ BEMUTATJA

PROGRAMAJÁNLÓ

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon
és a facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. 
Az őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola
A település legrégebbi iskolája több hely-
színen, mostoha körülmények között vé-
gezte munkáját 1996-ig. Az 1990-ben fel-
álló, első önkormányzati képviselő-testület 
egyik legfontosabb feladatának érezte egy 
modern iskola megépítését. Kedvező, ala-
nyi jogú állami támogatások mellett isko-
lára és tornacsarnokra is sikerrel pályáztak. 
Az alapkő letételére 1992. szeptember 21-
én került sor. Megkezdődött az új, korszerű, 
16 tantermes, szaktantermekkel, szertárak-
kal, tanári és igazgatói szobával, tornacsar-
nokkal, nagy légterű aulával, színpaddal és 
egyéb helyiségekkel rendelkező iskola épí-
tése, amelynek használatba vétele több lép-
csőben történt. A tornacsarnok használatba 
vétele 1994-ben, a teljes intézményé 1996. 
szeptember 16-án volt.
 Belül játszótér áll a kisebbek rendelkezé-
sére, 2013-ban volt nagyobb felújítása, de 
folyamatos a frissítése.
 A Grassalkovich Antal Német Nemzetisé-
gi és Kétnyelvű Általános Iskola 2014. szep-
tember 1-jétől került Vecsés Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának fenntar-
tása alá.
 A tornacsarnok előtti területen, 2017 nya-
rán játszó- és sportudvart avattak fel, de 
előtte megoldották a terület vízelvezeté-
sét. Minden talpalatnyi hely gumiburkolat-
tal, műfűvel ellátott, balesetveszély-mentes. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat fi nan-
szírozta a 60 millió forintos beruházást.
 Jelenleg a tornacsarnok tetőszerkezeté-
nek javítása történik a Magyar Kézilabda 
Szövetség TAO-fedezetéből, de minőségi ki-
fogás miatt átvétele még nem történt meg.  

Folyik az iskola konyhájának és étkezőjének 
felújítására kiírt közbeszerzési eljárás.
 Tancsoportok száma: 20. Diáklétszám: 
470 fő.

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
A Kikindai utca felőli épület 1967-ben ké-
szült el, bővítése még 1989-ben elkezdő-
dött és az új épületrész átadására 1992. már-
cius 15-én került sor. Az iskola tantermekkel, 
konyha-étkező helyiségekkel, könyvtár-
szobával, tornateremmel bővült. Később 
egy kézilabdapálya, majd 2008-ban még 
egy műfüves pálya is elkészült az udvaron, 
melynek teljes felújítása idén megtörtént. A 
régi és új épületegyüttes közötti hatalmas 
udvar viakolor burkolást kapott 2009-ben.
 Az iskola az ezt követő években óriási fej-
lődésen ment át.
 Az EU Kohéziós Alap és az Új Széchenyi 
Terv 98,1 millió forintos támogatása (ebből 
önrész 14,7 millió forint) keretében 2014-
ben teljes energetikai felújítás történt, ami 
a nyílászárók cseréjét, a külső- és tetőszige-
telést, a teljes színezést, kazáncserét és fű-
téskorszerűsítést jelentett.
 A városrész népességének emelkedése 
és az oktatás követelményei további bőví-
tést igényeltek, ezért 2016-ban elkezdődött 
4 tanterem, kiszolgálóhelyiségekkel és vi-
zesblokkal való megtervezése, majd meg-
építése. A 155 millió forintos beruházásban 
a város önrésze 55 millió forint volt. A he-
lyiségek bebútorozását 2,5 millió forint ér-
tékben a tankerület állta.

 Az új iskolarész ünnepélyes átadása 2018. 
március 26-án megtörtént. 
 Jelenlegi diáklétszám: 360 fő. Tancsopor-
tok száma: 18.
 Az iskola tulajdonosa a város, üzemelte-
tője a Monori Tankerület. 

Vecsési Zeneiskola
– Alapfokú Művészeti Iskola
A Vecsési Önálló Zeneiskolát Vecsés Nagy-
község Önkormányzata 1991-ben létesí-
tette és szeptember első napjaiban indult 
meg néhány tanszakkal. Az iskolának nincs 
önálló épülete. Az egyes tanszakok külön-
böző iskolákban működnek, tanszakjaira 
270 diák jár.
 Az igazgatóság jelenleg a volt József At-
tila Művelődési Ház épületében található, 
de postai címe Erzsébet tér 1.
 Az iskola szakmai erősségét az bizonyít-
ja a legjobban, hogy a hallgatók sora ér el 
kiváló eredményeket nem csak térségi, ha-
nem országos, sőt nemzetközi versenyeken 
is. Karácsonyi és évzáró hangversenyük je-
les kulturális élménnyé vált. 
 A tanárok már azt is bemutatták, hogy 
zenekarként is minőségi produkciókra ké-
pesek, de egyénenként is többen felléptek 
már a VHZ hagyományos koncertjein. Kezük 
munkáját dicséri még az is, hogy az ifj úsági 
fúvószenekar országos hírű lett és tehetsé-
geik a VHZ szakmai utánpótlását jelentik.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
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Grassalkovich iskola alsós 
tantermei és a játszótér
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Előtérben a  Halmi iskola 4 új tanterme 
és a felújított iskolarész a Halmy utca felől

Csányi Barbara országos klarinétgyőztes! 
Felkészítő tanára: Horváth Péter, 
zongorán kísérte: Gincsai Beáta
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Az országos hírű VHZ tehetséges 
utánpótlása, Szabó Imre karnaggyal
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Ajándék

Varjasi Béla
Értékelés

Kelemen Bata Mária
Nyári szél

Sallay Gyula
Papírlapok

Benke Mária
A kenyér az élet

Hettinger 
Ágnes festménye

Avar illatával ölel az elmúlás,
és napsugár melegével a szerelem.
Lelkedből a hajnali fény tisztasága
árad felém, és bearanyozza napom.
Isteni ajándék vagy,mert rád találtam,
csillaghullajtó éveim küzdőterén:
mikor magamat sem tudom megvédeni
az elmúlástól,hozzám miért kötnélek…
Mosolyodban nyári virágok bája él,
és az ifjúság féktelen létöröme:
értékmentő életem társa lehetnél,
őszinte érzelmek ajándék útjain. 

Csend és nyugalom
mindennél többet ér.
Az ember minden napon
újabbat, jót remél.

Életünkben nem így van,
nem olyan egyszerű:
bár gyorsan elillan,
nem csak fény, és derű.

A jó napra rossz jön,
vagy talán még rosszabb.
Boldogság beköszön,
a szenvedés hosszabb.

