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VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

ADÓZÓK FIGYEL- 
MÉBE AZ 1 %-RÓL

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány 
– 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 
– 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
– 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 
– 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány 
– 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány 
– 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítván 
– 18666485-1-13 Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány 
– 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért 
– 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 
– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) 
– 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekek-
nek alapítvány – 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh.  
Alapítvány – 18693094-1-13
Kulturverein Vecsés Egyesüle 
– 18663530-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkomandó)
– 18710481-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány 
– 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
– 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány 
 – 18691755-1-13 a sportegyesület  
szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület 
– 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Tánccsoport – 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület 
– 18692512-1-13
Vecsési Református Keresztyén 
Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány 
– 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző 
Alapítvány – 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár 
– 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13

Országos eredmények
2018. április 8-án tartott országgyűlési képvise-
lőválasztást a FIDESZ-KDNP nyerte. A részvé-
teli arány (69,73 %) 7,89 %-al meghaladta a négy 
évvel ezelőtti választási arányt, összességében 
a 8 millió 312 ezer választásra jogosultból, 5 mil-
lió 796 ezer szavazó adta le a voksát. 
 Április 15-én befejezték a múlt vasárnapi or-
szággyűlési képviselő-választáson leadott ösz-
szes szavazat megszámolását, így valamennyi 
egyéni választókerületben megszületett a nem 
jogerős végeredmény. A 109 egyéni választóke-
rületből 91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség je-
löltje nyert, 8-ban az MSZP-Párbeszéd szövetség, 
3-ban a DK, 1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az 
Együtt jelöltje szerzett mandátumot, valamint 1 
független jelölt is bejutott a parlamentbe.
 Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Job-
bik 25, az MSZP-Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 
6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. A Ma-
gyarországi Németek Országos Önkormányzata 
pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

 Az új Országgyűlésben a Fidesz-
KDNP kétharmados többséggel ren-
delkezik majd.
 A 2014-es választáshoz képest a 
Fidesz-KDNP megőrizte a 133 kép-
viselői helyét, a Jobbik 23-ról 26-ra 
növelte a mandátumainak számát, 
az MSZP-Párbeszéd 11-el kevesebb 
képviselővel rendelkezik (31-ről 20-
ra csökkent), a DK 5 fővel (4-ről 9-re), 
az LMP 3 fővel (5-ről 8-ra) növelte 
képviselőinek számát. Vagyis az el-
lenzékben lévő pártok az MSZMP-
Párbeszéd rovására tudták csak a 
mandátumaiknak a számát növelni, tehát a Fidesz-
KDNP nem vesztette el a szavazóbázisát, sőt a leg-
nagyobb mértékben a Fidesz növelte szavazóinak 
számát – 2014-hez képest 466 ezer új szavazójuk 
lett. A Jobbik eddigi történetének legjobb eredmé-
nyét érte el a leadott szavazatok számát tekintve, a 
párt 73 ezerrel növelte a szavazótáborát. Az LMP 
is eddigi legjobbját nyújtotta, 2014-hez képest 134 
ezerrel kapott több szavazatot, de még a 2010-es 
számokat is felülmúlták 20 ezerrel. A leadott sza-
vazatok számát tekintve a legnagyobb vesztes a 
baloldal, az MSZP, a DK és az Együtt a radikáli-
san növekvő részvétel mellett összesen 263 ezer-
rel kevesebb szavazatot kapott, mint négy éve.
 A határon túli magyarok – hivatalosan a ma-
gyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező ál-
lampolgárok – csak az országos pártlistákra sza-
vazhattak. A névjegyzékébe több mint 378 ezren 
vetették fel magukat. Érvényesen több mint 224 
ezren szavaztak levélben.
 Az NVI adatai szerint a 96,24 százalékuk a Fi-
desz-KDNP pártszövetségre szavazott. Az LMP 
a voksok 0,93 %-át, a Jobbik 0,91 %-át, az MSZP-
Párbeszéd 0,55 %-át kapta, a többi párt ennél ke-
vesebbet.

Pest megyei 7-es számú 
országgyűlési választókerület
Az április 8-i voksoláson lehetőség volt arra, hogy 
a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózko-
dott, egy másik magyarországi településen vagy 
egy külképviseleten is szavazhatott. Mivel ezek 
a választók is a saját lakóhelyük szerinti kép-
viselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttat-
ni a választók lakóhelye szerinti választókerület 
meghatározott szavazókörébe. A voksokat tar-
talmazó urnákat előbb azokat a Nemzeti Válasz-
tási Irodába (NVI) szállították, ahol a 106 egyé-
ni választókerület szerint csoportosították, majd 

szállítódobozba tették az „utazó szavazatokat”. A 
szállítódobozokat szombat délelőtt vehették át az 
egyéni választókerületi választási irodák, hogy a 
saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték 
egy korábban kijelölt szavazókör szavazatai közé 
– amelyet nem számoltak meg múlt vasárnap éj-
jel –, és együtt számolták meg a voksokat, így 
gondoskodva a szavazatok titkosságáról. A Ve-
csést is magába foglaló Pest megyei 7-es számú 
országgyűlési választókerületben (Vecsés, Üllő, 
Ecser, Gyömrő, Gyál, Felsőpakony, Maglód, Pé-
cel).  Nem jogerős végeredmény szerint Dr. Szűcs 
Lajos (Fidesz-KDNP) kapta a legtöbb szavazatot 
27 485 (44,82 %), őt a JOBBIK színeiben induló 
Sas Zoltán követte 18 114 (29,54 %) szavazattal, 
a harmadik helyet pedig Nyeste Andrea, a DK je-
löltje szerezte meg 8744 (14,26 %).

7-es számú választó- 
kerület számokban:
Ebben a választókerületben 87  782 fő volt a válasz-
tásra jogosultak száma, ebből 1296 az átjelentke-
zettek és 543 a külképviseleti szavazók száma. A 
választáson 62  175 fő (70,82 %) jelent meg és 854 
érvénytelen szavazat mellett az érvényes szava-
zatok száma 61  321 volt. Összesen 16 jelölt tudta 
megszerezni az indulás jogát, ebből csak öt egyé-
ni jelölt gyűjtött össze 1000-nél több szavazatot. 
 A 7-es számú választókerület 94 szavazókö-
réből 94-et Dr. Szűcs Lajos nyert meg. Két sza-
vazókörben tudta csak Sas Zoltán a Jobbik jelöl-
je megközelíteni: Gyömrő 13-as szavazókörében 
212-202, Pécel 10-es körzetében pedig 258-225 
volt az állás.
 
 Vecsési eredmények
A vecsési részvétel megfelelt az országos átlag-
nak, bár akadt benne jelentős eltérés. Változatla-
nul a legaktívabbak (78 %) a Felsőtelep és a Lakó-
telep választói voltak. A többi településrészeken 
65-74 % közötti volt az arány.
 A FIDESZ-KDNP pártszövetség mind a 24 
szavazókört nagy fölénnyel nyerte meg egyéni-
ben és pártlistán is. Szűcs Lajos erős jelölt volt, 
mert egyéniben többen szavaztak rá, mint ameny-
nyit a pártja kapott. Tudjuk, hogy az ellenzék fő 
bástyája a főváros, akik innen költöztek ki, azok 
pártszimpátiája megmaradt. Ez mutatkozhat meg 
a Lakótelep és a lakóparkok esetében. A legtöbb 
szavazatot a Halmi-telep néhány körzetében és 
Felsőtelepen szerezte meg.
 A JOBBIK egyéni jelöltje szintén meggyőző kü-
lönbséggel lett 2. minden szavazókörben, pártjá-
val együtt. Láthatjuk, hogy az egyéni jelölt 1000 
szavazattal kapott többet, mint pártja.
 Az MSZP-t sokan támogatták a lakótelepen, a 
lakópark egyes részén és a Halmi-telepen is. A DK 
bázisa ugyanitt található, de sokkal kisebb nagy-
ságú.
 Az LMP számára a legjobb terület az And-
rássy-telep egy része és a Lakópark volt, de min-
denütt kapott voksokat. A Momentum új pártként 
szintén ott volt erős, ahol az LMP.

a FIDESZ-KDNP jelöltje  
NYERTE A VÁLASZTÁST

Dr. Szűcs Lajos, 

FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 
91, országos lista: 42, 
összesen: 133 (66,83 %).
Jobbik: egyéni választókerület: 1, 
országos lista: 25, összesen: 26 (13,07 %).
MSZP-Párbeszéd: egyéni 
választókerület: 8, országos lista: 12, 
összesen: 20 (10,05%).
DK: egyéni választókerület: 3, 
országos lista: 6, összesen: 9 (4,52%).
LMP: egyéni választókerület: 1, 
országos lista: 7, összesen: 8 (4,02 %).
Együtt: egyéni választókerület: 1, 
országos lista: 0, összesen: 1 (0,50%).
Független: egyéni választókerület: 1, 
országos lista: 0, összesen: 1 (0,50 %).
Magyarországi Németek  
Országos Önkormányzata: kedvezmé-
nyes mandátum: 1, összesen: 1 (0,50%).

A JELÖLT NEVE Jelölő 
szervezet(ek)   

Érvényes 
szavazat %

 1.  Dr. Szűcs Lajos FIDESZ-KDNP 27 485  44.82  

 2.  Sas Zoltán JOBBIK  18 114  29.54 

 3.  Nyeste Andrea DK 8 744  14.26 

 4.  Apostol Klaudia LMP 3 538  5.77  

 5.  Kalasovszky Bernadett    MOMENTUM   1 350 2.2

 6.  Tóth Judit EGYÜTT 705  1.15

 7.  Bagó Anita CSP 361  0.59 

 8.  Bódiné Sikari Mária MINŐKP  216  0.35 

 9.  Kovács István MUNKÁSPÁRT   206  0.34

10.  Tamás Levente SEM 177  0.29  

11.  Lukácsi Zoltán MIÉP  134  0.22

12.  Barcsik Annamária ÖSSZEFOGÁS 89   0.15 

13.  Sztakóné Zentai Mónika  KÖSSZ           85   0.14  

14.  Magyar András A HAZA PÁRTJA 76  0.12  

15.  Tolnai Zoltán LENDÜLETTEL 23  0.04  

16.  Elek Roland László EMMO 18  0.03  

1. Dr. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) 5928
2. Sas Zoltán (JOBBIK) 3573
3. Nyeste Andrea (DK) 1936
4.  Apostol Klaudia (LMP) 800
5.  Kalasovszky Bernadett  

(Momentum) 324
6. Tóth Judit (EGYÜTT) 213

1. FIDESZ-KDNP 5443
2. JOBBIK 2576
3. MSZP-Párbeszéd 1439
4. LMP 1107
5. DK 893
6. Momentum 496
7. Kétfarkú Kutya 266
8. EGYÜTT 145
A német nemzetiségre  
470 szavazat érkezett.

Vecsés egyéni Vecsés pártlista

 Fontos megjegyezni, hogy az átjelentkezésre 
kijelölt 1. szavazókörben az összeszámlálás után 
azt lehetett tapasztalni, hogy a kormányerők ve-
szítettek pár tizedet, míg a többiek javítottak. Pe-
dig éppen az ellenzék látott sötét erőt, kormány-
párti turpisságot az átjelentkezések okán.
 A Kétfarkú Kutyapártnál és az EGYÜTT-nél 
többet érdemel ez az ország.
 
 Nemzetiségi lista

Ritter Imre a következő négy évben független kép-
viselőként dolgozik a magyarországi németekért 
az Országgyűlésben.
 A nemzetiségi választás érintette Vecsést is, 
ugyanis a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának listájáról Ritter Imre bejuttatott 
a parlamentbe. Az MNOÖ országos listáján a 26-
ik helyen szerepelt Tófalvi Mónika, a vecsési Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.
 A mandátumhoz 22 342 szavazatra volt szük-
ség, ezt a küszöböt a német lista 25 660 vokssal 
magabiztosan átlépte. A német nemzetiségi név-
jegyzékbe regisztráltak rendkívül magas arány-
ban, csaknem 78 %-ban járultak az urnákhoz.
A nemzetiségi listát állító Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata és a listavezető, Ritter 
Imre ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, 
akik szavazatukkal a német nemzetiségi listát tá-
mogatták.  Polgár Gyula–Szalontai János

A kép közepén Ritter Imre az MNOÖ 
listájáról bekerült képviselő

Két hetük van a pártoknak  
a plakátmentesítésre

  Vecsésen a Fidesz-KDNP már leszedte a pla-
kátokat, a többi párt vagy jelölőszervezet még 
nem végzett ezzel a munkával.
 A választási törvény szerint a szavazás nap-
jához képest egy hónapon belül, tehát május 
8-án 16 óráig kell eltüntetni e plakátokat. A 

jogszabály szerint a plakátot annak kell eltá-
volítania, aki elhelyezte, vagy akinek érde-
kében elhelyezték. Az önkormányzatok a ha-
táridő lejárta után maguk is eltávolíthatják a 
plakátokat, majd annak költségét kiszámláz-
hatják. VT info
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HÍREK

R égóta várták ezt a pillanatot az iskola di-
ákjai és a pedagógusok, ugyanis ezzel a 
bővítéssel kényelmesen elférnek a tanulók 

az iskolában, nem kell átszervezni az órákat. Az 
intézmény négy tanteremmel, foglalkoztató helyi-
ségekkel és vizesblokkokkal bővült. Az ünnepé-
lyes átadáson Szlahó Csaba polgármester külön 
köszöntötte a meghívott vendégeket: Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselőt, Pálfi Erikát, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztály-
vezetőjét, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból 
Kecskeméti Dorottyát, a Nemzeti Sportközpon-
tok (MNSK) képviseletében Kovács Norbert fő-
igazgatót, Dr. Medvigy Mihályt, a BMSK (Beru-
házási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.) vezérigazgatóját, Horváth 
Zoltán tervezőt (Triskell Kft.), Hadnagy Juditot, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mo-
nori Tankerületének gazdasági vezetőjét és Mo-
hainé Jakab Anikó jegyzőt. 
 Szlahó Csaba az ünnepi átadáson elmondta, hogy 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel 2014 óta 
sokat dolgoztak azért, hogy elkészülhessen az isko-
la bővítése. 2015-ben dőlt el, hogy megkapja az álla-
mi támogatást a város, és 2016-ban a tervezési fázis 
után megkötötték a szerződéseket és elkezdhették a 
kivitelezést. Az építkezés közben a tanítás zavarta-
lan volt. A munkálatokkal gyorsan haladtak, de az 
engedélyek beszerzése már elhúzódott. A polgár-
mester kiemelte, hogy az iskola az utóbbi években 
rengeteget fejlődött, 2010-ben megújult az épület 
külső homlokzata, majd belülről korszerűsítették, 

  Ünnepélyes keretek között március 26-án a 
Damjanich utcában – a Városgondnokság volt te-
lephelyén helyezte el az új bölcsőde alapkövét Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szabó István, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Szlahó Csa-
ba, Vecsés város polgármestere, Szűcs Ferenc és 
Varga János, a REOGROUP Kft. vezetői és Káldy 
Györgyné bölcsődevezető. 
 Szlahó Csaba polgármester ünnepi beszédé-
ben megemlítette, hogy Vecsés 355,18 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert a Ver-
senyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
keretében (VEKOP-6.1.1-15 ) meghirdetett 56 fé-
rőhelyes, új bölcsőde létesítésére. Március 8-án ír-
ták alá a kivitelező REOGROUP Kft.-vel a szerző-
dést, és a kivitelezőt dicséri, hogy már látni lehet 

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

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

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

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Kulturverein-Vecsés

Vecsési Tájházért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés

A rendezvény ideje 
alatt a Tájház is  
megtekinthető.

ezután kijavították a tetőt és 2018-ban elkészült a 
bővítmény. Jó hír, hogy az iskola szomszédságá-
ban építik majd meg a kézilabda-munkacsarnokot. 
A mostani beruházás 155 millió forintba került, eb-
ből 100 millió forintot az állam finanszírozott, az 

a 763 m2-es épület sarokpontjait. Az új intézmény 
a Semmelweis Bölcsőde tagbölcsődéjeként 4 cso-
portszobával, sószobával, modern, jól felszerelt 
melegítő konyhával és egy közel 1600 m2-es ját-
szóudvarral készülhet el. Az épület földszintes 
beépítésével jól illeszkedik a kertvárosi környe-

Birtokba vehették a diákok a Halmi  
Telepi Általános Iskola új épületszárnyát 

Lerakták az új bölcsőde 
alapkövét Vecsésen

Március 26-án az új bölcsőde alapkövének elhelyezése után a 
résztvevők átsétáltak a Halmy térre, ahol ünnepélyes keretek 
között átadták a Halmi Telepi Általános Iskola új épületrészét.

