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PROGRAMOK

Menczel Tamás 
államtitkár 

HÍREK

HELYI VÁLLALKOZÓK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK 
A KÁPOSZTAFESZTRE

Szeptember 21–22-én 19. alkalommal ren-
dezi meg Vecsés Város Önkormányzata és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat a város 
legnagyobb tömeget vonzó gasztronómiai, 
hagyományőrző rendezvényét, a Vecsési Ká-
posztafesztet. A korábbi évekhez hasonlóan 
most is az a szervezők célja, hogy a fesztivá-
lon az ország legkiválóbb kézműves meste-
reit vonultassák fel. 
 A rendezvény előkészületei kora tavasz-
szal elkezdődtek, a vendéglátók és kézmű-
ves kiállítók jelentkezéseinek elbírálása je-
lenleg még folyamatban van. Első körben, 
június 7-ig elsősorban a vecsési székhellyel 
rendelkező vállalkozások jelentkezését vár-
ják gasztró és kézműves kiállítók témakör-
ben. A szervezők kézműves kereskedő szeg-
mensben 50 %, gasztronómiai területen 20 % 
kedvezményt biztosítanak a részvételi díjból 
a vecsési székhellyel rendelkező vállalkozá-
soknak. 
 Előnyt jelent az elbírálás során, ha helyi alap-
anyagokból, helyi termelők által előállított ter-
méket, szolgáltatást kínálnak; elárusítóhelyü-
ket egyedi, látványos módon díszítik, interaktív 
programokat szerveznek, termékeik népsze-
rűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstol-
tatást) biztosítanak, hungarikumokat, tradici-
onális magyar élelmiszert, italokat kínálnak, 
különleges egyedi termékeket forgalmaznak, 
káposztás ételeket forgalmaznak.
 Jelentkezni lehet a www.vecsesi kaposzta-
feszt.hu honlapról letöltött, vagy elektronikus 
levélben igényelt/elküldött „Részvételi adat-
lap” és kötelező mellékleteinek kitöltésével. 
A részvételi adatlapot és mellékleteit Gás-
pár Zoltánnak küldhetik a gaspar.zoltan@
festivalfsh.hu e-mail címre.
 A vásárral kapcsolatban további informáci-
ót olvashatnak a www.vecsesikaposztafeszt.
hu oldalon, vagy érdeklődhetnek Gáspár Zol-
tánnál a 06-70/313-9864 telefonszámon és a 
gaspar.zoltan@festivalfsh.hu e-mail címen.
  VT info
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Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel meghívja 
mindazon vecsési lakosokat, akiknek

 „fáj a trianoni békediktátum"
A megemlékezés 

2019. június 4-én 16 órai 
kezdettel a Megmaradás emlékműnél tartjuk.

PROGRAM
A megemlékezést v. Hompoth Zoltán 

az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitja meg
Himnuszok éneklése, Hadadi László a Párizsból hazatelepült 

oboaművész közreműködésével 
A megemlékezésen beszédet mond Szlahó Csaba Vecsés város polgármestere

Bálint Ágnes Óvoda Frakk csoportja előadása
Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar műsora

Czövek Olivér Református Óvoda nagycsoportjának műsora
Dr. Pintér Alexandra Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele című versét 

szavalja el
A Szózat eléneklése

A megemlékezés a koszorúzással zárul.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

  A Magyar Ízek Tavaszi Vásárát április 
7-én rendezték meg a Várkert Bazárban. A 
rendezvény kistermelőknek biztosít lehe-
tőséget arra, hogy szélesebb közönségnek 
is megmutathassák minőségi termékeiket.
 Idén a sültkolbászok álltak a középpont-
ban, amihez sokan a vásáron jelenlevő ve-
csési Sauer Bt. savanyúságait fogyasztották.