Amíg bírjuk, húzzuk
a keserű igát,
vagy azt gondoljuk,
jobb lenne odaát?

Bizonytalan jövő
minden nap mást ígér.
Csend és nyugalom jő,
mindennél többet ér.

Perzselő sugárral tűz le a Nap.
Természet, szinte levegőt sem kap. 
Enyhítő szélre vágyódik nagyon, 
nem bírja tovább a tűző napon. 

Hűs szélről csak álmodik aléltan, 
míg a nap játszik vele kacéran.
Kósza útján lebeg a nyári szél.
Halkan, susogva jár, s lágyan zenél. 

Tekereg a fáradt, lankadt tájon,
leveleket táncoltat a fákon. 
Átfut erdőn, mezőn és virágon, 
friss lelket önt beléjük imádón. 

Gyors forgószélként szeli az eget,
terelget, tol egy esőfelleget. 
Szürkefelhő megnyitja a csapot, 
derűs a szél: takarja  a Napot.  

Szégyenben úszik a Nap, vörösen,
bánja már, mért perzselt oly hevesen. 
Kíváncsian kinéz eső után, 
hogy viselkedhetett ilyen bután! 

Bő esőfelhő elkopik lassan, 
természet köszönetet mond halkan.
Temérdek virág, fűszál integet, 
nyári szél a győztes a Nap felett! 

Papírlapot lopott a szél,
a ráírt ezernyi álmot,
melyet a vágy árkaiba
az élet mélyre sáncolt.
Papírlapot lopott a szél,
eljövendő terveket,
melyeket megoldani
szerettem volna veled.
Papírlapot lopott a szél,
végighúzta a városon,
emberek jövendő álmát,
midőn a jövőt jelekbe zárták.
Papírlapot lopott a szél,
vagy a papírlap rendelt szelet,
hogy az új papírra a jövő
új írással tegyen jelet.

Régen ősszel a gazdálkodó
előkészítette a földet, mit adott a Mindenható.
Kezébe vette a drága búzaszemet,
hogy elvesse a az életet adó „kenyeret”
Telt, múlt az idő, munkálta a földet,
szemlélte a tájat, a földön érte a kikelet.
Várta, hogy kikeljen a búza, s kalászt hozzon,
Leste az esőt, napsütést, hogy szaporodjon…
Szárba szökkent a búza, bő termést hozott,
boldog volt a gazda, lesz kenyér legott…
Elérkezett a kalászérés, s a termés aratása,
dolgozott a család, mert a búza az Életet adta.
Az időjárás is kedvezett Nekik,
arattak, zsákoltak, telt a kamra velük.
Mikor számba vették a termést
boldogan szemlélték a tarló-vetést…
a zsákokat a malomba vitték szekéren,
megőrölni a búzát fi nomlisztté, keményen.
Gazdasszony boldogan gyúrt, dagasztott,
kelesztett, szakajtott, kukoricát fosztott…
kemencét fűtött a maradék hánccsal
a kenyér közben kelt a kovásszal
Kellő hőfoknál a szakajtós kenyérre
keresztet vetett Istennek nevébe’
Mikor megsültek a kenyerek,
áldotta a teremtőt, köszönte az eledelt…
Hisz’ a keresztyén vallás is úgy imádkozik
„mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”
az nyújtja az Életet, mindenkinek, 
mi meghatározza a létedet, legyen mindig kenyered…

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

A mit előre sejtettünk, elsődleges prob-
léma az emberi hanyagság. A bolt-
ban, illetve a trafi kban vásárolt áru-

cikkek csomagolása legtöbbször a földön 
landol, hiába van több kihelyezett szeme-
tes a területen. A szemetelés sajnos jellem-
ző, ahol pedig ücsörgésre, beszélgetésre is 
van lehetőség, ott hatványozódik ez a rossz 
szokás. A parkoló kerítése pedig alkalmas 
ezekre a tevékenységekre és előszeretettel 
veszik igénybe az erre járók. Nagyrészt cigi-
csikkek, üdítős dobozok, blokkok vannak 
elszórva a parkoló, illetve a járda területén. 

Az önkormányzat már tud a problémáról, 
és intézkedések is történtek az ügyben
Rózsa Balázst, a közbiztonsági és környe-
zetvédelmi osztály osztályvezetőjét kérdez-
tük a fennálló problémával kapcsolatban. 
Mint kiderült, az önkormányzat már tud a 
problémáról, és intézkedések is történtek 
az ügyben. Korábban közterület-felügye-
lők hívták fel a tulajdonos fi gyelmét arra, 
hogy kötelessége rendben tartani a hozzá 
tartozó területeket. Több előrelépés is tör-
tént az ügyben: először kétheti, majd heti 
takarítást rendeltek meg, illetve a bevásár-
lóközpont a bérlője (dohánybolt) fi gyelmét 
is felhívta arra, hogy gyakrabban szedje 
össze a szemetet a bolt környékén. Arra is 
felszólították, hogy amennyiben nem tesz 
eleget a kérésnek, a 
bérleti szerződést is 
felmondhatják. 
 Látszik tehát , 
hogy a probléma 
megoldására min-
denki részéről van 
hajlandóság. Pozi-
tív továbbá, hogy az 
ügyet itt nem zárták, 
le, mind az önkormányzat, mind a bol-
tok figyelemmel kísérték, hogy van-e ja-
vulás? 
 Az emberi oldalról viszont sajnos nem 
történt változás, a szemetet ugyanúgy eldo-
bálják, ezzel bosszúságot okozva a nem sze-

metelő embertársaiknak is. Több szemetes 
is található a parkoló területén, de a hely-
zet további javulása érdekében a bolt – az 
önkormányzattal egyeztetve – további sze-
meteseket fog kihelyezni a járdarészre is. 
 Rózsa Balázs elmondta továbbá, hogy je-
lenlegi állás szerint a Penny Market a do-
hányboltot gyakoribb takarításra kötelezte.
 

