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KULTÚRA KULTÚRA

társaság himnusza. 
Himnuszunk más, 
mint a többi nem
zeté, mert e vers va

lójában imádság, mely 
dallamával is elvarázsol 

minket. Isten áldd meg a 
magyart. Imádság, mely Is

ten nevével kezdődik? Az 50-es 
években, a Rákosi korszakban ez nem volt 
megengedhető, hogy a dolgozó nép Isten
hez könyörögjön. Rákosi Mátyás felkér
te Kodály Zoltánt új himnusz írására, aki 
„ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni 
nem lehet” szavakkal utasította vissza. Ily
lyés Gyula „meg van az már írva” szavak
kal hárította el a kérést, ami mindkét rész
ről nagy bátorságra vallott.” 

 Vecsésen mindig is erős, elhívatott kul
turális közösségek alakították a szellemi 

életet. Mindig akadtak elköte
lezett személyek, akik közös
séget tudtak építeni egy jó cél 
érdekében. Azon személyekre 
emlékezett az igazgató asszony, 
akiknek a 2019-es év születé
sük vagy haláluk révén emlék
év: Grassalkovich II. Antal 225. 
éve, Róder Imre 90 éve, Kemenes 

Kellner Mátyás 55 éve, Simon Sándor 40 éve, 
Gammel József 45 éve, Balla Péter, Fazekas 
József 25 éve, Czövek Olivér, Kiss István, 10 
éve hunyt el. „Ma ünnepelni jöttünk össze, 
– folytatta Vadászi Mária – a magyar kultú
rát, melyet Vecsésen 21 ezer lakos egyetér
tése, közös nyelve alakít. Városunk kultúra
támogató vezetése megteremtette a helyeket, 
ahol a kulturális és művészeti egyesületek 
nap mint nap gyakorolhatnak és fellépéseik
kel színesítik ünnepeinket. Az elmúlt évek
ben tánccsoportjaink, énekkaraink, zeneka

SZÍNPADON 
Vecsés 700 éve

Nagypapa – Nagy Gyula
Unoka – Tóth Bertalan
Ramaela Hastánccsoport
Jugendliche Rosmarein
Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium diákjai
Rosmarein Tánccsoport
Mezőségi táncszóló – Soltészné Ko-
vács Zita, Soltész János
Lumpen Klumpen Tánccsoport
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület
A versidézet narrátora – Farkas Éva 
Énekesek – Fazekas Fanni, Fazekas 
Liza, Fazekasné Gombár Mónika,  
Füleki Lívia, Hrachovina András
A szoprán szaxofon szólót a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület veze-
tője, Fazekas József adta elő
Zenekar – Erdei Zoltán, Görög 
Béla, Hera Mátyás, Kortye Vilmos, 
Metzker Péter
Díszlet – Alattyányi Lajos és Lakner 
Ponyvaipari Kft.
Hangtechnika – Balogh Gyula,  
Színpadtechnika – Kárpáti Szilvia,  
Magó Edina  
Fénytechnika – Nagy Richárd
Történelmi szövegíró – Gál István 
Dalszövegíró – Görög Béla
Zeneszerző – Kortye Vilmos és Faze-
kasné Gombár Mónika
Digitális látványterv és rendezőasszisz-
tens – Kortye Katalin
Forgatókönyvíró, dramaturg és rende-
ző – Veszprémi Klára

A viharos  
sikerű előadás  
közreműködői:

raink országos és külföldi sikereket értek el. 
Ezeken az utazásokon más népek kultúrái
nak megismerése fokozza kreativitásunkat, 
ugyanakkor… megtanuljuk megbecsülni, 
ami kultúránkban egyedi és megismételhe
tetlen. Ha ismerjük szűkebb környezetünket, 
városunkat, nincs ahhoz fogható érzés. Tud
juk, ha május, akkor mesefesztivál, ha szept
ember káposztafesztivál, télen böllérfeszti
vál, s a murcifesztiválon megkóstolhatjuk 
a jó vecsési borokat. Emlékház, Tájház vár 
minket változatos programokkal. Ha tudjuk, 

700 év egy szívdobbanás című 
 előadással ünnepelte Ve csés 
 a magyar kultúra napját ja- 
nuár 26-án és 27-én a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban. 

A vasárnapi bemutatón részt vett Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képvi
selő, Pánczél Károly országgyűlé

si képviselő, valamint Kissné Szabó Katalin, 
Üllő polgármestere, Szlahó Csaba, Vecsés 
polgármestere, Tábori Ferenc alpol
gármester, dr. Hrutkáné Molnár 
Mónika, a Monori Tanke
rületi Központ vezetője 
és Mohainé Jakab Ani
kó jegyző. 
 Az ünnepi díszelő
adás előtt a zsúfolásig 
megtelt színházterem 
közönsége együtt 
énekelte el nemzeti 
imádságunkat, a Him
nuszt, majd Vecsés pol
gármestere, Szlahó Csaba 
köszöntötte a vendégeket. 
 Ezt követően Vadászi Mária, 
a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője 
mondta el ünnepi gondolatait. „A magyar 
kultúra napját 1989. január 22. óta ünnepel
jük meg. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéz
iratát, amely 5 év múlva nyomtatásban is 
megjelent. A Himnusz megzenésítésére 
1844-ben pályázatot írtak ki, „Itt az írás for
gassátok/Érett ésszel józanon” címen, me
lyet Erkel Ferenc zeneszerző és 
karmester nyert el. Az ország
gyűlés 1903-ban ismerte el hi
vatalos himnuszának, ezt a tör
vényt azonban a király, I. Ferenc 
József nem írta alá. Így végül 
1989-ben került az Alkotmány
ba, mely szerint Kölcsey Fe
renc költeménye a Magyar Köz

hol vacsorázhatunk egy jót, hol bálozhatunk, 
hol ünnepelhetünk, otthon vagyunk. Vecsés 
2018-ban ünnepelte első okleveles említésé
nek 700 éves évfordulóját. A város vezetése 
ünnepi programsorozattal emlékezett a jeles 
eseményre. Ünnepelt a város a Szent István 
téren, a Halmi téren az Epresben. Múltidéző 
kiállítást láthattunk a régi kultúrházban. Az 
ünnepségsorozat záró programjaként ma a 
WATT társulat és a helyi kulturális csopor
tok előadásában láthatják Kortye Vilmos öt
lete alapján készült 700 év egy szívdobba
nás című zenés színdarabot. Egyszer már 
bizonyítottak, hogy egy településnek is le
het rockoperája.”
 Az ünnepi köszöntőt követően a 2011-ben 
alakult WATT Társulat és a helyi kulturá
lis csoportok adták elő a 700 év egy szív
dobbanás című zenés-táncos történelmi da
rabot, melyet Kortye Vilmos ötlete alapján 
Veszprémi Klára állított színpadra. 

Szöveg és képek: Váradi Eszter

Vadászi Mária 
köszöntője

Szlahó Csaba polgármester

Honfoglalás

A zenekar és az énekesek

Ramaela Hastánccsoport

Palotás

Lumpen Klumpen Tánccsoport

Zárókép
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HÍREK

  Február 3-tól, vasárnap dél
előtt kísérleti jelleggel buszjá
rat indul Vecsésről a gyáli piac
ra. A busz az OTP lakótelepről TÁJÉKOZTATÁS  

Vecsés Város telepü-
lésrendezési eszkö-
zei módosításának 
egyeztetési doku-
mentációja partner-
ségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.08.) kormányren-
delet 29/A.§-ának és Vecsés Város Ön-
kormányzatának a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletének megfele-
lően tájékoztatom a lakosságot, a civil 
szervezeteket és gazdasági szereplő-
ket, hogy Vecsés Város Önkormányza-
ta határozatai alapján elkészült a ha-
tályos településrendezési eszközök 
részleges módosításának egyeztetési 
dokumentációja. A módosítások tulaj-
donosi kezdeményezések alapján me-
rültek fel az elmúlt év során.
 Az egyeztetési dokumentációt Ve-
csés Város Önkormányzat honlapjá-
ról tudják letölteni és megtekinteni a 
„Partnerségi egyeztetés” oldalon.
 A településrendezési eszközök rész-
leges módosításának egyeztetési do-
kumentációjával kapcsolatban 2019. 
február 27. napján, szerdán 16 órakor 
lakossági fórumot tartunk a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ Fehér-Téhöly 
termében, melyre minden érdeklő-
dőt várunk.
 A településrendezési eszközök ter-
vezett módosításával kapcsolatos vé-
leményüket, javaslataikat 2018. már-
cius 7. napjáig a foepitesz@vecses.hu 
e-mail címen és a Vecsési Polgármes-
teri Hivatal Berényi Mária főépítész 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.) ré-
szére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

HÍREK

  Sajnos, az utóbbi időben megszaporodtak 
a személyi sérüléssel végződő balesetek a 
Fő úton, a városba vezető szakaszon, a la
kótelepnél, vagy a Coop áruházzal szemben 
található kijelölt gyalogátkelőhelyen annak 
ellenére, hogy sárga villogó jelzőlámpa is 
figyelmeztet a kijelölt gyalogátkelőhely kö
vetkeztére. Ezért Vecsés Város Önkormány
zata úgy döntött, hogy szeretné az összes 
gyalogátkelőhelyet is forgalomirányító jel

Tájékoztatás a Fő úti kijelölt 
gyalogátkelőhelyekről

Óvodásoknak kifejlesztett  
speciális sportpályák  
épülnek Vecsésen

Menetrend: Vecsés–Gyál (piac)
Érvényes: 2019. február 3-tól.  
CSAK VASÁRNAP!

Megállóhelyek Vecsés–Gyál (piac) 
Csak vasárnap!

Fő út (OTP lakótelep) 7:30 9:30

Fő út (Vörösmarty út) 7:32 9:32

Fő út (Anna utca) 7:34 9:34

Városháza 7:38 9:38

Vadászi Étterem 7:42 9:42

Sportpálya 7:44 9:44

CBA 7:46 9:46

Gyál (zöldséges piac) 8:00 10:00

Gyál (vegyes piac) 8:05 10:05

Megállóhelyek Gyál (piac)–Vecsés  
Csak vasárnap!

Gyál (vegyes piac) 9:00 11:00

Gyál (zöldséges piac) 9:05 11:05

CBA 9:17 11:17

Sportpálya 9:19 11:19

Vadászi Étterem 9:21 11:21

Városháza 9:25 11:25

Fő út (Anna út) 9:29 11:29

Fő út (Vörösmarty ú) 9:31 11:31

Fő út (OTP lakótelep) 9:33 11:33

BUSZJÁRAT  
a gyáli piacra

zőlámpával átépíttetni, megelőzendő a to
vábbi balesetek bekövetkezését, biztonsá
gosabbá téve a gyalogosok közlekedését. A 
400-as számú út a Magyar Közút Nonpro
fit Zrt. kezelésében van, így a közútkeze
lő hozzájárulása elengedhetetlen feltétele a 
megvalósításnak. Minden ezzel járó költ
séget valószínűleg az önkormányzat fog 
magára vállalni. A Fő úton vannak még 
kijelölt gyalogátkelőhelyek, melyek nem 
rendelkeznek forgalomirányító jelzőlám
pával. Szeretnénk ezeket is megvizsgálni, 
milyen módon, milyen költséggel lehet biz
tonságosabb jelzőlámpás átkelővé átépíte
ni őket. Az egyeztetéseket megkezdtük a 
közútkezelővel, bízunk abban, hogy meg
kapjuk a hozzájárulást, és a tervezés után 
kivitelezhetjük a jelzőlámpás gyalogátkelőt.

Frühwirthné Halász Melinda,  
önkormányzati képviselő

az 1848–49-es  
forradalom és szabadságharc  
171. évfordulójának tiszteletére  
tartandó VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,

Vecsés Város Önkor-
mányzata meghívja 
Önt és kedves családját

Meghívó

melyet 2019. március 15-én 10 órakor  
tartunk a Petőfi téren 
(Rossz idő esetén az ünnepség a Petőfi Sándor Ró- 
mai Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola  
és Gimnázium tornatermében lesz megtartva.)

Himnusz  Vecsési Hagyományőrző  
Zeneegyesület Fúvószenekara

Ünnepi műsor  Petőfi Sándor Római Katolikus  
Német Nemzetiségi Általános  
Iskola és Gimnázium diákjai

Koszorúzás
Szózat

  Tavaly szeptemberben került a képvise
lők asztalára az Ovi-Sport Közhasznú Ala
pítvány pályázati felhívása. A Nemzeti Ovi-
Sport Program keretében az óvodás korosztály 
számára kifejlesztett sportpályák létesítésére 
pályázhatnak önkormányzatok. Az elnyerhe
tő támogatással olyan korszerű és komplex 
létesítmények kialakítására nyílik lehetőség, 
melyek egyaránt alkalmasak kézilabda, lab

darúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és láb
tenisz sportágak művelésére, továbbá ügyes
ségi játékok és mozgáskoordinációs feladatok 
gyakorlására. A városvezetés kiemelt felada
tának tekinti, hogy a vecsési gyermekek fej
lődése, egészsége érdekében a lehető legjobb 
feltételeket teremtse meg a településen, ezért 
a képviselő-testület úgy döntött, két vecsési 
óvodára vonatkozóan is élni kíván a pályá
zati lehetőséggel. 
 A pályázati anyagok elbírálása során mind
két esetben pozitív döntést született, így még 
idén egy-egy új sportlétesítménnyel gazda
godhat a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
és a Bálint Ágnes Óvoda. Az elnyert támo
gatás mértéke 9 millió forint, melyet továb
bi 9 millió forint önrésszel kell kiegészítenie 
a városnak, így összesen 18 millió forintból 
valósulhat meg a két beruházás. A sportpá
lyák mérete 6 x 12m, a játékteret palánkkal 
kerítik körbe és hálóval fedik le. A pályák 
várhatóan június végére készülnek el, így a 
következő nevelési évben vehetik birtokba a 
vecsési óvodások.  rt 

Ehhez hasonló pályák létesülnek Vecsé-
sen is. A létesítményekben ügyességi já-
tékok és mozgáskoordinációs feladatok 
gyakorlására is van lehetőség

Fo
tó
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vi-
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indul, és négy hónapon át mind 
a gyáli zöldségpiacra, mind pe
dig a gyáli használtcikkpiacra 
szállítja az utasokat. VT infó

Biztonságos lesz a zebra

Lámpákat telepítenek a Fő úti átkelőkhöz
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MOZAIK ÖNKORMÁNYZAT

Január 29-én tartotta ülését Vecsés képviselő-testülete.  
A képviselők 18 napirendet tárgyaltak. A szokásoknak meg- 
 felelően Szlahó Csaba polgármester az ülés határozat ké- 
pességnek megállapítása után a decemberi és a januári 
ülés közötti időszakban történtekről tartott beszámolót. 

2019-TŐL BEVEZETIK  
a „Vecsés pótlékot” Testületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló
A Damjanich utcai TIPEGŐK bölcsőde épü
letének használatba vételi eljárása elindult. A 
Mentőállomás és Alapellátási Központ épí
tésénél a villamosenergia-bővítés megvaló
sítása érdekben több alkalommal vette fel a 
város vezetése a kapcsolatot az ELMŰ-vel, 
csak márciusra ígérték a kivitelezést. A Sán
dor-tanyán a műfüves focipályát használatba 
vették a labdarúgók. Az Ovi-Sport Közhasz
nú Alapítvány jelezte, hogy a programjuk
ra benyújtott pályázatuk támogatást kapott. 
Ezek szerint a Falusi Nemzetiségi Óvodában 
és a Bálint Ágnes Óvodában egy-egy, több 
sportág művelésére alkalmas multifunkcio
nális műfüves sportpálya létesülhet felszere
lésekkel és képzéssel együtt. A karbantartó 
brigád az időjárási körülményektől függő
en végzi a szükséges javítási munkákat vá
rosszerte. A városvezető bejelentette azt is, 
hogy február 3-ától, vasárnap délelőttönként 
kísérleti jelleggel buszjárat indul Vecsésről 
a gyáli piacra, mely az OTP lakótelepről in
dul, és négy hónapon át mind a gyáli zöld
ségpiacra, mind pedig a gyáli használtcikk 
piacra szállítja az utasokat.
 A december 16-án megtartott Mindenki 
Karácsonya rendezvényről is szó esett, ahol 
sok program és kézműves vásár fogadta az 
érdeklődőket. Január 10-én a mentőállomás
sal kapcsolatos egyeztetés zajlott a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat vezetőjével. Január 
19-én tartották meg Vecsés Város Bálját. Ja
nuár 21-én helyszíni bejárás volt az Erzsé

bet téri templomban, ahol felújítási munká
latok folynak. A polgármester január 23-án 
tárgyalást folytatott a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség munkatársaival, mert egy kül
földi beruházó logisztikai központ kialakí
tásra alkalmas területet keres. Végül, de nem 
utolsó sorban szólt a január 27én a magyar 
kultúra napja és a Vecsés 700 éves ünnep
ségsorozat záróprogramjaként a Vecsés 700 
éves című zenés színdarab bemutatójáról. A 
polgármesteri beszámolót a képviselők elfo
gadták.