Szöveg és fotó: Polgár Zoltán

  A Bálint Ágnes Kulturális Központ ven-
dége volt május 15-én Menczer Tamás tá-
jékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtitkár. A lakos-
sági fórumon Menczer előadást tartott Eu-

  Jó hír a Mátyás utcai lakóknak, hogy má-
jus közepén befejeződtek az útépítési mun-
kálatok, az utca utolsó szakasza is aszfalt-
burkolatot kapott. 
 Két járdaszakasz felújítása is befejeződött 
ebben a hónapban: elkészült a Zrínyi utca 

Vecsési savanyúságok 
a Magyar Ízek Tavaszi Vásárán

ZAJLANAK 
az út- és járda-
felújítások 

Vecsés Város Önkormányzata  
ünnepséget rendez Vecsés újratelepí-
tésének 233. évfordulója alkalmából. 

Ünnepi beszédet mond  
Szlahó Csaba polgármester

:  
Labdarózsa Népdalkör,  

Rosmarein Tánccsoport, Vass Zsanett, 
Wetschescher Nachtigallen Kórus

JÖJJÖN EL ÖN IS, ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

VECSÉS 
VÁROSI 
ÜNNEP

JÚNIUS 14. 17 ÓRA

Szent István tér
rópa jövőjéről és az Európai Parlamenti vá-
lasztás fontosságáról illetve annak várható 
hatásairól. Az előadás után az államtitkár a 
résztvevők kérdéseire is válaszolt. 

Szöveg és kép: VN 

Lakossági fórum 
volt a BÁKK-ban

Toldy Ferenc és Arany János utca közötti 
szakasza, valamint a Dózsa György utca 

a Lévai és a Bessenyői utca kö-
zött. Az elhasználódott beton-
járdákat mindkét helyszínen el-
bontották, a helyükbe korszerű 
és esztétikus térkő burkolat ke-
rült. 
 Az út- és járdafelújítások az 
elkövetkező hónapokban to-
vább folytatódnak, egyebek kö-
zött sor kerül a Kinizsi utca és 
az Eötvös utca Piac tér és Te-
lepi út közötti szakasz átépíté-
sére is.  V.

Elkészült a térkő burkolat a Zrínyi utcában

Szilárd burkolatot 
kapott a Mátyás utca 

utolsó szakasza
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A legnagyobb utasforgalmú 100a szá-
mú vonal mentén fekvő települések 
kiszolgálásának javítása érdekében, 

a Budapes-Nyugati–Cegléd–Szolnok vi-
szonylatban módosítja a reggeli menetrendi 
struktúrát a MÁV – közölte a MÁV-START 
Zrt. A vállalat a változtatások bevezetésétől 
a vasút versenyképességének növekedését 
és az utasok kedvezőbb kiszolgálását várja.  
 A menetrend átalakításának része az elő-
városi struktúrába integrált távolsági vona-
tok megállási rendjének módosítása, amely-
nek köszönhetően várhatóan kevésbé zsúfolt 
vonatokon utazhatunk a reggeli órákban. 

Az utasok az utazási távolságuknak legin-
kább megfelelő vonatot vehetik igénybe, ami 
egyenletesebb utaselosztást és jobb utazási 
komfortérzést biztosít.

Új vonatok indulnak 
A Szolnok–Cegléd–Budapest-Nyugati között 
közlekedő zónázó vonatokhoz kapcsolódva 
a jelenlegi 20 perc helyett 30 percenként in-
dulnak leosztó személyvonatok Monor–Bu-
dapest–Nyugati között, minden állomáson 
és megállóhelyen megállva.
 Munkanapokon 5:41-től 7:11-ig 30 per-
cenként négy új vonat (korszerű FLIRT 
motorvonat) indul Üllőről, amelyek Üllő 
és Kőbánya-Kispest között csak Vecsésen 
állnak meg. Ezek a vonatok Kápolnásnyék, 
illetve Székesfehérvár állomásra közleked-
nek, a fő utazási irány – Kőbánya-Kispest – 
mellett közvetlen kapcsolatot biztosítanak 
Budapest-Kelenföldre, illetve átszállási le-
hetőséget a dunántúli célállomásokra. 
 A vonali struktúra módosításának ered-
ményeként a vonatok zsúfoltságának jelen-
tős csökkenését várja a társaság. A válto-
zások május 27-től lépnek életbe, a reggeli 
időszakon túl a vonatok menetrendje vál-
tozatlan marad. A részletes menetrendet el-
olvashatja a Vecsési Tájékoztató honlapján 
(www.vecsesitajekoztato.hu).   VT info