önkormányzat önrésze 20 millió forint volt,  a tan-
termek bebútorozását  a Monori Tankerület vállal-
ta magára 2,5 millió forint értékben.
 Dr. Szűcs Lajos ünnepi köszöntőjében kiemelte, 
hogy a város a sikeres pályázatoknak köszönhe-
tően az elmúlt 2-3 évben megduplázta a vagyonát. 
Ebben benne vannak a felújított közintézmények 
és az útfejlesztések is. A nemzeti színű szalagot, 
Dr. Szűcs Lajos, Horváthné Nedreu Klára, az is-
kola igazgatója, Szlahó Csaba és Pálfi Erika, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának főosz-
tályvezetője vágta át. Az ezt követő ünnepi mű-
sorban több szavalat hangzott el, valamint az is-
kola kórusa is szerepelt. Kép és szöveg: Polgár Gyula

zethez, területileg kiegyenlíti, és jól kiegészíti a 
már meglévő bölcsődei ellátást.
 Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy a főváros közelsége előnyökkel és 
hátrányokkal is jár. A következő uniós költségve-
tési ciklusban már külön régióként szerepel Pest 
megye és a főváros, de addig is 80 milliárdos ki-
egészítő támogatást ad a kormány a megyének.  
Vecsés az elmúlt egy évben több mint 1 milliárd 
forint támogatásban részesült: útépítésre, iskolák-
ra, bölcsődére, alapszolgáltatási központra, város-
háza felújítására. Véleménye szerint a település jó 
úton halad, megtiszteltetésnek érzi, hogy segíthe-
ti ezeket a sikereket.
 Az ünnepi beszédek után elhelyezték az új böl-
csőde alapkövét. 
 A kivitelezés, a tervek szerint, 2018. október 
végén fejeződik be.  Kép és szöveg: Polgár Gyula

A nemzeti színű szalagot Szlahó Csaba, 
Horváthné Nedreu Klára, Pálfi Erika 
és Dr. Szűcs Lajos vágta át

Az ünnepi műsorban az iskola 
diákjai szerepeltek 

A bölcsőde látványterve

Az alapkő elhelye- 
zésének pillanata 

Az új épületszárny

A tantermeket a Monori 
Tankerület bútorozta be

TÁMOGATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK
Vecsés Város Önkormányzata idén is megrendezi a Lóti-Futi tömeg-
sportnapot. A színvonalas megrendezéshez támogatókat keresnek.

 A verseny időpontja: 2018. május 5. (szombat) 13 óra.
 Helyszín: a Sportpálya és a környező utcák.
 A támogatók névsora megjelenik majd a város honlapján, a Vecsési 
Tájékoztatóban és az újság honlapján. A helyszínen lehetőség lesz pla-
kát, molinó, zászló kihelyezésére, a műsorközlő óránként felolvassa a 

támogatói listát, ami növeli a felajánló ismertségét.  
Csatlakozzon és támogatásával járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez!
 Jelentkezni a Vecsési Polgármesteri Hivatal protokollcsoportjánál 
(7. sz. iroda), vagy telefonon a +36-30/668-69-38; +36-30/668-69-35, 

illetve a protokoll@vecses.hu e-mail címen lehet.
Csurgóné Gyarmati Ildikó és Puplicsné Illés Erzsébet, szervezők

IDÉN MÁJUS 5-ÉN  
RENDEZIK A LÓTI-FUTIT

FELHÍVÁS
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FOLYTATÓDNAK  
AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK

A Nemzetgazdasági Minisztérium által ki-
írt pályázaton 82,4 millió forint támogatást 
nyert Vecsés a Róder Imre és Kereszt utca 
felújítására. A munkálatok már el is kez-
dődtek. Az útfelületek régi burkolatát le-
marták (képünkön), a szegélyek elkészülte 
után kezdődhet a végleges aszfaltburko-
lat felhordása. Fekete József

Tájékoztató a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
1-es számú futópálya  
felújítási munkálatairól

TÜDŐSZŰRÉS

Útfelújítási pályázaton  
nyert Vecsés városa

  Értesítjük Vecsés lakosságát, hogy 2018. ápri-
lis 17-től 2018. május 3-ig, munkanapokon 8-tól 
18 óráig a régi felnőttkönyvtárban tüdőszűrést tar-
tunk (Vecsés, Károly u. 2.)!
 A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, azonban 
ez már nem kötelező, a vizsgálatra való jelentke-
zés önkéntes.
 Munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz, illetve 
40 éves kor alatt a vizsgálat díja 1700 Ft, amely 
az OEP által országosan elrendelt összeg, mely-
nek befizetése a szűrőállomáson kapható postai 
csekken történik. Akinek szüksége van leletre, 
attól egy saját névre megcímzett és felbélyegzett 
válaszborítékot is kérünk, és a vizsgálatot köve-
tően, kb. három héten belül, postai úton elküld-
jük a leletet.
 A tizennégy és tizennyolc év közötti gyerme-
kek szűrése szintén ingyenes, de orvosi beutaló 
(iskolaorvos, gyermekorvos, háziorvos) és szülői 
beleegyezőnyilatkozat szükséges, ami a helyszí-
nen megoldható.
 Az időben felismert betegség jobb eséllyel gyó-
gyítható, vegyen részt a szűrővizsgálaton!
 Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi 
igazolványát, TB-kártyáját, illetve ha van, az elő-
ző évben kapott tüdőszűrő-igazolást!
 Részletes tájékoztatás a vecsesujsag.hu oldalon.

  A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  
1-es számú futópályájának tavaly megkezdett fel-
újítását a BA Zrt. idén folytatja, hogy a biztonsá-
gos légiközlekedést hosszútávon garantálni tud-
ja az utasok számára.
 A 2017-ben elvégzett 900 méteres szakasz fel-
újítása után elkerülhetetlenné vált további 1400 
méteres szakasz felbontása és újrabetonozása is, 
amely a futópálya teljes zárásával jár. Az elhasz-
nálódott betontáblák cseréje mellett idén elvége-
zik az 1-es futópálya vecsési (31L jelű) végéhez 
tartozó műszeres leszállító rendszer (ILS) beren-
dezéseinek cseréjét is, a 2016-ban megkezdett ILS 
korszerűsítési program részeként. Továbbá a pá-
lyazárás során a futópálya fénytechnikai beren-
dezéseinek teljes kábelcseréjét is megvalósítják a 
szakemberek.

  A Pest Megyei Önkormányzat tulajdonában 
lévő belterületi utak szilárd burkolattal törté-
nő kiépítésének és felújításának támogatására a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályá-
zaton 82,4 millió Ft támogatást nyert Vecsés vá-
rosa a Róder Imre és a Kereszt utca felújítására. 
 A PM_ONKORMUT_2016/99 számon elnyert 
támogatással lehetővé válik a települési szolgálta-
tások és a közösségi közlekedési eszközök gyor-
sabb elérhetősége, a településkép javítása, a kom-
fortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti 
közlekedés okozta környezetterhelés. 
 A pályázat keretében a város központi részén 
található Róder Imre utcát és a bele torkolló Ke-
reszt utcát újítják fel. A Róder Imre utca egy 
városrészeket összekötő, áteresztő 
útként is funkcionál, mivel össze-
köti a Telepi (4602 sz. út) utat, ez-
zel együtt a városközponti részeket 
a „kertekaljai” városrésszel. A Ke-
reszt utca pedig a Telepi úttal párhu-
zamosan haladó „szökőút” a 400-as 
számú főút felé. A két utca burko-
lata 15-20 évvel ezelőtt készült, így 
mára megérett a felújításra. Március 
26-án a nyertes kivitelezővel meg-

kötött szerződés alapján napokon belül megin-
dul a munka a két utcában, mely során megvaló-
sul a burkolat cseréje, a csapadékelvezető árkok 
profilozása, kiépítése, forgalomlassító útburko-
lat kialakítása, tájékoztatótáblák és egy forga-
lomsegítő tükör elhelyezése, valamint zöldfelü-
let kialakítása. 
 Az utcák felújításával nem csak a városrészen 
lakók kapnak hosszú távra egy jó minőségű, na-
gyobb teherbírású, kényelmes utat, hanem az 
áthala dó forgalom is gyorsabban éri el a város-
központot, ahol polgármesteri hivatal, a járási 
hivatal és a piac mellett, számos további intéz-
mény és helyi szolgáltató megtalálható. A Róder 
Imre utca Telepi úti végén található a Vecsés és 

Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Szol-
gálat és Központ, ami 
jelentős szociális ügy-
félforgalmat bonyolít, 
így ezzel a beruházás-
sal az intézmény eléré-
se is könnyebbé válik. 
Az utcák felújítása elő-
reláthatólag június vé-
gén fejeződik be. 

Vecsés Városközpont- 
fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 
2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Tel.: +36-29/357-645 
E-mail: palyazat@vvft.hu

További  
információ: 

HÍREK

 Az 1-es számú futópályán a felújítási munká-
latok 2018. március 12-től várhatóan 2018. júni-
us 30-ig tartanak.
 A kivitelezés időtartama alatt az 1-es futópálya 
zárva lesz, így a teljes légiforgalmat a 2-es futópá-
lya szolgálja ki, ennek hatására ideiglenesen meg-
növekszik a forgalom Budapest azon területei felett, 
amelyek a 2-es futópálya tengelyében találhatók. 
Ezeken a területeken főként délkeleties széljárás 
esetén várható az érkező légiforgalom megjelenése.
 Vecsés lakott területeit elsősorban az 1-es fu-
tópálya forgalma érinti, így a felújítás során, a ve-
csési lakott területek felett ideiglenesen megszűnik 
az átrepülő légiforgalom. A felújítási munkálatok 
végeztével azonban ismét visszaáll az eddig meg-
szokott két futópályás működési rend.
 A felújítás fontosabb állomásairól a követ-
kező linken tájékozódhatnak: https://www.
bud.hu/budapest_airport/felelossegvallalas/
kornyezetvedelmi_ felelossegvallalas/zajvedelem/
karbantartasok_utemezese
 A munkálatok idejére a Budapest Airport Zrt. 
a lakosság szíves megértését és türelmét kéri!
 Budapest Airport Zrt. Környezetvédelmi Igaz-
gatóság elérhetőségei: 
Email: kornyezetvedelem@bud.hu • Tel.: +36 80 203 820

A Halmi iskola melletti közkert
 területén épülhet meg 

A KÉZILABDACSARNOK
Testületi ülésről 
jelentjük

ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a beruhá-
zásokról tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, 
hogy a DPMV irányítástechnikai és diszpécser-
központ építését a P&G Maximál-Bau Ingatlan-
forgalmazó és Építő Kft. a meglévő épület bon-
tásával megkezdte. Már a pinceszint és az alapok 
földkitermelése folyik. A kivitelezést maximum 
295 nap alatt kell elvégezni, így várhatóan 2018. 
végére készülhet el az épület. A Damjanich ut-
cai új bölcsőde kivitelezésre vonatkozó vállalko-
zói szerződést 2018. március 8-án írták alá. Az 
alapkövet március 26-án rakták le. Az alapozási 
munkák elkezdődtek. A Róder Imre utca és a Ke-
reszt utca felújítási munkáira a szerződést már-
cius 26-án írták. Az utakon az aszfalt marását 
a vállalkozó elvégezte, jelenleg a DPMV mun-
katársai a bekötő-vízvezeték cseréjét végzik. A 
két utcát 2018. június végére kell átadni. A Ve-
csési Mentőállomás és Alapellátási Központ ki-
vitelezésénél a Dózsa György út 50. szám alatti 
ingatlanon végeztek a tereprendezéssel, a köz-
beszerzési eljárásra 6 cég adta be az előzetes je-
lentkezését. A kivitelezésre az ajánlatokat 2018. 
április 06-ig lehetett benyújtani.
 A polgármester elmondta még, hogy a márciu-
si kulturális rendezvényeket most is nagy sikerrel 
szervezték a rendezők. Ilyen volt a március 3-án 
megrendezett XIV. Vecsés Városi Borverseny, a 
március 14-én az Orbán Balázs Erdélyi Kör és 
a Megmaradunk 3000 Alapítvány által szerve-
zett megemlékezés és a vecsési vasútállomáson, 

a Petőfi téri iskola udvarán megrendezett márci-
us 15-i nemzeti ünnep.
 Március 8-án nagy érdeklődés mellett tartot-
ták meg 35 helyi vállalkozó részvételével a kon-
zultációs testületi ülést.
 Budapesten 2018. március 20–22. között ren-
dezték meg a XVIII. kerülettel társszervezésben 
a SULPíTER projekt partnertalálkozót. Ezen az 
eddig elvégzett feladatok értékelését és össze-
foglalását egyeztették a partnerek. A követke-
ző partnertalálkozóra 2018. október végén lesz 
Stuttgartban.

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítot- 
ták a Halmy József teret és környezetét
Ez azért vált szükségessé, mert itt építik meg 
a kormány által támogatott kézilabda-munka-
csarnokot. Eredetileg a kézilabda csarnokot a 
Halmi iskola melletti műfüves sportpálya he-
lyére építették volna. Sajnálatos módon azon-
ban a kormány által finanszírozott program csak 
az NSK által megterveztetett és megépíttetett 
mintatervek szerinti sportcsarnokok megépíté-
sét teszi lehetővé, ami az utolsó, 2018. január 
31-én megtartott egyeztetésen derült ki. Ezért 
szükségessé válik a Halmy József tér közkert 
részének igénybevétele. Szerencsére a közker-
tet a mellette lévő településközponti területen 
nagyrészt pótolni lehet, így a kézilabda csar-
nok építéséhez az állami támogatást igénybe 
lehet venni. 

Tárgyi eszközök beszerzéséhez 
nyert pályázatot a Vecsés FC
Az MLSZ által kiírt sportfejlesztési progra-
mon belüli tárgyi eszközök beszerzésére nyert 
támogatást a VFC. A 6 millió forintos TAO-
pályázathoz 1,9 millió forint önrészt kell biz-
tosítani, amit az önkormányzat vállalt át. A pá-
lyázati pénzből labdafogóhálókat cserélnek ki, 
vásárolnak 2 db kaput hálóval és pályakarban-
tartó-gépeket szereznek be.

Sikeres évet zárt a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ
A 2017-es év beszámolóját Kis Tóth János intéz-
ményvezető készített el. A részletes beszámoló 
adatai szerint a Mesefesztivál és a Játszóház lá-
togatottsági adatait is belekalkulálva, 2017-ben 
a Bálint Ágnes Kulturális Központ átlépte a 10 
ezres látogatói számot. 2017-ben több száz ren-
dezvényt bonyolítottak le, 100  318 fő látogatta a 
központot. Színházi előadásaik mellett – neves 
előadók részvételével – folytatták klubkoncert-
so ro zatunkat. Önálló csoportjainak próbahelyi-
séget, illetve klubhelyiséget biztosítottak, illetve 
lehetőséget teremtettek a színvonalas bemutatko-
zásra is, így felléphetett a BÁKK-ban a Concer-
to Harmonia Énekkar, a Balla Péter Népdalkör, 
a Kisspista Színház, a Rosmarein Táncegyüttes, 
a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccso-
port, a Lumpen Klumpen, a Labdarózsa Népdal-
kör, illetve a Vecsési Hagyományőrző Zenekar. 
Nagy hangsúlyt fektettek tavaly az online kö-
zösségi jelenlétre, melynek eredményeként kö-
zel ezer követővel bővült a BÁKK facebook-
oldala. Az internetes jelenlét fokozása abból a 
szempontból is alátámasztást nyert, hogy a je-
gyek megvásárlása is már 50  %-ban az inter-
neten történik.