A szabálysértést a járókelők 
követi el, nem a boltok
Levélírónk felvetette, hogy további megol-
dás lehet pénzbírsággal sújtani a szemete-
lőket. Ez azonban nehézkes, sajnos nincs 

arra lehetőség, hogy 
külön megbízott fi -
gyelje a szemetelő-
ket. A boltot bírság-
gal pedig nem lehet 
és nem is kívánják 
sújtani, hiszen a sza-
bálysértést a járóke-
lők követik el. 
 Az ügy nehézsége 

tehát leginkább az emberi hozzáálláson múlik, 
ami sajnos nem csak itt érvényesül. Vecsés 
mégis szerencsés e téren, hiszen az önkor-
mányzat által támogatott Kispatak Természet-
védő Egyesület és Hulladékkommandó ren-
geteget fáradozik a tisztább városért. Nekik 

KÖRNYEZET

A SZEMÉTHEGYEK ELLEN
Szemléletformálással 

Olvasói észrevétel érkezett a Fő úton található Penny Market és a parkolója területén 
üzemelő dohánybolt előtti területtel kapcsolat ban, mely szerint rengeteg a szemét 
a bevásárlóközpont előtti járda területén. Utánajártunk, hogy hogyan kerül ide a 

rendkívül sok szemét, illetve ki és mit tehetne, hogy a probléma megszűnjön.

köszönhető, hogy több külterületi szemét lera-
kó hely is felszámolásra került, illetve látvá-
nyosan csökkent a szemetelés is városunkban.
 Tekintve, hogy mind a Penny Markettel, 
mind a dohánybolttal előremutató a kapcso-
lat, reméljük, hogy hamarosan megoldódik a 
probléma. Egy biztos: az önkormányzat fi -
gyelemmel kíséri a Fő úti állapotokat, és tö-
rekszik a megoldásra. Szó volt a kerítés át-
építéséről is, de reméljük, hogy a gyakoribb 
takarítás és az emberek hozzáállásának ja-
vulása együttesen meghozzák a kívánt ered-
ményt.
 Gondolatébresztőnek pedig álljon itt egy 
idézet: „nem az a város a tiszta, ahol sok az 
utcaseprő, hanem ahol kevesen szemetelnek”.
 Szöveg és kép: Balogh Barbara

A járdán találtuk a legtöbb szemetet

Az új árucikk csomagolására úgy tűnik, már nincs szükség

„Látszik tehát, hogy a problé-
ma megoldására mindenki ré-

széről van hajlandóság. Pozitív 
továbbá, hogy az ügyet itt nem 
zárták, le, mind az önkormány-
zat, mind a boltok fi gyelemmel 
kísérték, hogy van-e javulás.”



22 2019. augusztus 2019. augusztus  23
Tájékoztató Tájékoztató

HITÉLET

Hirdetés

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
• Fogtechnika

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
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A z agoráknak, azaz a pi-
actereknek már az óko-
ri Görögországban is ki-

tüntetett szerep jutott, ugyanis 
ezek voltak a városi közélet fon-
tos helyszínei, a társadalmi élet 
és a kereskedelem központjai. 
Napjainkban sajnos ez már egyre 
kevésbé igaz, bár még mindig so-
kan vásárolnak piacokon, a for-
galom mégis sokkal kisebb, mint 
egy-két évtizeddel ezelőtt. A vá-
sárlóerőt óriási kínálatukkal és 
kedvező áraikkal rendre elszip-
pantják a hipermarketek, pedig 
szezon idején általában szebb 
és jobb minőségű termékekhez 
juthatnánk a piacokon, sőt, akár 
még olcsóbban is, mint egy be-
vásárlóközpontban. 
 A vecsési piacnapokra is rá-
nyomják bélyegüket a nagy áru-
házláncok akciói, az elmúlt évek 
alatt itt is megcsappant a vásár-
lók és az árusok száma – tud-
juk meg Bökény Gábor piac-
gondnoktól. Hozzá kell tenni, a 
probléma nem vecsési sajátos-
ság, országos szinten igaz, hogy 
– némely kivételtől eltekintve – 
nem most élik legszebb napja-
ikat a piacok. 
 Vecsésen csütörtökön és 
szombaton vásárolhatunk a vá-
rosháza mögötti piactéren. A kí-
nálat annak ellenére bőségesnek 
mondható, hogy ottjártunkkor 
sem telt meg a tér zsúfolásig 
árusítóhelyekkel, ahogyan a vá-
sárlók sem tolongtak tömegével. 
Szerencsére azt sem állíthatjuk, 

hogy kongott az ürességtől a ve-
csési agora. 
 – A nyár már csak ilyen, a 
vásárlók is nyaralnak és az áru-
sok közül is többen szabadság-
ra mentek. De ettől függetlenül 
is érezzük, hogy lefelé ment a 
piac az elmúlt évek alatt. Pe-
dig jó minőségű áruval érkez-
nek az árusok és a kínálat is elég 
jó – mondta Bökény Gábor, aki-
től azt is megtudtuk, hogy amíg 
korábban a szombat volt az erő-
sebb nap, egyre gyakrabban for-
dul elő, hogy csütörtökön megy 
jobban a piac. Szombat a legtöbb 
településen piacnap, ezért nagy 
a konkurencia, az árusok pedig 
oda mennek, ahol nagyobb be-
vételre számítanak. 
 Árusok jönnek Dabasról, 
Csév harasztról, Dánszentmik-
lósról, de még Budapestről is
– derült ki –, és természetesen 
vecsési standokat is találunk a 
sorok között. Vannak zöldsé-
ges, mézes és savanyított termé-
keket árusító őstermelők, virág-

árus asszonyok, akik jellemzően 
helyiek. A leghűségesebbek év-
tizedek óta kínálják portékáikat 
a vecsési vásárlóknak, volt sze-
rencsénk két asszonnyal is be-
szélgetni, akik már 35 éve jár-
nak árulni a piacra. 
 Ami a kínálatot illeti, a leg-
több élelmiszert beszerezhetjük, 
amire hétköznap vagy hétvégén 
szükségünk lehet. Zöldséget és 
gyümölcsöt is több standon vásá-
rolhatunk, látogatásunk alkalmá-
val az áru szép volt és semmiből 
nem volt hiány, aminek szezon-
ja van. Találkoztunk savanyú-
ságárussal, lehetett kapni tojást, 
tejtermékeket és füstölt árukat, 
édességet, edényeket, háztartá-
si cikkeket, vegyi árut, ruhákat 
és cipőket, táskákat, de volt hasz-
náltruhás stand, alkalomadtán pe-
dig lomisok is vannak – tudtuk 
meg a piacgondnoktól. A piac ki-
egészül a tér szélén lévő üzletsor-
ral, ahol találunk hentest, zöld-
ségest és büfét is. Utóbbi helyen 
sült húsokat is vásárolhatunk, el-
lenben sülthurkát nem tartanak – 
nagy bánatunkra.  
 Bökény Gábor azt is elárul-
ta, hogy a vecsési árusok ked-
vezményt kapnak a helypénz-
ből, de a többieknek is korrekt 
módon számítják az árakat. 
 – Az önkormányzat nem a 
pénzért csinálja, hanem hogy 

HÁZUNK TÁJÁN

Nem csak azért, mert magyar termelőktől 
származó, jó minőségű zöldséget és gyümöl-
csöt vásárolhatunk, további érvek is szólnak 
még a piaci bevásárlás mellett. Megnéztük 

hát, hogyan zajlik egy piacnap Vecsésen, bár 
abban biztosak lehetünk, hogy nem ez volt a 
legerősebb délelőtt a helyi piac történetében, 
mégis teli szatyorral és egy jóleső bevásárlás 

élményével tértünk vissza a Szent István térről.  

