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PROGRAMOK

SZERETETTEL VÁRUNK  
MINDENKIT!
 Nevezés a helyszínen 15 óráig.

 Egyéni- és csapatversenyt  
 (max. 15 fő) hirdetünk.

15.30 ÓRAKOR INDUL A VERSENY.

Tojásfutás
lesz húsvét hétfőn, április 22-én
a Tájháznál – Vecsés, Jókai Mór u. 6.

 Előtte 14 órától a Vecsési  
 Ifjúság Sváb Baráti Köre bemutatja  
 a régi hagyományos HÚSVÉTI  
 LOCSOLKODÁS SZOKÁSÁT.

GYEREKPROGRAMOK MÁR 13.30-TÓL!

 A jó hangulatot a Brunner Zenekar garantálja.
	 (Eső/rossz	idő	esetén	elmarad!)

Német	Nemzetiségi	Önkormányzat
Donauschwäbische	Selbstverwaltung	Wetschesch

A „Megmaradunk 3000" Vecsés  
Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre és Citerazenekara  
szeretettel meghívja önt és kedves családját  

a VI. Kerek a káposzta,  
csipkés a levele…
Gyermek és Ifjúsági Népzenei Találkozójára

A szervezők a változás jogát fenntartják!  
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
Gyermek és Ifjúsági Táncház
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
VECSÉS, Telepi u. 43.

FELLÉPŐK: Hauser Veronika, Kárpáti Szilvia, Bugyi Nagyközségből Nagykópé Citeracso-
port, Bársonykerep Citeracsoport, Pergő Citeracsoport, Rakonca Citeracsoport, Iglice  
Énekegyüttes, Szabó Zsanett-Szabó Boglárka, Ionita Dániel, Légrády Eszter, Simor  
Emili, Rosmarein Tánccsoport, Bálint Ágnes Óvoda Manócska csoportja, Zsíros Tímea, 
Nagy Blanka, Vass Zsanett, Zelei Bence, Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar.
Művészeti vezető: Pavella Krisztina

MEGHÍVÓ

Időpont: 2019. április 7. 16 óra

N emzeti imádságunk, a 
Himnusz közös elének-
lése után Sztyehlikné 

Hegyi Krisztina igazgató kö-
szöntötte Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselőt, Szlahó 
Csaba polgármestert, Tábori Fe-
renc alpolgármestert, Mohainé 
Jakab Anikó jegyzőt és a tisztelt 
megjelenteket.
 A műsort a katolikus iskola 
mazsorett tánccsoportja nyitot-
ta meg – a táncot Fekete-Part 
Gabriella tanárnő koreografál-
ta és tanította be a diákoknak –, 
majd Szlahó Csaba ünnepi kö-
szöntője és Dr. Szűcs La jos ün-
nepi beszéde következett.
 Szlahó Csaba beszédében 
hangsúlyozta, a '48-as esemé-
nyek összefonódtak a szabadság 
és a hazaszeretet eszméjével, ami 
nem csak az akkoriban élő hala-
dó gondolkodású polgárok szá-
mára volt fontos, hanem a ma élő 
magyarok és vecsésiek számára 
is. Kiemelte: a mai szabad és de-

mokratikus Magyarország gyö-
kerei a márciusi ifjakban és az ő 
tetteikben rejlenek. – Büszke va-
gyok arra, hogy ma Magyaror-
szágon mindenki szabadon vá-
laszthat, szabadon elmondhatja a 
véleményét és szabadon dönthet a 
sorsáról – mondta, majd rámuta-
tott az összetartozás fontosságá-
ra, hiszen nemes cél érdekében 
együtt tudtak harcolni az arisz-
tokraták a szegény sorsúakkal, 
összefogtak a különféle vallási 
felekezetekhez tartozók, és támo-
gattak a magyarok szabadsághar-
cát lengyel, szerb, német, horvát 
tábornokok is. 
 – Nekünk, magyaroknak kell 
eldöntenünk, hogy milyen or-
szágban akarunk élni, hogy mi-
lyen ünnepeket akarunk megün-
nepelni, mit tartunk fontosnak 

és milyen értékek mellett állunk 
ki. Büszke vagyok a magyarsá-
gomra, büszke vagyok arra, hogy 
Magyarországnak mély törté-
nelmi és kulturális hagyomá-
nyai vannak, és büszke vagyok 
a márciusi ifjakra – zárta ünne-
pi gondolatait Szlahó Csaba.                                                                                                                                          
 Dr. Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő Széchenyi Istvántól 
vett csodálatos mottóval kezd-
te ünnepi beszédét: „Nem vagy 
szabad, amíg önmagadnak élsz, 
mert önmagad rabja maradsz”. 
Széchenyi István felismerte, hogy 
az az igazi szabadság nem elvá-
laszt, hanem összekapcsol. Mert 
a felemelkedés ára nem lehet az, 
hogy feladjuk önmagunkat, hi-
szen a változás célja éppen az, 
hogy megmaradjunk. Lehetett 
volna a könnyebb utat választani. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi 
ünnepséget a hagyományokhoz hűen a Petőfi Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium szervezésében tartották a Petőfi téren. 

A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE
emlékeztünk

Mindig akadnak olyanok, akik azt 
mondják: megéri. Megéri feladni 
nyelvet és közösséget azért, hogy 
megfeleljünk másoknak. Hátra 
hagyni mindent, ami magyarrá 
tesz, amiről mi tudjuk, hogy em-
beri és értékes. Hátra hagyni az 
örökséget, identitást és vele ma-
gyar családok ezreit csak azért, 
mert amit tudnak és éreznek az 
nem elég „korszerű”, nem elég 
„modern”, vagy „európai”. Ezért 
mondjuk el nekik és egymásnak: 
A ’48-as forradalom és szabadság-
harc öröksége éppen az, hogy a 
szabadság csak akkor lesz érték, 
ha a nemzet és a közösség fel-
emelkedését szolgálja – hangsú-
lyozta Dr. Szűcs Lajos. 
 A beszédek után a Rosmearien 
Tánccsoport szép táncát láthattuk, 
majd az iskola diákjai adtak elő 
nagyon tartalmas irodalmi mű-
sort az ünneppel kapcsolatban, 
melyet az iskola tanárai: Péter 
Zoltán, Czékus Jób és Kárpáti 
Szilvia állított össze és tanított 
be. A műsor végén az ünnepi ko-
szorúzás következett, majd a Ha-
gyományőrző Egyesület Fúvós-
zenekarának közreműködésével 
elénekeltük a Szózatot. 
Nagy I.-Varga N, fotók: Vincze Viktória

Szlahó Csaba ünnepi köszöntője  
után Dr. Szűcs Lajos mondott beszédet

A jövő nemzedékének 
ismernie kell  
a nemzet múltját

 Tartalmas ünnepi műsort ad-
tak elő a Petőfi iskola diákjai

A Rosmarein Tánccsoport

A katolikus iskola  
mazsorett tánccsoport-
jának előadásával  
kezdődött az ünnepség

Tájékoztató
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HÍREK

  Vecsés Város Önkormány-
zata 355,18 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett 
„VEKOP-6.1.1-15 Kisgyerme-
ket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” tárgyú 
pályázati felhíváson. A projekt 
eredményeként egy a mai kor el-
várásainak minden tekintetben 
megfelelő, 56 gyermek befoga-
dására alkalmas bölcsőde épült 
a városban. 
 Vecsés város területén jelen-
tősen megnőtt a fiatal, kisgyer-
mekes családok száma az el-
múlt években, emiatt a bölcsődei 
ellátás iránti igény is emelke-
dett, így a város vezetői egy új 
bölcsőde építéséről hoztak dön-
tést. A kivitelezés anyagi forrá-
sainak biztosítása érdekében a 

  A képviselő-testület meghatározta a 
2019/2020. tanévre történő általános isko-
lai beiratkozás időpontját. A testület dön-
tésének megfelelően a vecsési iskolákba 
április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 órá-
ig, április 12-én (pénteken) 8 órától 18 tart 
a beiratkozás. 
 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget, legkorábban abban a 
naptári évben, amelyben a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tan-
kötelessé válik.

képviselő-testület döntése nyo-
mán a város benyújtotta a „Ve-
csés város bölcsőde építése és 
eszközbeszerzése” címet vise-
lő pályázati anyagot, melyet a 
bírálóbizottság támogatásra al-
kalmasnak talált.  A pályázaton 
elnyert forrást az önkormány-
zat, az építőipar robbanásszerű 
drágulásai miatt, saját költség-
vetéséből további 120,78 millió 

Áprilisban iskolai beiratkozás! 

HÍREK

TÜDŐSZŰRÉS  
LESZ ÁPRILISBAN,  
NE HAGYJA KI! 

Új jogszabályok léptek életbe 2014. 
január 1-jén a tüdőszűrésre vonatko-
zóan: a 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingye-
nes a tüdőszűrés, azonban ez már 
nem kötelező, a vizsgálatra való je-
lentkezés önkéntes. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a tüdőszűrés vesz-
tett volna fontosságából. Továbbra 
is egy rendkívül fontos vizsgálatról 
van szó és kifejezetten ajánlott a 40 
év felettieknek, azoknak pedig külö-
nösen, akik aktív dohányosok vagy 
cukorbetegek. A tüdőszűréssel nem 
csak a tüdő súlyos betegségei fedez-
hetők fel időben, hanem a körülöt-
te levő más szervek betegségei is. Az 
időben felismert betegségek jobb 
eséllyel gyógyíthatók! 
 A tizennégy és tizennyolc év közöt-
ti gyermekek szűrése szintén ingye-
nes, ennek feltétele egy orvosi be-
utaló (iskolaorvos, gyermekorvos, 
háziorvos) és szülői beleegyező nyi-
latkozat, mely a helyszínen megold-
ható.
 Munkaalkalmassági vizsgálat eseté-
ben, illetve 40 éves kor alatt a vizsgá-
lat díja 1700 forint, melynek befizeté-
se postai csekken történik. A csekket 
a szűrőállomás dolgozói biztosítják. A 
vizsgálatot követően, körülbelül há-
rom héten belül, postai úton leletet 
küldenek. Akinek leletre van szük-
sége, attól egy saját névre megcím-
zett és felbélyegzett válaszborítékot 
is kérnek.
 Vecsésen április 11. és 29. között 
lesz tüdőszűrés a Károly utca 2. szám 
alatt a régi felnőttkönyvtár épületé-
ben. (A szűrések időpontjai: április 11., 
12., 15., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 26., 29. 
Április 19-én és 22-én nincs tüdőszű-
rés!) Munkanapokon 8 órától 18 órá-
ig várják a lakosságot. A szűrés mo-
dern, korszerű gépekkel történik. 
 VN

  Április közepétől június első feléig egy 
futópályával üzemel a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér, miután a 3,7 kilométer 
hosszú 2-es futópálya északnyugati (13L 
jelű) végéhez tartozó műszeres leszállító 
rendszert korszerűbbre cseréli a Budapest 
Airport. Az ILS berendezés éjszaka, vagy 
rossz látási viszonyok között segíti a pilótá-
kat a futópálya megközelítésében és a biz-
tonságos leszállásban. A pálya kéthónapos 
zárása alatt a repülőtér szakemberei egy sor 
egyéb korszerűsítést és javítást is elvégez-
nek a futópályán. 
 A műszeres leszállító rendszer cseréje az 
utolsó lépés a repülőtér futópályáihoz tarto-
zó navigációs berendezések 2015 óta tartó 
korszerűsítésének. A beruházás miatt szük-
séges kéthónapos zárás pozitívan érint bizo-
nyos lakott területeket, elsősorban a XVII. 
kerületi Rákoshegy környékét, ahol alap-

Két hónapig zárva lesz  
a repülőtér 2-es futópályája

esetben egyébként is a forgalom kevesebb, 
mint 5 százaléka zajlik, a zárás alatt viszont 
itt egészen biztosan nem lesz forgalom.
 Az 1-es futópálya kizárólagos használata 
az átmeneti időszakban Vecsés és Üllő tér-
ségében jelent majd megnövekedett forgal-
mat, azonban a munkálatok befejezésével, 
még a nyári csúcs előtt visszaáll az eredeti 
forgalmi helyzet.
 A Budapest Airport a 2-es futópálya le-
zárása előtt az 1-es pályát készíti fel a két 
hónapig tartó folyamatos működéshez. Eh-
hez március 18-27. között kilenc nap alatt 
elvégzik a szükséges karbantartási mun-
kálatokat, eközben az 1-es pályát lezárják 
a forgalom elől.
 A Budapest Airport kéri a lakosság tü-
relmét a repülőtér biztonságos működésé-
nek fenntartásához szükséges munkálatok 
elvégzéséig! VT info

 A szülő köteles a tanköteles korba lépő 
(2013. augusztus 31-ig született) gyermekét 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodá-
si helye szerint illetékes, kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott iskola első évfo-
lyamára beíratni.
 A beiratkozással kapcsolatos részletes tá-
jékoztatót a város honlapján (www.vecses.
hu) a „Hírek” menüpontban olvashatják. 
Ugyanitt megtalálják a vecsési általános is-
kolák körzethatárait tartalmazó tájékozta-
tót is.   VT info 

  Az önkormányzat tavaly áp-
rilisban nyújtott be pályázatot a 
Kinizsi utca és az Eötvös utca 
Piac tér és Telepi út közötti sza-
kaszának felújítására. 
 Mindkét városi beadvány tá-
mogatásban részesült, a Kinizsi 
utca felújítására a „Pest megyei 
önkormányzati tulajdonú bel-
területi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének és felújítá-
sának támogatása” című pályá-

Közel 200 millió 
forintból újul  

meg a Kinizsi  
és az Eötvös utca

zaton nyert a város 89,98 millió 
forintot, az Eötvös utca említett 
szakaszának felújítására pedig 
az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt felhíváson nyert  
29,9 millió forint támogatást az 
önkormányzat. 
 A Kinizsi utca felújítására el-
nyert forrást saját költségvetés-
ből további 16 millió forinttal 
kell kiegészítenie az önkormány-

forinttal egészítette ki, így a pro-
jekt összköltsége meghaladta a 
475 millió forintot. 
 A projekt eredményeként meg-
valósult a Semmelweis Bölcső-
de új tagbölcsődéje a Damjanich 
utca 34. szám alatt.  A tagin-
tézmény épülete modern építési 
technológiákat alkalmazva épült, 
szakszerű és kényelmes berende-
zései és eszközei hozzájárulnak a 

g ye r-
m e k e k 
komfortjához és 
egyben minőségi körülményeket 
teremtenek a gondozói feladatok 
ellátásához. A 763 négyzetmé-
ter területű földszintes bölcső-
de gondozási egységei mellett 
egy jól felszerelt melegítőkony-
ha szolgája ki a gyermekeket 
és helyet kapott egy sószoba is, 
amely a bölcsődések egészség-
megőrzését segíti. Az épülethez 
1600 négyzetméteres játszóudvar, 
11 férőhelyes parkoló és egy 10 
beállós kerékpártároló tartozik. 
 A beruházásnak köszönhető-
en egy újabb intézménnyel gaz-
dagodott a város szociális alap-
ellátó rendszere és javultak a 
gyermekgondozás feltételei. A 
vecsési gyermekek hamarosan 
birtokba vehetik az új épületet. 

Elkészült a Tipegők bölcsőde

zatnak, ugyanis az előzetes költ-
ségbecslés alapján a beruházás 
értéke eléri a nettó 106,05 mil-
lió forintot. Ez az összeg tartal-
mazza az utca aszfaltburkola-
tának felújítását, a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló vízelvezető 
árok felújítását, részleges járda-
felújítást, forgalomtechnikai lé-
tesítmények felújítását, sebes-
ségmérő egység elhelyezését, 
kerékpártároló kihelyezését és 
természetesen a közterület-ren-
dezést is. A beruházás idején 
várhatóan változik a forgalmi 
rend, előzetes információink 
szerint félpályás útlezárásra le-
het számítani. A képviselő-tes-
tület szándéka, hogy a munká-
kat a nyári szünetben kezdje el 
a kivitelező, a kisebb forgalom 
miatt. 