Elfogadták a gazdasági  
bizottság 2017. évi beszámolóját
A gazdasági bizottság elnökéneke, Alattyáni Ist-
vánnak a beszámolójából többek között kiderült, 
hogy Vecsés Város Önkormányzatának vagyo-
na az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, 
2017-ben az ingatlanvagyon értéke összesen 810 
millió 305 ezer forinttal nőtt az előző évhez ké-
pest. A kiadásoknál a bizottság elsősorban azo-
kat az előterjesztéseket támogatta, amelyekkel 
lehetővé vált az intézmények racionális, költség-
takarékos működése.
 A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszá-
molót. Kép és szöveg: Polgár Gyula

Az március 28-án megtartott testületi ülésen a képviselők összesen 23 napirendi pontot tárgyaltak. Töb-
bek között meghallgatták a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrsének beszámolóját, kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánították a Halmy József teret és környezetét, meghatározták a 2018/2019-es 
nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodák beiratkozási időpontját, javaslatot tettek új bizott-
sági tag megválasztására a lemondott Sahin-Tóth Zoltán külsős bizottsági tag helyére, hozzájárultak a 
Megmaradunk 300 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány költségeihez, amit az V. Vecsési Kerek a 
káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója rendezvényhez kértek, megkapja az ön- 
részt a VFC az elnyert pályázatához, elfogadták a Gazdasági Bizottság 2017. évi beszámolóját. Zárt ülé- 
sen javaslatot tettek közbeszerzési eljárás megindításáról a Gyáli-patak melletti futópálya kivitelezésére.
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Várjuk óvodás és iskolai csoportok jelent-
kezését könyvtárismereti órákra. A foglal-
kozásokon különböző tematikus foglal-
kozások közül lehet választani, melyeken 
keresztül a gyerekek játszva ismerhetik 
meg a könyvtárat. 
 Bővebb információ és időpont-egyez-
tetés: Balogh Barbara: 06-70/631-5222
info@bbarbara.hu

KÖNYVTÁRI ÓRÁK

Massza Magdolna a Grassalkovich Iskola 
pedagógusa, igazgatóhelyettese a német 
nyelvoktatásban, a nemzetiségi hagyomány-
ápolásban hosszú éveken át végzett kivá-
ló munkájáért Katherina Kreisz Preis német 
nemzetiségi díjban részesült, melyet 2018. 
március 28-án, Pilisvörösváron vehetett át 
ünnepélyes keretek között. 

Mi az ügyfélkapu?
Az ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, 
amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó sze-
mélyazonossága hiteles igazolása mellett bizton-
ságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus 
közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus 
közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szerve-
zetekkel.
 Ügyfélkapu-regisztrációt az ország bárme-
lyik kormányablakában, okmányirodájában le-
het kezdeményezni a Vecsési Járási Hivatalban, 
emellett a maglódi és üllői kirendeltségen, to-
vábbá az ecseri ügysegédnél is. Az ügyfélkapu 
a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon 
az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhe- 
tő el.

Az ügyfélkapu használatához önnek személyes 
ügyfélkapus azonosítóra van szüksége, melynek 
létrehozása a következő lépésekből áll:
 1.  Regisztrációt kell kezdeményeznie.
 2.  Igazolnia kell személyazonosságát (hitele-

sítés).
 3.  Az első belépés alkalmával egyszer hasz-

nálatos kódjával aktiválnia kell regisztráci-
óját.

 Az ügyfélkapun belépve személyes ügyfélka-
pu felületére jut. Ide érkeznek a hivataloktól ka-
pott dokumentumai, értesítései és itt adhatja fel 
ön is dokumentumait.

 Milyen szolgáltatásokat 
használhat ügyfélkapuval?

•    adó – és járulékbevallás
•    internetes okmányiroda (okmányirodai szolgálta-

tások, hatósági ügyek elektronikus előkészítése)
•    adatszolgáltatás letiltása
•    e-felvételi
•    NEAK (korábban OEP) szolgáltatások: TAJ-

alapú elektronikus szolgáltatása, TAJ-szám ér-
vényességének ellenőrzése, biztosítotti jogvi-
szony lekérdezés

Tájékoztató  
az ügyfélkapuról
Pest Megyei Kormányhivatal – Vecsési Járási Hivatala

•     E-papír formájában beadványokat nyújthat be. 
A rendelkezési nyilvántartásnak megfelelő be-
állításával tud arról gondoskodni, hogy hatósá-
gom válaszát is elektronikusan kapja meg a tár-
helyére a jövőben.

Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor 
azt járásunkban az alábbi helyszíneken és ügy-
félfogadási időben igényelheti:

 Összességében az ügyfélkapu egy igen haté-
kony, kényelmes és gyors módja az ügyintézés-
nek, az ügyfelek rendelkezésére álló lehetőségek 
köre pedig folyamatosan bővül!
 További kérdésével illetve bővebb informá-
ciókért kérjük forduljon bizalommal a 1818-as 
számon a Kormányzati Ügyfélvonal munkatár-
saihoz!

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
(2220 Vecsés, Fő út 246–248.)
Hétfő 07.00–17.00, Kedd 08.00–18.00 
Szerda 08.00–20.00, 
Csütörtök 08.00–18.00 
Péntek 08.00–16.00

OKMÁNYIRODA 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)
Hétfő 12.00–16.00, Szerda 08.00–18.00 
Csütörtök 08.00–12.00

MAGLÓDI KIRENDELTSÉG 
(2234 Maglód, Fő u. 12.)
Szerda 08.00–17.30, Péntek 08.00–12.00

ÜLLŐI KIRENDELTSÉG 
(2225 Üllő, Templom tér 3.)
Hétfő 13.00–17.30, Szerda 08.00–15.30

ECSERI ÜGYSEGÉD 
(2233 Ecser, Széchenyi u. 1.)
Hétfő 08.00–12.30

  A Központi Statisztikai Hivatal Vecsésen – a 
KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló – lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint. 
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi 
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései:

 1539   Munkaerő-felmérés és kiegészítő  
felvételei

 1942   A lakosság utazási szokásai
 2153   Háztartási költségvetési és élet- 

körülmény adatfelvétel, naplóvezetés
 2154   Háztartási Költségvetési és Életkörül-

mény Adatfelvétel, éves kikérdezés
 1755   Népszámlálás próbafelvétel

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások címét matematikai-statiszti-
kai módszertani alapokon véletlenszerűen válasz-
tottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvéte-
lekből származó eredmények nélkülözhetetlenek 
a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például 
a munkaerő-felmérés információin alapuló foglal-
koztatottság és munkanélküliség nemzetközi stan-
dardoknak megfelelő mérésében. Az adatfelvételek 
statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag 
összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az 
egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások 
számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés so-
rán a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vénynek megfelelően járunk el. 
 A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 14 óra 
között a +36-80/200-766 telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail címen adunk további fel-
világosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Tájékoztatás a 
KSH lakossági 
adatgyűjtéséről

Energetikai pályázati  
lehetőség KKV-k részére

  Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a 
GINOP-4.1.2-18 kód alatt pályázati lehetőség 
került kiírásra mikro-, kis és középvállalkozások 
részére megújuló energia használatával megvaló-
suló épületenergetikai fejlesztések támogatására, 
kombinált hiteltermékkel. 
 A támogatás célja: épületek energiatakarékossá-
gának és energiahatékonyságának megújuló ener-
giaforrások felhasználásával történő javítására irá-
nyuló beruházások megvalósításához vissza nem 
térítendő támogatás és kölcsön formájában törté-
nő hozzájárulás. Egyszerre szolgálja a környezet-
tudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a 
környezetterhelés és a felhasznált primer energia 
mennyiségének csökkentését, illetve a vállalko-
zások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhí-
tését.

Kedvezményezettek köre:  mikro-, kis-, és kö-
zépvállalkozások

A támogatás formája:  vissza nem terítendő  
támogatás 

Támogatás mértéke: 50%
Támogatási összege (Ft):  minimum 1 500 000, 

maximum 100 000 000

  Vecsésen már szép hagyománya van annak, 
hogy 2003 óta Motoros Mikulások, 2010 óta pe-
dig motoros nyuszik vonulnak végig egy tervezett 
útvonalon a városban. Idén húsvét előtt március 
30-án, vagyis nagypénteken indult el a motoros 
felvonulás a gyerekek nagy örömére. 
 A kidekorált motorokkal délután fél kettőkor 
gyülekeztek a Halmi téren a motorosok. Veterán 
motoroktól a vagyont érő gépcsodákig szinte min-
den kategória képviseltette magát. Oláh László fő-
szervező fél kettőkor indította el a több mint 80 
motorosból álló menetet. Először egy nagy kört 
tettek meg Vecsésen, majd átmotoroztak Gyálra. 
Rendőrök és polgárőrök biztosították a menetet. 
Nagy szükség volt a segítségükre, mert Vecsés-

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt szü-
lőket, hogy városunkban az önkormányzati fenntartá-
sú óvodákba a 2018/2019. nevelési évre történő beirat-
kozás időpontja:

2018. május 7. és 8. (hétfő-kedd) 8–18 óráig

Beiratkozáskor a következő iratokat vigyék magukkal:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt (személyi iga-
zolvány nem szükséges, csak a lakcímkártya)

•  a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson vesz részt. Amennyiben a szülő óvodakö-
teles gyermekét a közleményben meghatározott idő-
pontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvé-
telről az óvoda vezetője dönt. A kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 
72.§ (1) bekezdésének b) pontja). 
 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 
szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvo-
dák adnak felvilágosítást, továbbá megtekinthetők a 
www.vecses.hu honlapon.
 A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési 
Mosolyország Óvoda az alapító okirata szerint német 
nemzetiségi nevelést folytat.
 Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meg-
hozott döntéséről legkésőbb 2018. június 7-ig értesíti a 
szülőt. A szülő a közléstől számított 15 napon belül el-
járást indíthat a döntés ellen. A fenntartó képviseleté-
ben a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai felvé-
tellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
ÓVODÁK ELÉRHETŐSÉGEI:

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda  
2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 
http://www.falusiovi.hu

Vecsési Mosolyország Óvoda 
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15., tel.: 06-29/350-554 
http://www.mosolyorszagovi.hu

Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy F. u. 31., tel.: 06-29/350-147 
http://www.balintagnesovoda.hu

Vecsési Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1., tel.: 06-29/350-514 
http://www.tunderkertovoda.hu

 Vecsés Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY AZ  
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL 

HÍREK

Beadás kezdete: 2018. 03. 14.
Benyújtási határidő: 2018. 06. 28.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: 
online benyújtás, elektronikus 
kitöltő programon keresztül. 

Ha további információkra van szüksége, fordul-
jon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgá-
lathoz a 06-1/896-0000-ás telefonszámon, ahol 
hétfőtől csütörtökig 8.30 órától 16 óráig, pénte-
ken 8.30 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, 
kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos 
közleményeket a www.szechenyi2020.hu olda-
lon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elekt-
ronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala,

mint a Nemzeti Energetikusi Hálózat Irodája

 Gratulálunk 
a szép elis-
meréshez és 
további sike-
res munkát kí-
vánunk!

Német 
Munkaközösség

Kertekalján sorompót kaptak, ami ketté szakítot-
ta a motorososzlopot, így a menetet újra fel kel-
lett állítani. Nagy robajjal, de lassan mentek, nem 
hagytak el senkit, így lehetőségük volt nyuszito-
jásokat dobálni az út szélén integető gyerekek-
nek. A vecsési motorosokhoz már Vecsés hatá-
rában csatlakoztak a gyáli motorosok. 
 Gyálon egy nagy pihenőt tartottak, ahol sza-
badprogram is várta az érdeklődőket. Oláh Lász-
ló elmondta, hogy a motoros felvonulás a húsvéti 
örömszerzés mellett felhívja a figyelmet a bizton-
ságos motorozásra és a KRESZ-szabályok be-
tartásának fontosságára is.  A főszervező külön 
megköszönte a rendőrség és a Vecsés Települési 
Polgárőr Egyesület segítségét.  P.Gy.

9. Húsvéti  
motoros felvonulás 

NÉMET NEMZETISÉGI KITÜNTETÉS
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Sorscsapás

Szénási Sándor István 
Szerelmes álom

Benke Mária   
Édesanyám

Sallay Gyula – 1945

Kelemen Bata Mária
Kudarc-siker

Az embert, ha baleset éri,
nem tehet mást, csak Istent kéri.
Éppen ez esett meg velem,
életem így lett gyötrelem.

Nem érezném lesújtva magam,
ha nem fiam lenne a szenvedő alany.
A gépesítés sok kényelmet hoz,
de felelőtlenül fájdalmat okoz.

Így járt fiam egy pillanat alatt,
elütötte hajnalban egy fura alak.
Jött a kórház, ápolás, kezelés.
Itthon aggodalom, idegeskedés.

Sokáig nem tudtuk, mi történhet vele.
Bármi lehetett volna a kimenetele.
Teremtőnk végre meghallgatta imám.
Gyógyulni kezdett kettő hónap után.

Zöld mezők ölén ringatják
kicsinyeiket a kukoricák,
hajnali ködök pólyázzák
őket, lágy szellővel takargatják.

Mosolyogva kel föl a Nap
végtelent ásító horizonton,
kacéran sóhajt az álmom,
és elszökik tőlem, nem találom.

Fönn akadt angyali fátyla
a rád gondolás sűrű ágain,
fülembe cseng kacagása
még, ahogy elnyeli fénylabirint.

Mosolya lelkemre égett,
mindenütt őt keresem,
dobogó kövek kísérnek
utamon, és újszülött szerelem.

Éppen száz éve, hogy születtél,
tizenöt éve már, hogy elmentél.
Hiányzol, pedig mindig velem vagy
hiányod, mégis igen nagy…
Kereslek a felhőben, a szélben
nyári napsütésben,
téli hóesésben, egy képben…
Kereslek, mert szeretlek…
Múlik az idő nagyon, rohan
elszállnak az évek felettem
nézem a kék eget, s faggatom
hová lett az ifjúság, – feledtem?
Emlékszem mennyit beszélgettünk,
csoda volt, mily’ jókat nevettünk…
hallom hangod, érzem illatod,
fogom ráncos kezed, s
Te kezemet simogatod…
Jó volna örökké élni,
akit szeretünk hozzájuk visszatérni.
Jó volna, ha most is beszélgetnénk
gondot, bút, rosszat, mindent felednénk…
Imádkozom a lelki üdvödért.
Együtt pihentek, imám szól Apámért.
Árnyas fák alatt, az öröklétben
most is hallak fényben, sötétségben…
Mintha csak kicsit elutaznál
várlak, hazajössz – talán
Örökké szeretlek Édesanyám!

Vecsés, 2014. január 22.

Sebhelyes arcát
a jövő még takarta,
mikor anyám vajúdva
kiáltott a Napba.

Voltak görcsök,
éles hasítások,
midőn gyermeke
az élet kapujában állott.

Ő volt, ki a teremtés
fájdalmát ölelve
megszülte gyermekét
jóra, gyötrelemre.

E féltésre fűzött fájdalom
egy jövendő szóra várt,
amely majd egyszer
azt mondja: Anyám.

Igen, várt erre a szóra,
és egy csöpp kézre,
mely nyakát ölelve
nevet a szemébe.

Remélve, hogy az élet
teret enged a jobb nemzedéknek,
azt megteremtve,
hogy gyermeke gyermekét ölelje.

Ha omló falként dől rám a kudarc,
felveszem a kesztyűt: jöhet a harc.
Kegyetlen csatában mosoly a sarc.
Minden fájdalmat elmesél az arc.

Eltaszít a sors, sikert, örömet,
boldogság nem járja át szívemet. 
Lőporos levegőtől fuldoklom. 
Így ez az élet nem vonz, bevallom. 

Mint gyorsvonat zakatol pulzusom.
Ágyamon fekszem, mégis utazom. 
Egyre gyorsabban előre rohan. 
Szívem rabul ejti a gyors roham. 

A kudarcot elviselni nehéz. 
De mikor színre lép a józan ész,
csatazajából elég úgy érzem,
csitul a dobszó, újra lélegzem. 

Taszítom magamtól a kudarcom.
A sikert ismét magamhoz vonzom. 
Eljön a reményteli állomás. 
Akkor véget ér a vad rohanás. 