ÖNKORMÁNYZAT

Ö t évvel ezelőtt, 2014 februárjában 
adták át a vecsési kormányablakot. 
Nem szokványos helyen, hanem egy 

bevásárlóközpontban nyitotta meg kapuit 

az új ügyfélközpont, amely az elmúlt évek 
alatt az egyik legnagyobb forgalmat bonyo-
lító kormányablakká vált Pest megyében. A 
Market Centralon lévő kormányablak nem 
csak a Vecsési Járás településeinek lakossá-
gát szolgálja ki, sok átutazó és a fővárosból 
érkező polgár is itt intézi az ügyeit. A kor-
mányablakban nyolc munkaállomás várta 
az ügyfeleket, a megnövekedett ügyfélfor-
galom miatt azonban egyre nagyobb igény 
jelentkezett a helyiség bővítésére, megújítá-
sára, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal az 
ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében új he-
lyiségbe költöztette az ügyfélközpontot – a 
megújult kormányablak a korábbi helyszíntől 
mindössze pár lépésre, a BioHair és a Norbi 
Update üzletek között várja az ügyfeleket. 
 A kormányablak április 29-i átadóünnep-
ségén Szlahó Csaba polgármester is részt 
vett, továbbá jelen volt Tuzson Bence köz-
szolgálatért felelős államtitkár, Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő és Tarnai Richárd 
Pest megye kormánymegbízottja.   

 Szlahó Csaba ünnepi köszöntőjében ki-
emelte, óriási forgalmat bonyolít a kormány-
ablak, nagyon sokan intézik Vecsésen az 
ügyeiket. Hangsúlyozta, hogy a polgármes-
teri hivatalban működő okmányirodára to-
vábbra is nagy szükség van, hiszen a vecsési 
lakosság jelentős része – kiemelten az idő-
sebb korosztály, akiknek nehezebb eljutni 
a Market Centralra – ott intézi az ügyeit. 
 Szűcs Lajos elmondta, a kormány célja 
az volt, hogy olyan helyen tegye elérhe-
tővé a közszolgáltatásokat, ahol az embe-
rek a legkönnyebben tudják igénybe ven-
ni, így kerülhetett annakidején Vecsésen 
egy bevásárlóközpont helyiségébe a kor-
mányablak. Az országgyűlési képviselő 
arra kérte a megjelent államtitkárt és kor-
mánymegbízottat, tegyenek meg mindent 
annak érdekében, hogy közszolgáltatáso-
kat minél magasabb színvonalon nyújtsák 
az itt élő embereknek. 
 A megújult vecsési kormányablak hét-
főnként 7 órától 17 óráig, keddenként 8 órá-

tól 18 óráig, szerdánként 8 órá-
tól 20 óráig, csütörtökönként 8 
órától 18 óráig, péntekenként 8 
órától 16 óráig várja ügyfeleit a 
Market Centralon. 
 Kép és szöveg: VN

A vasúti tömegközlekedés 
minőségének javítása ér-
dekében változtat a MÁV 
a reggeli menetrenden.  

Új helyiségben, de továbbra 
is a Market Central terü-
letén várja ügyfeleit a 
Vecsési Kormányablak. 