 Az Eötvös utca Piac tér és 
Telepi út közötti szakaszának 
felújítása – az utca másik felét 
korábban már felújította az ön-
kormányzat – az előzetes becs-
lések alapján nettó 72,96 millió 
forintba kerülhet, így az önkor-
mányzatnak ebben az esetben 
is a város költségvetéséből kell 
pótolnia a hiányzó mintegy 43 
millió forintot.  Az Eötvös utcá-
ban sor kerül az aszfaltburkolat 
felújítására és a közterület ren-
dezésére. Az utcában új járda is 
épül, továbbá pályázaton kívü-
li összegből a gépkocsibeállók 
helyreállítását és az árkok rész-
leges lefedését is elvégzik. 
 A beruházások kivitelezőit 
közbeszerzési eljárás keretében 
választja ki az önkormányzat. 

VN

106 millió forintból  
újul meg a Kinizsi utca

Új aszfaltburkolatot kap az Eötvös utca 
Piac tér és Telepi út közötti szakasza
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 ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület febru- 
ár 28-án tartotta soron kö- 
vetkező testületi ülését, 
amelyen 27 napirendi pontot 
tárgyaltak a városvezetők. 

Több mint 6 milliárd forintból 
GAZDÁLKODHAT A VÁROSTestületi ülésről 

jelentjük

A város költségvetésének megalkotá-
sakor mindig az a célja a képvise-
lő-testületnek, hogy biztosítsa az 

önkormányzat feladatait ellátó intézmény-
rendszer kiegyensúlyozott működését. Fon-
tos szempont, hogy az előző évről áthúzó-
dó kötelezettségvállalások is be legyenek 
tervezve a büdzsébe, elengedhetetlen to-
vábbá a város fejlesztése érdekében, hogy 
a megjelenő pályázatokon való induláshoz 
szükséges források is biztosítottak legye-
nek. Emellett az önként vállalat feladatok-
ra is gondolni kell a tervezésnél, hiszen év-
ről évre rengeteg kérés és fejlesztési igény 
fut be az önkormányzathoz, amelyeket fon-
tossági sorrendbe állítva igyekszik teljesí-
teni a városvezetés. 
 – Törvényi kötelezettségünk, hogy a költ-
ségvetés kiadási és bevételi oldala egyen-
súlyban legyen, ezért felelőtlenség lenne 
olyan dolgokat előre betervezni, amelyek 
teljesítését most még nem látjuk biztosított-
nak. A zárszámadás után látjuk tisztán az 
elmúlt év teljesítményét, lesznek feladatok-
kal terhelt és szabad pénzeszközök. Utóbbiak 
mutatják meg, hogy mennyit tudunk lazíta-

ni a nadrágszíjon, azaz, hogy az 
egyéb felmerülő igényekre mek-
kora forrást tudunk biztosítani 
– hangsúlyozta Alattyányi István. 
 A költségvetés összeállítása-
kor a testületnek számolnia kel-
lett azzal, hogy bizonyos város-
üzemeltetési feladatokra – mint 
például a zöldfelületek kezelé-
se, a közutak, a közvilágítás és 
a köztemető fenntartása – a vá-
ros nem kap normatív támo-
gatást az államtól. Ennek oka 
az önkormányzat magas adó-
erőképessége, ami miatt 361 mil-
lió 896 ezer 436 forintot von el 
az állam Vecséstől. A magasabb 
adóerőképesség miatt szolida-
ritási hozzájárulást is fizetnie 
kell a városnak, ennek mérté-
ke idén 324 millió 905 ezer 739 
forint. A város költségvetését 

terhelő két összeg közel 700 millió forint 
megvonást jelent. 

Több mint 6 milliárd forintból  
gazdálkodhat a város
Az idei év bevételi és kiadási főösszege 6 mil-
liárd 196 millió 949 ezer 165 forint – tudtuk 
meg Alattyányi Istvántól. Ez több mint 500 
millió forinttal magasabb összeg a tavalyi-
nál. Az iparűzési adóból származó bevételt 
2,6 milliárd forintban állapította meg a kép-
viselő-testület, az építményadót 290 millió 
forintra, a gépjárműadót pedig 100 millió fo-
rintra tervezték. Várhatóan tovább 20 millió 
forint folyik be idegenforgalmi adóból, ami a 
környező településekkel összevetve is kiemel-
kedőnek mondható. A felhalmozási céltarta-
lék 2019-ben 793 millió 437 ezer 999 forint. 

Fejlesztések,  
beruházások, támogatások
A bizottság elnöke kiemelte, tavaly döntött a 
képviselő-testület egy 1 milliárd forint ösz-
szegű fejlesztési célú hitel felvételéről, amely 

– hangsúlyozzuk – csak fejlesztési célokra 
fordítható! A rendelkezésre álló hitelkeretet 
még nem hívta le a városvezetés, várhatóan 
idén összesen 700 millió forint kerül felhasz-
nálásra ingatlanvásárlás céljából, valamint a 
0202-es út megépítésével járó költségek fe-
dezésére. 
 – A beruházási kiadásokra 850 millió 
10 ezer 164 forint összeget terveztünk be, 
ebből 780 millió 529 ezer forint olyan fej-
lesztés, amelyek tavalyról húzódtak át 2019-
re (óvodapályázat, műfüves pálya, futópá-
lya, mentőállomás és alapellátási központ, 
útfelújítás és bölcsődeberuházás). Utak és 
járdák felújítására és építésére, zöldfelületek 
fejlesztésére idén 100 millió forintot tervez-
tünk be, ami még emelkedni fog a Kinizsi 
utca és az Eötvös utca felújítására elnyert pá-
lyázati összeggel. A közterületek fejleszté-
se mellett az egészségügy területén végzett 
beruházásokat szeretném kiemelni: az alap-
ellátási központ és mentőállomás munkála-
tai folyamatban vannak, emellett pedig idén 
is 100 millió forinttal támogatjuk a szakor-
vosi rendelőintézet működését. Idén szeret-
nénk megteremteni a feltételeit egy 24 órás 
orvosi ügyeletnek, amelyre további 25 mil-
lió forintot biztosítunk. Az ügyelet nagyon 
fontos a zavartalan orvosi ellátás érdekében, 
hiszen hétköznapokon a háziorvosoknak kell 
kimenniük a betegekhez, emiatt pedig nő a 
rendelőben a várakozási idő. A hétköznapo-
kon is elérhető 24 órás ügyelet erre a prob-
lémára jelentene megnyugtató megoldást – 
mondta Alattyányi István. 

Nem emelt adót az önkormányzat
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem emel-
te az adóterheket az önkormányzat. Koráb-
ban Szlahó Csaba polgármester, a költségve-
tés elfogadása után pedig Alattyányi István 
is arról tájékoztatott, hogy a jövőben sem 
várható adóemelés Vecsésen, hiszen a város 
gazdaságilag szilárd alapokon áll.   
 A tavalyi évhez hasonlóan 3,5 millió fo-
rinttal támogatja a város a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat működését, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat pedig 1,5 mil-
lió forint támogatásban részesült. A civil-
szervezetek támogatása is a tavalyi évhez 
hasonlóan alakult, az év közben felmerülő 
egyéb kérelmek teljesítésére a zárszámadás 
után nyílik lehetőség. 
 Összefoglalva kijelenthetjük, hogy idén 
is megfontolt, takarékos, a város és a ben-
ne élő közösség érdekeit szem előtt tartó 
költségvetés született, amely megalapozza 
a város egész éves nyugodt és biztonságos 
működését.  Szöveg és kép: Varga Norbert

SZILÁRD ALAPOKON ÁLL  
a költségvetés 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a város érdekeit szem előtt 
tartó, kiegyensúlyozott és biztonságos működést biztosító költ-
ségvetést fogadott el a képviselő-testület. A részletekről Alattyá-
nyi Istvánnal, a gazdasági bizottság elnökével beszélgettünk. 

Alattyányi István, a gazdasági bizottság elnöke

Szlahó Csaba beszámolójával kezdődött a testületi ülés

A z elmúlt hónap fontosabb esemé-
nyeiről számolt be az ülés kezde-
tén Szlahó Csaba. A polgármester 

tájékoztatta a testületet a Mentőállomás és 
Alapellátási Központ építésének aktuális 
állapotáról. A villamosenergia-bővítés ki-
építése elindult, az épület alsó szintjén el-
készültek a rendelők, valamint a parkoló- és 
a kijárati út is. Az Országos Mentőszolgá-
lat főigazgatója, dr. Csató Gábor február 
22-én személyesen tekintette meg a léte-
sítményt és egyeztetett a polgármesterrel 
a bútorozásról, továbbá az ide-
telepítendő mentőkocsikról is. 
Ezen az egyeztetésen dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő is 
részt vett. A Sándor-tanyán lé-
tesített műfüves focipályánál el-
helyezték az öltözőkonténereket, 
a közművek bekötése folyamat-
ban van. A Grassalkovich Isko-
lában a tornacsarnok tetőszer-
kezetének műszaki átadásához 
nem járult hozzá a városveze-
tés, a beázás miatt szakértőket 
rendeltek ki, akik megtették javaslataikat a 
felmerülő hibák megszüntetésére. Kijelölték 
az Ovi-Sport beruházás területeit. Elkészült 
a DPMV Zrt. Irányítástechnikai Központja, 
a műszaki átadás megtörtént, a használatba 
vételi engedélyezési eljárás folyamatban van.

Elfogadta a testület  
a város költségvetését
A februári testületi ülés legfajsúlyosabb dön-
tése a város költségvetésének elfogadása volt. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
fontolt, takarékos költségvetés megalkotása 
a cél. A legfontosabb szempont volt, hogy 
biztosított legyen a kötelező önkormányza-
ti feladatokat ellátó intézményrendszer za-
vartalan működése. Az idei év bevételi és 
kiadási összege közel 6,2 milliárd forint. (A 
költségvetésről szóló részletes írásunkat a 7. 
oldalon olvashatják.)
 
Részt vesz az önkormányzat  
a HungaroControl pályázatán
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. 
2002-ben alakult önálló részvénytársasággá, 
alapításának jubileuma alkalmából pedig 

rendhagyó progra-
mot indított. A vál-
lalat egyik stratégi-
ai célkitűzése, hogy 
a tevékenységük ál-
tal érintett önkor-
mányzatokat be-
vonják programjaik 
megvalósításába. En-
nek érdekében az ön-
kormányzatok a helyi 
közösségüket érintő, 
tartós értéket képvi-

selő programjaikra, fejlesztéseikre nyújthat-
nak be támogatási kérelmet. Vecsés önkor-
mányzata az elmúlt években élt a lehetőséggel 
és összesen több mint 16 millió forintot nyert 
például a Káposztafeszt, a Lóti-Futi Futóver-
seny és a Bálint Ágnes Mesefesztivál rende-

zésére, de vadkamerák, hő- és infrakamerák 
beszerzésére, megvalósíthatósági tanulmány 
és környezetvédelmi program készítésére for-
dítható pénzösszeget is nyert már ilyen mó-
don a település. A képviselő-testület az ille-
tékes bizottságokkal egyetértésben idén a 
Káposztafeszt és a Bálint Ágnes Mesefeszti-
vál vonatkozásában nyújt be pályázatot, ösz-
szesen 3 millió forint támogatás reményében. 

Városi rendezvények
A képviselő-testület elfogadta az idei év prog-
ramjait tartalmazó városi rendezvénynaptárt. 
Az állami ünnepek mellett a város közéleté-
ben olyan fontos helyet betöltő rendezvények 
időpontjait is rögzítették mint a kitelepítés 73. 
évfordulójára rendezett megemlékezés (má-
jus 11.), a Lóti-Futi Futóverseny (május 11.), a 
Bálint Ágnes Mesefesztivál (május 18-19.), a 
várossá válás évfordulója (június 14.), a Falusi 
Búcsú (szeptember 15-16.), a Káposztafeszt 
(szeptember 21-22.), a hadifogolymise és ta-
lálkozó (szeptember 29.) és a Mindenki Ka-
rácsonya és Karácsonyi Vásár (december 15.). 

Templomfelújítást támogat  
a képviselő-testület
Az Irgalmas Jézus Plébánia vezetője támoga-
tási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Frics Zoltán képviselő-testületnek címzett le-
velében beszámolt a Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve templomban zajló felújítási munkálatok-
ról és az eddigi adományok felhasználásáról, 
továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet a 
templomban elvégzendő további feladatok-
ról. A képviselő-testület a folyamatban lévő 
felújításra további 5 millió forintot biztosít a 
plébániának – tavaly októberben már 5 mil-
lió forinttal támogatták a felújítást –  a temp-
lom padlóburkolatának cseréjére. 

Elfogadták a beszámolókat 
A képviselő-testület elfogadta a Vecsési Vá-
rosgondnok Nonprofit Kft. és a Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi 
üzleti tervét, továbbá a SZIGÜ-INRI Kft., a 
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat és Központ és az Oktatási In-
tézmények Központi Konyhája 2018. évre 
vonatkozó beszámolóit, valamint a Vecsé-
si Értéktár Bizottság 2018. II. félévi mun-
kájáról szóló beszámolót.  Varga Norbert

„A	februári	testületi	ülés	
legfajsúlyosabb	döntése	
a	város	költségvetésé-
nek	elfogadása	volt.	Az	
elmúlt	évekhez	hason-
lóan	idén	is	megfontolt,	
takarékos	költségvetés	
megalkotása	volt	a	cél.	”
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INTERJÚHÁZUNK TÁJÁN

E lső beszélgetőpartnerünk Tábori 
Ferenc alpolgármester, az 1. számú 
választókörzet önkormányzati kép-

viselője volt.  

–  Születésétől fogva vecsésinek mondhat-
ja magát, ezer szállal kötődik a település-
hez. Többször is felkérték, mire végül el-
indult a választáson. Miért döntött mégis 
úgy, hogy a település életének tevékeny 
résztvevője, alakítója kíván lenni? 
 – Egy hosszabb folyamat eredményeként 
született meg bennem a döntés, úgy érez-
tem, szívesen tennék többet a városért és 
az itt élő közösségért. A 90-es években és 
a 2000-es évek elején is indulhattam volna 
a választáson, de ezeket a felkéréseket el-
utasítottam, mert akkoriban nem akartam 
ilyen nagy feladatot vállalni. A munkám 
sem tette volna lehetővé, fogtechnikus a 
szakmám, reggeltől estig dolgoztam, csa-
ládot kellett fenntartanom. 2006-ban már 
úgy éreztem, megengedhetem magamnak, 
hogy új feladatot vállaljak, ezért az akkori 
megkeresésre igent mondtam és a Fidesz-
KDNP közös jelöltjeként indultam a válasz-
táson az 1. számú választókörzetben. Végül 
be is jutottam a testületbe, amelynek azóta 
a tagja vagyok. 

–  Nem csak képviselő, hanem alpolgár-
mester is lett. 
 – Az alpolgármestert a képviselők vá-
lasztják, miután megalakul a testület. A vá-
lasztás után magam is kerestem a megfele-
lő személyt, akit érdemes lenne jelölni erre 
a tisztségre, mikor a képviselőtársaim afelől 
érdeklődtek, vállalnám-e a feladatot? Várat-
lanul ért a kérdés, mert egyáltalán nem gon-
doltam arra, hogy alpolgármester legyek. Vé-
gül azért mondtam igent, mert Szlahó Csaba 
is akkor lett polgármester, és arra gondoltam, 

ugyan mindketten újak leszünk a szerepünk-
ben, de jól tudunk majd együtt dolgozni. 

–  Tagja és alapítója is a vecsési Keresz-
ténydemokrata Néppártnak. Felmerül a 
kérdés, kereszténydemokrata politikus-
ként vajon jelen van-e az életében a hit?    
 – Gyerekkoromtól kezdve keresztény ne-
velést kaptam, hívő ember vagyok. Fontos 
feladatomnak tartom, hogy a vecsési hit-
élet szereplőivel is tartsam a kapcsolatot. 
Ugyan tavaly elmaradt, de a korábbi évek-
ben rendszeresen leültünk a helyi gyüleke-
zetek vezetőivel és megvitattuk az elképze-
léseinket. Idén húsvét után ismét szeretnék 
erre sort keríteni. Visszatérve a kérdéshez, 
úgy érzem, az életem során mindig arra tö-
rekedtem, hogy mindenkivel megtaláljam a 
közös hangot. Talán épp a hitem miatt érez-
tem úgy, hogy a szeretetnek kell vezérelni 
a munkámban is. 