Bevezetik a „Vecsés pótlékot”
Az idei önkormányzati költségvetés előké
szítése során kiderült, hogy az egyes ágaza
tokban adható közalkalmazotti bérek között 
jelentős különbség van. Ennek oka, hogy az 
elmúlt években a pedagógusokat érintően 
több lépcsőben történt ágazati bérrendezés, az 
egészségügyi, szociális, közművelődési terü
leten pedig csak kisebb mértékben. Ezért úgy 
döntött a képviselő-testület, hogy 2019-től az 
önkormányzati fenntartású intézményekben 
dolgozók részére az önkormányzat bevezeti 
a „Vecsés pótlékot”, a Semmelweis Bölcső
de, a Gondozási Központ, a Vecsés és Kör
nyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, 
a Róder Imre Városi Könyvtár és az Oktatási 
Intézmények Konyhája vezetője részére havi 
bruttó 35 000 Ft-ot. A nevelési-oktatási intéz
ményekben dolgozó egyéb alkalmazottak ré

szére, az egészségügyi intézményekben a ve
zetők, és orvosokon kívül az alkalmazottak 
részére, a szociális intézményekben a vezető
kön kívül valamennyi dolgozó részére, a köz
művelődési intézményekben a vezetőkön kívül 
minden dolgozó részére havi bruttó 15 000 Ft 
„Vecsés pótlékot” vezetnek be.

Nyári nyitvatartás  
az óvodákban és a bölcsődében
Döntöttek a képviselők az önkormányzati 
fenntartású óvodák és a bölcsőde nyári be
zárásának időpontjáról. Az előző években, a 
nyári időszakban is folyamatos nyitvatartást 
biztosított a város az óvodákban. Ez a dön
tés sok családnak segített, mert nem min
den esetben tudják megoldani gyermekük 
elhelyezését egy teljes hónapra. A bezárás 
ideje alatt az éves karbantartási és felújítá
si munkálatokat végzik az intézményekben, 
továbbá a dolgozók is ekkor tudják kiven
ni szabadságuk nagyobb részét. A Közpon
ti Konyha vezetőjének tájékoztatása szerint 
a gyermekek étkeztetése folyamatosan biz
tosított lesz. A Vecsési Mosolyország Óvo
da és a Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 
2019. június 24-étől július 19-éig, a Vecsé
si Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési 
Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2019. jú
lius 22-étől augusztus 16-áig tart. A Sem
melweis Bölcsőde nyári bezárása 2019. jú
lius 22-étől augusztus 16-áig tart.
 

Felvételi körzethatárok az iskolákban
Vecsés Város Önkormányzatának képvise
lő-testülete egy korábbi határozatában úgy 
döntött, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 
létszámát figyelembe véve nem tartja szük
ségesnek az előző tanévre meghirdetett ve
csési kötelező felvételt biztosító általános 
iskolák felvételi körzetének módosítását. 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkor
mányzata januári ülésén tárgyalta a terve
zetet, és egyetértési jogával élve úgy döntött, 
hogy a tervezetet elfogadja azzal a kiegészí
téssel, hogy a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 
felvételi körzete Vecsés Város közigazgatá
si területe legyen azon gyermekek számára, 
akiknek szülei a német nemzetiséghez tar
tozónak vallják/vallották magukat. E módo
sítást elfogadva, a képviselők megszavazták 
a körzethatárok kialakítását. 

Szöveg és kép: Váradi Eszter

Tűzifával segített  
az önkormányzat  
és a Bau-Styl Kft.

Pest megye értékeiről  
készült kisfilm

  Közös program keretében tá
mogatta a vecsési rászoruló csalá
dokat a város önkormányzata és a 
Bau-Styl Kft. Az akció keretében 
öt kaloda hasított tűzifát ajánlott 
fel az építőanyagokat forgalmazó 
cég, melyet az önkormányzat to
vábbi öt kaloda megvásárlásával 
egészített ki, így összesen tíz ka
loda – azaz tíz köbméter – tűzifát 
osztottak szét karácsony előtt a 
nélkülöző helyi családok között. 
A tüzelőt a Vecsés és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szol
gálat és Központ által javasolt rá
szorulók kapták. 
 Nem ez volt az egyetlen alka
lom az elmúlt évben, mikor az 
önkormányzat figyelmet fordí
tott azokra a családokra, akik
nek nehézséget jelent a hideg el

  Madártávlatból fedezhetjük 
fel Pest megyét. A Pest megyei 
értéktárban jelenleg több, mint 
200 érték található. Ez a szám és 
az értékek különlegessége a ma
gyar nemzeti kultúrában és a me
gye életében betöltött szerepe in
dokolttá teszi, hogy szakmai és 
egyéb körök, csoportok, közössé
gek számára is ismertebbé, vagy 
még inkább ismertté váljanak. Az 
értéktárban Vecsés is megtalálha
tó a http://www.pestmegye.hu/
ertektar/3707-vecsesi-savanyu-
kaposzta internetes oldalon. 
 Pest Megye Önkormányzata a 
megyei értékek népszerűsítését 
egy vándorkiállítás létrehozásá
val kezdte, majd vetélkedőt szer
vezett diákok számára, létrehozta 

leni védekezés. Tavaly összesen 
150 köbméter tűzifát biztosított a 
városvezetés 39 nélkülöző vecsé
si családnak. A fa szétosztásában 
minden esetben a vecsési család
segítő szolgálat segített, hogy a 
tüzelő valóban azokba a háztar
tásokba jusson el, ahol a legna
gyobb szükség van rá. A kiosztott 
fát az önkormányzat által elren
delt öreg vagy balesetveszélyes 
fák kivágásával biztosították.
 További adományok is vár
hatók az elkövetkező hetekben, 
amint megtudtuk, a vecsési te
metőben több öreg fa is található, 
melyek kivágását tervezi az ön
kormányzat. A kitermelést köve
tően körülbelül további 60 köb
méter tűzifa szétosztására lesz 
lehetőség. 

Az önkormányzat és a Bau-Styl Kft.  
közös akció keretében 10 köbméter fát 
osztott szét a rászoruló családok között Fo

tó
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u

az Év értéke díjat, egy válogatás 
CDt adott ki Kodály Zoltán Pest 
megyében végzett népdalgyűjtő 
munkájából, értéktúrákat szerve
zett és kiadványokat készített.
 A most elkészült film az Ag
rárminisztérium HUNG-2018 
pályázat támogatásával valósult 
meg és olyan ismert és kevésbé 
ismert értékek is láthatók ben
ne, mint a ráckevei Hajómalom, 
a kisoroszi Szigetorr, a váci Di
adalív vagy a zsámbéki Rom
templom. 
 A kisfilmet az Utazás kiállí
táson is levetítik, de megtekint
hető az alábbi helyen: https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=pCLMdu-
GNFw Forrás: www.pestmegye.hu

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány 
 – 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány 
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola)– 18685633-1-13
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
– 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány 
– 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány – 18691755-1-13 
– a sportegyesület szakosztályai
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 
– 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány
– 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 
– 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13

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

ADÓZÓK FIGYELMÉBE 
AZ 1 %-RÓL

Polgármesteri beszámoló
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évben a tombolasorso
lás bevételeinek egy ré
szét rászoruló vecsési 
családok támogatására 
ajánlja fel. A tombola
húzás után hajnal 4ig 

mulatott a vendégsereg. A 
mulatozók jókedvét nyug

tázva, a szervező Lumpen- 
Klumpen tánccsoport 2020. 

február 4én ismételten szeretet
tel várja a szórakozni vágyókat 
a 43. Vecsési Svábbálon. 
 Mulassunk együtt jövőre is!

Fehérné Fazekas Anett

8 2019. február

NEMZETISÉG HAGYOMÁNY TEREMTÉS

R emek zenével, nagysze
rű hangulattal várta a 
bálra az érdeklődőket 

a Lumpen-Klumpen tánccso
port. A 2019-es Svábbál vendé
geit Tófalvi Mónika a vecsési Né
met Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke köszöntötte, február első 
szombatjának estéjén a Bálint 
Ágnes Kulturális Központban, 
majd Szlahó Csaba Vecsés vá
ros polgármestere mondott be
szédet. A vendéglátásról az est 
folyamán a Fütte Bistro gondos
kodott. A bál fénypontja a Szi
getújfalui Német Nemzetiségi 

Táncegyüttes és az őket kísérő 
Takser Spatzen zenekar előadá
sa volt, akik dinamikus és sok
színű táncaikkal örvendeztették 
meg a jelenlévőket. Már a va
csora előtt rázendítettek a zené
szek. A Werischwarer Burchen 
zenekar széles repertoárjában 
szép sváb dallamok, polkák, 
keringők csendültek fel az 
est folyamán. A táncpar
kett csupán a tombola
húzás idejére ürült ki. A 
hagyományos báli játék 
során soksok értékes 
ajándék talált gazdára, 

amit ezúton is hálásan köszö
nünk nagylelkű támogatóink
nak. Tánccsoportunk az idei 

42. VECSÉSI 
 Svábbál

Az évente hagyományosan megrendezésre 
kerülő Svábbál az idei évben sem ma rad hatott 
ki a szórakozni, táncolni szeretők programjából.

Szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes

Tófalvi Mónika vecsési Német  
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bálozók

Ropják a táncot

Ars Una Studio Kft.
AGRO-Team Rajnai Bt.
Abonyi Antal
Abonyi Erzsébet- 
mesterfodrász
Arisona Bowling Club
AXIÁL
Bálint Ágnes Kulturális  
Központ
Borháló Vecsés
Brunner & Brunner Kft.
Darányi Henriett
Fajt Élelmiszer Üzletház
Fazekas Annamária
Fazekas Mátyásné
Fischer Ker Kft.
Frézia Virágüzlet 
/E-Dekoráció 
Früh-Ker Kft.
FÜTTE Bisztró
Gabriell Cukrászda
Gebrüder Weiss Vecsés
Halász Családi gazdaság
Hangulat Ajándékkuckó
Házi Savanyúság Kft.
HGL Group Hungary Kft.
Ilzi Kraut Kft.
Kaiser Autósbolt
Közép Tmk Kft.
Kulturverein Wetschesch
LaVitesse Speedfitness Stúdió
Marosi Attila

Rézner Bt.
Orchidea Sun
Silvána Virágüzlet
Szabó Mihály
Somogyi család
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat
Petz Márton
Rajnai Andrea fodrász
Rosmerein tánccsoport
Schneider Andrea  
és Schneider Richárd
Stáció Hotel
Stiller család – UNIQA
Strom Kft.
Stromi Kft.
Szőkéné Herczeg  
Vera pedikűrös
Teleki Kálmán – Mr. Sauer
Tófalvi Mónika
Torzsa Étterem
Trünkel Osztrák Élelmiszer 
Szaküzlet  (Lőrinci Piac)
Válóczy Gumiszerviz
Varju Zoltán-fényképész
Vecsési horgoló klub
Vecsés Város Önkormányzati 
Oktatási Bizottság
Vecsési Fallabda Klub
VESAV Kft.
Zentai Tamás
Zumba Zsu

Köszönet a támogatóknak:

Szlahó Csaba polgármester 
köszönti a Svábbál  

vendégeit

  Az I. Vecsési Angyal Napot 
december 16-án a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola au
lájában tartották, melyen mint
egy 60 gyermek karácsonyi kí
vánságát teljesítették azok, akik 
„angyalnak” jelentkeztek.

Első Vecsési 
Angyal Nap 

 A rendezvényt Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő és Früh
wirthné Halász Melinda képvi
selő nyitotta meg. A karácsonyi 
jótékonysági akció főszervező
je Kortye Katalin volt. Az aján
dékozásban aktív szerepet vál
lalt Zahorecz Sándor, a Monori 

Rendőrkapitányság vezetője, va
lamint Bicskei Alexandra bűn
megelőzési előadó. 
 Vecsési gyermekek egy adott 
összeghatáron belül írhatták le 
ajándékkívánságukat, melyet se
gítő szándékú magánszemélyek, 
vállalkozók, szervezetek teljesí
tettek.
 Az Angyal Napon számos se
gítő egészítette ki a szervezők és 
az angyalok munkáját. A Vecsési 
Sportegyesület Ökölvívó és Ké
zilabda Szakosztály néhány ver
senyzője a gyermekek koordiná
lásában segített, a büfében lévő 
finomságokat a Williams Tele
vízió séfje, Jegenyei István ké

szítette és kínálta, a Burai és az 
Oláh család gyümölcsöket ho
zott, valamint a Gábriel Cukrász
da is ajánlott fel süteményeket. 
A Vecsés Városi Iceland Jégkor
csolyapálya két bérletet ajánlott 
fel, melyet a kicsik között sor
soltak ki. 
 A megajándékozott gyerme
kek a rendezvényen személyesen 
adták át az általuk készített ké
peslapot az angyalkáknak, amin 
a kívánságuk szerepelt. A szerve
zők ezt kiegészítették egy kulcs
tartóval, melyen a „Vecsési An
gyal vagy” felirat olvasható.

Forrás: Facebook 
Fotók: Börcsök Kata és FacebookAngyallányok és a kismanó

Frühwirthné Halász Melinda, Dr. Szűcs Lajos és a kismanó
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Pályaorientációs nap  
A KATOLIKUS 
ISKOLÁBAN

  Decemberi alsós Mikulás-táborunk ismét 
Verőcén állomásozott. Sajnos, a hó nem ér
kezett meg velünk a Lósi Majorba, de mi 
nem csüggedtünk, annál nagyobb izgalom
mal vártuk az előttünk álló három napot. 
 Érkezésünk napján megismerkedtünk 
az ott lakó állatokkal, úgymint rackajuhok, 
kecskék, lovak, kutyák, macskák, de a csün
gő hasú malacka és barátja Sári, a befoga
dott kis vadmalac sem maradt ki a sorból. 
Meglehetősen szórakoztató volt, ahogy kö
lyökkutyaként rágcsálta a kukoricacsutkát 
és két lábra állva hízelgett a gyerekeknek 
egy kis simogatásért. A kvízjátékok, igaz-

  Február elején Gárdonyban töltöttek pár 
felejthetetlen napot az Andrássy iskola di
ákjai. Vendéglátónk Teker Zoli volt, aki 
már régi ismerősünk. A kísérők Horváth
né Gyurcsán Erika, Kiss Gábor és Kissné 
Fehér Judit tanárok voltak. És most követ
kezzenek a főszereplők!
 „Február első hétvégéjén anyukám hu
szonöt éves túrahátizsákjával indultam az 
iskolai téli táborba, Gárdonyba. Vonattal 
mentünk a szállásra, ahol gyorsan elfoglal
tuk a szobáinkat. Aznap egy kisebb túrával 
megérkeztünk a Velence Resorthoz füröd
ni. A legviccesebb eset az volt, amikor egy 
hatéves kisfiú először el kezdett leskelőd
ni utánunk, aztán kergetett minket a me
dencében. Este pedig egy táboros fiú tar
tott táncbemutatót a szobánkban. Másnap 
az élő csocsó után lesétáltunk a Velencei-
tó partjához, ahol megcsodálhattuk a hó
fehér hattyúkat. Délután bennragadtunk a 
szabadulószobában, végül minket kellett ki
szabadítani. Vasárnap délelőtt korcsolyáz
ni voltunk, majd hazaindultunk. Én már 
többször voltam hasonló táborban, és mi
vel mindig jól érzem magam, ezért ez las
san »alapprogram« lesz nekem.” (Vársze
gi Viola, 5.a)
 „Első táborom volt, de imádtam… A kaja 
tökély volt… a Sarki Róka vendéglőben lévő 
szemezések a kitömött rókával. Meg a vo
natok dudáltatása…” (Fényi Anna, 6.c)
 „Jó volt, hogy megalakult a gengünk… 
Sausage Gang” (Anonymus)
 „Nagyon sok jó emléket hoztam el on
nan.” (Pichler Rudolf, 5.c)
 „A termálfürdő volt a legjobb, mert le
hetett vízibirkózni.” (Rákosi Balázs, 5.c)
 „A nap végén elmentünk szabaduló szo-
bázni. Eddig féltem, de ez olyan fantaszti
kus volt, hogy lekerült egy félelem a féle
lemlistámról.” (Tóth Lívia, 5.c)
 „Álljunk össze, mint a rizses hús! Vi
gyázzatok, jövőre is megyünk!” (6.c)
 Azt hiszem, ez méltó végszó. Gyerekek, 
jövőre újra, ugyanitt! (… vagy máshol!)