VÁLTOZIK 
a vasúti 
menetrend

MEGÚJULT a kormányablak

Várhatóan 2020 első negyedévétől áll-
nak forgalomba a Budapest–Ceg-
léd–Szolnok és a Budapest–Vác–Szob 
vasútvonalakon az emeletes KISS 
(Komfortabler Innovativer Spurtstarker 
S-Bahn-Zug) vonatok. A kétszintes mo-
torvonatok korszerű utastájékoztató 
rendszerrel, tágas, légkondicionált 
utastérrel, WIFI-vel, mobiltelefonok és 
laptopok töltésére alkalmas hálózati 
csatlakozókkal, valamint korszerű ka-
merarendszerrel felszereltek. Az új sze-
relvényeken hagyományos és mozgás-
sérülteknek kialakított speciális WC is 
lesz, a multifunkciós terek pedig négy 
kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 
babakocsi szállítására alkalmasak (a 
kerékpárhelyek száma 24 darabig bő-
víthető).
 A korszerű vonatok forgalomba állítá-
sával a szolgáltatási színvonal emelke-
dése mellett a menetrendszerűség javu-
lása is várható.

2020-ban jön a KISS

Tarnai Richárd, Szlahó Csaba, Szűcs La-
jos, Tuzson Bence és Vecsési Járás pol-
gármesterei: Kissné Szabó Katalin (Üllő), 
Tabányi Pál (Maglód) és Gál Zsolt (Ecser) 
a kormányablak ünnepélyes átadásán

Egy hónapon belül kétszer is tárgyalóasztalhoz ültek a 
képviselők: április 30-án délután a soron következő rendes 
ülésen vettek részt a városvezetők, két héttel később, május 
15-én pedig rendkívüli ülésen tárgyalták – többek között – az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadását.    

ELKÉSZÜLT A ZÁRSZÁMADÁS
 – pozitív a tavalyi mérlegTestületi ülésről 

jelentjük

A z áprilisi testületi ülés a megszokott 
rend szerint zajlott, először Szlahó 
Csaba polgármester számolt be a 

két ülés között történt fontosabb események-
ről, majd a 14 pontból álló napirend tárgya-
lása következett. 
 Hamarosan lezárulhat a bölcsőde be ru-
házás: a Damjanich utcai új tagintézményre 
április 15-én kiadták a használatbavételi en-
gedélyt, a működési engedélyezés folyamata 
a jogerőre emelkedés után elindult. A Men-
tőállomás és Alapellátási Központ építése a 
tervek szerint halad – tudtuk meg –, az új in-
tézmény várhatóan nyár elejére elkészül. A 
napokban megtörtén az első ütem műszaki 
átadás-átvétele, de az ELMŰ által elvégzen-
dő feladatok továbbra is lassan haladnak. Az 
ivóvíz bekötése folyamatban van. A Görög-
tanya birtokbavétele megtörtént, jelenleg a 
földhivatali tulajdoni rendezés és a közmű-
szolgáltatói szerződések átírása zajlik. Elké-
szült a Grassalkovich iskola tetőszerkezeté-
nek javítására vonatkozó szakértői vélemény 
– tájékoztatott Szlahó Csaba –, a vélemény-
ben leírtak szerint csak a tető megbontása 
után dönthető el, hogy szükség van-e a tető-
szerkezet megerősítésére?
 Szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzést 
tartotta SULPíTER program kapcsán a Szé-
chenyi Programiroda Kft. Központi Ellenőr-
zési Osztálya. A ellenőrzés kimutatta, hogy 
a támogatás felhasználása és az elszámolás 
is szabályszerű volt. A program május vé-
gén ér véget, a zárókonferenciát Bologná-
ban rendezik. 
 Két defi brillátor beszerzésére adott be pá-
lyázatot az önkormányzat a Magyar Labda-
rúgó Szövetséghez. Az újraélesztő készülé-
kek elsősorban a sportesemények biztonságát 
szolgálhatják. Nyertes pályázat esetén a ké-

szülékek használatát szakemberek tanítják 
meg a defi brillátorok kezelésére kijelölt sze-
mélyeknek.
 