–  Önéletrajzában úgy fogalmaz, hogy köz-
alkalmazottként sohasem a saját hasznun-
kat kell keresni, hanem azt, hogy mit tehe-
tünk városunk, közösségünk fejlődéséért. 
Ön mit tett az elmúlt években a városért 
és a választókörzetéért?  
 – A választókerületben több utcának 
nem volt szilárd burkolata, amikor képvi-
selő lettem. Mára ezt a problémát sikerült 
megoldani. Vecsés egyik fontos közlekedé-
si útvonala, a Károly utca is ebben az idő-
szakban készült el. Szeretnénk javítani a 
megnövekedett forgalom miatt jelentkező 
problémákon is, de ez nem könnyű feladat. 
Egy-két utcában eddig forgalomlassítással 
próbáltunk segíteni, például a Károly utcá-
ban is vannak fekvőrendőrök, illetve több 
szűk utcát egyirányúvá tettünk a biztonsá-
gosabb közlekedés érdekében. A körzetem-
hez tartozik a Petőfi iskola, amely az elmúlt 
évek munkájának eredményeként lett egy-
házi katolikus iskola. Ezen felül is sokat tet-
tünk az intézményért, fejlesztettük például 
az udvart, aminek az eredménye, hogy ma 
már korszerű sportpálya és játszótér tarto-
zik az iskolához. A nagyállomás környeze-
tét is folyamatosan próbáljuk rendben tar-
tani, az épületet nemrég tatarozták és P+R 
parkoló is épült. A lakótelep területére is 
kiemelt figyelmet fordítunk, tudjuk, hogy 
a reptérre érkezők sokszor ott és a környe-
ző utcákban parkolnak az autóikkal, egye-

sek akár több hétre is otthagyják a gépko-
csijukat, amivel jelentősen megnehezítik az 
ott lakók parkolását. Szeretnénk a lakótele-
pen kialakítani egy parkolási rendet, de eb-
ben az ügyben nagyon körültekintően kell 
eljárnunk, hogy a többség számára elfogad-
ható, jól átgondolt megoldás szülessen.

–  A polgármester helyetteseként nem csak 
a körzetére, hanem az egész városra fi-
gyelnie kell. 
 – Ezért veszek részt minden bizottsági 
ülésen és tanulmányozom át az előterjesz-
téseket. 

–  Van olyan területe a munkájának, amely 
közelebb áll a szívéhez, ezért nagyobb fi-
gyelmet fordít rá? 
 – Az egyházakkal ápolt kapcsolatról már 
beszéltem, emellett fontos számomra a vá-
ros kulturális élete. A civil szervezetekkel 
is jó kapcsolatot ápolok, velük együttmű-
ködve tudjuk elérni, hogy minél színvo-
nalasabb programok legyenek a városban. 
Fontos megemlíteni a sport területén elért 
eredményeinket is. Szerencsére sok gyer-
mek, fiatal és felnőtt sportol Vecsésen, ne-
kik szeretnénk kedvezni a szabadtéri sport-
létesítményekkel, ahol mindenki számára 
adott a lehetőség hogy kulturált körülmé-
nyek között sportoljon. Fontos feladat lesz a 
jövőben is a város tereinek, parkjainak rend-
ben tartása, és ide tartoznak a játszóterek is, 
amelyek azért is fontosak, mert egyre több 
gyermek születik Vecsésen.  

–  Milyennek látja a település jövőjét? 
 – Véleményem szerint szép jövő előtt áll 
Vecsés. Van már szép kulturális központunk, 
épült egy korszerű szakrendelő, most pedig 
épül az új egészségház és mentőállomás. Az 
intézményeinket korszerűsítettük és újakat 
is építettünk, a város úthálózatát majdnem 
teljes egészében szilárd burkolat fedi. De 
vannak még álmaink, például egy korszerű 
sportcsarnok és a városközpontot is szeret-
nénk még fejleszteni. Az elmúlt közel más-
fél évtized alatt mindig a helyi közösség igé-
nyeit tartotta szem előtt a képviselő-testület 
és ez így lesz a jövőben is.   varga

VECSÉSRE
Szép jövő vár 

Most induló interjúsorozatunk-
ban a képviselő-testület tagjai-
val beszélgetünk a testületben 
végzett munkáról, a ciklus ered-
ményeiről, a város jelenéről és 
várható jövőjéről. Ha úgy tetszik, 
tekintheti e sorokat egyfajta 
számvetésnek is a kedves olvasó.
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Tábori Ferenc alpolgármester, az 
1. számú választókerület képviselője

  Örömmel tudatjuk, hogy március 10-én 
megszületett Zsótér Dániel és Zsótérné Bá-
thori Éva kislánya, Zsótér Réka Eszter. Ér-
kezése nagy öröm szüleinek, testvéreinek, 
nagyszülőknek, dédi mamának, rokonok-
nak és a barátoknak. 
 Sok boldogságot kívánunk! VT info

GÓLYAHÍR!

Óvodák és  
bölcsőde nyári  
zárva tartása
Az éves karbantartási és felújítási 
munkálatok idejére bezárnak az ön-
kormányzati fenntartású óvodák  és 
a bölcsőde is. A képviselő-testület 
döntésének megfelelően a Vecsési 
Mosolyország Óvoda és a Bálint Ág-
nes Óvoda június 24-étől július 19-éig, 
a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
és a Vecsési Tündérkert Óvoda július 
22-étől augusztus 16-áig tart zárva. A 
Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 
június 24-étől július 19-éig tart. 

IDŐSELLÁTÁS  
VECSÉSEN!
Ha ön idős és egyedül érzi magát, 
vagy a mindennapi teendőiben se-
gítségre szorul esetleg szerette vagy 
ismerőse küzd ilyen vagy ehhez ha-
sonló nehézségekkel, akkor fordul-
jon hozzánk bizalommal, hisz hely-
ben vagyunk.
 Cím: 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 8  
 Tel: 06-29/350-267 
 E-mail: gondozasi.k@hotmail.com

  Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ün-
nepélyes keretek között emlékezett Bobich 
Jánosra az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a 
Megmaradunk 3000 Alapítvány. 
 A vecsési vasútállomás forgalmi épülete 
előtt gyülekezett a megemlékezésre érkezők 
csoportja március 14-én. A koszorúzással 
egybekötött ünnepség 17 órakor kezdődött 
a néhai Bobich János  vasúti pénztárnok, a 
Nagysallói győztes csata hőse tiszteletére ál-
lított emléktáblánál. A megemlékezés kez-
detén az egybegyűltek közösen énekelték 
el a magyar és a székely himnuszt, majd a 
Bálint Ágnes Óvoda Mazsola Tánccsoport-
ja és a Czövek Olivér Református Óvoda 
óvodásai adtak elő ünnepi műsort. 

Bobich Jánosra emlékeztek

Isten éltesse, András bácsi! 

  Az elmúlt napokban ünnepelte 90. szü-
letésnapját ifj. Hompoth András. A jeles 
alkalomból Szlahó Csaba polgármester és 
Csurgóné Gyarmati Ildikó, a polgármeste-
ri hivatal igazgatási osztályának munkatár-
sa köszöntötte az ünnepeltet. 
 Ifj. Hompoth András 1929. március 28-
án született Bihardiószegen, ősi székely 

családban. Édesanyja, Horváth 
Mária népes család tagja volt, 
15-en voltak testvérek. Édesap-
ja, idősebb Hompoth András a 
Székely Hadosztály tagjaként 
részt vett az első világháború 
harcaiban, amellyel kiérdemel-
te a vitézi címet. 
 András bácsi Bi har  diószegen 
kezdte tanulmányait, majd a 
Nagyváradi Gépipari Techni-
kumban érettségizett és techni-
kusi diplomát szerzett 1949-ben. 
Abban az időben alakult a szer-
számgépgyár, ott helyezkedett 
el esztergályosként, majd nyug-
díjazásáig az öntödei részlegen 
dolgozott fő előrajzolóként. 

 A romániai forradalom után felesé-
ge és két lánya Kanadába emigrált. Öcs-
cse 1982-ben költözött Magyarországra, 
így édesapja halála után egyedül maradt 
Nagyváradon. A jó testvéri kapcsolatnak 
köszönhetően 2016-ban áttelepült Vecsés-
re, ahol azóta is szeretetben él vecsési la-
kosként.   V. 

ifj. Hompoth Andrást (középen) Szlahó Csaba polgár-
mester és Csurgóné Gyarmati Ildikó, a polgármesteri 
hivatal munkatársa köszöntötte 90. születésnapján 

 A Grassalkovich Általános Iskola tanulója, 
Varsa Márton Kányádi Sándor Nyergestető 
című versét szavalta el az emlékező közön-
ségnek. 
 Vecsés Város Önkormányzata nevében 
Tábori Ferenc alpolgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket a magyarság egyik leg-
jelesebb történelmi eseményének előestéjén 
és mondott ünnepi beszédet. Felidézte, hogy 
Bobich János vecsési kötődését Orosz Ká-
roly vasúti mérnök és helytörténész kutatá-
saiból ismerhetjük. A vecsési hős ezredes-
ként vezette az 1849-es tavaszi hadjáratban 
a magyar honvédség ezredét. 
 Az ünnepi beszéd után a koszorúzás és a 
Labdarózsa Népdalkör ünnepi műsora kö-
vetkezett. A megemlékezés a szózat közös 
eléneklésével zárult.  Szöveg és kép: Vén 

Tábori Ferenc 
alpolgármes-

ter ünnepi  
beszédet  
mondott

Vitéz Hompoth Zoltán és Veres Levente 
az Orbán Balázs Erdélyi Kör nevében 
helyezett el koszorút az emléktáblánál
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A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  Április 16-ától a Vecsési Városgond-
nok Nonprofit Kft. folyamatos zöldhulla-
dék-begyűjtést végez Vecsés város terüle-
tén. A zöldhulladékot kizárólag átlátszó 
„Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.” 
felirattal ellátott, biológiailag lebomló 
műanyag zsákban szállítjuk el április 
16-ától (kedd).  
 A KIHELYEZÉS RENDJE: a vasút-
tól északra fekvő területen (Felsőtelep és 
Falu) hetente egy alkalommal, keddenként 
reggel 7 óráig. A vasúttól délre fekvő te-
rületen (Andrássy-, Halmi-telep) hetente 
egy alkalommal, csütörtökönként reggel 
7 óráig. 
 A közterületre való kihelyezés a szál-
lítást megelőző 1 napon belül történhet.  
A begyűjtést végző jármű minden utcában 
csak egyszer megy végig, így a határidőn 
túl kitett műanyagzsákokat nem áll mó-

 Gally- és zöldhulladék-begyűjtés is lesz 
áprilisban – utóbbi az elmúlt évekhez ha-
sonlóan heti rendszerességgel. Elindult 
a házhoz menő lomtalanítás is, amely 
november 30-áig igényelhető. 
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a gallybegyűjtés két részletben va-
lósul meg. A gallyak közterületekre való 
kihelyezését a szállítást megelőző 2 na-
pon belül lehet megkezdeni a következő 
időpontokig: április 6-án, szombaton 
reggel 7 óráig a vasúttól északra fek-
vő területen (Felsőtelep és Falu),  áp-
rilis 13-án, szombaton reggel 7 óráig 
a vasúttól délre  fekvő területen (And-
rássy-, Halmi-telep). 
 Kérjük, hogy a lakóhelyüknek megfe-
lelő időpontban helyezzék ki a gallya-
kat az ingatlanok elé, ellenkező esetben 
nem áll módunkban azokat elszállítani, 
mivel a begyűjtést végző jármű min-
den utcában csak egyszer megy végig. 
Az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, 
vékony ágakat maximum 1 méteres da-
rabokra vágva szállítjuk el. Farönköket, 
tuskókat, gyökereket ne rakjanak ki!
 A gallyakat kizárólag kötegelve, kis 
méretű, hozzáférhető, egymástól elkü-
lönített, kézi erővel történő mozgatás-
ra alkalmas kötegekbe rendezve tegyék 
ki, ezzel megkönnyítve a begyűjtést. A 
gallyak kötegelésénél kérjük, ügyelje-
nek arra, hogy csak és kizárólag zsineg, 
vékony kötél használható, tehát mű-
anyag huzallal vagy fém dróttal átköte-
gelt gallyakat nem hozunk el, mert an-
nak átvételét partnerünk megtagadja!
 Azokat az ágakat, gallyakat, amelye-
ket nem tudnak kötegelni, a zöldhulla-
dékos zsákba helyezzék ki majd április 
16-ától.
 Felhívjuk figyelmüket, hogy csak nor-
mál háztartási mennyiséget szállítunk 
el. A gallygyűjtés a tavaszi metszés so-
rán keletkező, zsákba nem gyűjthető 
zöldhulladékra vonatkozik.

VÁROSGONDNOK  
TÁJÉKOZTATÓJA

Zöldhulladék-begyűjtés

Házhoz menő lomtalanítás

dunkban elszállítani. Erről a tulajdonos-
nak kell gondoskodni, mivel a zsákok a 
közterületen nem maradhatnak.
 A zsákok továbbra is 200 Ft/db áron vá-
sárolhatók meg ügyfélszolgálatunkon (Ká-
roly u. 2.) nyitvatartási időben, valamint a 
polgármesteri hivatal portáján. 
 Kérjük, tartsák be a súlykorlátozást! Egy 
zsákba max. 15 kg zöldhulladék kerülhet. 
A zsákba nagyobb ágakat és kommunális 
hulladékot nem szabad helyezni, csak fa-
levelet, levágott füvet, nyesedéket.
 Kérjük, hogy a termelődött zöldhulladé-
kot, leveleket ne a háztartási vegyes hul-
ladékos gyűjtőedényekbe helyezzék el! A 
zöldhulladékok nehezek, a súlynöveke-
désből adódó rongálódásokkal kapcsola-
tos reklamációt a Városgondnok nem tudja 
elfogadni. A zöldhulladékos zsák haszná-
latát rendelet írja elő.

  Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy 2019-ben is elindult 
a házhoz menő lomtalanítás, 
amely körzetenként a követ-
kező napokon igényelhető no-
vember 30-áig:
 •  SÁRGA KÖRZET:  

minden hónap 1. szombatja, 
 •  ZÖLD KÖRZET:  

minden hónap 2. szombatja, 
 •  SZÜRKE KÖRZET:  

minden hónap 3. szombatja, 
 •  KÉK KÖRZET: 

minden hónap 4. szombatja. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a lomtalanításra történő regisztrációt minél 
előbb tegyék meg, mert a korábbi évek ta-
pasztalata szerint az év elején nem használ-
ják ki a kapacitást, viszont év végén túl sok 
jelentkező van a férőhelyek számához ké-
pest. Érdemes a tavasz kezdetével már most 
lefoglalni előre a lomtalanítási időpontot.
 Foglalja le időpontját mihamarabb ügy-
félszolgálatunkon személyesen vagy tele-
fonon nyitvatartási időben!

2220 Vecsés, Károly u. 2. 
(Bejárat a Magdolna u. felől). 
Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: 

06-29/350-563,  06-30/697-4869. 
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: 

hétfő: 7-16, kedd: 8-16, szerda: 8-18, 
csütörtök: zárva, péntek: 8-12.

Ügyfélszolgálatunk címe

 HÁZUNK TÁJÁN

T íz csapat részvételével zajlott febru-
ár 16-án az Epresben az idei Vecsési 
Böllérverseny. Természetesen nagy-

részt vecsésiek részvételével, de érkeztek ru-
tinos böllérek Tolna megyéből, két alakulat a 
szomszéd városból, Gyálról és Szentegyházá-
ról (Erdély) is érkezett egy csapat, a Csalafin-
ták, akik vidámságot, zenés jókedvet, humort 
hoztak magukkal mindannyiunk örömére és 
derülésére. Megérdemelten nyerték el a má-
sodik díjat.  Egy csodálatos ajándékkosár-
ral, érmekkel és oklevelekkel távozhattak a 
nap végén, ígérve, hogy jövőre ismét jönnek. 
 A két gyáli csapat, a Gyáli lovasok és a 
Scheik tanya szinte összedol-
gozott, egymást segítve kapták 
mindketten a harmadik díjat. Jó 
volt látni, hogy örültek egymás 
sikerének. Ebből is látszott, hogy 
egy igazán jó hangulatú feszti-
vál kerekedett a programból.   