Piacra 
JÁRNI JÓ!

jól működjön a piac. Egy két mé-
terszer hatvan centis kinyitható 
állványért kilencszáz forintot 
kérünk, ami a mai árak mellett 
kedvezőnek számít – mondta. 
 Összességében elmondhatjuk, 
hogy majdnem minden besze-
rezhető a vecsési piacon, amire 
egy átlagos hétköznapi háztar-
tásban szükség van. De nem csak 
ez szól a piaci bevásárlás mel-
lett. Ott van még érvnek, hogy 
az árusok zöménél magyar ter-
méket vásárolhatunk, az őster-
melőktől pedig saját termesz-
tésű portékát. Ezek általában 
mindig jó minőségűek, hiszen 
az árusnak az érdeke, hogy jó 
hírét vigyék a vásárlók. Nem 
elhanyagolható a termékek ára 
sem, a piacon sok esetben keve-
sebből kijön egy vásárlás, mint 
egy hiper- vagy szupermarket-
ben. Végül pedig ne feledkez-
zünk meg a piacon kialakuló 
személyes kapcsolatokról sem, 
amelyeknek sokkal nagyobb je-
lentősége van a mai világban, 
mint azt sokan elsőre gondolnák. 
Míg a szupermarketek környe-
zete általában személytelen, ad-
dig a piacról ugyanezt – szeren-
csére még – nem mondhatjuk el. 
Az árusok kedélyesen elbeszél-
getnek törzsvevőikkel és annak 
is jár egy mosoly vagy pár ked-
ves szó, akivel most találkoznak 
először. A rendszeresen vissza-
térő vásárlókat ismerősként kö-
szöntik, és mindenben próbálnak 
segíteni, a kedvében járni. Ez 
adja meg igazán a piacok egye-
di hangulatát, amivel egészen 
biztosan nem találkozunk sie-
tős bevásárlásaink alkalmával, 
a szupermarketek polcai között. 
 Tegyenek egy próbát és lá-
togassanak el a vecsési piacra. 
Nem fogják megbánni. 

Kép és szöveg: Varga Norbert

Talán nincs is olyan vecsési, 
aki nem hallott Vera néni lán-
gosáról. A piactéri lángoso-
zó nevét hat évvel ezelőtt az 
egész ország megismerhette, 
ugyanis 2013-ban a leadott 
szavazatok alapján Vera néni 

hódította el a Vénusz ked-
venc lángosozója címet. A ve-
csési piac sem az igazi lángos 
nélkül, ezért érdemes meg-
kóstolni a híres fi nomságot, 
ha eddig nem tette volna.  

Az ünnep egyben a Felsőtelepi Szent 
Kereszt Templom búcsúnapja. Tulaj-
donképpen a ma működő templom 
elődjei mind a szent Kereszt felma-
gasztalására voltak szentelve, ez volt a 
titulusuk. Az ünnep ugyan szeptember 
14-én van, de a Vecsési Tájékoztató kö-
vetkező száma csak utána jelenik meg. 
Többen kérdezték, tulajdonképpen mi 
az ünnep története, mi a lényege, mert 
komolyabban szeretnék megismer-
ni, nem csak azzal ünnepelni a Búcsút, 
hogy az Epresben végigsétálnak a sát-
rak között és felültetik a gyermekeket a 
körhintára. 
 Ha a Tájékoztató megjelenésekor
– még augusztusban – elolvassák e 
cikket, ne tegyék el végleg az újsá-
got, hanem szeptember közepén, az 
ünnepkor vegyék elő újra és olvas-
sák el ismét, hiszen az „ismétlés, a tu-
dás anyja”.

A legjobb lángost 
is megkóstolhatjuk

Vecsési búcsú 

M indkét ünnep a szent Keresztet di-
csőíti, vagyis azt a fát, amelyen 
az üdvözítő kínhalált szenvedett 

és minket megváltott. Az ünnep alapja a va-
lódi Kereszt megtalálása a keresztre feszí-
tés helyén, a Golgotán.  
 Nagy Konstantin császár lánya, Szent Ilo-
na 326-ban – amikor a szent helyeket kutatta –
a golgotai szeméttelepen három keresztet 
talált. A három kereszt közül az lehetett az 
Üdvöztő keresztje, amelyet egy beteghez 
hozzáérintettek és a beteg azonnal meg-
gyógyult. A megtalálás helye fölé Nagy 
Konstantin császár bazilikát, templomot 
emeltetett, melyet 335 szeptember. 14-én 
szenteltek fel. Itt helyezték el ünnepélye-
sen a szent Keresztet. Az ünnepet már Nagy 
Szent Gergely pápa is átvette a Nyugati 
Egyház számára is.  
 A szent Kereszt 614-ben a pogány per-
zsák birtokába került,  de 628-ban a görög 
He raklius  császár ünnepélyes diadalme-
netben visszavitte a jeruzsálemi templom-
ba. Erre az eseményre is emlékeztet a szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 
 Mi, vecsésiek, különös hálával tartozunk 
urunknak, Jézus Krisztusnak, mert az ő szent 
keresztjének egy piciny darabja velünk van, 
és láthatjuk is szinte naponta a Jókai utcai 
szent Kereszt templom korábbi főoltára fö-

lött, egy aranyozott ereklyetartóban. E tény 
nem csak különös örömre ad nekünk okot, 
hanem felelősséget is kell, hogy érezzünk, 
a szent Kereszt fokozott tiszteletében.                                                                              
 Nem a keresztet magasztaljuk fel, hanem 
aki rajta függött. Mégis, a mai ünnep neve 
szent Kereszt felmagasztalása. A két farönk 
önmagában nem szent. A jobb meg a bal la-
tor keresztjét nem magasztaljuk fel. Jézus ki-
végzésének eszköze attól lesz szent, hogy Jé-
zus a legszentebb Istennek ajánlja fel magát 
és egész addigi életművét. Sokféle tárgyat 
vagy emberi vívmányt lehet „magasztalni”, 
például egy műalkotást, egy remek emberi 
tevékenységet, egy kitűnő autót, egy fi nom 
bort vagy ételt. De vigyáznunk kell, nehogy 
fejünkbe szálljon a dicsőség és megfeledkez-
zünk arról, hogy mindezek helyes használa-
tát annak köszönhetjük, aki nagycsütörtö-
kön megmosta az apostolok lábát, másnap 
pedig kereszthalálával megmosta szívünket!
 A kereszt azt jelenti, hogy Jézus „kitárt 
karral szenvedte el a kínhalált”, így vonz és 
ölel magához mindenkit. Mindenkit! Üdvöz 
légy Szent Kereszt!  A kereszten felemelt em-
berfi a Isten szeretetének jele, aki egyszülött 
fi át adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, 
hanem öröké éljen. Gondolok erre, amikor 
keresztet vetek magamra, vagy amikor ke-
reszttel találkozom?