Bús lelkemben ragyog a napfénye. 
Újra éljek: ez szívem reménye! 
Az alagút vége, lelkem előtt,
épül az új fal, mi nem rég bedőlt! 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István Somogyi Ági 

festménye

  Jack a húszéves házassági évfor-
dulójukon egy gyémánt nyakékkel 
lepi meg feleségét – és egy bérgyil-
kossal… Maggie ugyan régóta sejti, 
hogy férje összeszűri a levet titkár-
nőjével, de nem gondolta, hogy ide-
jutnak. Ám a dolgok nem mennek 
olyan gyorsan, mert a bérgyilkos a 
férj jelét várja, egy telefoncsenge-
tést… Addig is beszélgetni kezd az 
izgatóan vonzó nővel…
 A világhírű Chazz Palminteri 
színész magának írta Tony szere-
pét, és nagy sikerrel el is játszotta a 
kaliforniai The Court Theatre-ban 
1991-ben. Nem sokkal ezután filmet 
is forgattak belőle, ahol Palminteri 
partnerei Cher és Ryan O'Neal vol-
tak, és a berlini filmfesztiválra is 
meghívták. Mint a kritikák írják, 
amolyan „tarantinós” hangulat, de 
nem folyik annyi vér… Most a Fó-
rum Színház ismét bemutatja a szín-

  Létezik egy föld, ahol még tör-
ténnek csodák, ahol még vidáman 
járnak-kelnek a mesehősök, ahol az 
Üveghegyek lábát az Óperenciás-
tenger nyalogatja és a kis kurtafarkú 
malac még szerencsét hoz a rászoru-

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT 
MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓJA

Időpont: 2018. május 16.  19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

A Fórum Színház bemutatja:  
A HŰTLENSÉG ÁRA – krimi vígjáték

darabot az Urániában, melyet a fiatal 
Csukás-fivérek fordítottak le. Cher 
szerepében Pikali Gerda látható, a 
férj Németh Kristóf, és a szeretni-
való bérgyilkost Nagy Sándor ala-
kítja a Bagó Bertalan rendezte elő-
adásban.
Margaret: Pikali Gerda
Tony: Nagy Sándor
Jack: Németh Kristóf
Díszlet: Bátonyi György
Jelmez: Kovács Yvette alida
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Ügyelő: Paku Éva
Rendező: Bagó Bertalan
Producerek: Németh Kristóf, a Fó-
rum Színház igazgatója és Kovács 
Balázs.
 A színdarabot Magyarországon 
a Theatrum Mundi Színházi és Iro-
dalmi Ügynökség képviseli.
 Az előadást, nyelvezete miatt, 16 
éven felüliek számára ajánljuk.

lóknak. Ez a föld Meseország szélén 
terül el, és BÁKK földjének hívják. 
Itt, BÁKK földjén él a BÁKK Manó. 
Itt éldegél egy nagy öreg odvas fa 
belsejében, és arra vigyáz, hogy az 
emberek mindig ismerjék és szeres-

sék Meseország lakóit. Sajnos, szür-
ke fellegek gyülekeznek Meseország 
felett, mert az emberek kezdik elfe-
lejteni a meséket és a mesehősöket. 
BÁKK Manó szomorúan törte a fe-
jét, hogy mi tévő legyen?  Meghány-
ta-vetette Piroskával, Hófehérkével, 
a Két bors ökröcskével, Jancsival és 
Juliskával, hogy mit is lehetne tenni? 
Miközben tanakodtak, egyre tovább 
terjedt a szürkeség. Az önzés, a szere-
tetlenség, az elhidegülés szelei borzol-
ták a hajukat, és ekkor ez a borzasz-
tó szél egy színes papírlapot sodort 
feléjük. Szép csendesen letette mel-
léjük a puha gyepre, és csodálkozva 
nézték, mi van ráírva, mert a papí-
ron az volt, hogy Vecsésen, BÁKK 
föld és a Meseország védőbástyáján 
újból Mesefesztivál lesz. Összenéztek, 
és egyszerre jutott eszükbe, hogy a 
sok kis apró szeretetteljes gyermek-
szív még megmentheti a világukat, 
hogy a felnőttek újból a mesék felé 
forduljanak. Szó szót követett, és el is 

határozták, megbízzák a BÁKK Ma-
nót, hogy jöjjön el a Mesefesztiválra, 
és vezesse vissza Őket a meséken és 
a játékokon keresztül a Csodák Biro-
dalmába. BÁKK Manó azonmód be-
szélt a Hétfejű sárkánnyal, aki az ösz-
szes mesehőst értesítette, hogy május 
végén, a Mesefesztiválon újból talál-
kozhatnak a gyerekekkel, hogy meg-
mentsék a törékeny Meseországot. 
 BÁKK Manó vállára kanyarítot-
ta a tarisznyáját a hamuban sült po-
gácsájával, és elindult a Mesefeszti-
válra. Hosszú kalandos út vár még rá, 
mire ideér, amit folyamatosan elme-
sélünk Nektek. Kövessétek a BÁKK 
Manó kalandjait a facebookon.
 A BÁKK Manó tudni szeretné, 
hogy számíthat-e rátok, ezért kérjé-
tek meg szüleiteket és regisztráljatok 
a „Mesepárti tagsággal”  ingyenesen 
a mesefesztiválra, a www.kulturba.
hu oldalon, ahol a gyerekprogramo-
kon túl több különleges kalandban 
is részetek lehet a BÁKK Manóval.

Írta: Chazz Palminteri
Fordította: Csukás Márton és Csukás Barnabás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programok jegyeinek 
árusításáról weboldalunkon és a facebookon (facebook.com/kulturba) 
értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek online a www.kulturba.hu olda-
lon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.  

Időpont: 2018. május 26–27. • A Program ingyenesen látogatható!

I6. BÁLINT ÁGNES 
MESEFESZTIVÁL – VECSÉS

MEGHÍVÓ
A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör szeretettel vár minden  

érdeklődőt 2018. május 18-án, pénteken 18 órára a Róder Imre  
Városi Könyvtárba, az írónő születésnapi emlékműsorára
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Locsolkodás  
és tojásfutás  
a Tájháznál

Gyűjtés indult a Szent  
Kereszt templom felújításáért

  A nagy tavaszi ünnephez, a hús-
véthoz több szokás, tradíció kapcso-
lódik országszerte. Nálunk is így van 
ez. A locsolkodás, a víz és a tojás, a 
megtisztulás, az újjászületés jelké-
pei. Sajnos, mindenütt egyre inkább 

   Vecsési családok és cégek nagy-
lelkűségének köszönhetően a felújí-
tásra 2018. április 5-ig 2 283 389 fo-
rint gyűlt össze.
 „Falusi” családok 2017 őszén kez-
deményezték, hogy próbáljunk ten-
ni valamit templomunk állapotának 
megóvásáért, belső felújításáért. Tel-
jes festés több mint 30 éve volt.
 A Fehér János Alapítvány vállalta 
magára a jótékonysági gyűjtés koor-
dinálását. Terveink között szerepel 
az elektromos hálózat korszerűsí-
tése, a templom és a bútorzat festé-
se, valamint ha anyagi lehetősége-
ink engedik, a padlózat megújítása.

NEMZETISÉG

A vacsora szarvas pörkölt volt  
tarhonyával és vecsési savanyúsággal 

Hagyományosan hideg kútvízzel locsoltak a fiúk

A tojásfutás napjainkban  
az ifjabb generáció játéka

Vecsés Város Bora elismerést Erdei János, 
Cabernet Sauvignon (vörös) bora kapta

E zért a Grassalkovich Antal 
Általános Iskola aulájában 
nagyon visszafogott volt a 

hangulat. A borversenyt a Vecsé-
si Borbarátok Egyesületének titkára, 
Várszegi György nyitott meg. A szabá-
lyok az előző évekhez képest alig változtak. 
A borversenyre bárki nevezhetett fajtánként négy 
üveg, olyan saját készítésű 2017-es évjáratú borral, 
amelyből legalább 50 liter mennyiséggel rendelke-
zett. Óborok esetében 2016-os vagy azt megelőző 
évjáratú fehér- és vörösborokkal lehetett nevezni. 
 Az idén 58-féle mintával versenyeztek a borá-
szok. A hattagú zsűri két ütemben bírálta a boro-
kat.  A verseny első felében a borbírák egyik fele 
csak fehérbort (19), míg a másik fele csak a rozébort 
(14) értékelte. A szünet után a vörösborokat (13), a 
fehéróborokat (3) és a vörösóborokat (9) minden-
ki bírálta. A közönség ugyanígy pontozott, vagy-
is egyik fele fehér bort, a másik fele rozét, a szü-
net után pedig a vörösborokat – a fehéróborokat és 
a vörösóborokat mindenki kóstolhatta. A bírálóbi-
zottság elnöke most is Czeglédi György, a Monor 
Környéki Strázsa Borrend Nagytanács tagja, ce-
remóniamester, borbíró volt. Idén a zsűribe meg-
hívták Kunné Czibere Máriát, a PTE Szőlészeti 
Borászati Kutató Intézet nyugalmazott mérnökét, 
borbírót; Kun Sándort, szőlész-borászt, borbírót; 
Megyeri Szabolcsot, szőlész-borászt, 
borbírót; Répás Lászlót, szőlész-bo-
rászt, borbírót és Bodó Csabát, sző-
lész-borászt, borbírót.
 A borbírálatok értékelése közben 
elkészült a vacsora – egy nagyon fi-
nom szarvaspörkölt tarhonyával és 
vecsési savanyúsággal –, amit Petz 
Márton és Abonyi Antal készített.  

A vacsora elfogyasztása után 
mindenki kíváncsian várta az 
eredményhirdetést. Bronzérmet 

a közepes minősítést elért borok 
kaptak, az ezüstéremhez jó minősí-

tés volt szükséges, míg az aranyérem-
hez kiváló minősítés tartozott. 

A vecsési borverseny 2017-es évjáratú 
boraiból első helyezést ért el:
 Fehérborok:  Várbori (Várszegi Csaba  

és Tábori Ferenc),  
Vecsés, olaszrizling

 Rozéborok:  Várbori (Várszegi Csaba  
és Tábori Ferenc),Vecsés,  
Cabernet Sauvignon rozé

 Vörösborok:  Horváth Béla, Alsónémedi, 
Koma Cuvee (Merlot  
és Cabernet Sauvignon) 

Az óborok első helyezettjei:
 Fehéróborok:  nem adtak ki első helyet
 Vörösóborok:  Petz Családi Pincészet  

2016-os Cabernet Franc 
ifj.Fazekas József (ezüsté 
mes) 2015-ös évjáratú Caber-
net Sauvignon és Cabernet 
Franc Cuvee

Szomorú hírrel kezdődött a március 3-ra meghirdetett XIV. 
Vecsési Városi Borverseny. A programot megnyitó Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület zenekarának karnagya, Szabó 
Imre elcsukló hangon jelentette be, hogy Brunner József, a 

VHZ Musikverein Wetschesch elnökhelyettese, a Brunner 
Zenekar vezetője tragikus hirtelenséggel elhunyt.

BORVERSENY
XIV. Vecsési Városi 

Közönségdíjas borok:
 Fehérbor:  Kaposi-Kovács Enikő  

Chardonnay
 Rozébor:  Várbori (Várszegi Csaba  

és Tábori Ferenc),Vecsés,  
Cabernet Kékfrankos Cuvee 

 Vörösbor:  Horváth Béla, Alsónémedi, 
Koma Cuvee

 Fehéróbor:  ifj. Fazekas József, Irsai Olivér – 
Olaszrizling Cuvee (2016)

Érdekesség, hogy a vörösbor-kategóriában a kö-
zönség véleménye megegyezett a borbírók vé-
leményével (Horváth Béla, Alsónémedi, Koma 
Cuvee). Idén is kiadták a Vecsés Város Bora elis-
merést. Ezt Erdei János Cabernet Sauvignon (vö-
rös) bora kapta, aki a legtöbb pontot gyűjtötte ösz-
sze. A vecsési borversenyt Petz Márton, a Vecsési 
Borbarátok Egyesületének elnöke szervezte. 

Kép és szöveg: Polgár Gyula

A közönség is szavazott
Munkában 
a borbírák 

Petz Márton, ifj. Fazekas József, Erdei János, Várszegi  
Csaba, Kaposi-Kovács Enikő, Horváth Béla (Alsónémedi)

58-féle mintával 
neveztek 

a borászok

Várbori, vagyis Várszegi Csaba 
és Tábori Ferenc három aranyérmet 

kapott

VÁROS ÉLETÉBŐL

visszaszorul 
a locsolko-
dás szokásá-
nak gyakorlása. 
A Vecsési Fiata-
lok Sváb Baráti Köre 
fontosnak tartja a hagyo-
mányápolást, és ezért a fiúk trak-
torral, vízzel fölszerelkezve idén elő-
ször körbejárták az ismerős lányokat 
meglocsolni. Az esemény záróak-
kordjaként a Tájháznál az érdeklő-
dőknek tartottak bemutatót a hagyo-
mányos locsolkodásról. A Tájház az 
elmúlt időszakot tekintve egyre több 
hagyományőrző rendezvénynek a 
helyszíne Ahogy fejlődtek a Tájház 
tárgyi adottságai, úgy kerültek be 
érdekesebbnél érdekesebb rendez-
vények a programok közé: Tájház 
születésnapja, sváb disznóvágás, ara-
tóbál és felvonulás, tojásfutás, a Ká-
posztafeszthez kapcsolódó progra-
mok és most a locsolkodás.

 Decemberben elindult az ado-
mánygyűjtés, melyben több család 
tevékenyen vett részt. Ezúton is kö-
szönöm nekik, hogy saját munkájuk, 
családjuk mellett felvállalták ezt a 
közösségért végzett feladatot.
 Az adományok fogadására az ala-
pítvány egy elkülönített alszámlát 
nyitott, ahová átutalással is be le-
het fizetni az adományokat. 
 A számla neve: Fehér János 
Közh.  Alapítvány „Gyűjtő”
 Számlaszám: 11742283-23214778
Amennyiben szeretnék készpénzben 
befizetni adományaikat, erre is van 
lehetőség. Kérjük, keressék telefo-

non Frühwirthné Halász Melindát 
06-30/649-45-39 vagy Frühwirth 
Mihályt 06-30/955-75-85.
 Hálásan köszönjük mindenkinek, 
aki anyagilag támogatta e nemes célt! 
A továbbiakban is várjuk az adomá-
nyaikat! Ne hagyjuk veszni azt az 
örökséget, amelyet szüleink, nagy-
szüleink egy nehéz időszakban épí-
tettek fel!
 Szívesen vesszük azok jelentke-
zését, akik az adománygyűjtésben 
segíteni tudnak bennünket!
 Adójuk 1 %-ának felajánlásával is 
támogathatják a templom renoválását. 
Amennyiben a Kult urvereinnak utal-
ják át, az egyesület a templom javára 
fogja továbbítani az 1%-os felajánlá-
sokból befolyt összeget. Kulturverein 
adószáma: 18663530-1-13
 Szeretnénk nyilvánosságra hoz-
ni azon támogatóink személyét, akik 
hozzájárultak nevük közléséhez.  
Brunner Ferenc  
és Brunner Ferencné  
Brunner Szilvia   
Csendesi Márton és Mártonné  
Dabasi Szilvi és Jani   

 A tojásfutás 
régi-régi húsvéti 

szokás, amit anno 
a kocsmárosok szer-

veztek. Még az 1970-es 
években a „Kóbi” kocsmá-

nál láthattuk a felnőttekből álló ver-
sengő csapatokat. A nézőket a mó-
kamester szórakoztatta, miközben a 
maskarába öltözött férfiak verseng-
tek. Sajnos az idő elszállt efölött, és 
egyre inkább a gyerekek korosztá-
lya vesz részt a tojásfutásban. Ne-
künk, akik rendszeresen nézőként 
jelen voltunk és vagyunk, látható 
volt, hogy a helyszín minden évben 
változott. Azonban ebben az évben 
úgy látszik, hogy a tojásfutáshoz 
egy nagyszerű helyszínt találtak a 
szervezők – a Tájház udvarát! Igen, 
itt minden adott, hogy a versenyzők 
és a nézők is jól érezzék magukat. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

a fiatalokkal összefogva tartalmas 
húsvét hétfői délutánt szervezett, 
hiszen a gyerekek húsvéti színező-
ket és tojásfestéshez eszközöket ta-
láltak, így a várakozás idejét tevé-
kenyen tölthették. A baromfi ólban 
egy pulykapár életét szemlélhették 
meg az érdeklődők, ami nagyszerű, 
mert a városias élet miatt már egy-
re kevesebb helyen látható barom-
fiudvar. A publikumot a Brunner 
Zenekar szórakoztatta a programok 
közben, akinek kedve volt, táncra is 
perdülhetett! Öröm volt látni, ahogy 
a rég nem látott ismerősök egymást 
köszöntötték a hosszú téli időszak 
után. Nagyon jó közösségformáló 
az ilyen esemény. Bár az időjárás 
nem volt túl kegyes hozzánk, de 
ez a délután mégis sok örömöt, vi-
dámságot adott nekünk. Köszönet 
érte a szervezőknek! 