 Az első díjat a zsűri 
egyöntetű véleménye 
alapján Kecsó Ferenc 
és csapata nyerte. Na-
gyon impozáns ván-
dorkupával, benne 50 
ezer forinttal. A győztes 
csapattól szép gesztus volt, 
hogy a teljes összeget az egyik 
vecsési óvoda részére ajánlották fel.  
 A fődíjon kívül a háromtagú zsűri – Je-
genyei István László elnök, Czibolya Zol-
tán és Abonyi Ferenc zsűritag – oklevéllel 
díjazta  a legszakszerűbb szúrás végzőjét a 
Feri és barátai  csapatból.   A legfinomabb 
forraltbort Kun Feri és csapata készítette. 
A legfinomabb hagymásvért a Scheik Ta-
nya csapata tette a zsűri asztalára. A legfi-
nomabb reggeli és kolbász készítői a Gyáli 

Lovasok voltak, a legfinomabb májashurka 
és a legszívesebb vendégvárók címért pedig 
a Hagyományőrző malackák csapata kapott 
oklevelet. A legötletesebb tálalást a Kecsó 
Team asztalánál találta a zsűri.  A feldolgo-
zásért és a legaromásabb fogópálinkáért a 
Vecsés SE kapott oklevelet, a legalaposabb 
tisztításért a Röfi-Döfi csapatát díjazta a zsű-
ri. A toros káposzta, toros ételek és a véres 
hurka kitűnőségéért a Vecsési Barátok Köre 
kapott oklevelet. A legformásabb sonka ki-
alakításáért a Röfi Döfi csapatát díjazták, 
kihangsúlyozva, hogy az eddigi évekhez 
hasonlóan Petz Márton borász szinte mű-
vészien formázta meg a sonkákat. A leg-
vidámabb csapat címet a Csalafinták nyer-
ték el. A zsűri elnöke váratlanul egy előre 
nem tervezett oklevelet is kiadott, mégpe-
dig a legkiválóbb mosogató asszonynak a 
Hagyományőrző Malacka csapatából.
 A támogatók hosszú névsorát nem rész-

letezem, olvasható volt a Nagysátor 
oldalán a már-már visszaköszö-

nő, ismerős névsor. Azt remé-
lem, hogy e csodálatos nap 

eredményeként jövőre még 
bővebb névsor lesz olvas-
ható, mert ez a jól sike-
rült böllérverseny sokfelé 
öregbíti városunk jóhírét.
 Amíg a zsűri tanács-

kozott, a nagysátor előtt a 
Labdarózsa Népdalkör cite-

rásai muzsikáltak, a Gras sal-
kovics iskola táncosai és Dunaharasz-

tiból a Roki Nagyi  70 év körüli  „fiataljai”  
táncoltak taps közepette. 
 Úgy érzem, nem csak a magam, hanem 
sokak nevében is meg kell köszönnöm  a 10 
böllércsapat elkészült ételeinek szakszerű 
zsűrizését is. A zsűri elnöke, Jegenyei István 
László a szakértelmén kívül tapasztalatát is 
„bevetette”, ezért volt olyan könnyed, szel-
lemes, derültséget  eredményező a díjak ki-
osztása is. (Ez nem csoda, hiszen fél Európát 

bejárta, mint séf, mint zsűritag 
vagy zsűrielnök.) A nagyszámú 
vendégsereg egy hangulatos, kel-
lemesen eltöltött naptól búcsúz-
hatott este. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek
Fotók: Börcsök Kata

HATODSZOR VOLT 
BÖLLÉRVERSENY

Vecsésen

A helyi csapatok mellett a szom-
széd településről és Erdélyből  
is érkeztek résztvevők. 
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Kecsó Ferenc és csapata nyerte az első díjat
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A Csalafinták csapata sok-sok humort és vidámságot hozott 
a fesztiválra. Középen fehérben, Czibolya Zoltán zsűritag 

Jegenyei István zsűrielnök (középen) 
jó tanácsokkal is ellátta a csapatokat

A gyáli Scheik Tanya csapata

A feldolgozás 
pillanatai
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Farsang az AndrássybanPénz7 a  
Halmi suliban

RÉTESEVÉS 
Strudelessen 2019

Elűzték a telet…

OKTATÁSOKTATÁS

  A báli időszak legemlékeze-
tesebb rendezvényei a gyerme-
kek számára az iskolai farsan-
gok. Ilyenkor minden gyerek 
izgatott, hiszen már a tanítási 
órákon is érződik, hogy most 
nem a komoly, komor tananya-
gé a főszerep, hanem a farsangé. 
Ahogy közeledik a nap, úgy vá-
lik egyre lényegtelenebbé a lec-
ke és veszi át szerepét a készülő-
dés a nagy napra, a karneválra.
 Így vették át a főszerepet is-
kolánkban újra az álarcok, a jel-
mezek, és jött el a farsang nap-

I skolánk harmadik alkalom-
mal csatlakozott a témahét-
hez. Számos új fogalommal 

ismerkedtünk meg, mint példá-
ul banki lekötés, infláció vagy 
az állampapír. Február 27-én 
dr. Magyar Csilla banki jog-
tanácsos segítségével hoztuk 
közelebb a gyerekek számára 
a pénz világát. Mindenki na-
gyon jól érezte magát a héten, 
sokat játszottunk, tanultunk. 
Ezt a gyerekek is megfogal-
mazták, rövid élménybeszá-
molójukban:
 „Nekünk ez a hét nagyon ér-
dekes volt, mert sok mindent 
tudtunk meg a pénzügyi dol-
gokról. Az első órán a kiadás-
sal és a befektetéssel foglal-
koztunk. Az 5.b osztály egész 
héten rendhagyó tanórák ke-
retein belül szerezhette meg 
az élményalapú új ismereteit. 
Re ni néni jól elmagyarázott, 
és sok tanácsot adott a későb-
biekre. Ezen az órán a megta-
karítás kiszámolása és az óra 
végi színjátszás volt a legérde-
kesebb. A második órán be-
jött hozzánk Csilla néni, aki 
Budapesten egy olyan bank-

  Az Andrássyban a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is 
megtartottuk a kiszebábége tést, 
amely a téltemetés és a tavaszkö-
szöntés jegyében zajlik minden 
tél végén. Egy nagy szalmabá-
but készítettünk és öltöztettünk 
fel, majd mindenféle hangkeltő 
eszközzel (kereplő, fazék, faka-
nál, fedő, síp, dob, népi hangsze-
rek) zörögve végighordoztuk a 
patakpartig. Ott egy hatalmas 
kört alkottunk. Évfolyamon-
ként csak úgy zengett a vers, a 
mondóka, bízva abban, hogy a 
tavasztündér is meghallja, s ta-
lán hamarabb beköszönt a me-
leg, a napfényes időszak elűzve 
a betegségeket. A tűzgyújtási ti-
lalom miatt idén égetés helyett 
elúsztattuk a bábunkat a pa-
takban, az előtte lévő napok-
ban a gyerekek által készített 
kis szalmafiguráikkal együtt. 
Ebben nagy segítségünkre volt 
hagyományosan a Kispatak Ter-
mészetvédő Egyesület. Szeret-
nénk külön köszönetet monda-

ja, február 21-22.  A gyerekek 
mulatságát egy jól szervezett 
csapat biztosította a háttérben. 
A dikisek (diákönkormány-
zat) segítettek a rendezésben, a 
szendvicskészítésben, a zsákba-
macskában és a cipekedésben. A 
hangtechnikus és csapata szol-
gáltatta a zenét és a fényeket. Az 
SZMK (szülők) és állandó büfé-
sünk biztosították a finom süti-
ket és szendvicseket.  A tanárok, 
a tanítók díszítettek, ügyeltek, 
műsort rendeztek, szerepeltek 
és ott voltak mindenhol.

Nagy sikert aratott az 5.c osztály 
kalózjelmezben előadott tánca

 A zsűrinek most is nehéz dol-
ga volt. Hagyományainkhoz hí-
ven nem sorrendet állított fel, ha-
nem „leg” jelzőkkel értékelte az 
osztályok csoportos produkci-
óit alsó és felső tagozaton egy-
aránt. Táncoltak alsó tagozatos 
hóemberek, Legók, oroszlánok, 
matrózok, kalózok, focisták és 
pom-pom lányok, diszkótánco-
sok és jump-style táncosok is. 
Felső tagozaton hasonló, magas 
színvonalú, szórakoztató pro-
dukciókkal készültek az osztá-
lyok és kápráztatták el a nagy-

A felső tagozatos diákok különleges 
árnyjátékkal nyűgözték le a közönséget

ni Krojher Gabriellának, hogy 
a tilalom és a nagy szél ellenére 
környezetkárosítás nélkül sike-
rült ezzel a népszokással elűz-
nünk a zord, hideg szürkeséget. 
Kívánjuk, hogy mindnyájan jó 
egészségnek örvendhessünk, s 
lessük, hogy a tél hogy adja át 
végre a helyét a gyönyörű szép 
tavasznak; a szürkeség a fényes 
melegnek.

Ég a Kisze lánggal ég, 
bodor füstje felszáll.
Tavaszodik kék az ég, 
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik!

Köszönöm Albert Ferenc, Du-
dás Laura, Fábiánné B. Ani-
kó, Fejérné G. Tímea, Kovács 
Krisztina, Kovácsné Gy. Györ-
gyi, Lassu Ibolya, Orczi-Tóth 
Enikő, Pintér László, Soltész 
Judit, Szabados Ágnes, Zakota 
János kollégáim segítségét. 

Kép és szöveg: Zumpf Anikó

számú vendégsereget. Láttunk 
cirkuszi előadást, árnyjátékot, 
hekkertámadást az iskola ellen,  
sport „szeleteket” , a Karib-ten-
ger kalózait, evolúciós  fejlődést, 
a 90-es évek gyermekeit, sőt be-
pillanthattunk a múzeumok éj-
szakájába is.
 Az alsó tagozaton ötletesebb-
nél ötletesebb egyéni jelmezesek 
is felvonultak. Közülük a tűzhá-
nyó, a gombán csücsülő manó, a 
salátástál, a pattogatott kukori-
ca, Szörnyella de Frász és a Co-
ca-Cola különösen nagy sikert 
arattak.
 Már-már elmaradhatatlan 
meglepetéstáncot mutattak be 
építőkként a tanárok, akik tán-
cuk végén egy ünnepélyes sza-
lagátvágással fel is avatták az 
iskola épületét. A szülői mun-
kaközösség tagjainak boszor-
kánytánca is óriási sikert ara-
tott a diákok, szülők, vendégek 
körében.
     Két kemény nap van mögöt-
tünk, de megérte, a gyerekek 
újabb élményekkel gazdagodtak. 
Jöhet a március! Várunk tavasz!

Szöveg: Alsós-felsős munkaközösség
Képek: Andrássy iskola

Kereplők a kézben, kiszebáb felöltöztetve, 
téltemető útra indulnak az Andrássy iskola diákjai

Az 5.b osztály tanulói rendhagyó tanórákon 
szereztek élményalapú pénzügyi ismereteket

A tűzgyújtási tilalom miatt a diákok idén 
a patakban úsztatták el a szalmabábut

ban dolgozik, ami felügyeli a 
többi, kisebb bankot. Sok új 
dologgal ismerkedtünk meg 
ezen a napon is, például a ba-
bakötvénnyel, önkéntes ma-
gánnyugdíj-pénztárral, vagy a 
folyószámla-lekötéssel. Az óra 
végén mindenki kapott egy cso-
kit, amit vagy megettünk, vagy 
a hétvégéig Reni néninél 100 
százalékos kamattal leköthet-
tünk. Természetesen mindenki 
befektette az alaptőkéjét. A har-
madik órán sok pénzügyekkel 
kapcsolatos feladatot oldottunk 
meg. Úgy játszottunk, hogy 
közben tanultunk. Az utolsó 
órán pedig egy Pénz7-es tár-
sasjátékkal játszhattunk egész-
órán, ahol a héten megtanult 
fogalmakat a gyakorlatban is 
kipróbálhattuk. Nagyon tet-
szett ez a hét, reméljük, hogy 
máskor is lesz ilyen!” – írták 
az osztály tanulói.
 Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni dr. Magyar Csillának 
mind az osztály, mind a saját 
nevemben a rengeteg segítsé-
get. Reméljük jövőre is együtt 
vehetünk részt ezen az esemé-
nyen! Manduk-Faragó Renáta

  A Vecsési Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány kuratóri-
uma köszönetét fejezi ki mind-
azon adófizető állampolgárnak, 
aki a 2017-es szja 1 százaléká-
nak felajánlásával támogatta 
alapítványunkat. Folyószám-
lánkra így átutalt 292 ezer 216 
forintot a Mosolyország óvoda 
nevelőmunkájának támogatá-
sára – vizuális eszközök, játé-

kok, sporteszközök, bútorok, 
berendezések és informatikai 
eszközök vásárlására és kar-
bantartására, sporttevékenység 
támogatására, művészeti neve-
lés fejlesztésére, nyelvi nevelés 
és hagyományőrzés feladatai-
nak megvalósítására – kíván-
juk fordítani. További támoga-
tásukra is számítunk.

Az alapítvány kuratóriuma

Köszönjük a támogatást! 

Az ötödik Pénz7-et rendezték meg Magyarorszá-
gon február 25. és március 1-je között. A pénzügyi 
és vállalkozói témahét középpontjában ez évben 
az „Okosan a befektetésekről”, valamint a „Prob-
lémafelismerés és üzleti ötlet” témák álltak. 

  Egy – az 1950-es évektől til-
tott – régi vecsési hagyományt 
újított fel 2004-től a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. A ham-
vazószerdához legközelebb eső 
vasárnapon a Grassalkovich is-
kolában tartották meg a rétesevő 
programot február 16-án. 
 A Falusi iskola tornacsarno-
kában jelenlevőket Tófalvi Mó-
nika, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke köszöntötte. 
Az elnökasszony a rétesevés ha-
gyományának ismertetése után 
a rövid program műsorvezetője 
is volt. Először a zeneiskola és a 
Mu sik verein Wetschesch Ifjúsá-
gi Zenekara, a Blaserjugend des 
Musikverein Wetschesch szó-
rakoztatta a közönséget Sza-
bó Imre karnagy úr vezetésé-
vel. A Mosolyország Óvoda 
(Lachen land Kindergarten) Pi-
roska csoportja – Vasadi Anna-
mária, Dandás Erzsébet és Zsol-
nai Györgyné (Szilvia) nevelők 
betanítása mellett – nemzetisé-
gi táncokat mutatott be.
 A Falusi Nemzetiségi Óvoda 
(Dorfkindergarten) Süni cso-
portja – Füzesi Józsefné Erzsi-
ke, Polyóka Nándorné Erzsike 
és Herr Klára irányításával –  
felelevenítette a rétesevés hagyo-
mányát német nyelven. 

 A rövid műsorfolyamot a 
Gras salkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-
talános Iskola két 4. osztálya zár-
ta. A farsang temetésének szo-
kását mutatta be a 4.a osztály, 
majd  a 4.b diákjai táncoltak az 
Auftanz és Sternpolka dallama-
ira. A jelenetet Feketéné Kovács 
Viktória, a táncokat Gombosné 
Simon Amanda tanította be. 
 A műsor után a Brunner Ze-
nekar vette át a hangulat formá-
lását. Kiváló zenéjükkel hívták 
parkettre a táncoslábúakat.
 Az NNÖK biztosította a bü-
fét, de a fősláger – a rendezvény 
névadásához méltóan – a rétes 
volt! A korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelően a Petz, az Abo-
nyi, a Kaposi család és barátaik 
nyújtották, töltötték és sütötték 
a rétesrudakat megszámlálha-
tatlan mennyiségben. A befolyt 
összeget jótékonysági célra aján-
lották fel az NNÖK számára.
 Köszönet a szervezőknek és 
a közreműködőknek a hagyo-
mány színvonalas őrzéséért, be-
mutatásáért. A jelenlévők pedig 
– a finomságokon és a csemeték 
táncán túl – egy tartalmas szó-
rakozás részesei is lehettek.

szalontai 
Fotó: Pálfy Miklós

A Grassalkovich 
iskola diákjai
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  Szécsi Pál 2019. március 20-
án lenne 75 éves. Ebből az alka-
lomból Gergely Róbert és a Stú-
dió 11 combó zenekar koncerttel 
idézi meg szeretett énekesünk, 
Szécsi Pál emlékét. 
 A mintegy 70 perces koncerten 
a legnépszerűbb slágerek csen-
dülnek majd fel, és vendégként 
Malek Andrea is megidéz jó né-

  Négy jó barát helyzetkomiku-
mokban bővelkedő, nem min-
dennapi kalandját mutatja be 
– Magyarországon először – a 
Gergely Theáter előadása. Pablo, 
Nick, Will és John tizenkét éve 
minden hétfő este pókereznek. A 
macsóklub hangadó tagja bizarr 
ötlettel áll elő az egyik alkalom-
mal: egy nő társaságában tegyék 
emlékezetesebbé unalmas esté-

PROGRAMAJÁNLÓ

Időpont: 2019. május 6. 19 óra • Jegyár: 3 600 Ft

Időpont: 2019. április 17.  19 óra • Jegyár: 3 500 Ft
Magyarországi ősbemutató parádés szereposztásban!