 2005 nagypéntekén a Colosseumban 
Ratzinger bíboros (a későbbi XVI. Benedek 
pápa) tartotta a Keresztutat. Többek között 
elmondta: „Az Úr Jézus áldozatával felvál-
lalta a mi fájdalmainkat, szenvedéseinket. 
Csak Krisztus útján vagyunk képesek elfo-
gadni a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy 
nincs igazi szeretet, ha nem tudunk lemon-
dani önmagunkról,  korlátainkról, és arról, 
hogy mindent birtokoljunk. (…) A kereszt 
misztériumában, benne van a szeretet misz-
tériuma is.”
 2014-ben a Fölszállott a páva televízi-
ós vetélkedő legkarizmatikusabb szerep-
lője, a közönségdíjas Vaszi Levente volt 
Kóstelekről. A fi atal csángó tanító hitele-
sen énekelte a következő népéneket, mind-
nyájunknak: „Menjetek a Keresztfához, 
üdvösségtek oltárához/Soha el ne feledjé-
tek, hogy haltam meg érettetek!”

Nagy István Elek

Búcsú: a Szent Kereszt 
felmagasztalása ünnepe
Az egyházban a szent Kereszt tiszteletére két ün-
nepet találunk. Egyik május 3-án, a  szent Kereszt 
megtalálásának az ünnepe, a másik, a szent Kereszt 
felmagasztalásának az ünnepe  szeptember 14-én.  

Gondolatok…  
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Vincze Gábor: 
Ezzel a kerettel 

realitás a dobogó 
A Vecsés FC labdarúgócsapata augusztus közepén, a Törteli KSK 
ellen kezdi meg szereplését a Megye I-es bajnokságban. Vincze 

Gábor, az együttes vezetőedzője elmondta, a csapattal szemben 
nincs kifejezett elvárás, de szeretnének a dobogón végezni. 

A testmozgás minden korosztályban kiemelkedően fontos. 
Amellett, hogy jót tesz az egészségünknek, kiváló stressz-
oldó is, rendszeres mozgással pedig több betegséget is meg-
előzhetünk. Testi és lelki megújulás, amely nincs korhoz köt-
ve, bármikor érdemes belevágni egy kis életmódváltásba. 

M eg nyug tató opti-
mizmus sal vágott 
bele a beszélgetésbe 

Vincze Gábor vezetőedző: „min-
den rendben a csapat körül, már 
nagyon várjuk a bajnoki rajtot”
– mondta. 
 – Túl vagyunk a felkészülé-
sen, ami véleményem szerint jól 
sikerült. Azt gondolom, az erő-
sítések valóban erősítést jelente-
nek, az elmúlt hetekben teljesen 
össze tudtak forrni a régiekkel. 
Valóban erősödött a keret, jobb játékosok jöt-
tek a csapatba, így jobb szereplést várok a 
tavalyinál” – tette hozzá a korábbi egysze-
res válogatott játékos. 
 Tavaly a bravúros tavaszi szereplésnek 
köszönhetően sokáig esélyük volt a dobogó-
ra, melyet végül az utolsó fordulóban buk-
tak el és végül a hatodik helyen végeztek, 
mindössze két ponttal lemaradva a harma-
dik helytől.

„Dobogón kell végeznünk”
– Jelenleg is építkezünk, 2-3 évünk van 
arra, hogy egy olyan stabil keretet össze-
hozzunk, amellyel bajnokságot szeretnénk 
nyerni. Tavaly bravúros tavaszunk volt, en-
nek köszönhetően sikerült a dobogó közelé-
be kerülni. Különböző elvárások vannak a 
klubbal szemben, én úgy látom, most egyér-
telműen dobogón kell végeznünk. Minden-
kit meg szeretnénk verni, de szerintem ez 
az egészséges minden olyan csapatnál, akik 
elől akarnak végezni – mondta a korábban 
a Ferencvárosban és a Honvédban is meg-
forduló labdarúgó.
 Véleménye szerint az elmúlt évekhez ha-
sonlóan stabil háttér van a csapat mögött, 
ugyanakkor nem tartaná jó dolognak, ha 
már most a feljutás lenne az elvárás, mert 
nem biztos, hogy olyan jó dolog liftezni a 
NB III és a Megye I között. 
 – Ha az infrastrukturális dolgokban tud 
fejlődni a klub, akkor lehet ahhoz alakíta-
ni a keretet és lehet beszélni a feljutásról, 

de ez az év most nem arról szól. Úgy me-
gyünk neki a bajnokságnak, ha meg tudjuk 
nyerni, akkor megnyerjük, de nincs az a te-
her rajtunk, hogy meg kell nyerni. Persze 
ha a bajnokság hajrájában jól állunk, nem 
fogjuk vissza magunkat – mondta a veze-
tőedző. 
 Szép támadófocit akarnak játszani, meg-
hajtani az egész szezont, aztán majd meg-
látják mi lesz belőle. Úgy véli, ezzel a ke-
rettel realitás a dobogó. A tavalyi szezonban 
ez még a bravúr kategóriába tartozott volna, 
viszont ha idén nem lesz meg, akkor csaló-
dás lesz számára a szezon.