Ináncsi Zsigmondné

Frühwirth András és családja
Frühwirth Mihályné
Frühwirth Péter és családja   
Halász Tamás és családja  
ifj. és id. Somogyi János  
Krizinger Edit és családja   
Kulturverein
Leé Istvánné 
Liebe Mátyás   
Lumpen Klumpen Tánccsoport   
Mayer Tamás
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Papp Bálint
Péteri Kálmánné  
és Péteri Hajnalka 
Schneider Andrea 
Szlahó család
Jámbor Mihályné
Láber Gyula
Békési Nándorné
 Rajtuk kívül még 15 család támo-
gatta a gyűjtést.

Frühwirthné Halász Melinda

Locsolá-
sért tojás 
és süte-

mény járt

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

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját 

2018. május 12-án (szombaton) 18 órára 
a vecsési Szent Kereszt templom esti miséjére.

Vecsés-Óváros Egyházközség 
Kulturverein-Vecsés

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

Szent Kereszt templom
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OKTATÁSKULTÚRA

Hirdetés

  Nagyszerűen szerepeltek március 22-én a 
Grassalkovich Antal Általános Iskola énekesei 
a Biatorbágyi ÉMNÖSZ Regionális Énekverse-
nyen. Összesen 11 arany, három ezüst és 2 bronz-
minősítést értünk el!

  A versenyt 2018. március 20-án rendeztük meg 
a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában. A 
Monori Tankerületi Központ a zsűri elnökének 
Hídvégi Gábornét és Osztertágné Szeili Mari-
annt bízta meg. Vecsés Város Önkormányzatát 
Gál István, a Vecsési Tankerületet Villand József 
képviselte. A tanulók magyar- és matematika-
tantár gyból versenyeztek, idén először csapatver-
senyben. Az első három helyezett csapat könyv-
jutalomban és oklevélben részesült. 

Magyartantárgyból: 
I. helyezett:    Grassalkovich A. Német  

Nemzetiségi Ált. Iskola 
 A csapat tagjai: Juhász Luca, Csányi Nikolett, 
Borissza Laura Hanna, Godó Miklós
 Felkészítő pedagógusok: Gáspárné Hatvani 
Gabriella, Lángné Szél Judit, Mák Klára, Vakter 
Laura
II. helyezett:    Petőfi Sándor Római  

Katolikus Ált. Iskola 
A csapat tagjai: Akács-Kiss Anna, Ongai Doroty-
tya, Bojtor Anna, Szántó-Serege Noémi
 Felkészítő pedagógusok: Pleskovics Sándor-
né, Kállainé Szögi Klára

  Nyert a 2017-ben kiírt Nemzeti Tehetség Prog-
ram pályázatán a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola. A 
pályázat lehetővé teszi, hogy a természettudomá-
nyok iránt érdeklődő tanulóink 60 órán keresztül 
a 2017–2018-as tanévben a tanórákon kívül is be-
tekinthetnek a matematika, a fizika, a kémia, a bi-
ológia és a földrajz világába. A résztvevő diákok 
4–8. osztályosok. Kísérletek, üzem- és múzeum-
látogatások, laboratóriumi vizsgálódások színesí-
tik programunkat. A projekt munkálatait és a diá-
kok munkáit Madár Emőke, Molnár Melinda és 
Lahocsinszky Nóra tanárnők vezetik és segítik. 
Minden hétfőn délután 2 óra időtartamban zajla-
nak a tehetséggondozó órák. Leginkább gyakor-
lati feladatokon keresztül szerzik meg diákjaink 
azt a plusz tudást, ami a tanórákba nem sűríthető 

 Alsós-felsős nagy kórusunk, a Singende Herzen 
arany, felsős duónk (Bodnár Fanni–Fazekas Fanni) 
arany, alsós kánonkórusunk, a Lachende Herzen 
(Szeghalmi Kata, Szeghalmi Kitti, Fazekas Liza, 
Rab Angelika, Kohr Alíz, Bruder Lili, Kovács Dóri, 

Énekeseink nagy sikert arattak  
a biatorbágyi énekversenyen!

  Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész 
asszony ötlete és kez-
deményezése nyomán 
2017. szeptember 18-
án életre kelt a városban 
egy új amatőr művé-
szeti közösség, a Fehér 
Rózsa Színjátszó Cso-
port. Szerencsémnek és 
megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy felkértek a 
csoport vezetésére és 
a rendezői feladatok el-
végzésére. Egyedisé-
günket az adja, hogy 
tagjaink a legváltozato-
sabb korosztályból so-
rakoztak mellénk, 10 évestől az ötvenesekig. Je-
lenlegi létszámunk 14 fő, név szerint: Czeglédi 
Zsigmond, Darai Gergő, Károly Katalin, Király 
Ildikó, Kiss Réka, Koczor Márta, Kovács Ben-
ce, Lengyel Zsombor, Nagy Gyula, Papp Ádám, 
Pfeffer Balázs, Preg Dorina, Takács Katalin és 
Vadászi Fruzsina.
 Ezt az adottságunkat igyekszünk hasznunkra is 
fordítani: olyan történeteket szeretnénk színpadra 
állítani, amelyek minden életkorban érdeklődés-
re tarthatnak számot. Amolyan „családi színhá-
zat” kívánunk létrehozni, ahol a nézőtér soraiban 
együtt helyet foglaló nagyszülő, szülő és (nem túl 
apró) gyermek is megtalálja a derűs szórakozást 
és a szellemi táplálékot. Felgyorsult, elgépiese-
dett és érdekközpontú életünkben úgy hiszem, 
nem felesleges emberi értékeink hangsúlyozása, 
ezzel egy élhetőbb világkép ábrázolása. Ezt tart-

Bemutatkozik a Fehér  
Rózsa Színjátszó Csoport

Alsós Komplex Városi 
Verseny eredményei

Természettudományos 
tehetséggondozás a 
Grassalkovich iskolában

Első előadásuk május 12-én lesz a BÁKK-ban

juk szem előtt a darabok kiválasztásakor, remél-
ve, hogy „színünkkel” gazdagíthatjuk majd a vá-
rosi programok sokféleségének palettáját.
 Csoportunk otthona, próbáink színhelye jelen-
leg a vecsési evangélikus templom épülete, terve-
ink anyagi fedezetéül pedig a Vecsés Város Ön-
kormányzatához benyújtott pályázatunk kedvező 
elbírálása szolgál, melyet ezúton is köszönünk.
 Előadásainknak a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ ad helyet. Elsőként 2018. május 12-én 
mutatjuk meg magunkat a színpadon. A 20. szá-
zad elején játszódó, de bizonyos értelemben ma 
is fontos üzenetekkel bíró történet próbái már ja-
vában folynak, és reméljük, hogy a végeredmény 
értő fülekre és szívekre talál majd. Előadásaink-
ra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Steigerwaldné Baranyák Ágnes
Fehér Rózsa Színjátszó Csoport

Salamon Szonja, Csányi Niki) szintén aranyminősí-
tést nyert. Szólistáink is kitűnően szerepeltek: Sala-
mon Szonja, Csányi Niki, Vona Lilla, Gáspár Gré-
ti Hochdeutsch szólókategóriában arany, Fazekas 
Liza, Istók-Fenyvesi Luca és Kaiser Ákos, Mundart 
szólókategóriában arany, Bruder Lili és Kovács 
Dóri Mundart szólókategóriában ezüst, Kaltenec-
ker Lara Hochdeutsch szólóban ezüst, Erős Adri-
enn Réka és Tóth Petra pedig Hochdeutsch szóló-
kategóriában bronzminősítést értek el. 
 Külön öröm számunkra, hogy Kaiser Ákos 
még a kategóriadíjat is elhozta Vecsésre, az 
Arany csengettyűt! Mindenkinek szívből gra-
tulálok, a kollegáimnak is: Ágnes Gáborné Bá-
ránynak, aki Salamon Szonját, Gáspár Grétit és 
Vona Lillát készítette fel szólókategóriában és 
Sallay Andreanak, aki az elsős szólisták (Istók- 
Fenyvesi Luca, Kaltenecker Lara, Erdős Adri-
enn Réka és Tóth Petra) felkészítő tanára volt. 
Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert fan-
tasztikusan teljesítettek ezen a megmérettetésen 
is! Hajrá, csak így tovább!

Fazekasné Gombár Mónika, kórusvezető

Tisztelt olvasók!
Ha van az otthonukban olyan, 15 évnél 
nem régebbi kiadású mesekönyv, ifjúsá-
gi regény, ismeretterjesztő képeskönyv, 
melyet a család felnövekvő tagjai már nem 
olvasnak, hely hiánya miatt megválnának 
tőle, azokat a Halmi Telepi Általános Isko-
la könyvtára szívesen befogadja. Előre is 
köszönjük felajánlásaikat, a könyveket az 
iskola portáján leadhatják.

Nagy Éva iskolai könyvtáros

FELHÍVÁS

III. helyezett: Vecsési Halmi Telepi Ált. Iskola
 A csapat tagjai: Gombkötő Gergő, Albrecht 
Adél, Pollinger Fanni, Jancski Zétény
 Felkészítő pedagógusok: Sebők Márta, Oszo-
lik Anita

Matematikatantárgyból: 
I. helyezett:    Grassalkovich A. Német  

Nemzetiségi Ált. Iskola 
 A csapat tagjai: Varga Máté, Kment Ábel, Mar-
tin Izabella, Godó Miklós
 Felkészítő pedagógusok: Gáborné Bárány Ág-
nes, Mák Klára
II. helyezett: Vecsési Halmi Telepi Ált. Iskola
 A csapat tagjai: Gombkötő Gergő, Albrecht 
Adél, Merkl Marcell, Jancski Zétény
 Felkészítő pedagógusok: Sebők Márta, Oszo-
lik Anita
III. helyezett: Vecsési Andrássy Gy. Ált. Iskola
 A csapat tagjai: Kis-Jakab Máté, Hrabovszky 
Gergő, Rákosi Balázs, Moldován László
 Felkészítő pedagógusok: Dudás Laura, Timár 
Judit
 Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő 
pedagógusoknak! Kép és szöveg: halmi info

be: gipszből, papírmaséből elkészítették a boly-
gók méretarányos kicsinyített másait, sertésszívet 
boncoltak, meteorológiai mérőállomást terveztek 
és kiviteleztek, talajvizsgálatot végeztek, labora-
tóriumi körülmények között patakvizet elemez-
tek. Iskolánk jellegéből adódóan német nyelven 
is ismerkednek szakszavakkal, lapbookot állítot-
tak össze, kisfilmeket forgattak minden érintett té-
mában, melyhez anyagot magyar nyelven tanultak, 
és az első órán tartott német nyelvű workshopon 
megismert keresők segítségével németül állíthat-
tak össze. A Tekints be a tudomány gyakorlati vi-
lágába névre hallgató projektünkben diákjaink a 
XXI. században elengedhetetlen digitális tech-
nika eszközeit felhasználva, többnyire interaktí-
van oldják meg feladataik nagy részét. Hihetetlen 
energiával készítették munkáikat, melyek közül a 

bolygókról készült kisfilmeket és a 
laboratóriumi vizsgálatok összefog-
lalóját a Föld napja alkalmából ren-
dezett iskolai programon mutathatják 
be iskolatársaiknak és tanáraiknak. 
Néhány óra maradt már csak hátra 
a tanév végéig, de vár még ránk egy 
üzemlátogatás is, amelyet egy két-
napos kirándulás keretein belül szer-
vezünk meg. 

Lahocsinszky Nóra, német szakos tanár

Matematika győztes Grassalkovich-csapat

Magyarverseny győztese  Juhász Luca, 
Csányi Nikolett, Borissza Laura Hanna, 
Godó Miklós a Grassalkovich iskolából

 A patakvíz összetételét vizsgálták

Hirdetés

Önkormányzati laphoz gyakorlott újságírót ke-
resünk. Olyan fiatal tehetséges vecsésiek és Ve-
csés környékén élők jelentkezését is várjuk, akik 

ezen a területen már némi tapasztalattal ren-
delkeznek vagy kedvet éreznek az újságíráshoz. 

A fényképes önéletrajzot a 
polgargyula@a-vecses.hu e-mail  

címre várjuk,  +36-30-955-7581

Újságírót  
vagy gyakornokot 

KERESÜNK!
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OKTATÁS

A z előadás címe: A szentség-
imádás iskolája II. Az elő-
adó Fábry Kornél atya volt, 

aki a Budapesten 2020-ban tartandó 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus szervezője. Érthető, hogy a 
két év múlva megrendezendő kong-
resszus előkészületi sorába állították 
ezt a lelki napot is. Tanuljunk meg 
imádkozni a Bibliában szereplő test-
vérpártól, Mártától és Máriától. Hall-
hattunk az előadásban az imádságok 
fajtáiról, a különféle imádságokról, 
az ima szükségességéről, az adoráció, 
vagyis a szentségimádás lényegéről 
és szépségéről… 
 A videófelvételes előadás lehet, 
hogy egy kicsit nehéz volt a gyermekeknek, ezért 
az előadás után a hittanterembe vonultak a gyer-
mekek szendvicset, süteményt fogyasztani, üdí-
tőt inni, játszani. 
 Ez alatt a gyermekek szülei pár perces szent-
ségimádás után kört alkotva foglaltak helyet, s a 
Plébános úr vezetésével az imádságról beszélget-
tek. Volt, aki nagyapjára emlékezett, ki reggelen-
ként „Jézus nevében” indította el lovait és kezdte 
meg a nehéz munkáját. Másik szülő arról beszélt 
társainak, hogy őt reggel a telefonja ébreszti a 
napi evangélium szövegével, s azért kel koráb-
ban a szükségesnél, hogy elmélkedni is tudjon 
pár percet az evangéliumról, vagyis a napi öröm-
hírről. Többen igazolták, hogy a család együtt-
imádkozása milyen fontos, s ha nem is valósítha-
tó meg minden alkalommal, végleg ne maradjon 
el! A család közös imája teremti meg azt a lég-
kört, melyben a gyermekeknek természetes lesz 
a mindennapi ima. S ez a későbbi éveire milyen 
védő, megtartó erőt jelent majd. A derű is „jelen 
volt” a beszélgetésen, amikor egyik anyuka em-

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt Határtalanul-pályázat keretében csodála-
tos erdélyi tanulmányi kiránduláson vehettünk 
részt immár második alkalommal márciusban.
 Az utat még itthon jókora szervezés előzte 
meg. Részt vettünk a Róder Imre Városi Könyv-
tárban egy rendhagyó tanórán, az iskolában elő-
készítő foglalkozásokon készültünk az utazásra. 
 Március 19-én hajnalban hatalmas, emele-
tes busz várt minket az iskola előtt. Első na-
punk javarészt az utazással telt, bár rövid idő-
re megálltunk a Királyhágón és Kolozsváron, 
hogy megnézzük Mátyás király szülőházát és 
lovasszobrát.
 Gernyeszegi szállásunkra érkezve a finom 
vacsora után igyekeztünk kipihenni magunkat 
a további kirándulásokra. Másnap utunk Se-
gesvárra vezetett. Itt először a Petőfi-emlékhe-
lyet, majd a segesvári várat néztük meg, vala-
mint siettünk vissza a szállásra, mert vendégeket 
vártunk. Kora délután meglátogattak minket a 
gernyeszegi általános iskola diákjai, igazgató-
ja és tanárai. 
 A jó hangulatú este után másnap reggel az 
igazgató úr megmutatta nekünk a csodálatos 
Teleki-kastély épületét és kertjét, majd lenyű-
göző tájakra indultunk: Parajdon a sóbányát 
néztük meg, Korondon – természetesen – a ki-
rakodóvásárokat. Ezután utunkat a Gyilkos-tó 
irányába vettük. Mivel errefelé éppen havazott, 
a Gyilkos-tó partján lévő szálláshelyünknél még 
hógolyózni is volt lehetőségünk, ami március-
ban külön élményt nyújtott számunkra. Az idő-
járás miatt a Békás-szorosnál tervezett kirándu-
lásunkat le kellett ugyan rövidítenünk, de így is 
volt alkalmunk egy kicsit megállni és gyönyör-
ködni a pazar kilátásban. 
 Csütörtökön a Gyilkos-tó után Szováta, a 
Medve-tó, és Farkaslaka következett, itt Ta-
mási Áron síremlékénél álltunk meg, estére 
pedig visszaérkeztünk Gernyeszegre. Pénte-
ken reggel búcsúreggelinket követően hazafe-
lé vettük az irányt. Arany János születésének 
200. évfordulójára emlékezve Nagyszalontán 
megálltunk, hogy megnézzük a költő tisztele-
tére berendezett múzeumot a Csonkatoronyban. 
Fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazda-
godva érkeztünk haza péntek este.  