SZÉCSI 75 – Szécsi Pál emlékkoncert

LESSANDRO CAPONE – ROSARIO GALLI: 
NŐ A TÉT – ZENÉS VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

jüket! A nő kisvártatva meg is 
érkezik. De mi sül ki ebből az 
estéből? Ez legyen azok élmé-
nye akik eljönnek és megnézik 
ezt a közkedvelt nevettetők ál-
tal a végletekig feszített zenés 
vígjátékot. Nem kell félni, az er-
kölcsök érintetlenek maradnak. 
 Szereplők: Boros Zoltán, Ger-
gely Róbert, Némedi-Varga Tímea, 
Forgács Gábor, Dányi Krisztián

hány Szécsi dalt. Dalai változat-
lanul nagy sikerrel a 60-as, 70-es 
éveket idézik. Egy olyan korsza-
kot, amelyben az érzelmes meló-
diák és táncdalok születtek. Eze-
ket mindig jó hallgatni, énekelni.
 Várjuk mindazokat, akik sze-
retettel és tisztelettel gondolnak 
e korszak fiatalon elhunyt éne-
kesére: Szécsi Pálra.

  A tábor részvételi díja: 
22 000 Ft, amely tartalmazza a 
napi háromszori étkezést és az 
anyagköltséget. Jelentkezni a 
www.kulturba.hu honlapon és 
a tabor@kulturba.hu e-mail cí-
men, valamint a 06-30/668-7038 
telefonszámon és személyesen 
a BÁKK információs pultjánál 

lehetséges. Részletfizetés igény 
esetén lehetséges két részletben. 
Jelentkezéskor kérjük, pontosan 
tüntesse fel a választott tábor-
időpontot.
 Ha kedvet érzel a színjátszás-
hoz, várunk szeretettel. Jelent-
kezz mihamarabb, hogy le ne 
maradj a táborról!

BÁKK NYÁRI NAPKÖZIS  
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

   Hét bors ökröcske kapálja a 
földet a BÁKK előtt. Mögöttük 
cifra tökhintó, a hintóban egy 
rendíthetetlen ólomkatona ül, és 
kíváncsian nézeget jobbra-balra. 
Kilép a hintóból, és magára ka-
nyarítja huszártarsolyát. Meg-
pödörinti bajuszát, és hétpecsé-
tes levelet vesz elő, melyet rövid 
tanakodás után ad át a bejárat-
nál posztoló csizmás kandúrnak. 
Tiszteleg, és már csak porzó nyo-
mait látjuk a lengedező szélben. 
 A levelet a BÁKK manó írta 
nekünk. Azt írta, hogy eltelt egy 
év, és ő újra Vecsésen szeret-
ne járni a Mesefesztiválon. Már 
nagyon várja, már csak azért is, 
mert ez most a hetedik lesz, és 
a mesék világában a hetes egy 
nagyon fontos szám. Hét színű a 
szivárvány az égen, amin keresz-

tül szállunk a gyerekekhez, hét-
mérföldes csizmával érkezünk a 
Mesefesztiválra, a hét törpével 
megyünk látogatóba a hétfejű 
sárkányhoz, a vitéz szabólegény 
hetet üt egy csapásra, és a Mese-
fesztiválon is hét színben fognak 
pompázni a játékhelyszínek. Hét 
mesebeli feladatot kell megolda-
ni a hét világra szóló ajándéko-
kért, és hetedhét országra szóló 
mulatság lesz, ha ti is úgy akar-
játok kedves gyerekek. 
 Hogy mi minden lesz még a 
fesztiválon, azt hamarosan meg-
tudjátok, mert a BÁKK manó 
segítségével hét levélben fog-
juk nektek átadni. Várjátok és 
figyeljétek a postagalambokat, 
mert térülnek-fordulnak és hoz-
zák nektek az izgalmasabbnál iz-
galmasabb híreket! 

VECSÉS   FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

A KÖZIGAZGATÁS VÁLTOZÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Vecsés tavaly ünnepelte első okiratos említésének 700 éves évfordulóját. 
Sorozatunkban egy-egy rövid visszatekintés mellett a középpontban 
a település elmúlt másfél évtizedes fejlődéséről számolunk be. Mindez 
az újság keretei között csak vázlatos lehet a témák sokaságában, a 
gazdasági fejlődés és a szellemi gyarapodás felsorolásában.

Az első témánkban az önkormány- 
zatiság és közigazgatás, valamint  
a közszolgáltatás területein tör- 
tént változtatásokat és a vég-
bement fejlődést mutatjuk be.

Ünnepi testületi ülés

A z rendszerváltozástól napjainkig 
a választások rendszere, az önkor-
mányzati törvény folyamatosan 

változott, átalakult, ezáltal pedig a hely-
hatóságok valamint a városvezetés szere-
pe, hatásköre is. Természetesen a közrend-
szerben személyi változások is történtek.

Önkormányzatiság, polgármesterek, 
képviselő-testületek, jegyzők
A helyi önkormányzás a közügyek és a szé-
leskörű közakarat demokratikus képvisele-
te. Vecsés Város Önkormányzata 1990. ok-
tóber 25-én alakult. Az első demokratikus 
képviselő-testület Molnár Imrét választot-
ta polgármesternek. 
 Az 1998.október 18-i helyhatósági vá-
lasztásokon Bükk Lászlót választották pol-
gármesternek.
 A 2006. október 1-jei választáson Szlahó 
Csaba lett Vecsés polgármestere, akit a kö-
vetkező két választás alkalmával, 2010-ben 
és 2014-ben újraválasztottak a vecsési pol-
gárok. 

 A polgármester munkájának segítésére 
és helyettesítésére alpolgármestert választ 
a testület, jelenleg ezt a feladatot Tábori 
Ferenc látja el. Az önkormányzati feladatok 
ellátását a képviselő-testület és az önkor-
mányzati bizottságok biztosítják.
 1990 és 2010 között 19 fős volt a képvi-
selő-testület. Napjainkban 8 egyéni kör-
zetes képviselő és 3 fő kompenzációlistás 
képviselő vezeti a várost. Szlahó Csaba 
polgármester a 2. számú körzet képvise-
lője is egyben, ezért a testület 11 főből 
áll.
 A választópolgárok 1994 óta nemzeti-
ségi önkormányzatokat is választhatnak. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 fővel 
alakult meg, Frühwirth Mihály elnökletével. 
Napjainkban 4 fővel látja el a nemzetisé-
gi önkormányzatok feladatait, 
a Német Önkormányzat elnö-
ke Tófalvi Mónika, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzaté pedig 
Pintér Ferenc.
 Az önkormányzat hivatalát, 
a Vecsési Polgármesteri Hiva-
talt a jegyző vezeti.
 1990-ben Keserű Lajosné volt, 
majd 1992-től Takács Mária lett 
a hivatal vezetője. 2009-től fo-
lyamatosan Mohainé Jakab Ani-
kó tölti be ezt a fontos pozíciót.

Országgyűlési képviselők
A rendszerváltozás után első országgyűlés 
ciklustól 8 éven át a gyömrői dr. Török Gá-
bor volt a választókerület képviselője. Az 
eltelt ciklusokban volt országgyűlési kép-
viselő még Gellert Kis Gábor, dr. Gál Zoltán, 
Pogácsás Tibor és 2010-től dr. Szűcs Lajos.

Új választókerület jött létre
Kezdetben a monori kerülethez (Vecsés, 
Gyömrő, Maglód, Üllő, Péteri és Ecser) tar-
tozott a város. Az Országgyűlés létszámá-
nak 2014. évi csökkentésekor átrendezték 
a választókerületeket is, ekkor sikerült el-
érni, hogy vecsési központtal jöjjön létre 
a Gyál, Gyömrő, Üllő, Pécel, Maglód, Ecser 
és Felsőpakony településeket magába 
foglaló kerület.

Szlahó Csaba 2006 
óta vezeti a várost

Dr. Szücs Lajos országgyűlési képviselő jelenlétben 
vállalkozási szerződést ír alá Szlahó Csaba  
polgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző



POLGÁRMESTERI HIVATAL 
FEJLESZTÉSE ÉS A VECSÉSI  
JÁRÁS KIALAKULÁSA

Az önkormányzatiság rendszerének fo-
lyamatos átalakulása, valamint a funk-
ciók és feladatok változása megköve-
telte a hivatal épületének fejlesztését. 

M egtisztelő volt Vecsés számá-
ra, hogy a nagyközségi besoro-
lás (1970-től) 2001. július 1-jétől 

városi ranggá vált. Ez a változás újabb fel-
adatokat és új kihívásokat is hozott a város 
életébe, és természetesen a hivatali köztiszt-
viselők és a képviselő-testület munkájába is.  
 A következő nagy változást, a járások 
kialakulását sok tárgyalás, egyeztetés és 
lobbitevékenység előzte meg. Térségünk-
ben járás akart maradni Monor, de Gyál és 
Gyömrő is bejelentkezett a címre, továb-
bá szó volt a Budapest XVIII. kerületéhez 
történő csatlakozásról is. Végül létrejött 
a Pest Megyei Kormányhivatal, és a he-
lyi városvezetés elérte, hogy vecsési köz-
ponttal 2013. janu-
árban megalakult 
a Járási Hivatal, Ve-
csés, Üllő, Maglód 
és Ecser polgárai-
nak ellátására.

A Városháza fejlesztése
A járási ügyeket a polgármesteri hivatal 
épületének bal szárnyában és a Fő út 112. 
alatti gyámhivatalban lehetett intézni. Az 
épület korszerűsítése a gépészet cseréjé-
vel kezdődött – ezt önerőből finanszíroz-
ta az önkormányzat –, majd a Környezet 

és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében pályázati forrásból került sor a 
komplett hivatali épület külső hőszigete-
lésére és napelemes rendszer kialakításá-
ra. (A pályázaton 237,3 millió forintot nyert 
a város, de ebből az összegből az András-
sy Gyula Általános Iskola energetikai kor-
szerűsítésére is költött az önkormányzat) 
A testület fontosnak tartotta a palatető le-
cserélését, az ácsszerkezet megerősítését. 
Ezt és a jelenleg is folyó belső felújításokat 
a város vezetése saját forrásból biztosítja, 
csak úgy, mint a díszterem – melyben a há-
zasságkötések is történnek – átalakítását.
 További előrelépést jelentett a polgárba-
rát ügyintézés jegyében, hogy országosan 
is az elsők között alakítottak ki olyan kor-
mányablakot Vecsésen, amely külső hely-
színen, esetünkben a Market Centralon 
működik.

A járásközponttá válás okiratát 2012. október 11-én aláírták – balról: Gál Zsolt (Ecser), 
Tabányi Pál (Maglód), Kissné Szabó Katalin (Üllő), Szlahó Csaba – a települési 
polgármesterek és dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott

Fo
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Felújítás előtti állapot

Szlahó Csaba, Szűcs Lajos, Rétvári Bence 
és Tarnai Richárd a kormányablak 
ünnepélyes átadásán

Kormányablak a Market Central 
bevásárlóközpontban

A városháza épülete  
az energetikai korszerűsítés után

A z elmúlt másfél évtizedben je-
lentős fejlődésen ment keresz-
tül a település. A városi rang és 

a lakosságszám folyamatos emelkedé-

se megkövetelte a városközpont fej-
lesztését is. 
 A képviselő-testület terveket készítetett, 
majd az első adandó alkalmat megragad-
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A SZENT ISTVÁN TÉR  
ÉS A PIAC TÉR FEJLESZTÉSE

ta, hogy pályázzon a Közép Magyarorszá-
gi Operatív Program keretében városköz-
pont fejlesztésre. Ebben a pályázatban 
eredetileg több fejlesztési célterület sze-
repelt, de végül egy csökkentettebb be-
ruházásra adtak támogatást, amely a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ létesítését, 
a hivatal melletti terek és utcák felújítá-
sát és az Anna utcai játszótér kialakítását 
tette lehetővé.
 A beruházás keretében valósult meg 
a Vecsési Polgármesteri Hivatal parkoló-
ja, továbbá a Piac tér felújítása és az ott 
lévő parkolók kialakítása. Ekkor újult meg 
a piaci üzletsor is, amely hozzájárult a kul-
turált összkép megteremtéséhez. A terü-
let komfortosabbá tétele érdekében kiala-
kították a tér új megvilágítását, padokat 
helyeztek ki, ivókút és illemhely létesült 
a beruházás részeként.  
 A megújult téren jó körülmények kö-
zött működik a helyi piac.
 A kialakított parkolók jól szolgálják a 
hivatali ügyintézésre érkezőket, a Bálint 
Ágnes Kulturális Központba látogatókat 
és üzletsoron vásárlókat egyaránt.
 A beruházás az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
Költsége 276 millió forint lett, ebből a tá-
mogatás: 149 millió forint volt. (Ebből a ke-
retből az Anna utcai játszótér, a Miklós utca 
és az Eötvös utca egy szakasza is megújult. 
Ezekről a fejlesztésekről egy későbbi rész-
ben olvashatnak.)

A Piac tér a felújítás előtt

 Zajlik az építkezés

Újra benépesült a tér

 Ivókút a felújított Piac téren
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EU PROJEKT

A rendezvényt Hunya-
di István, a Budapest 
XVIII. kerületi Önkor-

mányzat városigazgatója, vala-
mint Várszegi Csaba, a vecsési 
önkormányzat környezetvédel-
mi bizottságának elnöke nyi-
totta meg. 
 A SULPiTER (Sustainable 
Urban Logistics PlannIng 
To Enhance Regional freight 
transport – Fenntartható Városi 
Logisztikai Tervezés a Regio-
nális Árufuvarozás Erősítésére) 
projekt mintegy három éve indult, 
és idén május végén a bolognai 
nemzetközi zárókonferenciával 
fejeződik be. 
 Az Interreg Central Europe tá-
mogatásával három év alatt va-
lósítja meg a két önkormányzat 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból (ERDF) fedezett projek-
tet, melynek célja a városi szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése, 
valamint az áruszállítás verseny-
képességének javítása a városok 
határterületeiben. 
 A XVIII. kerületi Képzésko-
ordináció Iroda helyiségében há-
rom előadó tartott prezentációt. 
Elsőként Soóki-Tóth Gábor gaz-
dasági szakértő számolt be a Bu-
dapest Repülőtéri Régió lehetsé-
ges fejlődési forgatókönyveiről. 
Előadásában képekkel szemlél-
tette a repülőterek jövőbeli áru-
szolgáltatási modelljeit, azzal, 
hogy a repülőterek az európai 
nagyvárosokhoz hasonló mó-
don folyamatosan növekednek 
és úgynevezett mega-repülőte-
rekké (aerotropolisz) alakulnak 
át, azaz a (funkcionális) térségük 
gazdasági központjaivá vállnak. 
 A repülőterek határterületei-
nek a térségében ún. repülőtéri 
klaszterek jönnek létre, melyek 
feladata az adott térség fejlődé-
sének felgyorsítását célozza. Ha-
sonló szerveződés jött létre itt-

hon is, Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér Térség- 
és Gazdaságfejlesztési Klasz-
ter néven. A budapesti klaszter 
feladata ráirányítani a politikai 
döntéshozók figyelmét az infra-
struktúra átalakítására, mint pél-
dául a ferihegyi műút mielőbbi 
átépítésére. 
 Soóki-Tóth Gábor előadását 
Ekés András külső szakértő kö-
vette, aki a Mobilissimus Kft. 
ügyvezetője. Előadásának címe a 
„Fenntartható Városi Logisztikai 
Terv Budapest és környéke szá-
mára” volt, melyben beszámolt  
Budapest teherforgalmi stratégi-
ájáról, valamint Budapest city-
logisztikai koncepciójáról. Rö-
viden ismertette a SULPiTER 
projekt során kialakított Fenn-
tartható Városi Logisztikai Ter-
vet (Sustainable Urban Logistic 
Planning-SULP), annak stra-
tégiai és operatív céljait, vala-
mint bemutatta a Budapest és 
vonzáskörzetére vonatkozó áru-
szállítás és citylogisztika szabá-

lyozási rendszerét. Felhívta a fi-
gyelmet a jelenlegi áruszállítási 
és logisztikai problémákra, me-
lyet új SULP-pal ellensúlyozni 
lehetne. 
 Ekés András felhívta a figyel-
met az összehangolt logisztikai 
szabályozásra Budapest és kör-
nyékének teljes területén és az 
egységes teherszállítási, parko-
lási és rakodási szabályozásra 
Budapest minden kerületében, 
a szállítási igények összehan-
golására és a fuvarok hatékony-
ságának növelésére, a szemlé-
letformálásra a környezetbarát 
citylogisztika érdekében. 
 Az előadássorozatot Práczki 
Péter, Vecsés Város Önkormány-
zatának projektvezetője zárta, 
„Környezetbarát városi multi-
modális közlekedés perspektívái” 
című előadásával. Rámutatott, 
hogy a városok folyamatosan nö-
vekvő  áruszállításában kiemelt 
szerepet játszik a fogyasztói atti-
tűd, azaz annak megváltoztatásá-
val, pontosabban az áruvásárlás 