Kiss Gábor, Andrássy iskola

  1989. óta január 22-én ünnepeljük a ma
gyar kultúra napját. 1823-ban ezen a napon 
fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéz
iratát. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a ma
gyar hagyományok megőrzésére, így erre 
a napra is kiemelt figyelmet fordítottunk. 
Immáron hagyománnyá vált, hogy magyar 
szerzők egy-egy művével tisztelgünk a ma
gyar kultúra napja előtt. Idén Timár Judit 
néni frissen alakult színjátszó csoportja tar
tott előadást, Janikovszky Éva: Kire ütött ez 
a gyerek? című könyvének egy részletéből. 
A gyerekek nagy izgalommal készültek és 
napról napra ügyesedtek, váltak apró „színé
szekké” Judit néni segítségének és kimagas
ló szakmaiságának köszönhetően. Két elő
adást tartottak. Az egyiket a felsősöknek a 
4. órában, a másikat délután az alsó évfo
lyamosoknak és a szülőknek. Kicsi és nagy 
egyaránt örömmel és átéléssel fogadta a mű
sort, hiszen mondanivalója időtálló, aminek 
a gyermek-felnőtt kapcsolatot, élményeket, 
konfliktusokat olyan humorral megspékelt 
hitelességgel ábrázolja az írónő 45 évvel ez
előtt megírt könyvében, mintha most írná.
 Reméljük, hogy még számos ilyen sikert 
ér el az új színjátszó csoport!

Fejérné Gál Tímea

Mikulás-  
tábor Verőcén

Gárdonyban 
táboroztunk

Magyar Kultúra Napja  
az Andrássy iskolába

OKTATÁS

Szlahó Csaba polgármester a gyerekek gyűrűjében

Megérkezett a Mikulás

A z iskola összes tanulója – a kicsi el
sőstől a végzős gimnazistáig – részt 
vett ebben a programban.

 A szervezett előadásoknak, látogatások
nak az volt a célja, hogy minden életkorban 
az annak megfelelő formában felkészítse a 
tanulókat a felnőtt életre, továbbtanulásra, 
fejlesztve az önismeretüket, tanulási képes
ségüket, melyek feltételei a sikeres életút 
megvalósításának.
 A legtöbb alsó tagozatos osztályba áldo
zatkész szülők érkeztek, akiknek a lelkes 
közreműködését ezúton is köszönjük. 
 A legkülönfélébb foglalkozásokról, hi
vatásokról hallhattak a gyerekek előadáso
kat. Volt nálunk vadász, erdész, állatorvos, 
pénzügyi tanácsadó, óvónő, színpadmes
ter, varrónő, étteremvezető, sőt még Szlahó 
Csaba polgármester úrral is találkozhatott 
két osztály.  Ők mindannyian elmesélték a 
gyerekeknek, hogy mennyit tanultak ahhoz, 

hogy a választott pályán dolgozhassanak, 
hogy mit szeretnek legjobban a munkájuk
ban, és mi az, ami esetleg nehézséget okoz. 
A kicsik nagy érdeklődéssel fogadták őket.
 Az 1.a osztályos tanulók a pilisszentiváni 
pékségbe látogattak, ahol egy nagyon szép 
délelőttöt töltöttek el, és a kedves pék bá
csikat (és persze a finom péksüteményeket) 
meg is tapsolták a végén.
 Az 5. osztályosok a Tűzoltó Múzeum
ban jártak. Megnézték a kiállítást, és még 
a tűzoltó-elszerelést is kipróbálhatták.
 A 6.b osztály a Hagyományok Házában 
hangszereket készíthetett, ill. a „Kékben, 
zöldben” címet viselő tárlattal ismerked
tek interaktív játékok segítségével. 
 A 6.a, és 7.a osztály a vecsési könyvtár
ba látogatott el. 
 A 7.b a repülőtéri rendőrség munkáját 
tekintette meg az egyik ott dolgozó szülő 
(köszönet érte) szervezésében. 

 A 10.a-s és c.-s diákok szintén a Repü
lőtéri Rendőrkapitányság szervezésében 
vettek részt repülőtéri látogatáson, ahol 
csomagellenőrzést, helikopterbázist, bom
bakereső kutyabemutatót láthattak a tanu
lók szintén egy kedves szülő közreműkö
désével.
 A 8. osztályosok három előadást tekint
hettek meg az iskolában. Topál Csenge is
kolapszichológussal relaxációs gyakorla
tokat hajtottak végre, útmutatást kaptak 
arra vonatkozóan, hogyan tudják a stressz
helyzetet kezelni munkájuk során. Ezután 
egy biztonságtechnikai vállalkozó apuka 
és egy volt tanítványunk – aki informati
kai biztonsági szakértő – beszélt szakmai 
pályafutásáról. A tanulók aktív részvéte
lükkel és fegyelmezettségükkel hálálták 
meg az előadók munkáját. 
 A 9. osztályosok a Nyomdagalériában 
különböző nyomtatási eljárásokat próbál
hattak ki, készíthettek színes lenyomato
kat, dombornyomásos könyvjelzőt, gépel
hettek régi írógépen.
 A 10.b-sek a Hungaro Controlnál, Magyar
ország egyik legsikeresebb állami tulajdo
nú vállalatánál tettek látogatást, köszönhe
tően az egyik diák édesanyjának.
 A 11. és 12. osztály tanulói talán a legérin
tettebbek a pályaválasztás kérdésében, hiszen 
ők hamarosan nagykorúak lesznek, és el kell 
dönteniük, merre folytassák útjukat.
 Őket az Educatio kiállításon közel 200 
standnál várták, a pályaválasztási tanács
adók nagyon készségesen válaszoltak a kér
déseikre. Nem csak az egyes felsőoktatási 
intézmények és szakképző iskolák, szak
mai kurzusok vonultak fel, hanem nyelv
vizsgázási lehetőségekről, OKJ-s képzések
ről és felsőfokú szakképzési lehetőségekről 
is hallhattak a gyerekek.
 A tanulók (kicsik és nagyok) sok él
ményt és információt gyűjtöttek ezen 
a napon, sokféle foglalkozással, hiva
tással megismerkedhettek, de talán az 
egyik legfontosabb, hogy a jól megvá
lasztott pályán örömmel és mások szol
gálatában tudjanak dolgozni, ahogy azt 
az egyik édesapa is megfogalmazta: nem 
a pénz, a kereset a fontos, hanem, hogy 
akiknek dolgozunk, azok boldogok le
gyenek a munkánk által.
 Még egyszer köszönjük (pedagógusok
nak és diákoknak egyaránt) a szülők szer
vezésében, közreműködésével, segítségé
vel létrejött programokat! 

Az osztályfőnökök beszámolója 
alapján összeállította: 

Osikoviczné Csendesi Mária,
Bendiákné Szabó Tünde

OKTATÁS

Iskolánkban ebben a tanévben is, 2019. január 11-én pá-
lyaorientációs napot tartottunk. Miért is fontos ez a nap 

a tanulók életében? A hivatalos meghatározás szerint: „A 
tanulóknak legyen áttekintésük a foglalkozásokról, ismerjék 

a különböző pályákban rejlő karrierlehetőségeket, a ma-
gyar gazdasági élet meghatározó főbb szakterületeit…”

Velencei tó télen is izgalmas

hamis vetélkedők és az ügyességi játékok 
után este meglátogatta a gyerekeket a Mi
kulás a manóival és kiosztotta jól megér
demelt csomagjait a kissé megszeppent tá
borlakóknak.
 Másnap a szabadtéri programok és még 
több játék után sötétség leple alatt útjára in
dult a várva várt Bátorságpróba, majd a tá
bor zárásaként tinidiszkóval búcsúztattuk 
idei kirándulásunkat.
 Sokat ettünk, jól mulattunk, jövőre is 
kapjuk magunkat, Lósi-völgyben táboro
zunk.  Timár Judit

kisfiú: Nagy Bálint 3.c 
nagymama: Zakar Alexandra 2.a 
nagyfiú: Balázs Kristóf 6.b 
nagypapa: Berki Richárd 6.b 
apa 1: Vangel Gergő 2.a 
Emil bácsi: Mayer Róbert 2.a
apa 2: Huszti Lóránt 2.a 
Aranka néni 1.: Gál Zoé 3.c
anya: Böle Flóra 4.a 
Aranka néni 2.: Jasó Janka 4.a 
haver: Böjte Milán 6.b
 Ismerősök: Akbas Sumeye és  Bakos Ba-
lázs 2.a osztályból
Énekelnek: Rákosi Dóra, Bárány Réka, 
Lengyel Blanka, Czira Dorottya, Karai 
Luca 3.a-ból. Mazalin Dániel, Barth Fan-
ni, Nagy Noel 4.b-ből, Véger Szilárd, és La-
ura néni 1.b osztálya teljes létszámban.
Technikai segítséget nyújtott: Csor-
ba Lászlóné, hangosítás: Varga Mihály, 
Bukó Gergő, Adamek Alex. Ének: Orczy-
Tóth Enikő, díszlet: Wirth József és Sza-
bados János, rendezőasszisztens: Dudás 
Laura. Rendező: Timár Judit.

Szereplők: 

A táborlakók  
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Repülőtéri partnereit jutal-
mazta a Budapest Airport

Kanyarodósáv épül  
a vasúti átjárónál

Andrássys diákok 
a városi bálon

  Légitársasági, kereskedelmi, hatósági és 
környezetvédelmi partnereinek adott 2018-
as teljesítményük elismeréseként díjakat a 
Budapest Airport. A Liszt Ferenc Nemzet
közi Repülőteret üzemeltető cég egyebek 
mellett így köszönte meg a partnereinek 
azt a hozzájárulást, amivel 13,5 %-os utas
forgalmi- és 14,9 %-os légi teherszállítási 
növekedést elérve Európa egyik leggyor
sabban fejlődő légikikötőjévé válhatott a 
magyar főváros repülőtere. A díjak átadá
sakor a megjelent több mint 300 vendég 
előtt Jost Lammers, a Budapest Airport 
vezérigazgatója hangsúlyozta: „Egyszer
re megtiszteltetés és büszkeség is a szá

Hajnalig tartott a batyus bál

   Sikeresen zárult az Orbán Balázs Erdé
lyi Kör 19. alkalommal február 9-én meg
rendezett Farsangi Batyus Bálja.
 A remek hangulatot az a tény is bizonyít
ja, hogy vasárnap hajnal 4 órakor még da
loltak a legények a Siculus együttes zené
jére.
 Köszönetet szeretnénk mondani a Ramaela 
hastáncosainak, a Labdarózsa népdalkörnek 
és dr. Pintér Alexandrának a szépen előa
dott műsoraikért. Azoknak is jár a köszö
net, akik tombolafelajánlásaikkal hozzájá
rultak a bál fényének emelésében.

A VÁROS ÉLETÉBŐLA VÁROS ÉLETÉBŐL

MAGYAR   
KULTÚRA NAPJA 
a Grassalkovich  
iskolában

  1989 óta ünnepli országunk 
a magyar kultúra napját min
den év január 22-én. 1823-ban 
ezen a napon fejezte be Kölcsey 
Ferenc a Himnuszt, nemzeti 
imádságunkat. Iskolánk ebben 
a tanévben egy színdarab elő
adásával emlékezett meg erről a 
jeles napról. Az 5.c osztály lel
kes diákjai örömmel vállalták 
ezt a feladatot.  A Luca napja 
című mese előadásával vidám 
perceket szereztek az iskolatár
saiknak, és maguk is élvezték a 
játékot. Külön előadást tartot
tak az óvodásoknak, akik jó
kedvűen figyelték a kétbalke
zes kukta ügyetlenkedéseit. A 
délutáni órákban a szülőket és 
a hozzátartozókat várták nagy 

  Az a megtiszteltetés érte is
kolánkat, hogy a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ felkérésére 
a 2019. január 19-én megrende
zésre kerülő Vecsés Város Bálját 
iskolánk tanulói nyithatták meg. 
Két, igazán vidám táncos pro
dukcióval készültek a gyerekek.
 Elsőként az 1.b osztályos Mol
nár Kinga lépett színpadra pom-
pomtáncával, aki a Gyáli Tűzma
darak mazsorettcsoport tagja.
 Őt az 5.c osztályosok mű
sorszáma követte. Fenyő Mik

izgalommal a „kis színészek”. 
A színfalak mögül lesték, hogy 
milyen érzelmi reakciót csal a 
felnőttek arcára egy-egy jele
net. Minden mosoly örömmel 
töltötte el a tanulókat. Bízom 
benne, hogy hagyományt te
remtünk!

Gáspárné Hatvani Gabriella,  
felkészítő tanár és osztályfőnök

5.c Luca napja

momra, hogy személyesen is köszönetet 
mondhatok valamennyi partnerünknek 
a tavalyi évi különlegesen értékes hozzá
járulásukért a közösen elért teljesítmény
hez. Az ő kitartó és jelentős erőfeszítéseik 
nélkül nem zárhattunk volna újabb rekord
évet és nem fejleszthettük volna tovább a 
repülőteret.” A díjátadáson Vecsést Szlahó 
Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpol
gármester és Mohainé Jakab Anikó jegy
ző képviselte.   

Forrás: Budapest Airport

Szlahó Csaba polgármester, Mohai-
né Jakab Anikó jegyző és Hardy Mihály 
kommunikációs igazgató

Kivetítőn Vecsés 
polgármestere

HOZZÁJÁRULÓK:
Vecsés Város Polgármesteri Hivatal; Air
port Hotel Stáció; Vadászi Étterem; Ber
ger és Berger Kft; Mester Center; Karamell 
Cukrászda; Gábriel Cukrászda; Hanga Pa
tika; Fekete Gyopár Gyógyszertár; Aján
dék kuckó és kézműves bolt; Kreisz család; 
Pintér Reubli Teréz; Hompothné Szénási 
Laura; Székely Andrea és az Emőke Fod
rász szalon; Róder Imre Városi Könyvtár 
és a Gyöngyi Virágbolt.

Köszönettel az Orbán Balázs elnöke,
v.Hompoth Zoltán

…Mennyi borús szem néz szemembe,
Mennyi homlok sápad rám némán,
Mennyi vádló álom és rejtély,
Mennyi nagy szomorúság néz rám… 

Ady Endre: Az idegen arcok

Február lassan ébresztgeti a lomhán 
szunnyadó téli tájat. Türelmetlenül 
zöldellő apró hajtások kandikálnak ki 
imitt-amott a nap hevétől egyre csak 
gyengülő hótakaró alól. Fagyos éjsza-
kákat átdidergő gerlék és kicsiny ma-
darak búgják-csivitelik fiókákról áb-
rándozó dalukat. A tavaly még büszke 
lombkoronát adó falevelek, mint meg-
annyi néma áldozat, a talajban végle-
ges nyugalmat most sem lelve, lesz-
nek új gyökerek éltető tápláló nedve. 
A természet így változik, ha látni akar-
juk, csak figyelnünk kell. Sőt, néha mi 
magunk vagyunk e természet által 
„megfigyelve”. Egy ilyen furcsa hely-
zet állt elő, mikor  a reneszánsz géni-
usz, Michelangelo Bounarroti életét és 
küzdelmeit bemutató világhírű regény 
a: Kőbezárt Fájdalom címének irodal-
mi ötletét kölcsön véve, váratlanul és a 
meglepetés örömét nem elhallgatva, a 
Jégbezárt Tekintettel találkozhattunk 
egyik minapi sétánk felfedező útja so-
rán (képünkön). A lakótelep mögöt-
ti garázsok egyik ereszcsatornájából 
egy, a hideg éjek rejtekében megszü-
lető különös „teremtmény” tán maga 
hívogatott bennünket, hogy emléke-
inkben kutakodva, Radnóti Miklós: Téli 
napsütés című versét felidézve , vala-
mi párbeszédféle alakuljon ki közötte 
és mi közöttünk.
 