„Szeretnénk szép 
futballt bemutatni”
Mint a hazai viszonyok jó ismerője, úgy 
látja, tudásban a Megye I. eleje és NB III 

vége között nincs nagy különbség. De kö-
zelebbről nézve nem lehet összehasonlíta-
ni a kettőt, hiszen a legtöbb harmadosztá-
lyú klubnál nem dolgoznak a játékosok, így 
akár napi két edzésük is lehet, és jobban 
tudják kontrolálni a labdarúgókat.
 – Mi idén olyan játékosokat hoztunk a 
csapathoz, akiknek nem fér bele az NB III, 
ezért lehetünk erősek. Kamikáze játékot 
fogunk játszani, sokat szeretnénk az ellen-
fél térfelén lenni. Szeretnénk szép és látvá-
nyos futballt bemutatni. Nyilván az ered-
mény számít, de én játékpárti vagyok. Ha 
megvannak azok a mozgások, lehetőségek, 
amiket szeretnék viszontlátni és mondjuk 65 
százalékos lesz a labdabirtoklásunk, én már 
elégedett leszek – mondta Vincze, aki sze-
rint csapata sok gólt fog rúgni, és erős lesz 
az előrefelé játéka.
 Így volt ezzel a Maglód elleni kupamecs-
csen is. Egy roppant gyenge félidő után ugyan 
hátrányba kerültek, de a második játékrész 
sokkal jobb volt. Rengeteg helyzetet kiala-
kítottak, volt legalább 15 beadásuk és si-
került is egyenlíteniük. Végül büntetőkkel 
bukták el a továbbjutást azzal a Maglóddal 
szemben, amelytől tavaly az utolsó fordu-
lóban kikaptak, így akkor azzal a vereség-
gel oda lett a bronzérem. 
 „Ha így fogunk játszani, sok örömöt oko-
zunk majd a szurkolóknak, ha pedig ezzel a 
hajrában az élen állunk, ígérem, nem fogjuk 
vissza a gyeplőt” – mondta sokat sejtetően. 
 Sz.Gy.
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Augusztus 16-án elrajtolt a Pest me-
gyei I. osztályú férfi  labdarúgó-bajnok-
ság. A Vecsés FC egy nappal később, 
augusztus 17-én hazai pályán játszot-
ta első mérkőzését a Törteli KSK ellen. 
Labdarúgóink a második fordulóban, 
augusztus 25-én a Százhalombattai 
LK vendégeként léptek pályára, a mér-
kőzést lapzártánk után rendezték. 
 A harmadik fordulóban, augusztus 
31-én a Tököl VSK-t fogadjuk, a mérkő-
zés 16 óra 30-kor kezdődik. 
 Egy hét múlva, szeptember 7-én 16 
óra 30-kor Törökbálint ellen idegen-
ben lép pályára a csapat, szeptember 
14-én pedig a Nagykőrösi Kinizsi lá-
togat Vecsésre, a mérkőzés 16 órakor 
kezdődik.  
 Szeptember 21-én a Csomád és Kis é-
medi csapatainak egyesüléséből létre-
jött érdekes nevű Cso-Ki Sport vendé-
ge lesz a Vecsés FC (kezdés 16 órakor), 
majd a hónap végén, szeptember 28-
án a Maglódi TC-t fogadjuk 16 órakor. 
A szomszédvár elleni mérkőzés – aho-
gyan azt megszokhattuk – most is iz-
galmakkal teli találkozónak ígérkezik. 

Szeptemberi bajnokik

A nyitó fordulóban hazai pályán fogad-
ta a Vecsés FC a Törteli KSK-t. Nem volt 
könnyű mérkőzés, az első félidőben 11-
est hibázott a vendég együttes. Az első 
gól a 74. percben született, Papp György 
talált a kapuba (0-1). Szerencsére nem 
kellett sokat várni az egyenlítő gólra, két 
perccel később Koziorowski Richárd volt 
eredményes és ezzel beállította a vég-
eredményt: Vecsés FC–Törteli KSK 1-1.   

Döntetlennel kezdtünk

A z egészség – vagy ha úgy vesszük 
EGÉSZ-ség – három alappillére-
ként emlegetik a táplálkozás, pihe-

nés, mozgás triót. Mai rohanó világunkban 
nehéz mindezekre elég fi gyelmet szentelni. 
Cikkemben elsősorban a mozgás fontosságá-
ra szeretném felhívni a fi gyelmet, méghoz-
zá a városukban is fellelhető lehetőségeket 
kihasználva. Az elmúlt években jelentősen 
bővült Vecsésen a sportolásra alkalmas te-
rületek száma. A város több pontján is kiala-
kításra kerültek műfüves focipályák, kosár-
labdapályák, futópályák, de még szabadtéri 
fi tneszparkot is igénybe vehetnek a mozog-
ni vágyók. A sportszeretők nagy örömére 
pedig folytatódik is ez a bővülés, hiszen a 
jövőben több jelentős beruházás is várható, 
mint például a kézilabda-munkacsarnok, 
vagy a tanuszoda megépítése. 
 Városunk méltón viselheti a sportos jel-
zőt, hiszen a Vecsési Sportegyesület számos 
eredményes szakosztállyal büszkélkedhet: 
a focicsapat és kézilabda mellett 
működik postagalamb, karate, 
ökölvívó, úszó, darts, fogathaj-
tó, asztalitenisz szakosztály is. 
Ha valaki azonban csak hobbi 
szinten érdeklődik a mozgás-
formák iránt, remek lehetősége-
ket nyújthatnak a városban léte-
sített sportos helyszínek:

Szabadidőpark 
a Wass Albert utcában
A Wass Albert utcában található szabad-
időpark minden korosztálynak kitűnő ki-
kapcsolódás lehet: a kosár- és futballpálya 
melletti játszótér fi tneszparkkal van kibő-
vítve, amit a felnőttek is szívesen használ-
nak. Nem csak a környéken lakók, de a vá-
ros többi részén élők is szívesen töltik itt 
az idejüket, ottjártamkor épp egy lábtengó-
bajnokságba csöppentem, melyen többek kö-
zött Földvári Tibor, a Vecsési Futball Club 
alelnöke és Détári Lajos hétszeres világ-
válogatott labdarúgó is részt vett. Barátok-
kal rendszeresen járnak ide, hogy mozgás-
sal töltsék szabadidejüket.
 A kosárlabdapályán szinte mindig látni 
fi atalokat, akik kihasználva a jó időt, egy 
kis kosarazással mérettetik meg magukat. 
Az itt létesített fi tneszpark sem áll üresen: 
sokan a napi edzésüket tartják itt, vagy épp 
bemelegítenek egy kis futásra…

…mert Vecsésen 
futópálya is épült!
Talán az egyik legkedveltebb mozgásforma 
a futás. Vecsés utcáin sétálva szinte min-
dig látni futókat, sokuknak szinte szenve-
délyévé vált ez a mozgásforma. Ezért is 
épülhetett meg a Kispatak Tanösvény mel-
lett kialakított, 800 méter hosszú Kispatak 
Futópálya, mely a Budai Nagy Antal utcától 
az Arany János utcáig követi a patak med-
rét. Hangulatos szakasz, hiszen szinte be-
leolvad a természetbe: a patakpart, a Kis-
patak Tanösvény, a parkosított kialakítás 
mind-mind hozzájárul, hogy az ide látoga-
tók valóban kiszakadhassanak a hétközna-

pokból és nem csak testileg, de lelkileg is 
feltöltődjenek.
 A futópályától nem messze kosárlabda-
pályára bukkanhatunk, ami a lakóparkban 
élők kedvelt helyszíne. A mellette lévő ját-
szótérrel együtt igazi, családi szabadidős 
parkká nőtte ki magát az árnyas fákkal sze-
gélyezett terület.
 Kosárlabda- és futballpálya kialakításra 
került az Epresben is, és itt is található fu-
tópálya, mely körülöleli a két létesítményt. 
(Az itt található futballpálya bérleti díjhoz 
kötött, a bérlési szándékot a pályagondnok-
nak kell jelezni.)
 Vecsés egyik legújabb büszkesége a Ve-
csési Halmi Telepi Általános Iskola udva-
rán található felújított műfüves pálya, amit 
mind az iskola tanulói, mind a sportolni vá-
gyó lakosok igénybe vehetnek (a pálya bér-
lése bérleti díjhoz kötött, itt is pályagondnok 
gondoskodik az előzetes bejelentkezésről).
 