A jövő városai fejlődésének gerincét  
adhatja a fenntartható városi logisztika

Budapest XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata és Vecsés Város Önkormányzata szervezésében 
március 5-én került sor a SULPiTER Európai Uniós projekt záró-
konferenciájára a TUD18 Képzéskoordinációs Iroda épületében.  

csökkentésével jelentős sikereket 
tudnánk elérni a városi logiszti-
kai feszültségek csökkentésében. 
 Utalt a „szükségesség” elvé-
re, azaz csak azt vásároljuk, meg 
amelyre valóban szükségünk van, 
valamit arra is, hogy a klímavál-
tozás jelentős mértékben kihat a 
logisztika fejlesztésére is, ugyan-
is olyan árukat kell nagy mennyi-
ségben importálnunk (pl. burgo-
nya) külföldről, melyek korábban 
Magyarországon is bőven meg-
termettek. 
 A klímaváltozás szén-dioxid- 
kibocsátást 50 százalékban az 
állattartás okozza, ezért a hús-
fogyasztást is csökkenteni kelle-
ne, mely az ezzel kapcsolatos vá-
rosi logisztikát is jelentős módon 
érintené, ráadásul a világon a ha-
szonállatok isszák az ivóvizeink 
egyharmadát, miközben mint-
egy 1 milliárd embernek nincs 
megfelelően tiszta ivóvize. A vi-
lágon termelt gabonák mintegy 
felét is a haszonállatok (szarvas-
marhák) fogyasztják, miközben 
24 ezer ember hal éhen napon-
ta. Az állattartás a világ termő-
területeinek 45 százalékát ural-
ja (növekvő módon), miközben 
az Amazonas-medencében eb-
ből kifolyólag az emberiség má-
sodpercenként egy futballpálya 
őserdőt veszít el. Práczki Péter 
idézte azt a sziú közmondást, 
melynek értelmében: ha kivág-
ták az utolsó fát, kifogták az 
utolsó halat, beszennyezték az 
utolsó folyót, akkor jönnek rá 
az emberek, hogy a pénzt nem 
lehet megenni!
 A SULPiTER projekt követ-
kező állomása május végén a 
záró nemzetközi partnertalál-
kozó lesz Bolognában, melyen 
a Budapest XVIII. kerületi Ön-
kormányzat és a vecsési önkor-
mányzat képviselői együtt vesz-
nek részt. VVFT  

Ekés András, Szabó Noémi (Mobilissimus Kft.), 
Práczki Péter,  Soóki-Tóth Gábor és Várszegi Csaba 
a SULPiTER projekt zárókonferenciáján

A z Európai Unió által biztosított for-
rások kihasználása, a hazai pályá-
zatokon történő sikeres részvétel 

érdekében a képviselő-testület 2009-ben 
létrehozta a Városközpont-fejlesztő Pro-
jekt Nonprofit Kft.-t (VVFT). A cég neve a 
konkrét feladatát is tartalmazza, de ezen 
túl számos városi beruházás lebonyolítá-
sához kisebb-nagyobb mértékben köze 
van a társaságnak. A VVFT 2016-tól a Ká-
posztafeszt pénzügyi feladatait is ellátja, 
2017-től pedig kiadója a Vecsési Tájékoz-
tató havilapnak.

Változás a hulladékgazdálkodás  
és a víziközmű szolgáltatásban
Két nagy lakossági szolgáltatás területén 
történt országos szinten változtatás, amely 
érintette a vecsési közszolgáltató cégeket 
is. Ez a változás a hulladékgazdálkodási va-
lamit a víziközmű-szolgáltatások regioná-
lis szerveződését követelt meg.
 A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft., 
amely a Vecsési Település Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft. (VETÜSZ és még előtte 
ÉKÜ) jogutódja, 2014. január óta műkö-
dik. A cég az önkormányzat tulajdonában 
van, hulladékgyűjtési és szállí-
tási tevékenységét Vecsés terü-
letén látja el. A gyűjtés kiterjed 
a zsákos szelektívhulladékra, a 
zöldhulladékelszállításra, továb-
bá az utóbbi években a képvise-
lő-testület által bevezetett un. 
házhoz menő lomtalanításra is. 
A cég ezen kívül az önkormány-
zat beruházásaiban is részt vál-
lal, de karbantartási feladatokat 
is ellát, valamit télen síkosság-
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AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- 
ELLÁTÁSBAN ÉS SZOLGÁLTATÁSBAN  
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Az önkormányzat 240 millió 
forintot áldozott a Vecsési Vá-
rosgondnok Nonprofit Kft. új 
telephelyére

mentesítést végez. A telephe-
lye régen a Damjanich utcában 
volt, de az önkormányzat 2016-
ban 240 millió forintért ingat-
lant vásárolt a Széchenyi úton, 
ahol egyben további fejlesz-
tésekre is lehetőség nyílt. Fon-
tos tudni, az ügyfélszolgálat is 
új helyre költözött, a Károly és 
Magdolna utcák sarkán talál-
ható.
 A Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt.-t (DPMV Zrt.) 
a volt GYÁVIV Kft. 11 tulajdo-
nos önkormányzata alapítot-
ta a törvényi kötelezettségnek 
megfelelően. Az eltelt évek so-
rán további önkormányzatok 
csatlakoztak a céghez, jelen-
leg 21 település az ellátási te-
rületük. Fő szolgáltatása az ivó-
vízellátás, a szennyvízelvezetés 
és -tisztítás, továbbá a háztar-
tási (szippantott) szennyvizek 
begyűjtését és ártalmatlanítá-
sát is elvégzi a társaság. A cég 
irodaépülete ügyfélszolgálattal 

2010-től a vecsési 
Károly utca és Kos-
suth Lajos utca sar-
kán található. Idén 
adták át az irányí-
tástechnikai köz-
pont új épületét. A 
beruházás bruttó 
286 millió forint Ft 
volt, az összeget a 
vecsési önkormány-
zat biztosította. 

A Városgondnok régi ügyfélszolgálata

 A vecsési Városgondnok új ügyfélszolgálata. 
Az emeleti irodákat a VVFT használja

A DMPV Zrt. vecsési irodaépülete. A kormány a közvagyon megóvá-
sa érdekében a céget stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté nyilvánította
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Tavaszra várva

Kelemen Bata Mária 
Tavaszt várom

Benke Mária   
Tavaszvárás

Szénási Sándor István 
Tavaszi estén

Sallay Gyula 
Március 2019

Honffy Gábor
Víztározó tavasszal (akril)

Ahogy enyhül a fagy szorítása,
nem tudok gondolni másra,
csak bódító tavaszi zsongásra.

Feltekintek a kéklő égre,
hadd jöjjön a tavasz végre,
legyen a sok hidegnek vége.

Áztunk, fáztunk eddig eleget,
annyira várjuk már a meleget,
tavaszra várva temessük a telet.

Jöjjön a sok napfény, jó idő,
nem baj, ha szél fúj, néha felhő,
mind azt jelzi: a tavasz eljő.

Határon ül a konok tél, 
bőszen tombol a csípős szél,
fű, fa, virág titkon remél,
a lágy tavasz életre kél. 

Rügyezzetek fák, virágok,
epedezve várok rátok!
Küld a vén Nap sugarakat, 
nyissátok ki szirmotokat! 

Várom a szép hóvirágot, 
mit szemem már régen látott. 
Kedves, szerény szűzi lényét,
kikeletnek hős hírnökét. 

Várom a kis füstifecskét, 
pilleszárnyú tarkalepkét.
Szívem szavát ők kövessék, 
itt lennének boldog lennék! 

Szívemre a legjobb vigasz: 
megélhetek újabb tavaszt! 
Kedves Tavasz! – várlak nagyon,
mutasd jeled az ugaron! 

Szórsz rám langyos napsugarat, 
nem szól a szám többet panaszt.
Madár dalol, hangos a rét, 
végre elbúcsúzik a tél!  

Érzem a tavasz leheletét,
az új kikelet üzenetét.
A természet újjá éled,
mindenhol jelét küldi a létnek…
Madarak csicseregnek az ágon,
bokrokon, mezőkön, fákon.
A föld lélegzik, hangosan lüktet,
az Ember tervezi, mikor mit ültet…
Fejecskéjét, a nárcisz, jácint kidugja,
a föld repedezik, segíti újra, meg újra.
A Nap sugara meleget áraszt,
pedig még fagy, ez picit bágyaszt.
Változékony nagyon az időjárás,
pedig bennünk van már a tavaszvárás.
Virágzik a tavasz a lelkemben,
öröm árad szét a testemben.
Bimbókat, rügyeket fakaszt a gally
évről-évre, pont mint tavaly.
A kopár fák ágai szélben hajladoznak,
hangjuk változik, süvítve súgnak, búgnak…
Jó a szabadban járni – kelni,
szeretek tavasszal korán felkelni.
Élettől duzzad köröttem minden,
újra éledek én is, fáradtság nincsen.

Hanyatló Nap vörös felhőhaját
alkonyi égen a szél kibontja:
fölnyitja szemeid ajtaját az 
éj emlékcsillagos ékszerboltja.

Hányszor átrendezte már tudatom
anyagmozgatója földi létem,
de mindig is tavasszal éreztem
szívemben, hogy jó volt megszületnem.

Keresem érintésed a szélben,
meleg napsütésben ölelésed,
illatod küldik nyíló virágok,
s múltjával szárnyal az őszes élet.

Esténként, ha nyílik ékszerboltja
a fent ragyogó isteni létnek:
életekért árulnak csillagot,
és a bámészkodók is betérnek. 

Lobogó szoknyával érkezett az éjbe,
az év hisztis, tavaszi reménysége.
Ő március, a lángoló, megváltó hónap,
ki véget vet minden nyugalmat hozónak.
A tél lenge zöld fátyolát széjjel tépve
feltolta a Napot az ég tetejére.
Jött, villámlott, mennydörgött,
így tudatta: ő győzött.
A jégtükröt egy robbantással törte át,
hogy az önimádó tél ne lássa önmagát.
Az elődökre két” T” betűt ragasztva
láttuk, a múlt végleg feladta.
Bár tűsarkú cipőben, de feszesen állt
a jövendő hónapok lábainál,
majd, mint egy izgága kis kamasz
a virágzó április karjaiba szaladt.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

A mikor megkaptam a fel-
kérést, hogy készítsek 
pár fotót a rendezvény-

ről és számoljak is be róla, felke-
restem Frühwirth Mihályt, mert 
ő tartotta – kutatásai alapján – az 
előadást Becenevek, Ragadvány-
nevek a vecsési svábok körében 
címmel. Hosszan beszélgettünk 
e nagyon érdekes témáról. 
 Időben ott voltam az előadás 
előtt, melyre nagyon sokan jöttek 
el. A rendezők egymás után igye-
keztek plusz padokat elhelyezni, 
de mindenkinek így sem jutott 
hely. A két helyiség olyan zsúfolt 
volt, hogy szinte moccanni sem 
lehetett. Felállni is nehezen tud-
tam, hogy normális képeket ké-
szítsek, de előre vagy hátra még 
pár centit sem mozdulhattam. 
 Frühwirth Mihály előadását 
azzal kezdte, hogy megköszön-
te a meglepően nagy jelenlétet. 
Egyben sajnálkozását fejezete ki, 
amiért kételkedett abban, hogy 
lényegesen nagyobb helyiséget 
is megtöltöttek volna a vendé-
gek.  Sajnálta azt is, hogy töb-
ben nem fértek be a termekbe.                                                                      
 Természetesen – mint min-
den településen – Vecsésen is 
sok család élt azonos néven. Ezek 
megkülönböztetésére a találé-
kony közösség többféle megol-
dást talált. Egyik formája az volt, 
mikor a felmenő foglalkozása 
szerint jelölték meg az egyes sze-

mélyeket családjukkal együtt. A 
kádárt németül „Faßbinder”, rö-
videbben Binder (ebből szárma-
zik a magyar pintér elnevezése 
a kádárnak), svábosan Pinda. A 
Lindwurm családban máig él ez 
a ragadványnév: Pinda Taunl, 
Pinda Tóni az idősebbeknek jól 
ismert személy.
 Egy másik példa a ragad-
ványnevek örökölhetőségére: 
Dobrovicz Nándor (sz.1887.) ösz-
szegyűjtötte pénzét és vásárolt 
egy szecskavágó gépet, amely-
lyel bérmunkát vállalt. A falu 
lakosai zsákokban vitték hozzá 
az összevágnivaló takarmányt, 
ezért lett a család ragadványneve: 

„Szecskás Dobrovicz”. Még az 
unokáit is ezzel a névvel illették. 
Olyan esetek is voltak, amikor az 
elődre utaltak a ragadványnevek. 
Theresia Paulheim 1848-ban szü-
letett, férjhez ment Dobrovitz Jó-
zsefhez (az.1842.) Paulheim né-
ven már nem volt férfiember, igy 
két fiának családját Paulheim-
Dobrovitznak nevezték, így kü-
lönítették el a többi Dobrovitztól. 
Olyan esetek is, amikor a kereszt-
nevek adták a megkülönböztető 
ragadványnevet (Ferkó, Sorzs).
 A régi német sírkövek is sok 
mindent elárultak. Szerepelt az 
asszony leánykori neve is az asz-
szonyneve mellett, vagyis itt még 
van megkülönböztető neve az 
asszonyoknak. 

 Különös figyelemmel követ-
tem a Lőrinc név alakulását. Né-
metül: Lorenc; becézve: Lenc, 
Lenci. Ugyanis mi 1968 február-
jában költöztünk a Halmy-telepre, 
akkor épült ki Vecsés legfiatalabb 
negyede. Pár házzal mellettünk 
már az Állami Gazdaság eper-
földjei voltak, oda is jártunk nap-
számba. Közelünkben, a Bem ut-
cában volt az egyetlen bolt, Lenci 
bácsi vegyesboltja. Köztisztelet-
ben állt az idős, alacsony Lenci 
bácsi. Üzlete ajtajában várta ve-
vőit az idős boltos, mindenki-
vel nagyon kedves és előzékeny 
volt.  Nagyítóval is nehéz manap-
ság hozzá hasonló boltost találni.  
Igaz, a házat, az üzletet sem ta-
láljuk már.  5-6 éve többször jár-
tam a Bem utcában, de a boltnak 
már a hűlt helyét sem találtam. 

a vecsési svábok körében
Nagyon érdekes, tanulságos előadáson 
vehettem részt február 25-én a Fő u. 49.  
szám alatti – Vecsés talán legrégibb –  
épületében, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Kulturverein rendezésében. 

BECENEVEK ÉS RAGADVÁNYNEVEK

 Most, hogy az előadás után 
gondolatban elsétáltam a Bem 
utcába, bizony összeszorult a szí-
vem: nem találtam a Lenci-bolt 
kopottas ajtófélfáját, de legjobban 
azt sajnáltam, hogy csak a gon-
dolataimban tudtam megidézni 
a becsületes, jóindulatú, szere-
tetreméltó Lenci bácsi szemé-
lyét.  Most már tudom, hogyan 
lett Lőrincből Lenci, akit a kör-
nyéken mindenki tisztelt és sze-
retett.   
 Kifejezetten örülök, hogy részt 
vehettem Frühwirt Mihály elő-
adásán, így „találkozhattam” a 
kedves öreggel, Lenci bácsival, 
vagyis a becsületességgel, a jó-
indulattal, a jóindulatú segítő-
készséggel, amelyre napjaink-
ban is oly nagyon szükségünk 
van!     Kép és szöveg: Nagy I. E. 