 A jégcsap egyre nyúlik,
 a csöppje már nehéz,
 egy-egy kis tócsa pattan,
 s szelíden égrenéz…

És lám a mi jégcsapunk, ki nem tócsá-
ból  – mint a költő látta egykoron –, 
de jégbezárva röpke életéből felvilla-
nó bús tekintetét nekünk ajándékoz-
va mutatkozott.
 Emberi világunkról vajon mit gon-
dolhatott? Kép és szöveg: Fekete József

TÉLVÉGI  
RANDEVÚ

  Újabb forgalomtechnikai vál
toztatás várható Vecsésen a vas
úti átjárónál. A korábbi forgal

lós egyik dalára a 60-as évek 
bulizós világát megidéző pro
dukciójukkal alapozták meg az 
est hangulatát.
 A fellépő tanulók: Akbas 
Zehra, Bartha Dóra, Bihal Vin
ce, KovácsViktória, LászlóKata, 
Macsuga Dávid, Moravecz Lau
ra, Nagy Koppány, PichlerRudolf, 
Sárközi Levente, Somogyi Juli
anna, Szabó Emma, Tóth Lívia, 
Vida Viktória.

Dudás Laura tanítónő,  
a tánc betanítója

mirendváltozás értelmében 
tilos a balra kanyarodás a Dó
zsa György útról a Lőrinci út irá

nyába, valamint a Lőrinci útról is 
tilos balra kanyarodni a sorom
pó felé. A Dózsa György út és a 

Kinizsi utca kereszteződésében 
„különösen veszélyes hely” sárga 
színű útburkolati jelet festettek 
fel, hogy a feltorlódó járművek 
ne a kereszteződésben várakoz
zanak, akadályozva ezzel a más 
irányú forgalmat. A tervek sze
rint a Dózsa György útról a Ki
nizsi utca irányába egy kanya
rodósávot alakítanak ki annak 
érdekében, hogy csökkentsék a 
sorompónál feltorlódó gépjár
művek számát. Szlahó Csaba 
polgármester elmondta, hogy 
önerőből megterveztették és en
gedélyeztették a kanyarodó sávot 
a Dózsa György útról a Kinizsi 
utca felé, így az 3 sávos lesz. 
Közműveket kell áthelyezni, par
kolót kell építeni, a padka stabili
zálásra szorul és meg kell oldani 
a vízelvezetést is. Erre az átépí
tésre azért van szükség, hogy a 
balra, a Kinizsi utcára kanyaro
dók miatt ne torlódjon fel a gép
kocsisor a sorompóig. A beruhá
zást a Kinizsi utca felújításával 
egy időben szeretnék elvégezni, 
melynek várható költsége 40-50 
millió forint.  VT infó

Kanyarodósáv segíti a közlekedést 

 Rock and Roll szerelésben
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PROGRAMAJÁNLÓ

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes progra-
mok jegyeinek árusításáról weboldalunkon és a facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsab-
ban. Jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, vala-
mint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.

Időpont: 2019. március 6. 
Jegyár: 3 000 Ft

Második előadás: 2019. február 22. 18 óra 
Az előadáson a részvétel ingyenes.

Időpont: 2019. március 16. 20 óra
Jegyek elővételben: 2 000 Ft, a koncert nap-
ján a helyszínen: 2 500 Ft
Jegyek elővételben a tixa.hu online hálózatán 
keresztül kaphatók vagy nyitvatartási időben 
a helyszínen! 
MENETREND:  20.00 – kapunyitás
  20.15 – MIDLLER
  21.00 – ZORALL

Hajdú Steve stand up show-ja

előadássorozat

Presszó Metál Lemez- 
bemutató Turné 2019

HAJDU YOU DO?

Mi, MAGYAROK

ZORALL

  A Tárih-i Üngürüsz, a magyar ősgeszta 
907 előtt íródott magyar nyelven, valószí
nűleg rovásírással. 1543-ban a török elfog
lalta Székesfehérvárt, ekkor fordította le a 
török szultán tolmácsa a szultán számára. 
Ezután négy évszázadot török földön töl
tött, majd 1860-ban Vámbéry Ármin fedez

  Az előadás direkt módon használja az 
interaktivitást, ami miatt a nézők nincse
nek biztonságban, ezért elképzelhető, hogy 
néhányuk a színpadi szereplés élményével 
távozik. Az biztos, hogy a szünetben sen
ki sem fog hazamenni, mivel szünet nem 
lesz! 50 perc szórakozást tudok ígérni an
nak, aki tényleg nevetni akar, de aki nem 
erre vágyik, annak elviselhetetlen 8 és 1/2 
órának fog tűnni. Ha házastársával érke
zik, csak még jobban elmélyül szerelmük, 
viszont az egyedül élők tartós kapcsolatra 
találhatnak az előadás alatt.

Grandpierre Atilla: A magyarok 
őstörténete legősibb krónikánk,  
a Tárih-i Üngürüsz tükrében

te fel Konstantinápolyban, hazahozta és át
adta az MTA-nak. Az eredeti, hamisítatlan 
kézirat 2017-ben látott először napvilágot. 
Fény derül az ősi magyar szájhagyomány 
jelentőségére, a regőseink és a mágusok kö
zötti kapcsolatra, Nemród magyar őskirály 
történelmi valóságosságára. Ez a legfonto
sabb nemzeti krónikánk, képes arra, hogy 
hathatósan hozzájáruljon a magyarság szel
lemi megújhodásához.
TOVÁBBI ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI: 
március 21. 18 óra, április 25. 18 óra

B ár a programokat látogató közönség 
magját vecsésiek alkotják, a kör
nyékbeli településekről és a főváros

ból is szívesen térnek vissza a nézők egy-
egy színházi előadás, klubkoncert vagy akár 
a Bálint Ágnes Mesefesztivál miatt. Hogy 
pontosan mitől vált ilyen népszerű hely
színné a kulturális központ? Többek kö
zött erről beszélgettünk Kis Tóth János in
tézményvezetővel. 

– A Bálint Ágnes Kulturális Központ nép-
szerűségét hűen tükrözik a statisztikai ada-
tok. Az elmúlt két évben több mint 210 ezer 
látogatója volt az intézménynek, ami azért 
is megsüvegelendő, mert a főváros közelsé-
ge ellenére sikerült ennyi látogatót bevon-
zani az intézménybe. A színházi előadáso-
kat, az ismeretterjesztő programokat és a 
klubkoncerteket egyaránt nagy érdeklődés 
övezi, és budapestiek is rendszeres vendé-
gei az intézménynek. 
 – A ház 2013-as megnyitásakor egy olyan 
kulturális központot képzeltünk el, amelyik 
minőséget képvisel és értékeket közvetít. 
Végeztünk egy piackutatást, hogy pontosan 
tudjuk, milyen tartalmat szeretnének látni a 
vecsésiek. Kiderült, hogy van igény a szín
házra, a koncertekre, a gyermekműsorok
ra és a pódium-előadásokra is. A válaszok 
alapján raktuk le a szakmai munkánk alap
jait, ehhez igazítottuk a működésünk struk
túráját és a programtervünket is, de nem fe
ledkeztünk meg „régi gyermekeinkről” sem. 
Szeretném megemlíteni művészeti csoport
jainkat, melyek még a József Attila Műve
lődési Házból indultak és azóta is aktívan 
működnek. A Balla Péter Népdalkör Arany
páva-nagydíjas, hatszoros Aranypáva díjas 
népdal csoport, a Kisspista Színház remek 
színdarabokkal, a Gammel Kör különbö
ző gyermekkézműves-foglalkozásokkal, a 
Concerto Harmonia nagyszerű énekével és 
a Festőműhely kitűnő amatőr művészeivel.  
 Fontos hangsúlyozni, hogy a ház tulaj
donképpen három intézményből áll: a Bálint 

Ágnes Kulturális Köz
pont mellett itt van 
még a Róder Imre 
Városi Könyv
tár és az étterem. 
Mindhárom egy
ségnek jól kell 
működnie ahhoz, 
hogy a betérő 
vendégek elége
detten távozzanak. 

– Négy évvel ezelőtt mi-
nisztériumi elismerésben 
részesült az intézmény, mikor 
a magyar kultúra napján megkapta a 
Minősített Közművelődési Intézmény Címet. 
 – Ez a díj a szakmának és a közönség
nek egyaránt szól. A szakma felé azt mutatja 
meg, hogy ebben a házban a minőségi mun
ka kiterjed az iratkezelésre, az ügyfélkeze
lésre és a kollégákkal való kapcsolatra is. A 
látogatóinknak pedig azt üzeni, hogy az in
tézmény képvisel egyfajta minőséget, ami
ben meg lehet bízni. Aki ide betér, biztos le
het abban, hogy az a koncert vagy színházi 
előadás, amit látni fog, minőséget, értéket 
képvisel. Ezen túl nagyon fontos számunk
ra a hozzáadott érték, hiszen ez az, amivel 
többek tudunk lenni más kulturális intéz
ménytől. Amikor megkérdezik tőlem, hogy 
pontosan mivel foglalkozom, azt szoktam 
mondani, hogy élménygyáros vagyok. Na
gyon fontosnak tartom, hogy élményt ad
junk a közönségnek és a fellépő művészek
nek is. 

– A központ megnyitóján a Bálint Ágnes 
Mesefesztivállal rögtön egy új rendezvényt 
is adtak a városnak.
 – A május végi nyitás abból a szempont
ból nem volt túl szerencsés, hogy rögtön a 
nyár következett, az emberek nagytöbbsége 
pedig már a szabadba vágyott. Ezt a prob
lémát szerettük volna áthidalni egy nagy
szabású szabadtéri rendezvénnyel. Mivel a 

gyermeknap idejére esett a megnyitó, úgy 
gondoltuk, hogy az ilyenkor megszokott 
gyermeknapi programok helyett inkább 
egy fesztivált csinálunk. Az évek alatt ez 
a rendezvény is változott, csiszolódott. Azt 
szeretnénk, hogy a gyerekek ne csak pasz
szív befogadói legyenek a programoknak, 

hanem váljanak a mesék részé
vé, ezért az interaktivitásra 

helyezzük a hangsúlyt. 
Az idei fesztiválon egy 

mesefaluvá változik 
a ház előtti tér, ahol 
a gyerekek a mesék 
főszereplői lehet
nek. Egy meglepe
téssel is készülünk 
az idei rendez

vényre, erről még 
folynak a tárgyalá

sok, ezért részletek
kel nem szolgálhatok, de 

annyit elárulhatok, ha a ter
vünk megvalósul, azzal nem 

csak a vecsési gyerekeknek okozunk 
majd örömöt.

– Milyen rendezvényekre várják idén a 
közönséget? 
 – Elindítottunk januárban egy ismeret
terjesztő sorozatot Mi, Magyarok címmel. A 
program alcíme A magyarság rejtett történe
te. Az előadók a magyarok alternatív törté
nelmét mutatják be a közönségnek. A követ
kező előadásokon Grandpierre Attilával és 
Herczeg Ferenccel találkozhatnak a látoga
tók. Természetesen folytatódnak a színházi 
előadások, a Játékszínnel kötött közszolgál
tatási megállapodásnak megfelelően idén is 
három darabot hoz Vecsésre a társulat. Ezek 
az előadások inkább a fiatalabb korosztály 
körében népszerűek, az idősebbek szíveseb
ben látogatják a Gergely Róbert-féle Gergely 
Theater előadásait. A társulat áprilisban mu
tatja be nálunk a Nő a tét című darabot. Nő
napra Hajdú Steve látogat hozzánk, május
ban pedig Gergely Róberttel idézzük meg 
Szécsi Pál emlékét. A zenés esten a Stúdió 
11 zenekar, a Magyar Rádió volt tánczene
kara működik közre. Folytatódnak klubkon
certjeink, a Margaret Island után március 
16-án a Zorall lemezbemutató koncertjére 
várjuk a közönséget. A nyári programokat 
most rakjuk össze, ezekről egy későbbi idő
pontban tudok tájékoztatást adni. 

Élmények születnek  
A BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

INTERJÚ

Lassan hat éve annak, hogy a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ bejáratát először megnyitották a látogatók 

előtt. Hat év nem nagy idő, de ennyi is elég volt 
ahhoz, hogy az intézmény Vecsés határain túl is a 

közművelődés egyik meghatározó bástyája legyen. 

Kis Tóth János  
intézmény vezető
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HELYTÖRTÉNETKULTÚRA

SIKERES  
SOROZATOK  
A KÖNYVTÁRBAN

Januárban újra elindítottuk Sokarcú 
kultúra sorozatunkat. Az évad első 
előadója Kaposi Gábor történelem-
földrajzszakos tanár, a Petőfi Sándor 
általános iskola pedagógusa volt. Lisz-
szabon történelmének és földrajzának 
rövid ismertetése után, képzeletben 
mi is felszálltunk Gáborékkal a város-
ban közlekedő sárga 28-as villamosra 
és hallgattuk élvezetes stílusban elő-
adott úti élményeit.

KÖVETKEZŐ ELŐADÁSOK
Február 22. 17 óra 
Bretagne, előadó: Lakner Dóra 
Március 22. 17 óra 
El Camino, előadók: Mikusné 
Vörösváczky Anikó, Vadászi Mária
Április 15. 17 óra 
Szombathely, Kőszeg, Szentgott-
hárd, előadó: Kiss Gábor pedagógus
Május 9. 17 óra 
Észak Korea, előadó: 
dr. Erdélyi Zsolt

Várjuk előadók jelentkezését, akik 
megosztják velünk úti élményeiket!

MOZIKLUB
Február 14. 17 óra 
Isten hozott az Isten háta mögött 
(francia vígjáték)
Március 14. 17 óra
 Grand Budapest Hotel 
(amerikai vígjáték)
Április 18. 17 óra 
A némafilmes (francia némafilm)
Május 16. 17 óra 
Kincsem (romantikus kalandfilm)

A klubbot és a beszélgetést vezeti: 
Nagy Gyula. A program ingyenes, de 
jegyhez kötött, melyet a Róder Imre 
Városi Könyvtárban foglalhat le.
 Programjainkról tájékozódhatnak a 
www.vecsesikonyvtar.hu webolda-
lon, az ajánlók-rendezvények menü-
pont alatt.

Február 8-án  
rendezett  
farsangi bálunk 
győztesei 

  Programjainkról tájékozódhatnak a 
www.vecsesikonyvtar.hu weboldalon, 
ajánlók-rendezvények menüpont alatt. A farsang résztvevői

  Angol beszélgetős klub indul 16 éven 
felülieknek Vecsésen a Róder Imre Vá
rosi Könyvtárban. 
 Az első 3 alkalom ingyenes, de előze
tes regisztrációhoz kötött. 
 A klub 2019 márciusában indul; a foglal
kozások havonta, pénteki napokon, 16.00–
17.30 között lesznek megtartva.
 Időpontok: 2019. március 22.,  április 
26., május 31. 
 A foglalkozásokat tapasztalt, beszéd-
cent rikus angoltanárok vezetik:
 •  havonta egy alkalommal pénteken 16 

órától, 90 percben;
 •  változatos témák;
 •  B1- (B1 alatti); B1 (az alapfokú nyelv

vizsga szintje); B1+(B1 fölötti); B2 (kö
zépfokú nyelvvizsga szintje); 

 •  ingyenes, de előzetes regisztráció hoz 
kötött.

HOGYAN LEHET
JELENTKEZNI?
Az egyes klubalkalmakra személyesen 
vagy telefonon (06-29/354-391) lehet je
lentkezni a Róder Imre Városi Könyvtár
ban. A maximális csoportlétszám egy al
kalommal 15 fő, a jelentkezéseket érkezési 
sorrendben fogadjuk.

Angol beszél-
getős klub

Mesés  
falfestmény  
a Mazsola  
Játszóházban

  A tavalyi évtől kezdődően a vecsési 
MesterCenter áruház kiemelt támogatója 
és partnere lett a Bálint Ágnes Kulturális 
Központnak, azon belül is a Mazsola Ját
szóháznak! Az együttműködés révén most 
egy új, gyönyörű falfestménnyel szépült a 
játszóház, ahol a Mestercenter Játszósarok 
is helyet kapott! A Bálint Ágnes legismer
tebb mesehőseinek emléket állító alkotást 
Mészáros Krisztina grafikus és Blázy Zsu
zsanna, a játszóház egyik pedagógusa ké
szítették egy egész héten át! Ha még nem 
jártatok a Mazsola Játszóházban, nézzetek 
be, próbáljátok ki modern játszóterünket, 
ha pedig már voltatok nálunk, gyertek el 
újra, hogy a játék mellett a mesés falfest
ményt is megcsodáljátok!