Sportos fejlődés 
a lakótelepen is
A lakótelep sem maradt ki a sportos fejlő-
désből: az itt található, rekortán borítású 
sportpályát bárki igénybe veheti, de cso-
portos, szervezett pályahasználatra is lehe-
tőség van. A 20 x 40 méteres pálya átadó-
ján, 2017-ben Szlahó Csaba polgármester 
hangsúlyozta: „a város azzal a szándékkal 
építi ezeket a létesítményeket, hogy aki Ve-
csésen sportolni szeretne, annak erre lehe-
tősége legyen”.
 Kijelenthetjük, hogy a kezdeményezés si-

keres, hiszen a város minden te-
rületén élők találhatnak számuk-
ra megfelelő helyszínt, ha egy kis 
labdajátékhoz, vagy mozgáshoz 
van kedvük. Az újonnan épülő 
létesítmények pedig biztosan 
sok örömet fognak okozni a vá-
ros minden lakójának.

Kép és szöveg: Balogh Barbara

Vecsés egy sportos város!
MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

A magyar labdarúgás egyik legendás 
alakja, Détári Lajos (balról a második) 
is szívesen használja a vecsési 
sportlehetőségeket

A Wass Albert utcai fi tneszpark

Az Epresben található kosárlabda-
pálya és a futópálya egy része
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Keveset hallani, olvasni a 
vecsési asztali teniszezőkről, 
pedig náluk is zajlik az élet, 
és komoly eredményeket ér-
tek el az elmúlt időben. Sőt! 
A múltban, a jövőben is komoly 
események elé nézhetnek.

Ahogy azt már megszokhattuk, a Vecsési Boksz Klubban mindig zaj-
lik az élet. Miközben mindenki a szabadságát tölti, vagy azon mor-
fondírozik, hogy merre utazzon, az ökölvívók javában edzenek és 
versenyről versenyre járnak. Ami a legfontosabb, többnyire sikerrel. 

1-2 edzés után meg lehet 
mondani, kiből lesz jó versenyző

Szeretném, ha vecsési 
lenne az olimpiák első 
magyar női ökölvívója

J úlius első hetében volt a veterán Euró-
pa-bajnokság, ahol Spengler Kriszti-
na második lett, párosban pedig Bal-

la Orsolyával indult, és csak a nyolc közé 
jutásért kaptak ki. 
 – Ez nagyon gyönyörű eredmény, ezzel 
a szakosztály is felzárkózott az eredményes 
sportágak közé, nem csak Vecsésen, de Eu-
rópában is letettük a névjegyünket” – mond-
ta az elmúlt időszak legjelentősebb eredmé-
nyéről Nedolai Edit, a szakosztály vezetője.

 A szakosztálynak összesen 16 igazolt 
versenyzője van, plusz a gyerekek, akik 
mintegy 20-an vannak. A mostani sikert 
elérő veterán kategóriába a 40-et betöltött 
versenyzők kerülhetnek. De mi kell ahhoz, 
hogy valaki jó pingpongos legyen?
 – Gyorsnak és kreatívnak kell lenni, 
és nagyon fontos a koncentráció – felel-
te kérdésünkre a szakosztályvezető, majd 
hozzátette: ez a sportág nagy odafi gyelés-
sel jár, ha egy versenyző komolyan veszi. 
Ha valaki annyira tehetséges, akkor telje-
sen amatőrből egy év alatt fel lehet hozni 
versenyképes játékossá.
 A klubban van olyan fi atal, aki megyei 
szinten második helyezést ért el, ami egy 
nagyon nagy eredmény, hiszen egy hé-
ten csak két edzésük van, míg a megyei 
éllovas Ceglédnél mindennapos edzé-
sek vannak. A mai gyerekeknél nagyban 
függ attól, menyire fogja meg ez a sport-
ág, mennyire érdekli. De 1-2 edzés után 
meglehet állapítani, kiből lehet verseny-

ző és ki az, aki csak hobbi szinten fogja 
űzni ezt a sportágat.
 Nedolai Edit véleménye szerint nagyon 
fontos az asztaliteniszben a kitartás, hiszen 
ez nem egy olyan sportág, ahol a jövő hé-
ten már lehet versenyre menni. – Én 5 éve-
sen kezdtem el, de a mai gyerekeknél hiába 
kezdi el egy óvodás korú, nem tudja őt leköt-
ni. Talán a 2. osztályos kortól már ki lehet 
szűrni, ki az, akit igazán érdekel az asztalite-
nisz – mondta. A sportvezető azt is elárulta, 
ha egy gyerek megfogja az ütőt, két-három 
ütés után észre lehet venni, ki mennyire te-
hetséges. 
 Szeptemberben indítanak egy NB I-es 
női csapatot, melyben a két fentebb említett 
hölgy mellett kell egy 21 év alatti ifi  játékos, 
de jelenleg úgy tűnik, megvan az ember erre 
a posztra. Érdekesség, hogy egy olyan ver-
senyzőről van szó, aki korábban éppen Ve-
csésen ismerkedett meg a sportág alapjaival. 
Azóta komolyabb egyesületben is szerepelt, 
de most a jelek szerint visszatér. 
 A szakosztályvezető szerint a célokról ne-
héz beszélni, hiszen újra lett szervezve az 
egész bajnokság, és nagyban függ az elvá-
rás attól is, hány induló lesz. A nők ugyanis 
már nem nagyon akarnak a női csapatokban 
szerepelni, hiszen játszhatnak férfi  csapatok-
ban is, ami jóval nagyobb kihívás számukra.
  – 13 csapat nevezett előre, és a tervek sze-
rint 3-4 csapatos 3-4 csapatos régiókban, egy 
hétvége alatt kell lejátszani egy fordulót, majd 
rájátszásban döntik el a helyezéseket. Kevés 
meccs lesz, kevés hétvége így mi is el tudunk 
indulni a férfi ak között is – mondta a vezető, 
aki úgy véli, ha a csapat feljutna az Extra Li-
gába, nehéz lenne az indulás, hiszen ott duplá-
ja a nevezési díj. – Persze ha a támogatás nö-
vekszik, akkor bevállalnánk egy Extra Ligát is 
– mondta sejtelmesen.  SzgY