Zsúfolásig megtelt a Német Nemzetiségi Önkormányzat helyisége

Frühwirth Mihály saját kutatásai alapján tartott előadást 
a régi vecsési becenevek, ragadványnevek kialakulásáról

(Paulheim) Dobrovitz Tamás (1870–1945) és Schiller Mária  
(1883–1955) a gyermekeikkel. Mindkettőnek második házassága 

A széken ül Dobrovitz Józsefné Paulheim Teréz  (1844). Két fia, 
Tamás és József vitte tovább ragadványnévként a Paulheim 
(Polheim) nevet. Balról fia, József (1874–1933) és családja
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HITÉLETHITÉLET

5. NAP: JANUÁR 24. 
Evangélikus templom (Károly utca) „A csa-
lók és kizsákmányolók ellen” (Ámost 8,4-
8) és Jézus a názáreti zsinagógában: „Az 
Úr lelke rajtam és azért küldött engem…” 
(Lk 4,16-21) 
 A szolgálatot ellátja Gyimóthy Zsolt gyá-
li református lelkész.
 A „házigazda” lelkésznő megköszönte a 
vasárnap kért gondolatokat, vállalásokat, el-
magyarázta szükségességüket, majd a kö-
zös ének és a lelkészek közös imája után 
Gyimóthy Zsolt ref. lelkipásztor arról kez-
dett beszélni, hogy tulajdonképpen kicso-

da Jézus Krisztus. Az előbb vallottuk meg a 
Hiszekegyben, hogy ő Isten fia, a Megváltó. 
Jézus születése előtt az örök Isten sok pró-
fétát küldött az izraelitáknak, hogy jöven-
döljék meg a Megváltó eljövetelét és műkö-
dését. Ha megvizsgáljuk a jövendöléseket, 
csak egyetlen valaki jöhet szóba, akiben 
ezek teljesülnek: Jézus Krisztus. A jelzett 
Lukács idézetben pedig maga Jézus jelenti 
ki működése kezdetén a názáreti zsinagó-
gában: „Az ÚR lelke van rajtam, azért kent 
fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegé-
nyeknek…” (Lk 16,21). S amikor az elbi-
zonytalanodott, Keresztelő János elküldte 
tanítványait Jézushoz, „Te vagy-e a Messi-
ás, vagy mást várjunk?” Jézus azzal küldi 
vissza János tanítványait, hogy mondják el, 
amit látnak és hallanak, hogy a 
betegek gyógyulnak és a szegé-
nyeknek hirdetik az evangéliu-
mot, az örömhírt. 
 Jézus 3 éves működésében, 
tanításában kiemelt helyet kap-
nak a szegények. Ismert törté-
net: a Betezda fürdőnél, amikor 
az angyal felkavarja a fürdő vi-
zét, a nyomorult béna beteg nem 
jut le a vízbe, mert „nincs embe-
re, aki levigye”. Jézus odaérve 
ezt kérdezi tőle: Akarsz-e meg-
gyógyulni? Nincs emberem – vá-
laszolta. Jézus erre csak annyit 
mondott: „Fogd ágyadat és járj”, 
s az gyógyultan távozott. Jézus 
azokkal törődik, akikkel senki. 

A mi emberi méltóságunk onnan ered, hogy 
Isten teremtményei vagyunk mindnyájan. 
 Ha találkozunk szegénnyel, rászorulóval, 
elesett, kivetett emberrel, milyen gyorsan vá-
lunk Jakab apostol szerint „gonosz bírákká”, 
amikor ilyen gondolatok ébrednek bennünk: 

„megérdemli a sorsát…, miért nem dolgo-
zik? …nem a poharat kellene olyan sűrűn 
emelnie…, stb. Aztán a lelkész felvetette a 
kérdést: van-e köztünk szegény? Válaszolt 
is rá: nem az a baj, hogy nincs, hanem az a 
baj, ha nem indulunk el Jézus nevében, hogy 
segítsünk, mellettük álljunk. Merjük elhinni 
és elfogadni, hogy mindenkinek küldetése 
van. Keresztényi méltóságunk arra kötelez 
bennünket, hogy úgy beszéljünk és csele-
kedjünk, amint az Úr elvárja tőlünk. 
 Nem véletlen, hogy az evangélikus tisz-
teletes asszony azt javasolta, hogy a mai 
„felajánlást” konkrétan egy rászoruló kapja 
meg. Imádkozzunk azért is, hogy az újabb 
kis papírra írt felajánlásokkal legyen erőnk 
elindulni, s akinek szánjuk, annak legyen 
elég ereje elfogadni.
 „Atyánk! Kérünk, Szentlelked által se-
gíts meg bennünket, hogy együttérzők le-
gyünk felebarátainkkal! Segíts, hogy így 
egyek legyünk Szent Fiaddal, Jézus Krisz-
tussal! Az ő nevében imádkozunk. Ámen.”

6. NAP: JANUÁR 25. 
Közösségi terem (Erzsébet tér) A bálványok 
és az igaz Isten (Jer 0,16) és Az apostolok 
küldetése (Mt 16,14-15).
 Előadó: Frics Zoltán áll. diakónus, plé-
bániaigazgató
 A baptista gyülekezet – vezetőjük Téglá-
si Lajos – volt a szervezője a 6. napi ünnep-
lésnek. A kijelölt bibliai szöveget Frics Zol-
tán diakónus magyarázta. Érdekességként 
megemlítette, hogy a szinoptikusok (Máté, 
Márk és Lukács) az evangéliumot Jézus fel-
támadásával hirtelen befejezik, csupán Já-
nos evangélista beszél Jézus feltámadása 
utáni megjelenéseiről és az apostolok kül-
detéséről. Figyelmezteti őket, hogy halála 
előtt sok mindenre felkészítette őket, mégis 

parányi csak a hitük. Nem tudták elfogad-
ni az igazságot, ezért küldi el a Szentlelket, 
aki mindent tudtul ad számukra. Megala-
pítja egyházát, melynek fejévé Pétert, azaz 
Kősziklát teszi. Apostolainak megbízást ad: 
„Menjetek el az egész világra és hirdessé-
tek az örömhírt, vagyis az evangéliumot 
minden teremtménynek!”
 Szükséges, hogy legyen egy személy, 
egy testület, amely őrzi és továbbítja Jézus 
tanítását, különben nem tudhatnánk, hogy 
pontosan mit is vár el tőlünk az Úr, és mit 
vár tőlünk, hogy az örökéletre eljuthassunk. 
S hogy ez a folytonosság súlyos tévedések 
nélkül megmaradjon, ezért kapja az Egyház 
– és mi is – a Szentlelket. 
 Amikor az Úr megteremtette az embert, 
az Éden kertjébe helyezte és megparancsol-
ta, hogy „művelje és őrizze” (Ter 2,15). Te-
hát a Teremtő Isten ránk bízza az egész te-
remtett világot. Ennek ellenére napjainkban 
sajnos komoly globális ökológiai válsággal 
nézünk szembe, amely veszélyezteti a ter-
mészeti világ fennmaradását. Az emberi 
gyarlóság és mohóság a végtelenségig ki-
szipolyozza a természetet (pl. környezet-
szennyezés stb).
 „Szerető Atyánk! Teremtő szavad által 
jött létre minden. Köszönjük a világmin-
denséget, mely dicsőségedet, szépségedet 
és jóságodat hirdeti. Adj nekünk bölcses-
séget, hogy kíméletesen bánjunk a föld-
del és örömhíred buzgó hirdetői legyünk. 
Ámen.”

7. NAP: JANUÁR 26.  
Irgalmas Jézus Pléb. Közösségi ház: Asszony, 
nagy a te hited (Mt 15,28) és Sá-
muel születése (1 Sám 1,13-15) 
  Vendég: Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkész.
 A plébánia fiataljainak na-
gyon szép előadásában hallhat-
tuk és énekelhettük is a beveze-
tő éneket: „A világnak Krisztus 
kell! A világnak Krisztus kell! 
A Világnak kellesz te is, mivel 
Krisztushoz tartozol!”

 Heinemann Ildikó ev. lelkész 
a két szentírási szakasz a nők vi-
lágban és egyházakban betöltött 
szerepéről beszélt nagyon hite-
lesen, őszintén és lebilincselő-
en. Már az őstörténet leírásában 
– miután Isten megteremtette 
Ádámot és Évát – megtalálhat-
juk nagyon szemléletesen, hogy 
az ember hogyan távolodott el 
Istentől. Nem vette komolyan 
az Úr tiltását és főleg annak kö-
vetkezményeit. Abszolút ö maga 
akart lenni önmaga ura, tulaj-
donképpen istene. (Ez nem jött 
össze!)
 Sámuel könyvében Éli a temp-

lom papja látta Hanna asszonyt a templom 
egyik sarkában. Tévesen azt gondolta, hogy 
részeg és „hitvány nőként” próbálta kikül-
deni a templomból, de Hanna őszinte sírá-
sa és könyörgése miatt hagyta, hogy tovább 
imádkozzon. Nem hiába, mert hamarosan fia 
született, akit Sámuelnek nevezett el (kikö-
nyörögtem az Úrtól). A kánaáni asszony pe-
dig (Mt 15,21-28) Jézusnak könyörgött, hogy 
gyógyítsa meg beteg leányát. Jézus próbá-
ra akarta tenni, úgy tett, mintha észre sem 
vette volna. S amikor az asszony egyre job-
ban könyörgött, Jézus el is utasította: külde-
tése csak Izrael házának juhaihoz szól. De 
az özvegy nem hagyta: a kiskutyáknak is 
juthat az asztal alá esett morzsákból. Jézus 
így felelt: „Asszony nagy a te hited, legyen 
akaratod szerint”, s még abban az órában 
meggyógyult a beteg kislány. 
 A nőnek a két legfontosabb dolog az életé-
ben a párkapcsolata és az anyasága. S nekünk 
is milyen gyakran kell/kellene sírnunk… Ha 
igazán azt akarjuk, hogy problémánk meg-
oldódjon, vagy legyen elég erőnk annak el-
viselésére, vagyis sírnunk kell – ha lehet –, 
menjünk el a templomba, az Úr ott jelen van, 
közel lehetünk hozzá és sírhatunk nyugod-
tan. Ott a sírás helye. (Nem a barátnőknél, 
idegeneknél akik lényegében segíteni nem 
tudnak…) Hanna a templomból hazatérve 
már nem sírt tovább, mert érezte, hogy az 
Úr megkönyörül rajta, megsegíti, már min-
den rendben.
 „Kegyelmes Jézusunk! Köszönjük, hogy 
van Bibliánk. Kérünk, lásd meg sírásain-
kat, reménytelenségünket, széthúzásunkat, 
és add kegyelmedet. Miközben arra törek-

szünk, hogy kinyilvánítsuk az egyház egy-
ségét, adj nekünk bátorságot, hogy elutasít-
suk a nők elleni erőszak minden formáját 
és ünnepeljük a Szentlélek ama ajándékait, 
amelyeket a nők adnak tovább az Egyház 
szolgálatában. Ámen.”

8. NAP: JANUÁR 27. 
Jézus szíve templom (Petőfi tér): „Világos-
ságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1-
4) és Jézus a világ világossága (Jn 8,12-20).
  Igét hirdet: Dömötör Norbert ref. lelkész.
Az imahét a Krisztus-hívők egységéért nyolc 
napjának magyarázatain felidéztünk szá-
mos nehéz élethelyzetet, amelyekkel fog-
lalkoznia kell a világnak: így az erőszak-
kal, kirekesztéssel és kizsákmányolással, 
a nők helyzetével…
 Dömötör Norbert református lelkész tu-
lajdonképpen a keresztény reményről be-
szélt. Jézus mondta: „Én vagyok a világ 
világossága, aki engem követ, nem jár sö-
tétségben, hanem övé lesz az élet világos-
sága. …Tanúságot teszek magamról én is és 
tanúskodik mellettem az Atya is, aki kül-
dött.” A reménységünket mindig olyan for-
mában fogalmazzuk meg, amely a jövőben 
fog megtörténni: remélem, hogy sikerülnek 
a vizsgáim, remélem, hogy megmarad az ál-
lásom, remélem, hogy gyógyulásom nem 
tart hosszú ideig… Aki komolyan hisz Is-
tenben, annak a reménye más. Több ennél. 
Mi nem a jövőben reménykedünk, hogy 
mi fog történni, nem miben, hanem kiben 
reménykedünk. A Zsoltáros mondja a 27. 
zsoltárban: „Világosságom és üdvösségem 
az Úr – kitől félnék? Mi Istenben remény-
kedünk és Istennel együtt várjuk a jövőt. A 
zsoltár végén így imádkozik a zsoltár szer-
zője, Dávid király: „Biztos vagyok benne, 
hogy meglátom az Úr dicsőségét, ezért re-
mélj az Úrban és légy erős, légy bátorság-
gal és bízzál az Úrban”. (Zsolt 27,13-14)
 Az Istenben való reménységünk ilyen, 
minden egyes lépést bátran megtehetek, 
mert Istennel vagyok. A tiszteletes úr na-
gyon szemléletes, mindenki által tapasztalt 
példát említett: A kisgyermeknek valami-
lyen ok miatt sírnia kellene, de erőlködik, 
hogy ne sírjon, erős akar maradni. Aztán, 
amikor nem bírja tovább, az anyjához rohan, 
és ott, az édesanyja ölében már nyugodtan 
sírva fakad. A bátorság azt jelenti, tudom, 
sok a baj, betegség érhet, de nem esem két-

ségbe, mert tudom, az Úr velem 
van és segít. Nem ragadhatok le 
a jelenben lévő nehézségeknél, 
hanem az örök igazságok felé 
tekintek és Istenben bízom, aki 
a Világosságom. Gondviselő Is-
tenünk hallgasd meg kiáltásain-
kat és add nekünk békédet, add, 
hogy közös szeretettel ápoljuk 
az egységet! Ámen. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Imahét  
a Krisztus-hívők  

egységéért (II. rész)

Az Egyházak Világtanácsa 1988 óta rendezi meg az imahetet, 
2004 óta közös az imádságok szövege az egész világon. Az imahét 

minden napján más szentírási idézet adja a közös elmélkedés 
témáját. S minden alkalommal más gyülekezet templomában 

gyűlnek össze a hívek és mindig más az előadó.

2019. január 20–27.

Gyimóthy Zsolt ref. lelkipásztor 
Jézus tanításairól beszélt

Frics Zoltán diakónus, plébániaigazgató

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész a nők világ-
ban és egyházakban betöltött szerepéről beszélt

Dömötör Norbert református  
lelkész a keresztény reményről 
beszélt az egybegyűlteknek
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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!

• 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

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

AKCIÓ
2019. ÁPRILIS 1-TŐL MÁJUS 31-IG A GYÁLI SZAKKERESKEDÉSBEN

Részletekért fáradjon be szakkereskedésünkbe! 

www.gyalikisgep.hu  
www.3trial.stihl-shop.hu

GYÁLI KISGÉP 
árusítás-szerviz-kölcsönzés 
2360 Gyál, Ady Endre 27. 
Tel.: 06-20-519-1227 

Nyitva: H-P: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig, V: 8-10-ig 
3trial@stihl-kereskedes.hu, info@gyalikisgep.hu

  SZAKKERESKEDÉS  
ÉS SZERVIZ
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Vecsésiek 
A KÍNAI HOLD-  

ÚJÉV FESZTIVÁLON!
Következő írásunkban 
össze foglalót olvas- 
hatnak a Balla Péter  
Népdalkör téli híreiből. 