Horváthné Gyurcsán Erika 

  A szentté avatott lengyel Fausztina Kowalska 
nővérnek (20. század eleje) Jézus többször meg-
jelent, és üzenetének lényege az volt, hogy Isten 
legfőbb tulajdonsága az, hogy megbocsát és ir-
galmas mindazokhoz, akik hozzá jönnek bűn-
bánattal: ,,Nem tudom megbüntetni, még ha a 
legnagyobb bűnös is lenne azt, aki irgalmam-
ra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen 
és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt 
eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitá-
rom irgalmam kapuját” (Napló 1146).  II. János 
Pál pápa hivatalosan is elismerte és kihirdette az 
erre az üzenetre alapuló irgalmasság vasárnapját, 
így az egyház hivatalos tanításában ez az utolsó, 
kihirdetett jézusi üzenet a világnak. 
 A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemp-
lomban 1999-ben a lengyel felmenőkkel rendel-
kező Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó 
vezetésével és lengyel hívő testvérek segítségé-
vel megépítették az Isteni Irgalmasság oltárát, 

  A nagyhét utolsó három napját: nagycsütörtö-
köt, nagypénteket és nagyszombatot – triduum 
sacrumnak –, Szent Háromnapnak nevezzük. 

Hirdetés

lítette, hogy gyermekei néha így imádkoznak ét-
kezés előtt: „Édes Jézus, ide hallgass: éhes va-
gyok, mint a farkas.”
 Mihály atya szemléletes példákkal húzta alá, 
hogy milyen fontos a szülői jó példa. S ha nehéz-
ség, probléma adódik, szerencsés, ha „át tudom 
címkézni” a feladatot, így könnyebben, örömmel 

jutok el a megoldáshoz. 
 A lelki nap szentmi-
sével zárult. A templom 
közben teljesen meg-
telt, és a hívek öröm-
mel hallgatták, amint 
a 7. osztályos fiatalok 
fegyelmezetten és na-
gyon értelmesen ol-
vasták fel Jézus szen-
vedéstörténetét Máté 
evangélista szerint, és 
szépen énekelteltek is 
a mise alatt. 
 Hasznos volt e tava-
szi lelki nap mindenki 
számára. Kép és szöveg:

Nagy István Elek

Tavaszi LELKI NAP 
a Szent Kereszt Templomban

A Márciusi  
ifjak nyomában 
az Andrássy  
Iskola hetedikesei

A Petőfi Sándor Római Katolikus iskola 7.a és 7.b osztályos 
tanulói részére – és természetesen a hívek részére is nagyon 
színvonalas, igazán a lelket erősítő, gazdagító lelki napot 
rendeztek az iskola vezetői a Plébános úrral karöltve. 

A lelki nap szentmisével zárult

Az előadó Fábry Kornél atya volt

Mihály atya szemléletes példákat mondott

Arany János emlékhelynél Nagyszalontán

HITÉLET

amelynek mintájául az eredeti, 1934-ben Krak-
kóban elkészült Krisztus-kép szolgált. A plébá-
nia elnevezése innentől kezdve Irgalmas Jézus 
Plébánia lett.
 Az Erzsébet téri templom 2009-től kegytemp-
lom, és Irgalmasság ünnepén – a húsvétot köve-
tő vasárnapon – a vecsési hívek mellett az or-
szág számos helységéből érkeznek zarándokok, 
hogy részesülhessenek a mennyei irgalom ki-
áradásában. 
 Az idei évben a főcelebráns Lédeczi Dénes 
ausztráliai magyar lelkész volt. A szentmisén 
igét hirdetett Csillag Péter állandó nős diakónus. 
Az ünnepre kb. 25 plébániáról érkeztek zarándo-
kok, akiket kis agapével, vendéglátással lepett 
meg az egyházközség. A szentmise keretében 
került sor a lelki adoptációban (örökbefogadás-
ban) résztvevők ígérettételére is.
 (Bővebben: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu) 
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Nagypénteki Passió
Ezeken a napokon Jézus kínszenvedésének és 
megdicsőülésének titkát éljük át. A Falusi Plé-
bánia (Jézus Szíve Plébániatemplom) húsvét-
ünnepi megemlékezéseinek egyik kimagasló 
eseménye volt a Szent János evangéliuma sze-
rint előadott Passió. A templom kórusa (képün-
kön) művészi módon idézte fel azokat az órá-
kat, mikor Jézus teljes tudattal, önként adta át 
magát a halálra. Fensőbbségesen áll vádlói és 
bírái előtt. Senki sem ragadhatja el tőle életét, 
Ő maga adja oda. János szerint épp abban az 
órában hal meg, amikor a jeruzsálemi temp-
lomban húsvéti áldozatul leölik a bárányokat. 
Ő az igazi húsvéti Bárány, aki vérével fizet 
mindnyájunk megváltásáért.

Kép és szöveg: Fekete József

Falusi plébánia kórusa 
a nagypénteki passión

1    % A TÖRTÉNELMI  
EGYHÁZAKNAK
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1%-át a következő 
technikai számokra:

Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

Szent Korona- 
látogatás 
ajándékba  
a vecsésieknek 

Húsz vecsési lakos tekinthette meg in-
gyenesen egy Parlament-látogatás során 
a Szent Koronát, ami 40 évvel ezelőtt tért 
vissza Magyarországra az Amerikai Egye-
sült Államokból. 
 A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet a ki-
rándulást annak emlékére szervezte, hogy 
a Korona 40 évvel ezelőtti hazahozatalában 
magyar és amerikai baptistáknak döntő sze-
repük volt. A Korona hazatérését a baptista 
hitű Jimmy Carter amerikai elnök engedé-
lyezte, tanácsadója Billy Graham világhírű 
baptista evangélista javaslatára, akinél Dr. 
Haraszti Sándor baptista orvos-misszionári-
us járt el az ügyben. Billy Graham, aki idén 
februárban 99 éves korában hunyt el, 1977-
ben érkezett először Magyarországra. Ez a 
látogatás készítette elő informálisan, hogy 
az USA visszaadja a magyar népnek a Szent 
Koronát. A Korona 40 évvel ezelőtt, 1978 
januárjában érkezett Budapestre az ame-
rikai elnök különgépével.
 Örülünk, hogy ez a különleges dátum al-
kalmat teremtett erre a közös programra, 
és hogy ilyen módon néhány vecsési la-
kost ehhez az élményhez juttathattunk! 
Lesz még folytatása.

Téglási Lajos baptista lelkipásztor 
(Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet)
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Tájékoztató zöldhulladék-begyűjtésről

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy áp-
rilis 24-től a Vecsési Városgondnok Nonprofit 
Kft. folyamatos zöldhulladék-begyűjtést végez 
Vecsés város területén. A zöldhulladékot kizá-
rólag átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonpro-
fit Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló 
műanyag zsákban szállítjuk el.

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hirdetés

akció
április 1-től május 31-ig a gyáli szakkereskedésben

Részletekért fáradjon be szakkereskedésünkbe! 

3trialkft.stihl-shop.hu

FLEXI kIsgép 
árusítás-szerviz-kölcsönzés 
2360 gyál, Ady Endre 27. 
Tel.: 06-20-519-1227 
Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig 
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HITÉLET

N agycsütörtök: a három szent nap kezdete. 
Lukács így vezeti be az Utolsó Vacsorát: 
„Vágyva-vágytam rá, hogy ezt a húsvéti 

vacsorát elkölthessem veletek, mie-
lőtt szenvedek.” (Lk.22,15.) Vágyva-
vágytam. Vagyis nagyon várta, hi-
szen ezért jött közénk. Jézus tudja, 
előre tudja, miként fog lezajlani ez 
az ünnepi vacsora. Tudja, hogy Jú-
dás 30 ezüstért elárulta már, apos-
tolai még egy órát sem tudnak majd 
virrasztani vele, amikor ő a szenve-
déstől való félelmében véres verej-

tékben imádkozik: „Atyám! Ha lehetséges, múl-
jék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én 
akarom, hanem ahogy Te!” Tudja azt is előre – hi-
szen meg is jövendöli – hogy Péter egy szolgálólány 
kérdésére háromszor is megtagadja, „nem isme-
rem azt az embert!” És mégis, ekkor adja szere-
tete legnagyobb jelét: „Kezébe vette a kenyeret és 
ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem 
(…) majd a kelyhet is tanítványainak adta: „igya-
tok ebből mindnyájan! Ez a kehely az újszövet-
ség az én véremben, melyet értetek kiontanak…” 
De már a vacsora kezdetekor megdöbbentően mu-
tatta ki szeretetét: letette felsőruháját, kendőt kö-
tött maga elé, vizet öntött egy mosdótálba, majd 
hozzáfogott, hogy sorra megmossa és megtörölje 
tanítványai lábát. Péter ellenkezésére ezt mondta 
Jézus: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mester-
nek és Úrnak hívtok, jól teszitek, az vagyok. Ha 
tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat 

(…) példát adtam nektek. (…) Ha ezt megértitek, 
s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.”
 Érthető, ha ezen a napon a szertartások végez-
tével szentségimádást tartanak a templomokban. 
Azt az egy órát adjuk meg az Úrnak, melyet apos-
tolaitól kért szenvedése megkezdése előtt.
 Nagypéntek: E nap, Isten örök rendelésében 
a legtermékenyebb misztériumot, azt a szent ha-
lált ünnepli, melyet Jézus Krisztus, az Istenem-
ber érettünk, emberekért, a kereszt szégyenfáján 
kimondhatatlan kínok között szenvedett.
 A mai nap a templomokban ún. „csonka mise” 
van, mert hiányzik a szentmise legfontosabb ré-
sze, az átváltoztatás. A szertartáskor a kereszten 
lévő „corpust”, testet megszabadítják lila leplé-
től és a pap ünnepélyesen felmutatja: „Íme a ke-
resztfa, melyen a világ üdvössége függött, jöjjetek, 
imádjuk.” Ez a hódolat a szent kereszt előtt. A hí-
vek egyenként meghajolnak, letérdelnek a kereszt 
előtt. Nagyon megkapó, kifejező cselekedet. Majd 
eléneklik ünnepélyesen Jézus szenvedéstörténe-
tét Szent János evangéliuma szerint. Az oltáron 
nincs virág, nem szólhat az orgona és csengő, s a 
harangok is előző nap „Rómába mentek”, vagyis 
nincs harangszó, hanem helyette kerepelés.  
 A nagypénteki szertartást a keresztút-járás feje-
zi be. Nálunk, Vecsésen nagyon szép hagyomány, 
hogy sötétedés után, égő fáklyák fénye mellett jár-
ják végig a hívek százai énekelve és imádkozva 
Jézus keresztútjának állomásait az Epresben. Szép 
hagyomány, jó lenne, ha évről évre egyre többen 
lennénk. Idősek és fiatalok, mindazok, akik úgy 
érzik: „elkísérik az Urat keresztútján, amikor a 
világ bűneiért szenved, amikor szeretete és áldo-
zata a legizzóbb lánggal ég. Ne csak gyűlölködés, 
farizeusi ravasz álnokság legyen mellette, hanem 
az emberi részvét, a hála és imádó szeretet is”. 
 Nagyszombat: Az Úr sírban való pihenésé-
nek napja, s előkészület Jézus Krisztus feltáma-
dására. Az Irgalmas Jézus Plébánia Erzsébet téri 
templomának szertartásairól számolhatok be. A 
templomajtó előtti tüzet megáldotta a szertartást 
vezető atya, ez esetben: Lédeczi Dénes ausztrá-
liai magyar lelkész. A megáldott tűzről gyújtot-
ták meg a húsvéti gyertyát, s erről az oltár és a 
hívek gyertyáit. Így a kezdetben sötét templom 
egyre erősebb fényárban úszott.  „Krisztus vilá-
gossága! Istennek legyen hála!” – énekelte a pap 
és a kórus is. Majd, az ősi, összehasonlíthatatla-
nul szép, csodálatos gregorián dallamon énekelte 
az énekes a diakónus helyett a húsvéti öröméne-
ket, az Exuletet-et: „Örvendjenek az égben az an-
gyali seregek, ujjongva énekeljék Isten titkait…” 
Majd megáldották a keresztkutat, és ha van fel-
nőtt keresztelendő, akkor ünnepélyesen kiszolgál-
tatják a keresztséget. Az előbbieket követő szent-
mise elején „visszajöttek” Rómából a harangok, 
felzúgott az orgona, hirdetve, hogy Jézus feltá-
madt, Alleluja! Ezt ünnepeljük örvendezve a fel-
támadási körmeneten is. (Már ha az időjárás nem 
szól közbe, – mint az idén is – nem lehetett a sza-
badban megtartani a körmenetet.)

 Húsvétvasárnap: az Úr feltámadá-
sának ünnepe. Az ünnepek ünnepe! A 
Vecsésen élő görög katolikusok a Hal-
mi-telepi Szent Erzsébet kápolnában 
ünnepelhettek húsvétvasárnap reggel. 
A szentmisét Lakatos Péter atya mu-
tatta be, és a görög katolikusoknál oly 
fontos ételszenteléssel zárta a szertar-
tást. Feltámadt Krisztus! Valóban fel-
támadt! Fotók és írás: Nagy István Elek

Az elmúlt Nagyhétről
Gondolatok…
Virágvasárnap: a Nagyhét kezdete. Jézus tudja, elérkezett az 
idő, amikor szen vednie kell – értünk. Jézus „bevonul” városába, 
a Szent Városba, Jeru zsálembe. Nem a dicsőséget keresi, nem 
erejét, hatalmát mutatja ki, hanem egy szamárcsikó hátán 

– melyen még ember nem ült – vonul be tanítványaival. Az ün-
nep re Jeruzsálembe felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, 
hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, pálmaágakat szedett, kivonult 
eléje és így köszöntötte: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében 
jön, Izrael királya! (Jn. 12,13.) Négy nap múlva ugyanez a nép 
már ezt üvölti öklét rázva: „Nincs királyunk! Feszítsd meg! 
Keresztre vele! Négy nap alatt el lehet felejteni minden jótettet…

A feltámadási szertartást Lédeczi Dénes 
ausztráliai magyar lelkész celebrálta

Görög katolikus mise húsvétvasárnap  
a Halmi-telepi kápolnában

Nagypénteki  
keresztút az 

Epresben

2018. április 24-től (kedd)
 történik a zsákok elszállítása

A KIHELYEZÉS RENDJE:
a vasúttól északra fekvő területen 
(Felsőtelep és Falu)
HETENTE EGY ALKALOMMAL, 
KEDDENKÉNT REGGEL 7 ÓRÁIG

a vasúttól délre fekvő területen 
(Andrássy-, Halmi-telep)
HETENTE EGY ALKALOMMAL, 
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT REGGEL 7 ÓRÁIG

A közterületre való kihelyezés a szállítást meg-
előző 1 napon belül történhet. A begyűjtést vég-
ző jármű minden utcában csak egyszer megy vé-

gig, így a határidőn túl kitett műanyag zsákokat 
nem áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdo-
nosnak kell gondoskodni, mivel a zsákok a köz-
területen nem maradhatnak.
 A zsákok továbbra is 200 Ft/db áron vásárol-
hatók meg az új ügyfélszolgálatunkon (Károly 
u. 2.), valamint a polgármesteri hivatal portáján. 
 Kérjük, tartsák be a súlykorlátozást! Egy zsák-
ba max. 15 kg zöldhulladék kerülhet. A zsákba 
nagyobb ágakat és kommunális hulladékot nem 
szabad helyezni, csak falevelet, levágott füvet, 
nyesedéket.
 Kérjük, hogy a termelődött zöldhulladékot, le-
veleket ne a háztartási vegyes hulladékos gyűjtő-
edényekbe helyezzék el! A zöldhulladékok nehe-
zek, a súlynövekedésből adódó rongálódásokkal 
kapcsolatos reklamációt a Városgondnok nem 
tudja elfogadni. A zöldhulladékos zsák haszná-
latát rendelet írja elő.
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Hirdetés

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06-20/961-6901

mfodorne@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Hirdetés

Ügyintézés akár otthona kényelmében,  
előre egyeztetett időpontban:

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

•  Lecserélné drága feltöltő  
kártyáját olcsó előfizetésre?