J únius végén immáron 44. alkalommal 
rendezték meg a mezőkövesdi városi 
sportcsarnokban a nemzetközi Ma-

tyó Kupát, melyen 46 egyesületből 240 bu-
nyós szállt ringbe. Az esemény rangját jól 
mutatja, hogy ellátogatott rá Erdei Zsolt, a 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke, va-
lamint Szántó Imre ökölvívó mesteredző is.
 A versenyről három vecsési fi atal is arany-
éremmel térhetett haza. Szűcs Szabina (66 
kg), Német Gábor (44,5 kg) és Schmigulecz 
Kevin (44 kg) sem talált legyőzőre. 
 A Matyó Kupa a serdülőnek válogató volt, 
a többieknek felkészülési verseny, de így is 
öröm a szereplésünk, hiszen a három arany-
érem mellett még két ezüstöt is sikerült begyűj-
tenünk – mondta Seres Attila, a klub elnöke.
 Ennél is rangosabb viadal volt július ele-
jén a Vojvodina Glove 2019 elnevezésű tor-
na, melyen 23 ország képviseltette magát, és 
amely fontos tesztverseny volt az egy hó-
nap múlva esedékes Eb előtt. 
 A szerbiai tornán a vecsési csapatot 
Tarnóczy Tamara képviselte, aki rögtön az 
első fordulóban az ifjúsági olimpia bajnok, 
többszörös Eb-győztes, olasz Martina La 
Piana ellen lépett ringbe.
 – Fantasztikus meccset játszottak, Tama-
ra remekül helytállt annak ellenére, hogy 3-2-
es vereséget szenvedett. Ez azt jelenti, hogy 
a többszörös Eb-győztes ellen két bíró is őt 

látta jobbnak a világ egyik legerősebb ifjú-
sági versenyén. A találkozóról mindent el-
mond, hogy az európai szövetség honlapja 
szerint az ő összecsapásuk volt a nap meccse 
– összegzett Seres, aki elárulta, a tornán in-
dult volna Kiss Bettina is, de az előző verse-
nyeken kisebb sérüléseket szedett össze, így 
a vecsési klub megállapodott a szövetséggel, 
hogy ezt a tornát kihagyja, most pihen. 
 A közeljövőben úgy is nagy kihívások vár-
nak a két hölgyre, hiszen mindketten indulnak 
a szeptemberi ifjúsági Európa-bajnokságon. 
Ugyanakkor a felnőttek kontinensvetélkedő-
jén is érdekelt lesz a vecsési egyesület, Ju-
hász Adrián és Szűcs Szabina révén.
 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közzé-
tette a 2020-as olimpiai súlycsoportokat és 
a kvalifi kációs rendszert is. Ennek értelmé-
ben a nőknél 5 súlycsoport lesz (51, 57, 60, 
69, 75 kg).
 – Szabina az új olimpiai rendszer miatt 
felment 57 kilóba, ahol már a magyar baj-
nokot is megverte. Mindketten 57 kilóban 
lennének esélyesek, de meglátásom szerint a 
vecsési lány tűnik jobbnak, és ezt nem csak 
a szívem mondatja velem. Nem megbánt-
va, de Benke Sára azért lett bajnok 2018-
ban ebben a súlycsoportban, mert mi visz-
szamentünk 54 kilóra – mondta őszintén 
a szakosztály első embere. Hozzátette: az 
olimpia a női szakág versenyzőinek az esé-

Szűcs Szabina már a magyar bajnokot 
is megverte. Seres Attila (jobbra) boldog 
lenne, ha Szabina ki tudná harcolni a to-
kiói olimpiai részvételt. (A fotó egy koráb-
bi versenyen készült.) 

lyeit nagyban emeli, még úgy is, hogy nem 
tartozunk a nemzetközi élmezőnybe. A ko-
rábbi három helyett, most már öt súlycso-
port 100 versenyzője indulhat. Ennek kö-
szönhetően a januári kvalifi kációs tornán 
már hat versenyző is kvótát szerezhet. 
 Seres Attila azt is elárulta, nagyon bol-
dog lenne, ha egy vecsési versenyző ki tud-
ná harcolni a tokiói részvételt. 
 – Magyar női bokszoló még soha nem 
volt olimpián, nagyon szeretném, ha a mi 
versenyzőnk lenne az első. Ez nagyon so-
kat jelentene a vecsési ökölvívásnak. Mit le-
het ehhez hozzátenni? Így legyen! SzID

Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR! Meg-
érkezett az őszi férfi -női 
divatáru! Mindenkit sze-
retettel várok! Attila u. 
28. Nyitva: hétfő-szerda-
péntek: 10-18. Érdeklőd-
ni: 06-20/205-1184

REDŐNY, SZÚNYOG-
HÁLÓ AKCIÓ! 
25 ÉVES tapasztalat! 
Ingyenes felmérés! 
Pál: 06-30/401-1029

Vecsési reptéri  
parkolónkba 

További információ: 
06-30/904-6093

HirdetésHirdetés

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!

ELŐNEVELT 
CSIRKE 

Az idén  
utoljára

augusztusban

 : Ibolya-István Takarmány boltja
Bankkártya- 
elfogadóhely

KOMFORT-MIX tápok

B kká

Augusz- 
tusban 

Uni csirketáp 
AKCIÓ!

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
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REKLÁMREKLÁM

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, 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

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: 
Nyitva: 
Más időpontban egyeztetés szerint

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK

MUNKÁNK SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  

HNIKA

N:

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
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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

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  augusztus 26-ával,

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – szeptember 2-ával,  

Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – szeptember 9-ével 

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – szeptember 16-ával, 

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – szeptember 23-ával, 

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326)  – szeptember 30-ával 

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 éj-

szakai 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 (fi ókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: +36-80-38-39-40
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 Nonprofi t 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: +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai 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-profi t Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

Tájékoztató

Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 

Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Lőrinci u. 14. 
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: dr. Essek Ferenc, illetve a várandós anyák gondozása 
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Damjanich 34., +36-29/354-787

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés



120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. (A szénhidrátokon belül a keményítő lebontását segíti.) Egészségpénztári 
kártyára kapható. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály:+36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu.
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www.dipankrin.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL
A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!