N épdalkörünk télen is 
aktívan tevékenyke-
dett, így decemberben 

– hagyományosan már 3. éve – 
énekeltünk a vecsési Mindenki 
karácsonyán, majd 21-én a Ma-
gyar-Kínai Kulturális Egyesület 
karácsony- és újévváró ünnepsé-
gén vettünk részt a Hármasha-
tárhegyen. Itt a kis karácsonyi 
összeállításunk előadása után 
meg is vendégeltek bennünket 
meghívóink. A helyszín csodá-

latos volt, a hegyen megmaradt a 
frissen esett hó, a bokrok és fák 
hófehér látványa szép élményt 
jelentett. 
 Egy rövid pihenő után január 
27-én, a Kínai Hold Újév tavasz-
ünnepen szerepeltünk a Mille-
náris Parkban, ezúttal is a Ma-
gyar-Kínai Kulturális Egyesület 
felkérésére. Magyar népdala-

ink és Pesti János szólóciterá-
sunk most is nagy sikert aratott 
az ázsiai nézők körében!
 Idén a szokottnál későbbi idő-
pontban, február 16-án ünnepel-
tük csoportunk születésnapját, 
amelyen közösen örültünk a 
betöltött 16. évünknek. Ez egy 
csoport életében nagyon hosz-
szú idő, mi is sok változáson, 
nehéz időszakon mentünk ke-
resztül, de még mindig együtt 
vagyunk! Az óévzáró-évnyi-
tó rendezvényünkön Szeghal-
mi Ágnes művészeti vezetőnk 
számot vetett az előző év törté-
néseiről, eredményeiről és vá-
zolta az új év terveit a meghívott 
vendégeknek és a tagságnak. 
Katonáné Gergely Tünde alel-
nök pedig beszámolt az egye-
sület pénzügyeiről, az elnyert 
pályázatokról és a kilátásban 
lévőkről. Vékonyné Hegedűs 
Andrea alelnök vezette végig a 
rendezvényt, amelynek része-
ként felavattuk új tagjainkat, 
és egy kis műsort is adtunk a 
jelenlévőknek. Népdalkörünk 
és citerazenekarunk külön és 
együtt is megmutatta magát eb-
ből az alkalomból az ünneplő 
közönségnek. Rendezvényün-
ket a Magyar-Kínai Kulturális 
Egyesület öt vezetőségi tagja 
is megtisztelte jelenlétével és 
egy gyönyörű kínai porcelán-
vázát ajándékoztak elnökünk-
nek, Szeghalmi Ágnesnek.
 Március 8-án Budapesten, 
a Gergely utcai idősek ottho-
nában nőnapi előadás kereté-
ben énekeltünk a gondozottak-
nak. Már többedszer jártunk a 
kedves és hálás kis öregeknél, 
igazán jó érzés valami szívhez 
szóló dologgal megajándékoz-
ni őket! A félórás műsor néhány 
dala most is könnyeket csalt az 
idősek szemébe, de voltak olyan 
énekeink is, amelyeken felsza-
badultan kacagtak. Ez a mon-
dat jól kifejezi hitvallásunkat: 
„Szeretettel adni és érte sem-
mit sem kívánni”.
 Aki kedvet és tehetséget érez 
népdalok éneklésére és szeretne 
csoportunkhoz csatlakozni, a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban 
keddenként 17.30 órától megtalál 
minket!
 Mindenkinek nagyon szép ta-
vaszt kívánunk!

Katonáné Gergely Tünde, alelnök
Fotók: Katona Csaba

Fellépés az idősek otthonában

Tavasz Ünnep a Millenárison

Évnyitó a BÁKK-ban a kínai vendégekkel
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A téli felkészülési időszak után feb-
ruár 23-án lépett pályára először 
a csapat a Tápiószecső FC vendé-

geként. A mérkőzést a hazai csapat kezdte 
jobban, Varga Vince révén már a 20. perc-
ben előnyhöz jutott a szecsői gárda. Az első 
félidő végén 1-0-s hazai vezetéssel vonul-
tak az öltözőbe a csapatok. A második fél-
időben is a hazaiak szája íze szerint zajlott 
a mérkőzés, a 72. percben Szirtesi Attila ta-
lálatával már 2-0-ra vezetett a tápiószecsői 
alakulat, a 79. percben pedig Nagy Bence 
talált be (3-0) eldöntve ezzel a három pont 
sorsát. Csapatunknak legalább a becsület-
gól összejött: a 91. percben Ablonczy Gerjén 
állította be a 3-1-es végeredményt. 

 Hazai mérkőzésre készülhetett a Vecsés FC 
március 2-án, csapatunk a tabella középme-
zőnyében helyet foglaló Tököl VSE ellen lé-
pett pályára. Esélyesebbként sem számíthat-
tunk könnyű meccsre, a tököli gárda mindig 
is a nehezebb ellenfelek közé tartozott. Az 
első gólra a 70. percig kellett várni, Pokorádi 
Dániel talált a tököli kapuba (1-0). Már min-
denki az órát nézte a mérkőzés végét jelzős 
sípszóra várva, mikor a tököliek a 89. perc-
ben Szabó Gábor találatával kiegyenlítettek 
(1-1), majd alig egy perccel később újabb gól-
nak örülhettek a vendégek: Herczog Gyula a 
90. percben megfordította az eredményt (1-
2). A lefújásig hátralevő néhány perc alatt már 
nem változott az eredmény, ami azt jelentet-
te, hogy második tavaszi mérkőzésén is ve-
reséget szenvedett a Vecsés FC. Vin cze Gá-
bor vezetőedző a meccs után kiemelte,  5 ifi 
korú, köztük 3 vecsési utánpótlásból jövő lab-
darúgó is pályán volt, amikor a vezetést meg-
szerezte a csapat. 

Három mérkőzés óta
 

nem kaptunk gólt
A két balul sikerült meccs után fordult a koc-
ka, a harmadik tavaszi fordulóban az akkor 
12. helyen álló Nagykőröst fogadta a Ve-
csés FC és – Vincze Gábor szavaival élve – 
a férfias küzdelemben sikerült megszerezni 
a három pontot. Az első játékrészben most 
sem született gól, a szünet után azonban há-
rom perc leforgása alatt előnyhöz jutott Ve-
csés, Koziorowski Richárd találatával (1-0). 
A mérkőzés vége előtt Ablonczy Gerjén jut-

SPORT

Apróhirdetés
MÉRLEG (500 kg-ig mér) eladó! Amerikai gyártmányú 
(Rice Laki), könnyen mozgatható, elemes és hálózati 
működtetésű. Tel.: 06-20/313-6626, 06-70/513-4155

GARÁZSVÁSÁR március 30-31-én 9-16 óráig Árpád u. 
29. sz. alatt. Mezőgazdasági, ipari illetve vegyes dolgok. 
(Református templom utcája) Telefon: 06-70/513-4155

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

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

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

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

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

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

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

www.pestmegyeibekelteto.hu

Hirdetés

Hirdetés

tatta a labdát a nagykőrösi kapuba, kialítva 
ezzel a 2-0-s végeredményt. – Szükségünk 
volt már erre a sikerre hiszen a bajnoki rajt 
nem sikerült fényesre, de mi hiszünk ma-
gunkban és csak előre nézünk! – nyilatkoz-
ta a lefújás után Vincze Gábor vezetőedző. 
 A 19. fordulóban március 17-én a máso-
dik helyezett Pilis LK-Legenda Sport ottho-
nában lépett pályára csapatunk. Nehéz mér-
kőzés elé néztek labdarúgóink, a mérkőzés 
esélyese a hazai gárda volt, de minőségi já-
tékkal sikerült előrukkolni a mérkőzésen, így 
a találkozó végét jelző sípszó után a Vecsés 
FC örülhetett. Kaiser László a 82. percben je-
gyezte az első találatot (0-1), majd hét perccel 
később Tamás Dávid növelte az előnyt (0-2). 
A hátralevő percekben nem született újabb 
találat, így a bajnokság második helyezettje 
ellen is sikerült begyűjteni a három pontot. 
 – Örömteli volt látni a fiúkat, ahogy fociz-
tak és csapatként működtek együtt! Gratulá-
lok természetesen, mert a fegyelem mellett 
a minőség is megvolt, ami az eredményben 
is megmutatkozott – nyilatkozta a mérkő-
zés végén a csapat edzője. 
 Március 23-án a 20. fordulóban nem szü-
letett gól a Vecsés FC–Nagykáta SE mérkő-
zésen, így mindkét csapat egy-egy egység-
gel gyarapította pontjai számát. A mérkőzés 
után Czibolya Zoltán, a Vecsés FC elnöke 
kiemelte, bár gól nem született, de bízta-
tó, hogy egyre több helyzetet alakítunk ki, 
és a játékosok végre kezdenek csapatként 
együttműködni. 
 A Vecsés FC lapzártánk előtt 31 ponttal 
a tabella hatodik helyén áll, mindössze há-
rom pontra a dobogótól.    VN

Új edzővel és némileg átalakult 
játékoskerettel vágott neki a 
tavaszi idénynek a Pest megyei 
 labdarúgó bajnokság I. osz-
tályában szerepelő Vecsés FC. 

Nem tört meg a jég március-
ban és az április sem ígérkezik 
könnyűnek: a férfi kézilabda 
NBI két nagyágyúja ellen is 
pályára lép a Vecsési SE.  

Két vereség után jöttek a győzelmek Tovább kell várni  
az első vecsési pontra

Támadásban a Vecsés FC

K özvetlenül múlt havi lapzártánk 
után, február 23-án játszotta kö-
vetkező mérkőzését a férfi kézilab-

da NBI-ben szereplő Vecsés SE. Az ellenfél 
a jelenleg negyedik helyen tanyázó Csurgói 
KK volt. A várakozásoknak megfelelően a 
csurgóiak domináltak a mérkőzésen és már 
az első félidőben 9 gólos előnyre tettek szert 

  Lettország fővárosában jártak a Vecsés 
SE női ökölvívói. A február 28. és már-
cius 3. között megrendezett Riga Ladies 
Boxing Cup 2019 versenyen három vecsé-
si sportoló is érdekelt volt: Szűcs Szabina, 
Tarnóczy Tamara és Kiss Bettina is ring-
be lépett a tornán. 
 Szűcs Szabina Rigában játszotta száza-
dik mérkőzését, a vecsési ökölvívó számá-

(21-12). A fordulás után kiegyenlítettebb já-
ték folyt – a csurgóiak 14 gólt szereztek, a 
Vecsési SE pedig 12-szer talált a kapuba –, 
de a mérkőzés végén így is a hazaiak örül-
hettek a végeredménynek: Csurgói KK–Ve-
csési SE 35-24.  
 A CYEB Budakalász volt az ellenfele csa-
patunknak február 28-án. Itt már több san-
szunk lett volna egy jobb eredmény elérésé-
re, igaz, a Budakalász sem vehette félvállról 
a találkozót, hiszen minden pontra szüksé-
gük van, hogy előrébb lépjenek a tabellán. 
Az első félidő mindenképpen bíztató volt, 
9-9-es állással vonultak öltözőbe a csapa-
tok. A második félidőben aztán fordult a koc-
ka, a Budakalász remek védekezésének (is) 
köszönhetően 8 góllal is vezetett, amit már 

nem tudtak ledolgoz-
ni a vecsésiek. Ve-
csés SE–CYEB Bu-
dakalász 21-28. 
 A 18. forduló-
ban Balatonfüreden 
vendégeskedett a Ve-
csési SE. Csapatunk 
kezdte jobban a mér-

kőzést, az első félidő derekáig még partiban 
voltunk, a szünetben is csak 3 góllal vezetett 
az ellenfél (15-12). A fordulás után hat perc 
alatt 7 gólosra növelték előnyüket a balaton-
fürediek, a második félidő közepén pedig 
már 10 góllal vezettek. Végeredmény: Ba-
latonfüredi KSE–Vecsési SE 31-24. 
 Március 16-án a DVTK-Eger gárdáját fo-
gadtuk a monori sportcsarnokban. Az első 
félidő a DVTK-Eger 3 gólos vezetésével zá-
rult (14-17). A második félidőben „rákapcsolt” 
az ellenfél, 15 perc játék után már 6 gól volt 
a különbség a két csapat között. Az 56. perc-
ben már 11 góllal vezetett a DVTK-Eger. A 
mérkőzés végeredményét a 60. percben ál-
lította be Takó Dániel: Vecsési SE–DVTK-
Eger 26-35. 
 A Ferencváros volt a Vecsés SE ellenfe-
le a 20. fordulóban. A budapesti Elek Gyula 
Arénában a 10. percig tudtuk tartani a lépést, 
aztán belelendült a Fradi, a félidő végén már 
24-9-re vezettek. A második félidőben hiá-
ba szerzett 22 gólt csapatunk, a zöld-fehé-
reket nem tudtuk megszorongatni. Végered-
mény: Ferencvárosi TC–Vecsési SE 41-31. 
 Lapzártánk után, április 2-án a pontvadá-
szat második helyezettje, a Telekom Vesz-
prém látogat a monori arénába, április 7-én 
pedig a Grundfos Tatabánya KC csapatát fo-
gadja a Vecsés SE. Április 20-án a bajnok-
ság éllovasa, a Mol-Pick Szeged ellen lép-
nek pályára kézilabdázóink.  VN

ra sokáig emlékezetes maradhat a jubile-
um: a döntőben ukrán ellenfelét egyhangú 
pontozással verte, ezzel pedig elhódította 
az aranyérmet. Szabina tornagyőzelem-
mel lépett a „századosok” közé. 
 Tarnóczy Tamara is a döntőig mene-
telt, az aranyéremért észt ellenféllel kel-
lett megküzdenie. Tamara magabiztos 
sikert aratott, döntő fölénnyel verte el-
lenfelét. 
 Kiss Bettinának sajnos, most nem jött 
össze, első mérkőzésén kikapott ír ellen-
felétől, így a torna hátralevő napjain fel-
nőtt ökölvívókkal edzett. 
 Jól szerepeltek a vecsési ökölvívók a 
március 8-9. között megrendezett Tóth 
Ákos Nemzetközi Emlékversenyen. Lőczi 
Roland aranyérmet nyert az ifjúsági kor-
osztályban, a serdülők között pedig Né-
met Gábor szerzett bronzérmet.  V. 

Rendhagyó ökölvívótornát rendeztek a 
vecsési Grassalkovich Antal általános is-
kola tornatermében. A kilátogatók a 
vecsési ökölvívók, valamint a magyar 
amatőr válogatott és Szerbia legjobbja-
inak mérkőzései mellett tíz profi mérkő-
zést is megtekinthettek, amire korábban 
még nem volt példa Vecsésen. A torna 
egy sorozat részeként a Feja Boksz és a 
Vecsési SE ökölvívó-szakosztályának kö-
zös szervezésében zajlott. A rendezvény-
sorozatot Erdei Zsolt is támogatja. 

Profi és amatőr  
ökölvívók tornája

Két vecsési aranyérem született Rigában 
Fo
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06-30/182-6434
jelentkezes@delego.hu

BÉREMELÉS!

KELET PEST MEGYE
LEGMAGASABB 

FIZETÉSÉVEL 
VÁRUNK!

Betanított munkatárs
Átlagosan elérhető  

juttatási csomag 
MOSTANTÓL:

Könnyen  
megtanulható  

feladatok

Munkavállaló-barát 
vezetőség

8 általános iskolai 
végzettség elegendő

Tapasztalat NEM elvárás

Br. 285 000– 
385 000 Ft/hó

Részletek a személyes tájékoztatókon hallhatók!

MOST 
+ Br. 30 000 Ft
BELÉPÉSI BÓNUSZ

+
INGYENES CÉGES 

BUSZJÁRAT
+

AZONNALI 
KEZDÉS

+
HOSSZÚ TÁVÚ

MUNKA

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

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

Szobalányt kereSünk
Airport Hotel Budapest****, Liszt Ferenc Repülőtér  

közelében elhelyezkedő szálloda keres munkatársakat 
housekeeping részlegére takarítási feladatok  

elvégzésére, teljes 8 órás munkaidőben. 

Feladatok:
Szobák, és közös helyiségek takarítása  

a szálloda előírásai alapján.

Amit kínálunk:
•  Kulturált munkakörülmények, felelősségteljes munka, 

kiváló csapat, és hosszú távú munkalehetőség.
•  Személyzeti étkezés
•  Munkaruha

Fizetés: 170 000 Ft nettó + cafeteria

Munkavégzés helye:
2220 Vecsés, 
Lőrinci utca 130/A 
T.: 06-30-757-32-08
A jelentkezéseket önéletrajz elküldésével 
a következő e-mail címre várjuk: hk@airporthotel.hu

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

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.

TÁP-TAKARMÁNY BOLT
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 

Nyitva: H–P: 8–1830,  Szo: 8–1330ÜLLŐ, PESTI ÚT 206.

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

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

NAPOS CSIRKE, 
ELŐNEVELT CSIRKE, KACSA, LIBA, PULYKA

Több információ telefonon vagy 
Előjegyzés és előleg szükséges!

ÚJDONSÁG – GMO MENTES csirke táp!

KUTYA, MACSKA ELEDEL, 
VITAMINOK, TERMÉNYEK, 

KORPA, LÓABRAK

Folyamatos AKCIÓVAL várjuk vevőinket!
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS  ZÁRÁS  UTÁN!

BANKKÁRTYA 
elfogadó hely

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
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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

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – április 1-jével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  április 8-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – április 15-ével,  
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – április 22-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – április 29-ével kezdődő hé-
ten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika nyitva van. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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