M ikor egy-egy történelmi családot (Andrássy, 
Halmy) bemutatunk, sose felejtsük el a né
pet, amely mögöttük állt! A Halmy család 

jólétéért nagyon sok ember dolgozott. Ez a cikk nekik 
szeretne emléket állítani egy névlistával. Az András
sy iskola 1928 és 1945 közötti anyakönyvi naplói köz
lik a diákoknál az édesapa nevét, lakhelyét és foglal
kozását. Összeszedtem a naplók alapján, hogy kik és 
mit dolgoztak a birtokon. A listák velejárója, hogy tar
talmazhatnak hibákat, ezeket kérem, nézzék el, és ha 
tudják, javítsák ki! A listára értelemszerűen csak azok 
kerülhettek fel, akiknek gyermeke járt az Andrássyba. 
Örülnék, ha a ma élők közül minél többen fedeznék 
fel az őseiket és lennének büszkék arra, hogy hazánk 
egyik virágzó gazdaságát hozták létre. Jó böngészést!
 béres: Kovács József, Kövesdi István, Noszka György, 
Poroszkai József, Rigler Mihály
 bognár: Obornyi Ambrus, Papp András
 csősz: Buzás István, Kiss János, Kókai András, Kó
kai József, Krausz Mátyás, Noszka György, Recsnik 
Sándor, Willing József
 dinnyés: Bugyi János, Gál István, Szabó János, 
Menártovics József
 éjjeli őr: Kövesdi István, Ladoniczki Kálmán, Roik 
Ferenc
 földműves: Benyó József, Csernus János, Farkas Jó
zsefné, Gémesi József, István József, Moravetz Ferenc, 
Moravetz János, Poroszkai István, Rubos György, Sza
bó János, Vida András
 gépész: Belcsik Ferenc, Budai József, Plagányi Lajos
 gulyás: Vincze Sándor

 irodatiszt: Gál János
 juhász: Nagy József
 kanász: Kozma Imre
 kertész: Farkas Ferenc, Kirchner Tamás
 kocsis: Csőke János, Dóczi József, Farkas Mihály, 
Fecske József, Hajdú Ferenc, Krajnyák Mihály, Kiss Já
nos, Menártovics József, Potrák Pál, Rigler Mihály, Roik 
Ferenc, Romhányi János, Sári Ferenc, Szabó János
 kovács: Polonkai János, Pribék Ferenc
 napszámos: Böckl János, Farkas János, Horváth 
Mihály, Kollár Pál, Recsnik Sándor, Reitinger Terézia, 
Veszelka Pál
 parádés/urasági kocsis: Varga János
 szénakereskedő: Nagy József
 szőlőkezelő: Balogh Sándor
 uradalmi cseléd: Baráth István, Bednarek István, Fö
vényes János, Gáspár András, Hajzleczki József, Hanusz 
István, Hegedűs István, Hegyi Alajos, Horváth József, 
Kocó István, Kozma Imre, Kovács Imre, László Meny
hért, Molnár Pál, Nagy János, Pribék Ferenc, Rácz 
Flórián, Ribai Ferenc, Rigler László, Széchényi Lajos, 
Takács János, Veszelka Pál, Vida István, Vin cze Sán
dor, Viola András 
 uradalmi gazda: Mészáros Balázs
 uradalmi intéző: Madurovicz Alfréd
 uradalmi kőműves: Fülöp Sándor
 uradalmi tehenész: Czirják János, Kaldenecker And
rás, Krajnyák Mihály, Molnár Pál, Paizs Ferenc, Prekli 
Ferenc
 vincellér: Dóczi József, Nagy Gergely

Kiss Gábor, Andrássy iskola

A Halmy-uradalom  
dolgozói (1928–1942/1945)

„Mit ér, csak ekkép 
szólni: itt a bánya!/

Kéz is kell még, mely 
a földet kihányja.” 

 (Petőfi)

„A közgazdasági egye tem 
mezőgazdasági szak osz-
tályának hallgatói az elmúlt 
tanév II. felében… Halmy Jó-
zsef vecsési gazdaságában… 
voltak tanáraik vezetése alatt 
tanulmányi kiránduláson.” 
(Köztelek, 1927. júl. 24.)Szabados Jenő: Anna-telep (1928)

Mészáros Krisztina grafikus  
és Blázy Zsuzsanna pedagógus
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A háborút megelőző „bol
dog békeidők” visszaté
rése elérhetetlen távlat

ba veszett, a mindennapi valóság 
hazánkban a szétzilált közigaz
gatás, az erőszak térhódítása, a 
területszerző külső erők előre
törése, a polgári értékek szét
esése és a nemzet és a becsület 
porba tiprása volt. Vecsés 1914–
1918. között, más települések
hez hasonlóan, a családfenntar
tó és megtartó férfilakosságot 
érintően pótolhatatlan veszte
ségeket szenvedett el. A telepü
lés német eredetű lakossága a 
hadbavonultak vére hullatásá
val, vitézségével és szenvedései
vel bizonyította – örök időkre és 
megkérdőjelezhetetlenül – a tör
ténelmi Magyarország és a Ki
rály iránti hűségét. Egyetlen ma 
élő vecsési polgár sem felejthe
ti el, hogy a városi emlékmű ta
lapzatán, a hősi halottak között 6 
Stász, 5-5 Dobrovitz, Krausz és 
Monger, 44 Frühwirth és Kári, 
3-3 Abander, Bach, Burst, Stiller 
név található. Nézzünk fel tisz
telettel e családokra és mindig 
őrizzük meg hőseink emlékét!
 Ha napjainkban a magyar tör
ténelem iránt érdeklődő gyerme
keink és unokáink megkérde
zik: Ki volt az első világháború 
magyar hőse? Erre nem tudunk 
olyan egyszerűen válaszolni, 
mint a Hunyadiak alatt Hunya
di János, Mátyás király, Kinizsi 
Pál, vagy a Rákócziak alatt II. 
Rákóczi Ferenc, Bercsényi Mik
lós, Bottyán János, Béri Balogh 
Ádám, illetve 1848-ban Kossuth, 
Petőfi, Damjanich, Bem apó, Gá
bor Áron, Görgey Artúr vagy a 
vörössipkások stb. Az egykor, a 
Nagy Háború alatt szolgált csá
szári és királyi tábornokok neve 
keveset mond, vagy esetleg nega
tív érzéseket kelt. Pedig a hábo
rús években magyar vitézséget 

mutatott fel a Doberdói fennsík, 
Isonzó, Volhínia, a Kárpátok 
bércei stb. Magyar vért látott a 
Piave a 2018. július 15-20-a kö
zötti sikertelen offenzívánál is. 
 Szerencsére a polgári magyar 
kormány megtalálta a magyar 
vitézség példaképeit: Szurmay 
Sándor vezérezredes (1916–1918. 
között honvédelmi miniszter) 
egykor az 1915-ös téli kárpáto
ki harcok sikeres vezetője ne
vét viseli a budapesti helyőrség, 
illetve Kiss József hadnagy ne
vét vette fel az MH 86. Szolnok 
helikopterbázisa. Annak a Kiss 
Józsefét, aki tetteivel méltán ér
demelte ki a „levegő lovagja” el
nevezést.  Kiss József 1896. január 26-án 

Pozsonyban született. 1914. július 
14-én gép-, épület- és műlakatos 
képesítést szerzett. Július 28-án 
bevonult a 72. császári és királyi 
gyalogezredbe. 1915. január 20-
án a Kárpátokban súlyosan meg
sebesült, ezt követően önként je
lentkezett a légjáró csapatokhoz. 
Előbb Parndorfban, majd Wiener 
Neustadtban (Bécsújhely) vett 
részt pilótaképzésben. Az olasz 
fronton szolgáló 24. sz. repülő
századhoz került, első légi győ
zelmét 1916. június 20-án aratta, 
ezt 1918. május 24-ig további 18 
db követte, amivel a Nagy Hábo
rú alatt a legeredményesebb ma
gyar pilótává vált. Légi győzel
meinek 50%-át úgy aratta, hogy 
az ellenséges gép pilótáját nem 
lőtte le, hanem a gépét lekény
szerítette a földre. Ezért az olasz 
és az angol pilóták a „levegő lo
vagjának” tekintették. Temeté
sekor egykori ellenfelei koszo
rút dobtak le a repülőbázisra, a 
perginei repülőtérre. 1918 febru
árjában gépét egy ízben már le
lőtték, életét akkor alig sikerült 
megmenteni. 
 Bár az esetet túlélte, haláláig 
már nem ért el új légi győzelmet. 

HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

Egy évszázada lezárult a Nagy Háború „négy év vasban és vérben” időszaka, amelyet nem a sokak 
által óhajtott béke követett, hanem a vesztes államoknál (így Magyarországon) az anarchia és 

a bizonytalan jövő, míg a győzteseknél a korábbi apátiát felváltó nagyhatalmi arrogancia.

Akik példája nem feledhető  
 – őrizzük és örökítsük át utódainkra (IV. rész)

Kiss József kép (saját gyűjtés)

Fotó Kiss József lezuhant gépéről (saját gyűjtés)

Monarchiás és repülős  
jelvények (saját gyűjtés)

15 vitézségi érmével az egyik 
legkiválóbb altiszt volt, hadna
gyi kinevezése csak halála után 
érkezett meg. Életpályája, repü
lési magatartása bizonyítja: az 
emberség és a nagyvonalúság 
az ellenféllel szemben is kife
jezhető. Kiss József képviseli a 
magyar vitézség örökkön örök
ké élő eszményét, s e téren Dam
janich, Görgey, Klapka, Bem és 
az egykori vecsési állomásfő
nök, a híres huszártiszt Bobich 
János méltó utódja. 
 Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó 1922-ben 
alapította meg a Magyar Érdem
rendet, amely kitüntetés hátul
ján Bethlen Gábor erdélyi fe
jedelemtől átvett alábbi idézet 
található:
 SI DEUS PRO NOBIS QUIS 
CON TRANOS (HA ISTEN VE
LÜNK KI ELLENÜNK). Ezzel 
tisztelgünk ma a Nagy Háború 
egykori katonái előtt. 
 (E résszel lezártuk a négy fe
jezetre tagolt, I. világháborúra 
való emlékezésünket, amelyek 
a Vecsési Tájékoztató 2018. ok
tóber-novemberi és 2019. janu
ár-februári számaiban jelentek 
meg.)   Csuhaj V.Imre

S zázhetven éve zajlott a magyar szabadságharc 
a hazáért és a szabadságért. Ennek a harcnak 
vecsési hősei is voltak. Vecsés 1848/1849-es 

hősei közé tartozik első orvosunk, dr. Jungmann Dá
vid. 1855-től már településünkön gyógyított, innentől 
negyven éven át szolgálta a község népét. Budai szü
letésű orvosként valószínűleg büntetésből kerülhetett 
Vecsésre, a honvédorvosokat ugyanis a szabadságharc 
után kitiltották Buda és Pest területéről. Hozzánk ke
rülve azonban óriási munkával megfékezte a járványo
kat és megalapozta a modern egészségügyet.
 1848. október 26-án jelentkezett a honvédsereg
be. A kérvény szövege szerint „hazáját szeretné szol
gálni”. A 34. porosz herceg nevű ezred alorvosa lett. 
Az ezred katonáit a népnyelv a porosz herceg német 
megfelelőjeként „princprájsz”-oknak nevezte. Az ez
red az 1848. decemberi osztrák betörésnél utóvédhar
cokat folytatott a Kis-Kárpátokban, majd Bábolnánál. 
Súlyos veszteségeket szenvedett, ekkor írta a győz
tes osztrák vezetés Ferenc Józsefnek a következőket 
az ezredről: „Tiszta magyar, kezdetektől fogva a lá
zadók pártjához tartozott… Ezeket meg kell fenyíte
ni, hogy a példa a többi magyar ezredre is hasson”.
 1849 januárjában a sereg Bodrogkeresztúrnál gyü
lekezett, a tavaszi hadjárat alatt Damjanich hadtesté
be lett beosztva. A hadtesten belül a Knezich-dan
dár részét képezte, parancsnoka Knezich Károly lett, 
közvetlenül pedig Podoski Péter és Wolf Adolf irá
nyította a princprájszokat. A tavaszi hadjáratban a 
legnagyobb veszteséget az 
isaszegi csatában szenved
te el. A források leírásaiban 
oroszlánként harcolt Vácott, 
Nagysallónál és Komárom
nál. Buda felszabadításánál a 
bécsi kaput ostromolta, a 
budavári Jungmann ek
kor szó szerint a szülőhe
lyéért küzdött. A világosi 
fegyverletételig nagyobb 

szerephez aztán az ezred már nem jutott. A szabadság
harc bukása után az ezred két vezérét súlyosan meg
büntették. Az aradi hadbíróság a lengyel Podoski Pé
tert 12 év várfogságra, az erdélyi szász Wolf Adolfot 
halálra ítélte.
 A vereség után pár évvel dr. Jungmann Dávid Ve
csésre költözött. A Város utcában élt, gyógyította a köz
ség lakosságát. A harcok 1849-ben azonban nem vol
tak hiábavalók. 1862-ben Vecsés népe is megkötötte az 
úrbéri egyezséget, óriási dolog lehetett ez Jungmann 
Dávidnak, aki ezért küzdött a csatamezőn. 1894-ben, 
70 éves korában tagja volt annak a Vecsési Olvasókör
nek, amely Kossuth első köztéri szobrára adományo
kat gyűjtött. 1895-ben halt meg, nem érte már meg az 
isaszegi csata 50 éves évfordulóját. Ekkor leplezték le 
Gödöllőn az isaszegi hősök emlékszobrát, a beszédet 
pedig az öreg vecsési plébános, Arendorfer Alajos tar
totta. Az az Arendorfer, aki 1849-ben az utolsó kenetet 
adta fel a csata halottainak. Valószínű, hogy a csata
mezőn találkozhatott is a fiatal orvossal, dr. Jungmann 
Dáviddal, aki a csata sebesültjeit kezelte. (1915-ben 
Jungmann Dávid unokája, dr. Kalledey Lajos szintén 
honvédorvos lett, az első világháború csataterein le
rokkant katonáinkat kezelte)
 „Az 1848/49-es szabadságharc történetírói kevés 
figyelmet szenteltek a szabadságharcban résztve
vő orvosoknak. Vajon hányan szereztek tudomást 
arról, hogy mintegy ezer orvos harcolt a szabad
ságért, azzal az elszántsággal, mindent vállalással, 

ahogyan csak azok tudnak har
colni, akik tisztában vannak vele, 

hogy a zsarnokság, 
a kizsákmányolás 
számára nem ér
demes épségben 
tartani az embe

ri testet.” (Ortutay 
Gyula)

Kiss Gábor, 
Andrássy iskola

„a (…) kezem alá került sebesültek között a következő arány volt: okvetlen halálos 
seb 8, csontot sértő fejseb 5, könnyebb fejseb 13, mellkason történt sebzés 2, 

altesten 7, vállon csonttöréssel 3, fölkaron csontsértéses 31, alkaron és kezén 
csont 20, könnyű seb a fölső végtagon 9, az alfelén 1, a combon csontsértéssel 11, 

alszáron csontsértéssel 4, könyebb sebek az alsó végt. 6. Ezek közül csatatéren 
műttetett 9, csonkítást igényelni látszott 7.”(Dr. Karasszon Dénes 1849-es naplója)

A SZABADSÁGHARC 
HONVÉDORVOSA

Első orvosunk, 
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Miben reménykedhetünk

Szénási Sándor István 
Tavaszváró

Benke Mária   
Egy életen át rohanni

Sallay Gyula 
Gyermekemnek

Kelemen Bata Mária
Remények – érzések 

Életünk viszontagságos és kemény,
azért nincs veszve minden remény.

A vén cigánnyal együtt kívánom:
legyen egyszer ünnep a világon.

Ünnepelni igazán csak akkor lehetne,
ha minden viszály, fegyver el lenne temetve.

Nem pusztulna egyre az állatvilág,
visszaállítanák az eredeti ökológiát.

Az emberiséget nem gyötörné betegség,
a múlté lehetne halál s az öregség.

Manapság mindez csak álom, lehetetlen,
de hinni lehet, mert nem elképzelhetetlen.

A tudomány próbálkozik,  
csak más érdek vezérli,
Holdat, Marsot, a bolygókat  
szeretné elérni.

A földi problémákat így sohasem oldja meg,
míg világunkra több katasztrófa közeleg.

Lehetne megoldás? Hol kutassunk utána?
Talán megtalálhatjuk majd a Szentírásba’.