Zajlik a 0202-es út 
építésének előkészítése
Az önkormányzat a város belterületén át-
haladó tehergépjármű-forgalom csökkenté-
se érdekében tűzte ki célul a 0202 helyrajzi 
számú út megépítését. A Vecsés–Gyál kö-
zötti összekötő út és a párhuzamosan futó 
Almáskert út összekötésével megszűnhet-
ne a Széchenyi út lakott területén áthaladó 
tehergépjármű-forgalom és a személygép-
kocsi-forgalom is mérséklődne. A megfele-
lő szélességű kiépítés miatt a jelenlegi föld-
utat a szabályozási vonalnak megfelelően ki 
kell szélesíteni, amihez a szomszédos ingat-
lanokból ingatlanrészeket kell megszerez-
nie az önkormányzatnak. Az útszélesítés 
összesen 69 ingatlant érint, a tulajdonoso-
kat vételi szándékkal fogja megkeresni az 
önkormányzat. Az ingatlanrészek vételi 
árát az önkormányzat saját költségvetésé-
ből biztosítja.  

Beszámolt tevékenységéről 
a városi könyvtár
A képviselő-testület elfogadta a Róder Imre 
Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszá-
molóját. A Vadászi Mária igazgatónő alá-
írásával jegyzett dokumentumból többek 
között az is kiderült, hogy az elmúlt évben 
összesen 2197 dokumentummal gyarapo-
dott a könyvtár állománya, ebből 1502 dara-
bot fenntartói támogatásból vásároltak, 695 
darabot pedig ajándékba kapott az intéz-
mény kiadóktól, szerzőktől, magánszemé-
lyektől és olvasóktól. A városi könyvtár kö-
telező feladatai közé tartozik a helyismereti 
dokumentumok kezelése, rendszerezése is.
 

Elfogadták a bizottságok 
beszámolóit
Az áprilisi ülésen a környezetvédelmi bi-
zottság, az oktatási bizottság, a pénzügyi 

bizottság és a sportbizottság elmúlt évi be-
számolóit is megtárgyalta és elfogadta a 
képviselő-testület. 

Több mint 1,6 milliárd forint 
maradt a tavalyi költségvetésben
A május 15-ei rendkívüli testületi ülés 
legfontosabb napirendi pontja az önkor-
mányzat tavalyi évi költségvetésének zár-
számadásáról szóló rendelet megalkotása 
volt. A zárszámadás a 2018. évi gazdál-
kodásról ad pontos képet. Az elmúlt év-
ben jelentős beruházásokat tudott vég-
rehajtani az önkormányzat, ugyanakkor 
az intézmények zavartalan működése is 
biztosított volt. Az elmúlt évi bevételek 
főösszege 8  821  569  766 Ft, a kiadások 
főösszege pedig 7  207  116  374 Ft. A két 
oldal különbsége – mintegy 1,66 milli-
árd Ft – pozitív irányba billenti a mérleg 
nyelvét. Ebből az összegből felhalmozási 
maradvány 896 millió Ft, feladattal ter-
helt működési maradvány 204 millió Ft, 
a fennmaradó 513 millió Ft pedig szabad 
pénzmaradványként jött át az elmúlt évről. 
 Az utóbbi összeget osztotta fel újra a 
képviselő-testület. Általános céltartalékra 
15 millió Ft-ot töltöttek vissza, a vis maior 
keretet 20 millió Ft-tal állították be.  Park-
gondozásra, közterületek rendezésére, kö-
zel 30 millió Ft-ot, a civilszervezetek támo-
gatására összesen 16 millió Ft-ot terveztek. 
A Vecsés SE-t további 11,5 millió Ft-tal, a 
kézilabda-szakosztályt 20 millió Ft-tal, a 
Vecsés FC-t pedig 15,1 millió Ft-tal támo-
gatja a városvezetés, a polgárőrség pedig 
további 4 millió forint támogatásban ré-
szesül. 
 A feladattal nem terhelt felhalmozási 
maradványból az egyéb beruházási költ-
ségek fedezetét biztosítja az önkormány-
zat. Az Eötvös utca felújítására 60 millió 
Ft-ot, a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
színházterem padlózatának felújítására 5 
millió Ft-ot, a 0202-es út építésének elő-
készületeire 10 millió Ft-ot különített el a 
képviselő-testület. Az Epresben lévő ját-
szótér felújítását 28 millió Ft költséggel ál-
lították be, az Erzsébet téri templom lép-
csőjének felújításához 10 millió Ft-tal, a 
Grassalkovich iskola étkezőjének felújítá-
sához 10 millió Ft-tal, az útépítésekhez pe-
dig a költségvetésben meghatározott ösz-
szegen felül további 100 millió Ft-tal járul 
hozzá az önkormányzat. 