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

mobiltelefont keres?
•  Egyedi előfizetési csomagok,  

számlaelemzés után
•  Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
•  Nemzetközi hívókártya

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

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

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

A „vörös bestia”, egy állványon pózoló Jolana 
Tornado gitár, fantáziáját rabul ejtve, a jár-
dához cövekelte a zene iránt már akkor 

is szenvedélyesen érdeklődő nagyobbacska diá-
kot. Tudta ezt jól a várakozás magányában, dön-
tését immár megváltoztató édesanya is. A hatá-
rozat kimondatott: „Maradjon a régi kabát, és 
jöjjön az új gitár!”
 Így kezdődött Kortye Vilmos zenei pályafutása, 
és indult el az a nem mindig könnyű, de tengernyi 
örömet nyújtó karrier, melyet kiváló zenész társa-
ival közösen 50 év alatt befutottak. Kemény, szor-
galmas, fáradtságot nem ismerő munkával, és a 
hivatás, a művészet iránti, már-már vak elköte-
lezettséggel generációk örömét szolgálták. Érde-
mes hát egy rövid pillantást vetnünk az 1973-ban 
induló, később a Dinoszaurusz Band nevet felve-
vő zenekarra. Az „alapító atyák”: Kortye Vilmos 
és Wolf Lajos még kották nélkül, hallás után ját-
szottak, mélyen inspirálva a Szabad Európa Rádió 
 –Teenager party műsorszámai által. A 70-es évek 
világot meghódító rockzenéit varázsolták ide Ve-
csésre, a művelődési ház, az esti strand, vagy ép-
pen a szabadtéri színpad teltházas közönségei elé. 
A Beatles, Deep Purple, Nazareth, Santana, P. Mo-
bil, Tűzkerék és ehhez hasonló zenék – Jobb, mint 
az eredeti stílusban – tolmácsolva hoztak lázba ki-
csiket és nagyokat zenészeink jóvoltából. Mindez, 
nem csak az akkori kor „gyönyörűségesen borzon-

gató” zenei divatnak volt köszönhető. Az együttes 
tagjainak összetétele időnként változott, de mindig 
és mindannyian a legkiválóbb zenészek voltak. A 
megérdemelt sikereken az évek során sokan mun-
kálkodtak. Haller Márton, Hera Gyula dob, Lisz-
kai Károly billentyűs, Lisztes István ritmusgitár, 
Kovács György dob, Kertész Gábor ének, Winter 
László ének, Keszi Sándor dob, Stiller Antal sza-
xofon, Kőpataki József dob, Hrachovina András 
ének, Hajdú Oszkár basszusgitár, Nyulász Lász-
ló dob, mind-mind nagy elődei voltak a jelenle-
gi zenekarnak. A Metró Klubtól Erdélyig sok felé 
elvitték a „vecsési hard rock” patinás hírnevét. A 
méltó elismerést kiérdemlő zenei múlt, mint édes 
teher, a zenekar mai tagjait is kötelezi, és min-
dig is kötelezni fogja. Amint Freddie Mercury, a 
Queen együttes frontembere mára már örökzöld 
dalában hirdeti: „The Show Must Go On” – vagy-
is a műsornak mennie kell –, mint ahogy ment is, 

sőt egyenesen vágtatott abba a dicsőséges múltba, 
aminek fergeteges hangulatát varázsolta elénk  az 
az öt nagyszerű zenész, aki március 30-án , a 45 
éves Dinoszaurusz Band Jubileumi Nagykoncert-
jén a kulturális központ színpadáról bűvölte el a 
felhevült publikumot. Sorra csendültek fel  az év-
tizedek óta, immár a klasszikusok rangjára emel-
kedett lüktető, dübörgő, zeneszámok, melyek azo-
kat az éveket idézték fel, ahol a ma már idősebb, de 
lelkük fiatalságát kurucos makacssággal megőrzők, 
még lázadó, ártatlan fiatalok voltak.  Nem akármi-
lyen közönség adott itt randevút egymásnak a rég 
várt estére, hiszen a tiszteletreméltó „öreg rocke-
rek és rockernék” sorai között jónéhány a múlt ze-
nei gyöngyszemeire rácsodálkozó fiatal is megje-
lent.  A fináléban, mondhatni, becses ajándékként, 
a  vendégzenekar kitüntetett szerepére meginvitált, 
fénykorában a leghíresebb underground együttesnek 
számító, több mint tíz évig Budapesten saját klub-
bal rendelkező Tengs-Lengs együttes ismételten a 
színpadra lépett, hogy a két banda most már közö-
sen fonja körénk a gitárok, dobok, erősítők szipor-
kázóan kábító „édes őrületét”.  Nehéz volt elhinni, 
hogy mint minden estének, ennek is vége szakad 
egyszer. S, hogy milyen volt? Elég, ha azt a maga 
őszinteségében megnyilatkozó, a nézőteret az utol-
sók között elhagyó hűséges rajongót idézzük, aki 
néhány szavas értékelésében így emlékezett: „Hát 
igen, ez nagyot szólt!” Képek és szöveg: Fekete József

„Hát, igen, ez 
nagyot szólt!”
JUBILEUMI NAGYKONCERT  
45 éves a Dinoszaurusz Band

Csaknem fél évszázada annak, mikor azon a leveleket hullató, hűvös őszi délutánon, a budapesti Novem-
ber 7. téren, (ma Oktogon) a kamaszkorába éppen beérő legényke megállt egy csillogóan hívogató kirakat 
előtt. „Menjünk már!”– kérlelte szerető türelmetlenséggel édesanyja, ki Vecsésről fiát is maga mellé véve, egy 
korábban kinézett női kabát megvásárlására szánta el magát. „Gyere, kisfiam!” – hangzott el a megismételt, 
csendesen hívogató szó, de a kis Vilmos egy tapodtat sem mozdult, hiszen számára e pillanatban megszűnni 
látszott az alkonyodó külvilág, csak azt ott, azt az egy dolgot figyelhette, zakatolásba kezdő ifjúi szívével. 

NAGYKONCERT PÁLYÁZAT

Tengs-Lengs együttesel közösen

Metzker Péter orgona, 
Butkovics Lajos basszus-
gitár, Pardi Ferenc ének, 
Kortye Vilmos szólógitár 
és ifj. Pardi Ferenc dob

Nemzetközi partnertalálkozó  
a városi mobilitás terén
Vecsés Város Önkormányzata immáron két éve vesz 
részt a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzattal 
együtt az Interreg Central Europe program keretében 
megvalósuló SULPiTER, azaz a „Fenntartható Váro-
si Logisztikai Tervezés a Regionális Árufuvarozás 
Erősítésére” elnevezésű európai uniós projektben.

A SULPiTER-projekt (Sustainable Urban 
Logistics PlannIng To Enhance Regional 
freight transport) legutóbbi háromnapos 

nemzetközi partnertalálkozóját 2018. március 20–22. 
között rendezték meg, melyet a két hazai önkor-
mányzat szervezett a budapesti Ibis szállodában. 
 A rendezvény kezdő napján Hunyadi István, a 
Budapesti XVIII. Kerületi Önkormányzat város-
igazgatója köszöntötte a partnereket, míg a nap 
végén szervezett közösségi vacsorán Szlahó Csa-

ba, Vecsés város pol-
gármestere értékelte az 
együttműködés sikerét 
és a további feladatokat.
 A nemzetközi talál-
kozót a projekt bolognai 
vezetőpartner-szerve-
zetének képviselője, 
Giuseppe Luppino ve-
zette, és az összejövetelt megtisztelte jelenlétével 
Winfried Ritt, az Interreg Central Europe irányító 
hatóságának képviselője.
 A SULPiTER-projekt célja a városi közlekedés 
mobilitási tervének javítása Közép-Európában. 2050-
re ugyanis az európai lakosság mintegy 80 százaléka 
már városokban fog élni és az ebből adódó közleke-
dés mobilitásával kapcsolatos problémákat, közöt-
tük a CO2 kibocsátását is csökkenteni kell.

 A SULPiTER-projekt olyan analitikus eszközt 
dolgozott ki a városi területek árufuvarozásának 
hatásainak megértésére, mely támogatja a döntés-
hozó szakmai testületeket a megfelelő fenntart-
ható városfejlesztési stratégiák kidolgozására. A 
projekt ösztönzi az érintett feleket, hogy csatla-
kozzanak az árufuvarozási mobilitási partnersé-
gekhez és közösen dolgozzanak ki ajánlásokat a 
városi logisztika fejlesztésére. 
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E gy hétig a Vecsési Mosolyország Óvoda 
felelevenítette a „régi mesterségeket”; így 
savanyítókamrává, nyomdászüzemmé, asz-

talosműhellyé és cipészműhellyé alakultak át cso-
portszobáink. Hétfőn egy közös hétindítóval a 
tornateremben, illetve a Tompa utcai telephelyen, 
kezdődött a hét, ahol bemutattuk az egyes mester-
ségek legfontosabb eszközeit magyarul és németül 

egyaránt, majd a csoportszobákban folytatódtak a 
munkálatok, amit kedden és szerdán sem hagytunk 
abba. A három nap alatt nyomdáztunk, savanyí-
tottunk, cipőt készítettünk, valamint fűrészeltünk 
és szögeltünk – olykor szakemberek segítségével. 
Ezek a tevékenységekbe illesztett tanulás mellett, 
játékos módon is igyekeztünk elmélyíteni a német 
szavakat a kedvelt „óriás társasunkkal”, „légycsa-
pós játékunkkal” és memóriakártyák segítségével. 
Csütörtökön meglátogattunk egy igazi savanyítót, 
megkóstoltuk a káposztát nyersen és savanyítva is. 
Pénteken egy hétzáróval a Tompa utcában, illetve 
a tornateremben, lezártuk a hetet, itt visszaemlé-
keztünk mi mindenben vettünk részt az elmúlt idő-
szakban és megbeszéltük, hogy mi minden vár még 
ránk az utolsó napon. A tornateremben vendége-
ink is voltak: a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
Pillangó csoportja és a Czövek Olivér Református 
Óvoda Napsugár csoportjából a ballagók. Ezután 
négyféle mesterséget próbálhattak ki a lelkes óvo-
dások: asztalos (képkeretet ragasztottak), cipész 
(bőrpapucsot készítettek), savanyító (káposztát ta-
postak, paprikát tömtek) és nyomdász (képet fes-
tettek). A munkálatokban gazdag délelőtt után a jól 
megérdemelt „büfés jutalom” várta a gyermekeket.

 Az idei és a korábbi éveink sikerei 
után úgy gondoljuk fontos tennünk 
a hagyományok, szokások, kultúra, 
valamint a régi munkás hétközna-
pok fennmaradásáért, illetve emléke-
inek fenntartásáért már az óvodában. 
Hasznosnak tartjuk ezt a kiemelt he-
tet beilleszteni az éves programjaink 
közé, folytatni kívánjuk ezt a hagyo-
mányunkat, és már gondolkozunk a 
jövő évi „sváb hetünk” feldolgozan-
dó témáján. 

Kép és szöveg: Óvoda munkaközössége

OKTATÁS

Sváb hét a Vecsési 
Mosolyország Óvodában
Március 19–23. között rendeztük meg a mára már hagyományosnak 
mondható Sváb hetet óvodánkban. Ezzel a törekvésünkkel is szeret-
nénk megőrizni a hagyományokat, a gyermekekkel megismertetni a 
régen elfelejtett népszokásokat, megmutatni nekik, hogyan is éltek az 
emberek régen. Az idei témánkkal inkább az életmódot, a dolgos hét-
köznapokat hangsúlyoztuk, mint a hagyományokat, ünnepnapokat.

A bátrabb gyerekek kalapáccsal is dolgoztak 

A káposztataposás fontos munkafolyamat

Bőrpapucsot is készítettünkA gyerekek ügyesen kereteztek
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Családi 
fogászat

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter

dr. Csorba zoltán

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

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

Hirdetés Hirdetés

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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

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

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

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

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

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

viTaminok, Termények, 
korPa, lóabrak

Folyamatos akciÓVaL várjuk vevőinket!
HázHozszállítás  záRás  után!

Bankkártya 
elfogadó hely

2018. március 18.

Vecsés SE-Jusec–Csepel DSE 24-29 (10-15)
Gólszerzők: Tóth T. 7, Martinek 4, Panyik 3, 
Hibert 3, Kovács 3, Pomozi 2, Doszpod 1, Simkó 1
 A hölgyek 17 ponttal a 6. helyen állnak. Ez biz-
tos és nyugodt középmezőnyt jelent. Talán az 5. 
helyért érdemes csatázni a rákosmentiekkel. 

2018. április 8.
VSK Tököl–Vecsés SE-Jusec 29-24 (16-9)
A csepeli és a tököli gárda is dobogóra tör. A 
szoros eredmények, mindkettőn a jó második 

2018. március 17.
Vecsés SE ÉL-TEAM–LE BELIER-KK Ajka 
29-21 (12-9)
Gólszerzők: Simányi 6, Lendvay 6, Győrfi 5, An-
tal L. 3, Takó 3, Antal M. 2, Imregi 1, Halász 1, 
Tóth N. 1, Csapi 1
 A bajnoki címért folyó küzdelemben nagy 
szükség van a papírforma érvényesítéséhez.

2018. március 25.
Vecsés SE ÉL-TEAM–Telekom Veszprém 
U20 36-32 (18-16)
Gólszerzők: Simányi 7, Lendvay 7, Takó 7, Kö-
kény 5, Halász 4, Tóth N. 4, Győrfi 1, Csapi 1
 Az élmezőnyhöz felzárkózó vendégek ellen 
gólokban gazdag mérkőzésen nyertünk.

FÉRFI – NB I/B Nyugati csoport
Kézilabda 

2018. április 14.

Döntés 
elnapolva!

FÉRFI – IFJÚSÁGI II. osztály
Keleti csoport

FIÚ – SERDÜLŐ II. osztály
Keleti csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

FÉRFI – Felnőtt  
Pest megye B csoport

Kézilabda 

Négy fordulóval a vége előtt továbbra is őriz-
zük a 8. helyet. Kiesésről szó sem lehet, és való-
színűsíthető, hogy befejezéskor is ez a helyezés 
marad a vecsési fiúknak. A bajnokság gólszer-
zői között a tavasszal hozzánk került Musztács 
Dániel folytatja szenzációs góltermelését, to-
vábbra is csak tizedekkel marad el a 10-es gól-
átlagtól. Már 13. a csoport gólszerzői listáján 97 
találatával. Az első harmincban 28. Havas 72 és 
29. Farkas Sándor 70 góllal.

Csak ismételhetjük, amit korábban írtunk. Nincs 
irigylésre méltó helyzetben Tóth József 

edző.
 Kevés a játékos, és ezért lehet 

nagyon fontos állomása a helyi 
utánpótlásképzésnek a rövide-
sen – a Halmi iskola udvarán 
– felépülő kézilabda-munka-
csarnok, ahol az iskolák fia-
taljaihoz közelebb lehet hozni 

ezt a csodálatos sportot. Ser-
dülőink az utolsóelőtti helyen 

tanyáznak. A legjobb gólszerző 
Havas Patrik.