Tudaterdőm emlékavarából
fölemeli fejét hóvirág lelked,
s újra hóvihart kavar a hűség,
ha ifjú lelkem tavasztáncába kezd.

Mikor téli tájra napmadár száll,
szemed sugarára gyöngyöket fűzök,
és felteszem létem homlokára:
a teremtésben így gyönyörködök.

Égre hűlt szerelem- koldus kezem
kérik a napfény mögé bújt csillagok,
álomhegyek közt visszhangra lelve
fűben, rügyekből levélben sarjadok.

Nem tudom, hogy láthat meg az ember
olyan fényt, mit a tudat már letiltott,
didergő szívünkre ki küld nekünk
egy szempárból érkező varázslatot?

Átrohanni az Életen hiba,
ebből lesz is nagy galiba…
Hisz’ Istentől ajándékba kaptuk,
élveznünk kell, mielőtt visszaadjuk…
Megállva gyönyörködni,
Családnak, Barátnak örülni.
Megcsodálni a derült eget,
a rohanó elúszó felleget.
Ámulni esőben, hóban,
létezni mindenfajta jóban.
Lassítani, meg – megállni,
egy másik Ember mosolyát várni.
Látni mindent magunk körül,
felgyorsult életükben az Ember örül.
Átrohanni vétek az Életen
nem látni-nézni, érezni, hogy létezem…
Örömet szerezni egymásnak,
ez a legtöbb, amit adhatszvárhatsz.
Vigyázz, nehogy késő legyen,
Tudod: majd holnap teszem!
Tegyünk meg most, amit kell,
az Ember tudja mit is művel?
Öleld át, simogasd meg,
a benned élő gyermeket.
Mosolyogj az Életben kedvesen,
érezd meg a lényeget! – Igen!

Megszülettél és foglya lettél a jövőnek. 
Lépéseim őrizője az örömökben.
Életünk álmát már együtt írtuk.
Közösek voltak a tettek,
hol a 42-es lábam mellett a tieid tipegtek.
Megtanultam mit tegyek,  
hogy életben tartsalak,
s megtanítottalak,  
hogy életben tartsd magad.
Midőn a múltban,  
úgy a jövőben is fordulhat a kocka:
tán majd te tartod életben azt,  
ki neked ezt tanította.

Reménykedünk, újra kisüt a nap. 
Tél után új tavaszt hoz a holnap. 
Bimbójukat nyitják a virágok. 
Létrejönnek a vágyódó álmok. 

Mindenhol szűnnek az ádáz harcok. 
Víg mosolytól ragyognak az arcok. 
Irigységet végleg orvosolják. 
Emberséget ismét gyakorolják. 

Felejtsék a  káromló szavakat. 
Ezután csak a tél hozzon havat. 
Forogjon rendjén az időkerék. 
Ne kelljen hozzá sem gáz, sem a fék. 

Hűs eső után felfrissül a táj.
Sok rossz emlék gyógyult, mára nem fáj. 
Közös, vidám nótát dúdol a nép.
Életecsettel alakul a kép.  

Érezzünk örömet, ne bánatot. 
Sorsunk így lesz rendben, nem hányatott. 
Telve lassan a gondolatfészek,
melyben ülnek érzések, remények. 

Reményeink talán létrejönnek. 
Nem csorognak arcokon a könnyek. 
Szívekben tanyázik a boldogság. 
Bízunk benne, ez nemcsak kívánság!  

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Kaiser Ilona képe 
Macskaszemek

S zükség is van a folyamatos, gyors 
munkára, mert a pályázat határide
je május 31-ével lejár, és a templom 

„tervezett” újramegáldását május 19-én sze
retnék elvégezni. A legfontosabb a padlóbur
kolás lenne, s a villanyszerelés befejezése. 
A Keresztút stációit is jó lenne felhelyezni, 
hiszen hamarosan kezdődik már a nagyböjt. 
 A plébániavezető elmondta, hogy a he
lyi önkormányzat vezetése ötmillió forint

tal járult a felújításhoz. Pályázaton tizen
öt millió forintot kapott az Irgalmas Jézus 
Plébánia. 
 Érthető, ha minden fillért/forintot hálá
san fogad és köszön előre is a plébánia ve
zetője, Frics Zoltán, állandó diakónus. A 
következő bankszámlára lehet befizetni ado
mányt, mely a templom felújítására fordító
dik: 65100091 – 11344964 – 00000000. Erre 
a számra lehet adományokat küldeni.  (Sajnos, 

a plébánia technikai 
okok miatt pillanat
nyilag nem rendelke
zik azzal a számmal, 
amelyre a vállalko
zók adójuk 1 %-át fel
ajánlhatják e nemes 
célra. Intézése folya
matban, hamarosan a 
plébániahivatal köz
zéteszi a szükséges 
számot. Érdeklődni 

Akik az Erzsébet tér környékén járnak, s ha idejük en- 
gedi és benéznek a templomba, szinte naponta ta-

pasztalhatják a változásokat, a felújítás haladását.  
A mellékelt fotók február 6-án készültek, és Frics Zoltán 

plébániavezető úgy tájékoztatott, hogy ma, 8-án már 
nem azt tapasztalnám, amit három nappal ezelőtt. 

az Erzsébet téri TEMPLOM

HITÉLET

is lehet a plébánián a szertartások előtt, vagy 
után.
 A fotók készítésekor láthattam, hogy mi
lyen alapos munka eredményezi majd a tel
jes felújítást. Erre valóban szükség van, ha
laszthatatlanul.  Az is megkérdőjelezhetetlen, 
hogy nem érdemes, sőt nem is szabad „fél
munkát” végeztetni.  Ezért van szükség a ko
moly összefogásra: az adományokra, (amint 
lehet), az adó 1 %-ára, és mindenekelőtt sok 
– sok imára. Ne feledjük a Biblia szavát: 
„Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan 
fárad az építő”. (126. zsoltár)  
 Mindannyian tudjuk, akiknek lakásukat, 
családi házukat kellett felújítani, átépíteni, 
hogy a tervezett költségek az újabb és újabb, 
nem tervezett kiadások miatt milyen nagy
mértékben növekednek. S a váratlan kiadáso
kat is rendezni, fizetni kell. Nagyon is szük
séges az összefogás. Hiszen a 60 éve épült 
templom nem csak az Andrássy-telep hí
veié, hanem egész Vecsésé, függetlenül at
tól, hogy jár-e valaki templomba, hogy hí
vő-e, vagy nem.  Isten nem személyválogató, 
mindnyájunkért meghalt és mindannyiunkat 
üdvözíteni akar.  
 A templomban – az Erzsébet tériben is 
– mindenkiért imádkoznak és mindenkiért 
bemutatják az engesztelő áldozatot! Keres
sük a segítés lehetőségét mi is! Adjon eh
hez Teremtő Jó Atyánk bölcsességet és erőt! 
Ámen.   Kép és szöveg: Nagy István Elek

Önkormányzati  
és pályázati  

forrásból újul meg

 Vecsés önkormányzata 5 millióval segíti a felújítást

Nagyböjtre a helyére kerülhetnek 
a Keresztút stációi

Összefogással  
szépül a templom
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HITÉLETHITÉLET

A z Egyházak Világtanácsa 1988 óta 
szervezi az imahét rendezését, és 
2004 óta közös az imádságok szö

vege az egész világon.
 A 2019. évre az imahét programfüzete 
Indonéziában született, mely 1700 szigetből 
áll, 265 millió lakosa van, s ennek a 10%-a 
keresztény. Az imahét minden napján más 
szentírási idézet adja a közös elmélkedés 
témáját. S minden alkalommal más gyüle
kezet templomában gyűlnek össze a hívek 
és mindig más az előadó.

1. NAP: JANUÁR 20. 
Evangélikus templom (Károly utca). „Árad-
jon a törvény, mint a víz és az igazság, mint 
a bővizű patak.” A szolgálatot dr. Huszka 
Mihály plébános úr tartotta.

 A háziasszony tiszte
letes asszony köszöntöt
te a kb. 70 fős közösséget 
és felhívta a figyelmet a 
kitett gyermekrajzra, ame
lyen a templomtorony 3 ág
ban fejeződik be: kakas – kereszt 
– buzogány. Három szó is olvasható a 
bájos rajzon: Szeretet – Összetartás = Kö
zösség ereje. Ez a kép is igazolja – mondta 
–, hogy a gyermekek is foglalkoznak, be
kapcsolódnak a közös imahétbe. 
 Mihály atya, miután gratulált az elké
szült templom modern, ízléses befejezésé
hez, az igazságról beszélt, melyet személyes 
és közösségi oldaláról közelített meg. Akkor 
cselekszünk igazságosan, ha mindenkinek 
megadjuk a magáét. Embernek – állapotá

hoz megfelelően – ami az embernek jár, és 
Istennek, ami Istennek jár. Egy evangélikus 
teológust idézett: „Az igazságosság irgalom 
nélkül szeretetlenség, az irgalom igazságos
ság nélkül, megfoszt a becsülettől”. Majd 
Viennai Szent Jánost idézte bátorításul: „Az 
Isten szereti, ha molesztálják!” 
 Az előadás végén a tiszteletes asszony 
„házi feladatot” is adott csütörtökre: aki te
heti, gondolkozzon azon, mit tehetek az igaz
ságosságért személy szerint? S gondolatát 
egy mondatban, esetleg egy szóban papír
ra írva tegye csütörtökön az oltárra.
 „Istenünk add, hogy keresztényként ne 
csak szívünkkel és gondolatainkkal, hanem 
cselekedeteinkkel is imádhassunk Téged!”

2. NAP: JANUÁR 21. 
Református templom (Árpád utca). „Újulja-
tok meg gondolkodástok szellemébe, s ölt-
sétek magatokra az új embert!” (Ef 4,23-
25) és „Beszédetekben így legyen: az igen, 
igen és a nem, nem. Ami ezen felül van, a 
gonosztól való.” (Mt 5, 37)
 A szolgálatot Tőttős János ny. baptista 

lelkész végezte.
 Tőttős János elmondta, hogy 

mennyire szükség volt – és 
van – a megújulásra. Pél

dának hozta fel, hogy a 
70-es évek második fe
lében, Erdélyben avat
ták lelkipásztorrá, az 
ünnepi ebédtől többen 
rosszul lettek, megbe

tegedtek, mert a titkos
rendőrség megmérgezte 

az ételt. De ez nem tántorí
totta el az Úr szolgálatától, mert 

jelenleg is hajléktalanokat szolgálnak, 
– igaz, holland háttéri segítséggel. 
 Az Efezusi levél arra figyelmeztet min
ket, hogy „…tagjai vagyunk egymásnak…”
 „Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy 
megkülönböztessük a jót a rossztól. Engedd, 
hogy őszinteség vezesse szívünket és ajka
ink az igazságot mondják. Adj bátorságot, 
hogy még akkor is igazak legyünk, ha mások 
ellenünk vannak.” Az áhitaton a Luteránia 
énekkar szerepelt kitűnően. 

3. NAP: JANUÁR 22. 
Szent Kereszt templom (Jókai utca). „Ke-
gyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosz-
szú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8) és (Mt 
1,1-17): Jézus Krisztus származása
 A szolgálatot Téglás Lajos baptista lelki
pásztor végezte. 
 Téglás Lajos baptista lelkipásztor a 145. 
zsoltárt elemezte végig Dávid király pél
dájával. Dávid, a Nagy király sikeres volt, 
mint ember, sikeres volt, mint király. A nép 
szerette, elfogadta, még az Isten is elismer
te nagyságát. Ha korunkban élne Dávid, a 
média, az újságok csak őt dicsérnék, ma
gasztalnák, szinte „minden csapból ő foly
na”. A király azonban a zsoltár első sorától 
vég nélkül csak az Urat dicséri, önmagáról 
nem énekel. 
 A lelkipásztor mindennapi példákat is 
említett, hogy mi saját magunkat tömjé
nezzük. Mindent megteszünk – és feláldo
zunk – azért, hogy másoknál nagyobbnak, 
értékesebbnek látszunk (pl.: ha új házat épí
tünk, ha csak pár centivel is, de nagyobb 
kell, hogy legyen, mint a szomszédé). 
 Dávid e csodálatos zsoltárából nem csak 
Isten dicséretét tanulhatjuk meg, hanem azt 
is: „Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá ki
ált, mindenkihez, aki tiszta szívből hívja”. 
(Zsolt 45, 18) Ezért fejeztük be az áhitatot 
könyörgésekkel és végén a Mi Atyánkkal. 
 A másik igében Máté evangelista Jézus 
családtörténetéről beszél. Jézus ősei között 
négy nőt jelöl meg, ezek közül kettő – Ruth 
és Ráháb pogány volt. A még említett há
rom nő pedig valamilyen súlyos bűn elkö
vetéséről volt híres. Ezzel az Isten az emberi 
történelem részévé tette őket és kinyilatkoz
tatta, hogy Istennél mindenki – férfiak és 
nők, igazak és bűnösök – szerepel a meg
váltás tervében. 
 „Urunk adj nekünk nyílt szívet, hogy fel
karoljuk azokat, akik megtapasztalják a kire
kesztettség érzését! A templom hittantermé
ben kedves agapéra várták a híveket, finom 
szendvicsre, süteményre, teára. Ilyen sze
retetvendégségben minden helyen részünk 
volt.”

4. NAP: JANUÁR 23. 
Szent Erzsébet kápolna (Ki kin-
dai utca). „… érjétek be azzal, 
amitek van.” (Zsid 13,1-5) és „Is-
ten gondviselése.” (Mt 6,25-34)
 A szolgálatot Kárnyáczki Esz
ter pilisi evangélikus lelkész vé
gezte.
 Kárnyáczki Eszter beszédét 
érdekes, gondolkodásra késztető 
képpel indította. Ugyanabban a 
témában két fotósorozatot látott, 
az egyiket 2009-ben, a másikat 
tíz év múlva, 2019-ben fotóz
ták. Több szempontból is érde
kes volt ugyanaz a téma, tárgy, 
személy lefényképezése 10 év
vel később. Tapasztalható volt a gazdago
dás, növekedés, gyarapodás, de az is, amivel 
szegényebb lett az emberiség, a jéghegyek 
az Északi-sarkon erősen fogynak, csökken
nek az oxigént adó esőerdők, de a minden
napi életünkben is számtalan példát lehet
ne említeni. A fotók alapján tapasztalható 
volt, hogy minél többre törekszünk, hogy 
minél újabb és újabb dolgok után vágyako
zunk, tulajdonképpen annál szegényebbek 
leszünk… Valami nincs rendben a világ
ban, valami nincs rendben az életünkben! 

Imahét  
a Krisztus-hívők  

egységéért (I. rész)

Jelmondata: „Az igazságra, csakis az igazságra  
törekedj…” (Mtörv/5, Móz 16,18-20), a Bibliában az idézet  

így folytatódik: „…hogy életben maradj és megtarthasd  
azt a rendet, melyet Istened ad neked. 

2019. január 20–27.

Töttős János 
baptista lelkész

Gyermekrajz – Szeretet–Összetartás

dr. Huszka Mihály plébános és Heinemann Ildikó  
evangélikus tiszteletes asszony a gyermekrajz mellett

 Kárnyáczki Eszter pilisi evangélikus lelkész

Téglás Lajos baptista lelkipásztor

Agape, szeretetvendégség

Ne aggódjatok, mondja az Írás, és tapasz
talhatjuk, hogy akinek több van, az jobban 
és többért aggódik. Ne aggódjunk, mert az 
Úr gondoskodik rólunk. Ahogy gondosko
dott az Úr az ószövetségi özvegyasszony
ról és nem fogyott ki a liszt a ládájából.
 Az emberi gyengeség és kapzsiság gyak
ran vezet korrupcióhoz, igazságtalanság
hoz, szegénységhez és éhezéshez. Jézus ta
nítja nekünk, hogy nem az anyagi dolgok a 
legfontosabbak. Elsősorban Isten országát 
és értékeit kellene keresnünk, bízva abban, 
hogy mennyei Atyánk ezeket is biztosítja 
számunkra.
 A bibliai özvegyasszony odaadta minden 
„vagyonát”, sőt önmagát, mert az életét az 
Úrra bízta. Ha valóban megértjük: mit je
lent az Úrra bízni életünket, akkor már töb
bet nem aggódunk. Isten az ő gazdagságá
ban részesít bennünket!
 Pascal írja: „Minden ember lelkében van 
egy isten-alakú űr. Ezt csak Isten töltheti ki, 
senki és semmi más nem”. 
 „Urunk, tégy képessé arra, hogy meg
elégedjünk azzal, amink van, és készek le
gyünk osztozni másokkal, akik rászorulnak.” 
A szertartást a Kápolna ifjúsági zenekará
nak szolgálata tette színesebbé. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek
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Mi történik, ha a vállalkozást  
fogyasztói panaszról értesíti a
Pest Megyei Békéltető Testület?