Szöveg és kép: Varga Norbert
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A JÖVŐNEK 
ÉPÍTJÜK 

VECSÉST

Sikeres húsz év 
VAN MÖGÖTTÜNK
Több mint két évtizede tagja a képviselő-testületnek. A 8. számú egyéni 

választókörzet képviselői teendői mellett a város gazdasági bizottságát is 
vezeti. Alattyányi Istvánnal az elmúlt évek eredményeiről beszélgettünk.  

Harmadik ciklusát tölti a város élén Szlahó Csaba, aki polgár-
mesteri teendői mellett a 2. számú választókörzet képviseletét 
is ellátja. Interjúnkban számba vettük az elmúlt évek fejlődését, 
beszélgettünk a várost érintő problémákról és egy pár gondolat 

erejéig a jövőbe is kitekintettünk a város első emberével. 
N em ön a legidősebb 

a képviselők között, 
mégis immár több mint 

20 éve tagja a városvezetésnek. 
 – 1994-ben 20 évesen indul-
tam először az önkormányzati 
választáson, de az első mandá-
tumomat csak négy évvel később, 
’98-ban szereztem kompenzáci-
ós listáról. Hasonlóképpen tör-
tént 2002-ben is, majd 2006-ban 
nyertem meg először a válasz-
tást a 8. számú egyéni választó-
körzetben, amelynek azóta folya-
matosan a képviselője vagyok.  

– A legtöbben általában azért 
lépnek erre az útra, mert vala-
mivel elégedetlenek a környe-
zetükben és változtatni szeret-
nének rajta. Ön miért szeretett 
volna már egészen fi atalon a vá-
rosvezetés tagja lenni?  
 – Már 16 évesen érdeklőd-
tem a város ügyei iránt. Ak-
koriban volt a rendszerváltás, 
nagyon tetszett a Fidesz fi ata-
los lendülete, ezért úgy dön-
töttem, csatlakozom a párthoz. 
Nagyon jó közösség alakult Ve-
csésen, sok programot szervez-
tünk, közben pedig barátok-
ká váltunk. Újra elindítottuk a 
VIN-t, a Vecsési Ifjúsági Na-
pokat koncertekkel és külön-
böző előadásokkal. Felújítottuk 
a szabadtéri színpad nézőterét, 
ott tartottuk a rendezvényeinket. 
Saját újságot is indítottunk Egy 
s más címmel, az akkori önkor-
mányzati kiadvány ellenpontja-
ként. Kritikus hangvételű lap 
volt, amiben rávilágítottunk a 
város hiányosságaira. Akkor 
szűntettük meg, amikor be-
jutottunk a testületbe és re-
habilitáltuk az önkormány-
zati lapot. Más elképzelések 
mentén szerettük volna ve-

zetni a várost, mint az akko-
ri vezetés, ezért indultunk el a 
választáson.

– Mit ért más elképzelések 
alatt? 
 – Főleg az infrastrukturális 
fejlesztésekre és a cégek bevon-
zására gondolok. Alapvetően azt 
szerettük volna elérni, hogy mi-
nél több vállalkozásnak biztosít-
sunk helyet a városban, hiszen 
a települések bevétele a befi ze-
tett adókból áll össze. Mindezt 
úgy szerettük volna elérni, hogy 
közben élhető település marad-
jon Vecsés. Olyan szabályozási 
tervet kellett készíteni, amely se-
gítette a céljaink elérését, ugyan-
akkor a lakosság igényeit is ki-
szolgálta. Vállalkozásfejlesztési 
zónákat alakítottunk ki a külte-
rületeken, hogy azok ne terheljék 
a várost. Akkoriban még nem le-
hetett látni, hogy ilyen ütemben 
fejlődik majd a motorizá-
ció és ekkora mérték-
ben megnövekszik 
a forgalom. 