Csapatunk egy váratlan vereség után csoporthar-
madikként zárta az alapszakaszt, és elkezdődhe-
tett a felsőházi rájátszás. A nyolc között Abony 
lett az ellenfél. 
 A csoport gólszerzői között Szilágyi Péter a 
mieink játékos-edzője 2. lett. 
 Az ifikorú Havas Bendegúz és Farkas Sándor 
itt is remekel, az első harmincban találhatók a fel-
nőttek között is. szajan

Vecsés–Ajka

Vecsés-Veszprém

Pécsi VSE–Vecsés SE Él-Team 30-29 (13-15)

Vezetőedző: Nagy Károly
Megtettük azt a szívességet üldözőinknek, hogy 
nem döntöttük el a bajnokságot. Ötgólos veze-
tésről szenvedtünk vereséget a nagyot küzdő 
pécsiek otthonában.
 Maradt az egypontos előny, így várjuk a jövő 
szombati bajnoki döntőt!
 Meglepetésre 2018. április 13-án hazai pá-
lyán szenvedett vereséget a rivális Győr csapa-
ta a veszprémiek ellen.

AGROFEED ETO SZESE–Veszprémi KKFT 
28-30 (14-12)

 Továbbra is egy ponttal vezetjük a tabellát 
a SZESE Győr előtt. 
 A csoportban messze a VSE dobta a legtöbb 
gólt, és ez meg is látszik a gólszerzők listáján. 
Az első 31-ben hat vecsési fiú nevét találhatjuk.
2. Simányi 123 gól. 8. Lendvay 99, 18. Halász 
75, 27. Takó 71, 29. Kökény 67 és 31. Tóth N. 
66 találattal.
 Rövid szünet után április 14-én Pécsre láto-
gatunk, majd 21-én, Üllőn lesz a mindent el-
döntő Vecsés–SZESE derbi. 
 Vecsési együttes egy élcsapatsport-
ban még sosem volt ilyen közel a 
profi első ligába jutáshoz! Írjatok 
fiúk történelmet! Hajrá Vecsés!

NŐI – NBII Déli csoport
Kézilabda 

NŐI – IFJÚSÁGI III. osztály
Déli csoport

LEÁNY – SERDÜLŐ III. osztály
Déli csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

Saját korosztályukban sokkal jobb az ered-
ményessége az együttesnek. Az elsőség már 
eldőlt, de a 2-4. helyezésért nagyon jó esély-
lyel küzdenek a leányok. Itt is Jefcsák Rená-
ta a fő gólvágó, és a csoport 4. helyét foglalja 
el 99 góllal. Őt Czudor Sztella követi a 6. he-
lyen 94 találattal. szajan

Öt fordulóval a befejezés előtt az 5. helyezés 
stabilnak tűnik. A negyedikhez a felzárkózás 
éppen a lapzárta idején lévő váci mérkőzés-
től függ, de a 6. helyezettel szemben masszív 
az előny. Ettől a serdülőkorú csapattól ez ki-
váló helyezés.
 A gólszerzők listáján most is az első húsz-
ban három – serdülőkorú – vecsési fiatalt talá-
lunk: 6. Jefcsák Renáta 101, 11. Metzker Pet-
ra 79 és 20. Cseszlai Marietta 69 találattal.

félidői teljesítmény bíztató a jövőre nézve. A 
hátralévő öt forduló nem sok jóval kecsegtet 
ugyan, mert talán az utolsó kettőn sikerülhet 
pontszerzés, de az a jelenlegi 6. hely megtar-
tását jelentheti.
 A gólszerzők listáján hárman is ott vannak az 
első harminc között. Tóth Tímea 92 találatával a 
10., őt Martinek 82 (14. hely) és Doszpod követ 
60 (27. hely) góllal.

2018. április 14.
TFSE–Vecsés SE JUSEC 28-26 (15-12)
Nagyot küzdöttek a lányok a második helyen álló 
egyetemi csapat otthonában.
 Folytatás egy hét múlva újra idegenben!

Rákosmenti KSK–Vecsés SE-Jusec
2018. április 22. – vasárnap 11 óra

 A VSE Ökölvívó Szakosztályának 
zsúfolt versenynaptára bőven 
kínál eseményeket és kivá-
ló eredményeket. Ízelítő-
ül egy hírcsokor az eltelt 
egy hónapról.
 Március 16-án Váry 
Tomi a magyar váloga-
tott tagjaként lépett ringbe 
a Magyarország–Romá nia 
csapattalálkozón, és egyhan-
gú pontozással győzött!
 Március 18-án rendezte meg a 
szakosztály a vecsési bokszteremben a 3. Sun-
day Sparring Party-ját, ahová 45 harcos érkezett 
7 klubból! Április 22-én lesz a 4. vasárnapi talál-
kozó.

 Március 30. és április 1-je között Románia 
adott helyszínt az U22 korosztály Európa- 

bajnokságának. Magyarországot a vecsé-
si Juhász Adrienn képviselte +81 kg-
os súlycsoportban. Adri súlyában még 
egy román induló volt, így rögtön a 
döntőben lépett ringbe a versenyzőnk.
 Adrienn nagy csatában 5:0 arány-
ban múlta felül ellenfelét, így meg-

szerezte a magyar válogatott egyetlen 
aranyérmét! Adrienn évek óta a legered-

ményesebb tagja a női válogatottnak. Az el-
rontott vb után végre megint a saját stílusában 

bokszolt – végig támadott, így esélyt sem adott 
ellenfelének!
 Gratulálunk Juhász Adriennek, és mesterének 
Csipkés Barnabásnak, aki a vb után lelkileg és 

szakmailag is összeszedte Adrit! Gratulálunk a 
válogatott szakmai stábjának is, akik a helyszí-
nen segítették Adrit a győzelemhez!
 Hajrá Vecsés!

ÖKÖLVÍVÁS Juhász Adrienn aranyérmet szerzett az U22 
Európa-bajnokságon!

Váry Tamás
Juhász Adrienn
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, közel 30 éve sikeresen működő műanyag  
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő  
könnyű betanított munkára, 3 műszakos munkarendbe keres

CSOMAGOLÓ OPERÁTOROKAT
FELADATOK:
•  késztermékek gépről való leszedése, csomagolása
•  csomagoló dobozok előkészítése, címkézése
•  termék minőségének folyamatos vizuális ellenőrzése

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15 Ft/km vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK :
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  minimum 8 általános végzettség
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Az önéletrajzokat Schäffer Gábor várja az alábbi e-mail címen: 
allasecser@gmail.com, vagy személyesen a Pro-Form Kft. telep-
helyén munkanapokon 8-14 óráig, az

  ECSER, Ady Endre utca 2. cím alatt.
  Tel.: 06-20-543-9818 (8-tól 15 óráig)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 30 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, több műszakos munkarendbe keres.

GÉPBEÁLLÍTÓKAT
FELADATOK:
•  vákuumformázó gépek megfelelő működésének biztosítása, alap-

anyaggal való ellátása, technológiai lap alapján történő beállítása
•  termelési adatok dokumentálása
•  szerszámcserék lebonyolítása
•  gyártógépek és szerszámok állapotának felügyelete

Fényképes önéletrajzokat Vigh- Kürti Mihály nevére várjuk az 
alábbi e-mail címre: allasecser@gmail.com
További információk cégünkről: www.pro-form.hu

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15 Ft/ km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató  

munkakörnyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú  

munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  precíz, önálló munkavégzés
•  rugalmasság
•  műszaki érzék
•  problémamegoldó készség
•  határozott fellépés
•  3 műszakos munkarend

ELŐNYT JELENT:
•  műanyagipari tapasztalat

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 30 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe keres.

GÉPKARBANTARTÓKAT
FELADATOK:
•  automatizált gépek karbantartása
•  gépmegállások okainak önálló hibafeltárása és javítása
•  a berendezések folyamatos működésének biztosítása
•  részvétel az új gépek beüzemelésében

Jelentkezését magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, 
Horosz László nevére várjuk az alábbi e-mail címre: 
horoszl@pro-form.hu

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15Ft/km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató munkakör-

nyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú  

munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  szakirányú végzettség
•  automata gépek javításában 

szerzett jártasság
•  megbízhatóság, önállóság
•  pontos munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
•  hidraulikus és /vagy  

pneumatikus rendszerek  
javításban, hibafeltárásban 
szerzett ismeretek

•  hegesztési ismeretek
•  lemezlakatos ismeretek
•  B kategóriás jogosítvány

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 20 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás Ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe keres.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT
FELADATOK:
•  automatizált gépek karbantartása
•  hibaelhárítás, javítás
•  a berendezések folyamatos működésének biztosítása
•  kapcsolószekrények és gépek telepítése

Jelentkezését magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, 
Horosz László nevére várjuk az alábbi e-mail címre:  
horoszl@pro-form.hu 

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15Ft/km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos,támogató munkakör-

nyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszútávú  

munkalehetőség
•  családi nap
•  Nem dohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  középfokú, szakirányú  

végzettség
•  automatizálásban szerzett 

jártasság
•  megbízhatóság, önállóság
•  pontos, precíz munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
•  PLC programozási ismeretek
•  B  kategóriás jogosítvány

AJÁNLÓ
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A hatalmas választékkal rendelkező üzlet va-
lószínűleg hamar kedvelt helye lesz a he-
lyi építési vállalkozóknak és az otthoni 

barkácsolóknak. A nyitás alkalmából Gerber 
Ferenccel a cég vezetőjével beszélgettünk.

U.Z.: Ferenc, miért Vecsésre esett a válasz-
tása?
 G.F.: Mielőtt az ember új üzlet nyitásába 
kezd, nagyon fontos a megfelelő helyszín kivá-
lasztása. Bevallom több települést megvizsgáltunk. 
Megnéztük a települések elhelyezkedését, lakosság létszá-
ma, lakosai anyagi helyzete, infrastruktúrája és közlekedése 
szerint. Ezek alapján öt-hat település jött szóba, de Vecsés 
fekvése, hangulata, az itt élő emberek nyitottsága, de emel-
lett ragaszkodása a régi szokásokhoz az lenyűgözött. A vá-
rosban közlekedve lehetett látni az utcákon sétáló, beszélge-
tő, nyüzsgő embereket és egy nagyon kellemes érzés fogott 
el, milyen jó lehet itt lakni, élni. Így esett a választásunk Ve-
csésre.

U.Z.:  Milyen termékek forgalmazásával foglalkoznak?
 G.F.: Talán úgy válaszolnék, hogy nem elsősorban ter-
mékeket forgalmazunk, hanem megoldásokat a vásárlóink 
problémájára. Mondok egy példát, ha valaki a kertjében sze-
retne füvesíteni, akkor neki szüksége van fűmagra, talajmeg-
munkáló eszközökre, ásóra, gereblyére, rotációs kapára, de 
szüksége lesz szivattyúra, szívócsőre, fűnyíróra, elektromos 
csatlakozókra és így tovább. Célkitűzésünk, hogy nálunk 
mindezt egyhelyen megkaphassa, eközben munkatársaink 
segítenek a vásárlóink számára legalkalmasabb eszközök ki-
választásában. Így időt spórolunk meg nekik azzal, hogy ne 
kelljen négy- öt boltot felkeresniük egy probléma megoldá-
sához. Mondhattam volna ereszcsatorna-tisztítást, mert eh-
hez is a létrától a kisseprűig mindent megtalálnak nálunk, 
még az ereszcsatornát is, de tömítést a csaphoz, zsanért az 
ajtóhoz és a legkülönbféle szerszámokat. Rendkívül szerte-

ágazó választékot tartunk és foglalkozunk létra- és 
állványbérléssel is. 

U.Z.:  Akkor tulajdonképpen ez egy barkács-
áruház?
 G.F.: Hasonló, de abban különbözünk, 
hogy mi megpróbálunk minden vásárlónknak 
tanácsot adni a döntéséhez, rendkívül fontos, 

hogy emellett a kiszolgálás gyors legyen, ne 
keljen órákat keresgéléssel, sorban állással töl-

teni.

U.Z.:  Kik az elsődleges vásárlóik? 
 G.F.: A forgalmunk legnagyobb részét a kettő és ötven főt 
alkalmazó vállalkozások teszik ki, de természetesen a lakos-
ság, intézmények kiszolgálása is fontos számunkra. Várunk 
minden olyan érdeklődőt, aki a munkájához, hobbijához, el-
végzendő feladataihoz, szerszámot, anyagot, kiegészítőt keres.

U.Z.:  Milyen minőségű termékeket forgalmaznak?
 G.F.: Ez nagyon jó kérdés, mert a minőség nagyban be-
folyásolja az árat. Léteznek olcsó termékek, melyek a kispó-
rolt anyagok miatt már szinte használhatatlanok, vagy tel-
jesen használhatatlanok. Üzleteinkben ilyen termék nem 
kapható. Sok kereskedés a jó ár miatt tartja ezeket a cikke-
ket, de meggyőződésem, hogy ezzel becsapják a vásárlói-
kat. Nálunk kizárólag jól használható, illetve professzioná-
lis termékek találhatók jó áron. Árubeszerző munkatársaink 
elsődleges feladata a kiváló ár-érték arányú áruk beszerzé-
se. Ezáltal nyugodt vagyok, ha a nálunk vásárolt terméke-
ket az előírásnak megfelelően használják akkor tökéletesen 
meg lesznek elégedve. Sajnos hibák így is előfordulhatnak, 
de ezeket legjobb tudásunk szerint és a vásárlóink érdekeit 
figyelembe véve orvosoljuk.

U.Z.:  Pontosan hol található ez az üzlet?
 G.F.: Vecsés, Fő út 136., de talán úgy jobban érthető, hogy 

az a sarok a Fő úton, 
ahol Gyál felé lefor-
dulunk.

U.Z.:  Köszönöm a be-
szélgetést, végszónak 
mit üzen a jövendőbe-
li vásárlóinak?
 G.F.: Arra bizta-
tom önöket, hogy te-
gyenek próbára min-
ket, és ha megvannak 
elégedve velünk, a -
jánljanak az ismerő-
seiknek is.

Ullmann Zoltán

Barkácsáruban
NEM LESZ HIÁNY

Új bolttal bővült a helyi kiskereskedelmi kínálat. A Ger-ker’98 Kft,  
amely idén ünnepli fennállásának 20-ik évfordulóját Dunaharaszti  
és Szigetszentmiklós után Vecsésen nyitotta meg legújabb üzletét.

REKLÁM

Gerber Ferenc
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

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

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

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: 

+36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

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

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, Dózsa Gy. u. 50., +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 – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +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
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – április 23-ával,  
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – április 30-ával 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – május 7-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – május 14-ével, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – május 21-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – május 28-ával kezdődő héten ügyeletes. 
   Hétvégén (szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig) a Szent Ferenc 

Patika tart nyitva. Nyitva tartás után és hétközben éjszaka az adott héten ügyeletes 
gyógyszertárat kell keresni

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

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

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

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

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

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

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 

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

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

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

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

Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294

Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőségvezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu 
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fo-
tókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat 
szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

Sitt, szemét, sóder, 
homok, termőföld szállítás 

és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.
ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin
tel.: 06-20/984 9242

KonténEr 
szállítás

EgyEdi kErti 
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás, 

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

kézi földmunka, öntözőrendszer 
telepítés, kútgépészet, kertkar-

bantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

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

www.egyedikertimegoldasok.
business.site

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

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

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

Apróhirdetés
ÁLLÁS 
Vecsési zöldség-gyümölcs üzletbe keresünk 
kollégákat. 8-órás továbbá 6-órás (lehet nyug-
díjas is) és még 4 órában (kisegítő lehet nyug-
díjas) is keresünk eladói munkakőrbe kollé-
gákat. Bejelentett állás, nagyon jó bérezés! 
Telefon: 06-30/904-6093

ÁLLÁS 
C kategóriával rendelkező gépkocsivezetőt 
7.5 t. teherautóra (lehet nyugdíjas is) kere-
sünk heti 3-4 alkalommal, este 6 órai kez-
déssel, alkalmanként 4-6 órás munka- 
idővel, vecsési indulással. Jó fizetéssel! 
Telefon: 06-30/904-6093

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.



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

XILOMARE®
XILOMARE®Kid

Gyermekeknek külön kiszerelés!

orrspray

Hatékony és jótékony!

Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml xilometazolin-hidroklorid 
és tengervíz tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági osztály: +36-1-505-7032, drugsafety@richter.hu 
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