FOGYASZTÓVÉDELEM

A vállalkozás ügyfele a 
fogyasztó, aki terméket 
vásárol, vagy igénybe veszi a 
vállalkozás szolgáltatását.

F ogyasztónak minősül a természetes 
személy, a civil szervezet, az egyhá
zi jogi személy, a társasház, a lakás

szövetkezet, a mikro, kis- és középvállalko
zás, amely árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat cím
zettje, ha az önálló foglalkozásán és gazda
sági tevékenységén kívül eső célok érdeké
ben árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe 
vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedel
mi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
 A vállalkozás a felsorolt tevékenységet 
önálló foglalkozásával, vagy gazdasági te
vékenységével összefüggő célok érdekében 
végzi. A vállalkozás abban az esetben lehet 
fogyasztó (végfelhasználó), ha a panasz tár
gya nem függ össze a tevékenységével. 
 A gyártó a terméknek az Európai Gazda
sági Térségben letelepedett üzletszerű elő
állítója, termelője, helyreállítója vagy fel
újítója, illetve aki a terméken elhelyezett 
nevével, védjegyével vagy egyéb megkü
lönböztető jelzés alkalmazásával önmagát 
a termék gyártójaként tünteti fel; vagy im
portáló.
 Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasz
tó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés megkötésével és tel
jesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint 
a termék minőségével, biztonságosságával, 
a termékfelelősségi szabályok alkalmazásá
val, a szolgáltatás minőségével összefüggő 
vitás ügy.
 Belföldi a fogyasztói jogvita akkor, ha 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel 
kapcsolatban felmerül olyan jogvita, amely 
esetében a fogyasztó a termék vagy a szol
gáltatás megrendelésének időpontjában Ma
gyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel, és a vállalkozásnak Ma
gyarországon székhelye, telephelye vagy fi
óktelepe van.
 A forgalmazó az a vállalkozás, amely a 
terméket közvetlenül a fogyasztó részére for
galmazza. Legtöbbször a kereskedő vállal

kozás a forgalmazó, de ritkább esetben a fo
gyasztó a gyártóval is kapcsolatba kerülhet. 
A forgalmazás valamely termék vállalkozás 
által – értékesítés, fogyasztás vagy használat 
céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen 
– történő rendelkezésre bocsátása, ideértve 
a fogyasztó számára történő felkínálást is.  
A termék minden birtokba vehető forgalom
képes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, 
az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a 
dolog módjára hasznosítható természeti erő.
 A szolgáltatás termék, ingatlan vagy va
gyoni értékű jog értékesítésén kívül minden  
ellenszolgáltatás fejében végzett tevékeny
ség, amely a megrendelő, illetve megbízó 
igényének kielégítésére valamely eredmény 
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más 
magatartás tanúsítását foglalja magában.
 A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik 
a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy 
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 
céljából az egyezség létrehozását a fogyasz
tó és a vállalkozás között, ennek eredmény
telensége esetén az ügyben döntést hoz a fo
gyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása 
érdekében. A békéltető testület a fogyasz
tó vagy a vállalko
zás kérésére taná
csot ad a fogyasztót 
megillető jogokkal 
és a fogyasztót ter
helő kötelezettségek
kel kapcsolatban.
 A Békéltető Tes
tület eljárása meg
indításának feltéte
le, hogy a fogyasztó 
a jogvitában érintett vállalkozással közvet
lenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A 
fogyasztónak a reklamációval először a ter
méket forgalomba hozó vagy a szolgáltatást 
nyújtó vállalkozáshoz kell fordulnia. A fo
gyasztónak a békéltető eljárásban okirattal 
– jegyzőkönyvvel, munkalappal, írásos be
jelentéssel, tértivevényesajánlott levéllel – 
igazolnia kell, hogy a jogvita rendezését 
megkísérelte közvetlenül a vállalkozással, 
de nem vezetett eredményre, a levélre nem 
válaszoltak, át sem vették vagy a panaszt el
utasították. Telefonos vagy szóbeli fogyasz
tói panasz és a vállalkozás szóbeli válasza 

nem bizonyítható, az eljárásban nem minő
sül bizonyítéknak.
 A Békéltető Testület a meghallgatás kitű
zött időpontjáról a vállalkozást a fogyasztói 
kérelem másolatának és az eljáró tanácsba 
jelölhető testületi tagok listájának egyidejű 
megküldésével kellő időben előzetesen ér
tesíti azzal a felhívással, hogy a vállalkozás 
az eljáró tanácsba jelölhető tagra vonatko
zó javaslatát legkésőbb az értesítés részére 
történt kézbesítésétől számított nyolc napon 
belül tegye meg, ellenkező esetben a kijelö
lésről a Békéltető Testület elnöke hivatalból 
gondoskodik.
 Az elnök az értesítésben közli a felekkel 
a kijelölt eljáró testületi tag nevét, egyben 
felhívja a felek figyelmét arra, hogy nyolc 
napon belül kérhetik, hogy a testület három
tagú tanácsban járjon el. Az eljáró tanács
ba jelölt tag szakértő jogállású személy, aki 
pártatlan, nem képviselője a vállalkozásnak.
 A Békéltető Testület az értesítésben a vál
lalkozást felszólítja, hogy az értesítés kézhez
vételét követő nyolc napon belül írásban nyi
latkozzon (válaszirat) a fogyasztó igényének 
jogosságát és az ügy körülményeit, valamint 
a tanács döntésének kötelezésként történő el
fogadását (eseti alávetés) illetően, nyilatko

zatában jelölje meg az állítása
it alátámasztó tényeket és azok 
bizonyítékait, valamint csatolja 
azokat az okiratokat másolatban, 
amelyek tartalmára bizonyíték
ként hivatkozik. A Békéltető Tes
tület figyelmezteti a vállalkozást, 
hogy egyezség létrehozatalára 
feljogosított személy részvételét 
köteles biztosítani a meghallga
táson, továbbá az ügy érdemére 

vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása 
esetén az eljáró tanács a rendelkezésére álló 
adatok alapján határoz. Az értesítés kiter
jed az együttműködési kötelezettségről tör
ténő tájékoztatásra, valamint arra, hogy an
nak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.
 A vállalkozás válasziratának másolatát a 
Békéltető Testület a fogyasztónak megkül
di, ha pedig erre már nincs elegendő idő, azt 
a meghallgatáson adja át. Ha a vállalkozás 
válasziratát nem terjeszti elő, a tanács az el
járást folytatja, de a mulasztást nem tekin
ti a kérelmező állításai elismerésének.

 A vállalkozást a békéltető testületi eljá
rásban együttműködési kötelezettség ter
heli, ennek keretében köteles a felhívásban 
rögzített tartalommal és a megadott határ
időn belül válasziratát megküldeni a Békél
tető Testületnek. A vállalkozás a meghallga
táson egyezség létrehozatalára feljogosított 
személy részvételét biztosítani köteles. Ha 
a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fi
óktelepe nem a területileg illetékes békél
tető testületet működtető kamara szerin
ti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 
együttműködési kötelezettsége a fogyasz
tó igényének megfelelő írásbeli egyezség
kötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 Az együttműködési kötelezettségét meg
sértő vállalkozásról a Békéltető Testület ér
tesíti a székhelye szerint illetékes fogyasz
tóvédelmi hatóságot.
 A Békéltető Testület eljárása során az 
iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, 
a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó 
rendelkezések szerint kézbesíti. A postai 
szolgáltató útján megküldött iratokat a kéz
besítés megkísérlésének napján kézbesített
nek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadta. Ha az irat a békéltető testület
hez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, 
az iratot a postai kézbesítés második megkí
sérlésének napját követő ötödik munkana
pon kézbesítettnek kell tekinteni. A békél
tető eljárásban jelenleg nincs elektronikus 
ügyintézés.
 A felek meghatalmazott útján is eljárhat
nak. Meghatalmazott lehet bármely termé
szetes vagy jogi személy, illetve jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező szervezet. A 
vállalkozást aláírási címpéldánnyal törvé
nyes képviselő, meghatalmazással jogtaná
csos, ügyvéd vagy munkatárs képviselheti.

 A vállalkozás a székhelye szerinti békél
tető testületnél vagy – valamennyi békélte
tő testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, 
visszavonásig érvényes általános alávetési 
nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy 
a békéltető testületi eljárásnak és egyezség 
hiányában az ilyen eljárásban hozott hatá
rozatnak aláveti magát. Az általános aláve
tési nyilatkozatban a vállalkozás kötelezett
ségvállalásának mértékét, illetve hatályát a 
jogvita tárgyának általa meghatározott ér
tékében vagy más módon is korlátozhatja.
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
a nála megtett általános alávetési nyilatko
zatokról, a Békéltető Testület az illetékes
ségi területén székhellyel rendelkező vál
lalkozások nála megtett általános alávetési 
nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
 A Békéltető Testület az ajánlást nem tel
jesítő vállalkozások nevét, székhelyét, tevé
kenységét 60 nap elteltével nyilvánosság
ra hozhatja, a fogyasztó a kötelezést vagy 
egyezség jóváhagyását tartalmazó békélte
tő testületi határozatra a megyei törvényszé
ken végrehajtási záradékot kérhet.

Dr. Csanádi Károly elnök,
Pest Megyei Békéltető Testület

Dr. Csanádi Károly

Apróhirdetés
SZÁNTÓK eladók Gyálon „Dózsa” dűlőben 
014/110-111-112 8766 m2 (kevesebb is lehetsé-
ges). Tel.: 06-70/513-41-55

„TRACHTEN” Eladó férfi bőr cipő 44-es, 
zakó, ing, bőr félkabát béléssel (52-54). Német 
minőség! Tel.: 06-70/513-41-55

BAKELIT! Operalemez-album gyűjtőknek: 
Doito: Nerone (Miller L., Gregor J. Tokodi I.,Nagy 
János, Stb.) + Salsa CD-k. Tel.: 06-70/513-41-55

„A békéltető testület fel-
adata, hogy megkísérel-
je a fogyasztói jogvita 
rendezése céljából az 
egyezség létrehozását 
a fogyasztó és a vállal-
kozás között…”

HELYREIGAZÍTÁS
A Vecsési Tájékoztató 2019. januá-
ri számában tévedésből felcseréltük 
a fényképeket a „Vecsési Zeneiskola 
karácsonyi koncertje” és az „Ajándék 
koncert” című írásainknál. Az érintet-
tektől ezúton is elnézést kérünk. 

 Február 9-én első ízben rendezték meg 
az 50 év felettiek kispályás fociversenyét a 
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnáziumban. A hagyományt 
teremető szándékkal indult sportrendezvé
nyen kizárólag 50 év felettiek húztak foci
mezt magukra. A sportszerű, vidám sport
napon Vecsés polgármestere, Szlahó Csaba 
is pályára lépett. Öt csapat indult a megmé
rettetésen. Első lett a Hambi SE, a második 
helyen végzett a Skorpió SE, harmadik lett 
a Kranyó SC. A dobogóról lecsúszott a Fe
kete ló, míg az ötödik helyet szerezte meg 
a Szamovár SE. A szervezők szeretnék, ha 
minden évben másmás város adna otthont 
a tornának, és egy úgynevezett Városok tor
nája sorozat venné kezdetét.  VT infó

Öregfiúk,  
50 felettiek  
focitornája 

Szlahó Csaba polgármester 
is pályára lépett
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A Vecsés FC a tabella hatodik he
lyén várja a folytatást, az együttes 
új edzővel és átalakult játékoske

rettel vág neki a tavaszi pontvadászatnak. 

A zóta eltelt három hónap, 
az NB II Dél-Kelet cso
portban szereplő Vecsés 

SE I. és a Pest megye I./B osz
tályban asztalhoz álló Vecsés 
SE II. csapata is túl van már a 
bajnoki mérkőzések felén. Míg 
az előbbi alakulat a tabella alsó 
fertályban foglal helyet, addig 
a második számú csapat a me
gyei bajnokság ötödik helyén 
áll, mindössze három pontra a 
dobogótól. 
 A Vecsés SE I. az eddig leját
szott 11 mérkőzéséből mindössze 
egyet tudott megnyerni: decem
berben az utolsó helyezett TEVA 
Debrecen SE II. csapata ellen ide
genben jött össze a győzelem 12-6 
arányban. Idén két mérkőzést ját
szottak, és sajnos mindkétszer az 
ellenfél örülhetett a győzelemnek. 
Januárban Mezőtúrtól szenvedtek 
vereséget (Mezőtúri AFC–Vecsés 
SE I. 13-5), februárban pedig a Já
noshida elleni mérkőzést veszítet
ték el hazai pályán (Vecsés SE I.–
Jánoshida SE 7-11). Nedolai Edit 
elmondta, utóbbi eredmény külö
nösen fájó, hiszen egy győzelem
mel utolérték volna Jánoshidát. 
A szakosztályvezető hozzátette, 
Herczeg András és Hegedűs Ta
más is betegséggel küszködött, 
ami sajnos rányomta a bélyegét 
a teljesítményükre. A következő 
mérkőzéseken a Vecsés SE I. szá
mára a bennmaradás kiharcolása 
a tét, ami az ellenfeleket elnézve 
– a listavezető, továbbá a második 
és a harmadik helyezett csapat el
len is játszanak még – egyáltalán 
nem tűnik könnyű feladatnak.
 A Vecsés SE II. kedvezőbb 
helyzetben várja a folytatást. Je

lenleg a Pest megye I./B csoport
jának ötödik helyen álló csapat 
eddig csak egy vereségbe szaladt 
bele (Őrbottyáni Csapatok SE 
II.–Vecsés SE II. 14-4), hétszer 
győzött és háromszor remizett, 
így ötödik helyezett a tabellán, 
a dobogótól pedig csak három 
pont választja el. Az eredmé
nyeket elnézve reális célnak tű
nik, hogy a bajnokságot az első 
háromban fejezze be a csapat. 
 Tavaly év végén a Pest megyei 
szövetség szervezésében lezaj
lott a Vecsési Káposzta Kupa, 
a győztesnek járó serleget a gö
döllői asztaliteniszezők vihették 
haza. A vecsési versenyzők is jó 
eredményeket értek el. Spengelr 
Krisztina egyéniben második lett 
a nők között, Nedolai Edit szak
osztályvezető pedig a harmadik 
helyet szerezte meg. Nedolai Edit 
vegyes párosban Herczeg Atti
lával állhatott fel a dobogó har
madik fokára, míg Faragó Dó
rával szintén bronzérmet érő 
helyezést értek el női párosban. 
Vegyes párosban második he
lyezett lett a Spengler Krisztina–
Spengler György duó, a Hegedűs 
Tamás–Herczeg Attila férfi pá
ros pedig a második helyet sze
rezte meg.  
 A következő fontosabb ese
mény március 2án lesz Vecsé
sen, ekkor rendezik meg a Pest 
Megyei „DC” Csapat Utánpót
lás Asztalitenisz Versenyt, mely
nek a vecsési Petőfi Sándor Ró
mai Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium ad otthont. A tor
nán az U8, U13 és U14-18-as 
korosztály versenyzői mérkőz
nek meg egymással.  N
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Legutóbb idénykezdéskor adtunk hírt a Vecsés 
SE asztalitenisz-csapatainak eredményiről. 

A Vecsés SE férfi kézilabdázói a ligakupában 
találtak magukra, a nők pedig a bajnokságban 
léphetnének előre egy jól sikerült tavaszi rajttal.  

Január közepén a Nation Cup 
nemzetközi női ökölvívótornán 
vettek részt a vecsési sportolók.

A Pest megyei első osztályú 
labdarúgó-bajnokságban is 
véget ér a téli szünet, február 
23-án ismét elhangzik a 
mérkőzések kezdetét jelző 
sípszó, és útjára indul a labda.