–  G a z d a s á g i 
szempontok mi-
att fontos, hogy 
minél több cég te-
lepüljön a városba, 
ugyanakkor prob-
lémát is je-
lente-

nek, hiszen részben miattuk 
növekedett meg a forgalom a 
vecsési utakon. 
 – Ez így van, de azt is látni 
kell, hogy nélkülük nem tudna 
ilyen ütemben fejlődni Vecsés. 
Alkalmazkodnunk kell a kiala-
kult helyzethez, ezért át kell ala-
kítanunk a város belső forga-
lomtechnikáját. Nagy szüksége 
van Vecsésnek a vasúti aluljáróra, 
gőzerővel dolgozunk a kialakítá-
sán, de állami támogatás nélkül 
nem tudjuk megépíteni, hiszen 
egy többmilliárdos beruházásról 
beszélünk. Emellett a 0202-es út 
megépítésének előkészületei is 
folynak, hogy tehermentesítsük 
a Széchenyi utat, illetve a vállal-
kozási zónák alól elvigyük a for-
galmat a város mögé, és a gépjár-
művek egyből megközelíthessék 
az M0-ás autópályát. Bízom ben-
ne, hogy az új út 2021-re elkészül 
és az ottani lakók sokkal csende-

sebb és nyugodtabb környe-
zetben élhetnek majd. 

– Az elmúlt évek 
alatt a legtöbb terü-
leten látványos fejlő-
désen ment keresz-
tül a város. Látszik, 
hogy a beruházások 

tudatosan kialakított 
koncepció men-

tén zajla-
nak. 

 – Arra mindig figyeltünk,  
hogy tudatosan építkezzünk. Ta-
karékosan gazdálkodtunk, de a 
fontos dolgokra mindig áldoz-
tunk. Az úthálózat fejlesztésé-
vel kezdtük a munkánkat, hi-
szen alapvető lakossági igény, 
hogy ne sárban és porban kell-
jen közlekedni. Az elmúlt 20 év 
alatt a város belterületi útját le-
aszfaltoztuk. Az intézményeink 
sem voltak túl jó állapotban, a 
Halmi téri és az Andrássy is-
kolában volt a legnagyobb le-
maradás. Az elmúlt években 
ezeket a problémákat is tudtuk 
orvosolni, hiszen elkészíttet-
tük a szükséges bővítéseket és 
az energetikai korszerűsítése-
ket. Az egészségügyi fejleszté-
sekre is nagy szükség volt, az új 
alapellátási központ megépíté-
sével nem csak az orvosi rende-
lők lesznek korszerűbbek, itt ala-
kítjuk ki a mentőállomást és a 
24 órás orvosi ügyeletet is. Ál-
doztunk a köztereinkre, új ját-
szótereket és sportparkokat épí-
tettünk. Hozzá kell tenni, hogy 
a polgármesteri hivatal munka-
társainak és a lakosság támoga-
tásának is nagy szerepe volt ab-
ban, hogy idáig jutottunk. Ezek 
nélkül most nem mondhatnánk 
el, hogy összességében sikeres 
20 év van mögöttünk.  

– A 8. választókörzet is sokat 
fejlődött az évek alatt. Mit emel-
ne ki ezek közül? 
 – Az egyik legfontosabb, 
hogy miden utca szilárd burko-
latot kapott. Ez nagy szó, hiszen 
emlékeim szerint ebben a körzet-
ben csak két aszfaltozott utca volt. 
A Városgondnok Kft. telephelye 
sok lakót zavart, ezért a céget 
elköltöztettük, a helyére pedig 
egy szép új bölcsődét építettünk. 
Megújult a Halmi téri általános 
iskola, illetve itt épülhet fel a ké-
zilabda-munkacsarnok, ami az 
iskola számára is fontos, mert a 
tornatermüket kinőtték. Az épít-
kezés miatt megváltozik a tér el-
rendezése, ezért a régi játszóteret 
lebontjuk, de természetesen épí-
tünk helyette egy korszerű újat.  