A bennmaradásért 
és a dobogóért  
is KÜZDENEK 

Indul a tavaszi 
PONTVADÁSZAT

Eredményes volt a felkészülés

Nemzetközi versenyekkel  
kezdték az évet a VECSÉSI ÖKÖLVÍVÓK

 Mozgalmas volt a téli felkészülés a Ve
csés FC háza táján. Gendúr László vezető
edző magánéletbeli elfoglaltságai miatt le
mondott posztjáról, az új vezetőedző pedig 
az a Vincze Gábor lett, aki korábban már 
irányította a csapatot. A felkészülést már a 
régi-új edzővel kezdte az együttes, de ami 
azt illeti, Vincze Gábor egyáltalán nem volt 
könnyű helyzetben, ugyanis a téli hónapok
ban viszonylag nagy volt a mozgás a játé
koskeretben.  
 – Többen is elhagyták a csapatot, voltak, 
akik a munkájukra hivatkozva intettek bú
csút, mások pedig eligazoltak. Meg kellett 
oldanunk a játékosok pótlását, ami télen min
dig nehezebb, mert ilyenkor ki kell fizetni az 
új igazolásokért az MLSZ által meghatáro
zott összeget, míg nyáron ingyen válthatnak 
klubot a labdarúgók. Az új igazolások mel
lett fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás
ból fiatal vecsési játékosokat is beépítsünk 
a keretbe. Úgy gondolom, hogy mindent 
összevetve eredményes volt a felkészülé
sünk, az új igazolásokkal erősödött a kere
tünk, Vincze Gábor pedig mindent megtett, 

A Vecsés FC soron 
következő mérkőzései: 
Március 2. 14 óra
Vecsés FC–Tököl VSE 
Március 9. 14 óra 30
Vecsés FC–Nagykőrösi Kinizsi SE 
Március 17. 15 óra
Pilisi LK-Legenda Sport–Vecsés FC 
Március 23. 15 óra
Vecsés FC–Nagykáta SE 
Március 30. 15 óra 30
Viadukt SE Biatorbágy–Vecsés FC    

Tavaszi  
mérkőzések

A felnőttek között Szűcs Szabina (54 
kg), Kiss Olimpia (60 kg), Horog 
Tímea (64 kg) és Juhász Adrienn 

(81+ kg) lépett ringbe. Ifjúsági korosztály
ban Neumann Ivett (51 kg), Tarnóczy Tama
ra (51 kg), Kiss Bettina (54 kg), a juniorok 
között pedig Fekete Lili (54 kg) szállt ver
senybe. Szűcs Szabina ezen a tornán egé
szen a döntőig menetelt, előbb szerb ellenfé
lét ütötte ki a második menetben, majd egy 
orosz ökölvívót győzött le kiütéssel a har
madik menetben. A döntőben a kazahsztáni 
világbajnok, Zholaman Dinával volt az el
lenfél, Szabina végig partiban volt, de a szo
ros mérkőzést végül a kazah öklöző nyerte. 
Szabina ezüstérmet szerzett. Jó eredményt 
ért el Juhász Adrienn és Tarnóczy Tama
ra, mindketten bronzéremmel tértek haza 
a versenyről. Hasonlóan jól szerepelt a ju
niorok között Fekete Lili, aki szintén a har
madik helyezettnek járó éremmel a nyaká
ban ünnepelhetett.  

 Két vecsési ökölvívó is ringbe lépett feb
ruár elején Debrecenben, a 63. alkalommal 
megrendezett Bocskai István nemzetközi 
ökölvívó-emlékversenyen. A rangos ököl
vívóversenyen idén 27 ország 179 sporto
lója vett részt. Szűcs Szabina egy súlycso
porttal feljebb, az 57 kilogrammosok között 
szerepelt, első mérkőzésén spanyol ellen
féllel csapott össze és egyhangú pontozás
sal győzött. A következő mérkőzésen már 
a döntőbe jutás volt a tét, ahová Szabiná
nak angol ellenfélen keresztül vezetett vol
na az út. A mérkőzés végén sajnos Karris 
Artingstall örülhetett, az angol versenyző 

győzött és a döntőbe jutott, ezzel Szabina 
a harmadik helyet szerezte meg. 
 Mátyás Krisztián volt a Bocskai István em
lékverseny másik vecsési szereplője. Első el
lenfele egy rutinos orosz ökölvívó volt, Krisz
tiánnak nem sikerült a bravúr, az orosz ment 
tovább a következő körre. Seres Attila szak
osztályvezető elmondta, Mátyás Krisztián 
még az út elején jár, számára most az a leg
fontosabb, hogy minél több tapasztalatot sze
rezzen. Az elveszített mérkőzés után volt le
hetősége nála rutinosabb ökölvívókkal edzeni, 
ami fontos a fejlődése szempontjából.  
 Lapzártánk után, február 20-án rende
zik meg az Énekes István Emlékversenyt, 
amelyen Neumann Ivett, Tarnóczy Tama
ra és Kiss Bettina, valamint Lőczi Roland 
lép a szorítóba. 
 Vecsés lesz a következő állomása a Harco
sok Ligája elnevezésű bokszgálasorozatnak. 
Február 23-án 17 órától rendezik a viadalokat 
a Falusi iskola tornatermében. A gálán ama
tőr és profi ökölvívók is összemérik erejüket 
és tudásukat, köztük természetesen vecsési 
sportolók is. A bokszgála a Magyar Ökölví
vószakszövetség szakmai támogatása mel
lett zajlik. A szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! A belépés díjtalan.

Vecsési ökölvívók a Nation Cup nemzet-
közi női tornán

hogy a kezdésre összeálljon a csapat – nyi
latkozta lapunknak Czibolya Zoltán, a Ve
csés FC elnöke.  
 A 16. fordulót február 23-án rendezik, a 
Vecsés FC a 14. helyen szerénykedő Tápió
szecső FC vendégeként játssza első tavaszi 
mérkőzését. A mérkőzés 14 órakor kezdődik. 

A Vecsés SE férfi kézi
labdacsapata számára 
február 3-án kezdődött 

meg a tavaszi idény, de a téli 
alapozás sem telt el mérkőzé
sek nélkül. Edzőmeccsek he
lyett a ligakupában kellett helyt
állnia a gárdának. Antal Zoltán 
szakosztályvezető elmondta, te
kintettel a téli felkészülésre, a 
ligakupa-mérkőzéseket nem a 
legideálisabb időpontban ren
dezték, ettől függetlenül nem 
lehet okuk a panaszra, hiszen 
két győzelem és egy döntetlen 
volt a Vecsés SE mérlege janu
ári mérkőzéseken. A jó szerep
lésnek köszönhetően csoportel
sőként lépett a negyeddöntőbe 
a csapat, ahol azóta egy újabb 
sikert is elkönyvelhetett a gár
da a Veszprémi KKFT Felsőörs 
csapata ellen.  A negyeddöntő 
első mérkőzésén 31-29 arány
ban múlták felül hazai pályán el
lenfelüket a vecsésiek, így még 
korántsem biztos a továbbjutás, 
de legalább nálunk van az előny, 
ha csak kétgólos is. A vissza
vágót február 19-én rendezik 
Veszprémben. 
 A tavaszi idénykezdet nem si
került ilyen jól, az első bajnoki 
mérkőzésen 33-19-re kaptunk ki 
idegenben a Dabasi KC VSE-től, 
majd egy héttel később, február 
9-én a monori sportcsarnokban 
egy szoros mérkőzést követően, 
mindössze egy góllal bizonyult 
jobbnak a Cegléd (Vecsés SE-
Ceglédi KKSE 24-25). 
 Február 23-án Csurgóra uta
zik a csapat, február 28-án pe

dig Budakalászt fogadják. A 4. 
helyezett Csurgói KK ellen vár
hatóan nem sok babér terem, a 
13. Budakalász ellen azonban 
lehet keresnivalónk.
 

Riválisok ellen  
kezd a női csapat
Női kézilabdázóink február 17-
én lépnek pályára először a ta
vaszi idényben. A pontvadásza
tot az első helyezett Tempo KSE 
ellen kezdik, győzelem esetén 
egy pontra megközelíthetné el
lenfelét Vecsés. Jelenleg nagy a 
tömörülés az élmezőnyben, a 
Vecsés SE 15 pontjával az 5. he
lyen áll, a 2-4. helyezett csapa
tok 16 egységet gyűjtöttek, az 
első helyezett Tempo KSE pe
dig 18 pontot. 
 – A következő két mérkőzé
sünket riválisok ellen játsszuk, 
így ezek sorsdöntőek lehetnek. 
A listavezető Tempo KSE után 
február 24én a jelenleg harma
dik helyen álló Inárcs lesz az 
ellenfelünk. Két győzelemmel 
előzhetünk és akár az 1-2. hely
re is odaérhetünk. A csapat ke
mény felkészülésen van túl, saj
nos Czudor Alexandra megsérült, 
megműtötték, így idén már nem 
léphet pályára, ezért a posztjá
ra új játékost kellett igazolnunk. 
Beálló posztra is igazoltunk új 
játékost, a jó szereplés reményé
ben állunk a tavaszi mérkőzések 
elé – mondta Antal Zoltán, és a 
tabellát elnézve erre minden esé
lye megvan a csapatnak. 

Bemelegítés



28 2019. február 2019. február  29Tájékoztató Tájékoztató

REKLÁM

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

• Lakásfelújítás A-Z-ig 
• Karbantartás, tetőjavítás
• Nyílászárók
• Homlokzatszigetelés
• Lakatos munkák
•  Egyedi bútortervezés és gyártás  

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 
06-70-390-1111
Web: 
www.flvkomplex.hu
Cím:  
FLV Komplex Kft. 2220 
Vecsés, Klapka utca 4.

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték

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

SzobafeStéS
tapétázáS

MázoláS
Budapesten és Pest megyében  

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

Gábor Krisztián
tel.: 06-70/452-0345

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

1849371068669369

Jelentkezni személyesen  
a temetkezési irodában lehet  

munkanapokon 8 és 16 óra között. 

SZIGÜ Temetkezési KFT. 
munkaerőt keres sírásási, 
kert rendezési, takarítási, 

szállítási feladatokra. 

FELTÉTEL: 
B kategóriás vezetői engedély  

megléte, és aktív vezetési gyakorlat. 

Cím: 2220 VECSÉS, 
Ecseri út 11. 

(a temető  
főbejáratával 

szemben)

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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.

Vital & Beauty 
   SzépSégSzalon

Vecsés, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 06-20/6101-505
Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos, 

oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés

Mindent az egészségért Neolife termékekkel!

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

E lődeinknek reménytelen 
helyzetből volt erejük új
rakezdeni a világhábo

rúk után, az ötvenes évek el
lenséges világában, és sajnos, 
a rendszerváltozás után is na
gyon nehéz időszakot éltünk 
át.  Voltak és vannak napja
inkban is olyan vecsési ipa
rosok, vállalkozások, akiknek 
termékei, munkái nem csak 
határainkon belül ismertek, de 
egész Európába és még azon túlra 
is eljutottak. A munka mellett közös
séget teremteni, vezetni, építeni, fenntar
tani, azt előre vinni, emberpróbáló feladat.  Az 
ipartestületi vezetők ebben is példát mutattak, igyek
szünk ebből erőt meríteni, építkezni. 
 Igazi, a szó nemes értelmében vett civil szervezetnek 
tartjuk közösségünket. Akkor is, ha napjainkban ennek a 
szónak negatív felhangja van! Vecsésért több igazi kul
turális szervezet és az Ipartestület, mint gazdasági ér
dekképviselet tevékenykedik, döntő többségük közössé
gi és nem politikai célok érdekében. Ezeket is szeretnénk 
összefogni, bizonyítani, hogy egy adott közösségért, ér
telmes célokért mindig lehet és kell is tenni!
 Az Ipartestületben működő vállalkozásfejlesztési iro
da évek óta a vállalkozások szakmunkás-utánpótlásá
nak nehézségein igyekszik segíteni. A mai szakmunkás
helyzet siralmas! Jó szakembert egyre nehezebb találni, 
és ez véleményünk szerint még évekig így is lesz. Az 
érdemi változáshoz elsősorban a szemléleten kell vál
toztatni, már az óvodában, iskolában szükség van a 
pályaorientációra, az alkotó munka szépségének meg
ismertetésére. Aktívan veszünk részt ilyen iskolai ren
dezvényeken, iparosaink örömmel mutatják be munkái
kat. Teljes erőbedobással szervezzük egy képzőközpont 
létrehozását Vecsésen, amelyhez valószínűleg épületet 
is kapunk, és ahol a felnőtt és nappali szakmunkáskép
zés is megoldható lesz. Több tanműhely működtetésé
re törekszünk, jelenleg tanműhelyben asztalos tanuló
kat oktatunk, duális képzés alapján munkát vállalunk 

már a lakosságnak is. A tanulók így 
értelmes munkát végeznek, ami 

egyre népszerűbb, más képző
helyről ezért jelentkeznek át 
hozzánk több esetben is.
 A tagság rendszerválto
zás óta nem kötelező! Tag
jaink között van régi, akár 
ötven éve aktív iparos, több 
alkalmazottat foglalkozta

tó vállalkozó, és néhány kö
zösséghez tartozni akaró fiatal 

szakember is. Ma is van közöt
tünk pl. világszínvonalú terméket 

előállító szakember, rendszeresen or
szágos és határon túli kiállításokon rendszere

sen részt vevő kézművestermék-előállító, Vecsésen 
és az egész körzetben műsort sugárzó családi vállal
kozás, de csendes, megbízató munkát végző szolgál
tató szakember is.  A szakmai munkán túl vezetnek 
sportszakosztályt, képzőművészeti kiállításokon állí
tanak ki, kulturális rendezvényeken lépnek fel, részt 
vesznek az önkormányzat munkájában. Nyugdíjasa
inkra is számíthatunk. A hetvenes években önálló
an érvényesülni akaró szakemberek sora hagyta ott 
munkahelyét és vált iparossá. Pl. olyan, a megyében 
irigyelt fémiparos (esztergályos, lakatos, öntő) gárda 
alakult ki Vecsésen, akik klaszterbe tömörülve dol
goztak exportra!  Az elmúlt 7 évben sajnos, több bú
csúztatón kellett részt vennünk, velük már nem lesz 
több lehetőség felidézni a közös munkát, a nehézsé
gek ellenére tevékeny éveket. A régi neves és jelenle
gi iparos társaink, tagjaink a város vezetőinek meg
hívásával, együtt (márciusban, de még mindenképp 
tavasszal) tervezzük megünnepelni a Vecsési Ipartes
tület megalakulásának 107. évfordulóját. Jó hangula
tú, tartalmas estére számítunk!
 Várjuk azon már nyugdíjas iparostársaink (régi 
KIOSZ-tagok) jelentkezését, akik ezen a rendezvényen 
szívesen vennének részt. Szándékukat a 06-29/350-163 
telefonszámon vagy a vecses@tisztesipar.hu e-mail cí
men jelezzék! Skribek Pál, elnök

 CIVIL ÉLET 

Vecsés legrégebbi működő civil szervezete 1912-ben alakult. A Vecsési 
Ipartestület 100 éve című könyvünkben részletesen írtunk az alakulásról, 

szervezeti átalakulásokról a kezdetektől 2012-ig. A bemutatott családtörténetek, 
iparos sorsok hűen tükrözik településünk viszontagságos múltját. 

107 ÉVES
a Vecsési Ipartestület 

Szeretsz önállóan, precízen 
és hatékonyan dolgozni? 

Jó a problémamegoldó képességed? 

 JELENTKEZZ! 
+36-70-605-9415 

renata@instoreteam.hu

Több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkező 
ügynökség azonnali kezdéssel kollégákat keres 

POLCSZERVIZES MUNKAKÖR 
betöltésére részmunkaidőben az alábbi 

helyszíneken: 
Auchan: Budaörs, Szigetszentmiklós, Csömör, 
Budapest (Soroksári út); Interspar: Érd, Diósd, 

Budapest (Allé, Eurocenter); Tesco: Csepel; 
Spar: Budapest (Westend), Dunaharaszti.
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabobakterattila@gmail.
com Előzetes egyeztetés szerint. 

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

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 
műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV 
(Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

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

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

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

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

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

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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – február 26-ával, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 5-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – március 12-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – március 19-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – március 26-ával kezdődő hé-
ten ügyeletes. 
   Hétvégén (szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig) a Szent Ferenc Patika 

tart nyitva. A hétvégi nyitva tartáson túl az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Váradi Eszter, +36-30/241-4855, varadi.eszter@vecsesitajekoztato.hu 
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Lapcom Zrt., a nyomtatásért felel a nyomda vezérigazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kézirato-
kat és a fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a ki-
adó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

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

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

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

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

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



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

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

ÁRNYÉKOLÁS, 
NYÍLÁSZÁRÓ,

EGYEDI BÚTOR 
KÉSZÍTÉSE

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

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

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