– A jövőt illetően mit gondol, 
milyen irányba tart a város? 
 – Vannak terveink, de a leg-
fontosabb, hogy Vecsés halad-
jon tovább a fejlődés útján. 

Szöveg és kép: VN 
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L átványos fejlődésen ment keresz-
tül Vecsés, mióta ön a polgármester. 
Annyi minden történt, hogy érdemes 

röviden összefoglalni az elmúlt ciklusok 
fontosabb pillanatait. 
 – Valóban sok minden van mögöttünk, de 
azért azt hozzá kell tenni, hogy az elődeink 
is sokat tettek a város fejlődéséért. Minden 
kornak megvannak a saját nehézségei, a ko-
rábbi testületeknek egészen más feladatokat 
kellett megoldaniuk, mint nekünk napjaink-
ban. 1998-ban készítettünk egy programot, 
amiben leírtuk, hogy mit szeretnénk meg-
valósítani a településen, és ennek megfelelő-
en kezdtük el a munkát. Először be kellett fe-
jeznünk a csatornahálózat kiépítését, majd az 
útépítésekre helyeztük a hangsúlyt. 20 évvel 
ezelőtt az úthálózat 30 százaléka volt leaszfal-
tozva, ezzel szemben napjainkban közel 100 
százalékát fedi szilárd burkolat. Az útfelújítá-
sokkal párhuzamosan az intézményeink fej-
lesztésére is összpontosítottunk, korszerűsí-
teni kellett az iskolákat és az óvodákat, a sok 
kisgyermek miatt pedig bölcsődét kellett épí-
tenünk. Ezen a téren két új intézménnyel is 
gazdagodott a város: a Semmelweis Bölcsőde 
megépítése után hamarosan a Tipegők Böl-
csődét is átadhatjuk. A városközpont-rehabi-
litáció első lépéseként megújítottuk a Szent 
István teret, 2013-ban átépítettük a Piac teret 
és átadtuk a Bálint Ágnes Kulturális Közpon-
tot. Az egészséges és sportos város program 
keretében felújítottuk a szakorvosi rendelő-
intézetet és rövidesen átadjuk az új mentőál-
lomást és alapellátási központot. Szabadtéri 
sportparkokat építettünk, elkészült a futópá-
lya és két tanösvényt is kialakítottunk a pa-
tak mentén. 20 évvel ezelőtt alig voltak köz-
téri szobrok Vecsésen, ezért erre is áldoznunk 
kellett, hiszen ezek emlékeztetnek bennünket 
nemzetünk múltjára. Mindezek mellett fon-
tos kiemelni, hogy most nem tartanánk itt, ha 
nem állna szilárd gazdasági alapokon a város. 

A kétezres évek elején azért alakítottunk ki 
gazdasági területeket a város peremén, mert 
tudtuk, hogy az ott megtelepedő cégek által 
befi zetett iparűzési adó később sokat lendít-
het a költségvetésünkön. Többek között en-
nek a döntésnek és a takarékos gazdálkodás-
nak köszönhetően tudunk most építkezni. A 
beruházásainknál pedig mindig azt tartottuk 
szem előtt, hogy a lehető legjobb minőség-
ben készüljenek el, hiszen nekünk nem sza-
bad csak a jelenben gondolkodnunk, Vecsést 
a jövőnek, az utódainknak építjük.   

– Jelentős forrásokat áldozott az önkor-
mányzat ingatlanvásárlásra. Miért volt erre 
szükség? 
 – Másképpen nem tudtuk volna megva-
lósítani a fejlesztéseink jelentős részét. El-
sősorban a városi intézményrendszer bőví-
tése miatt fontos, hogy legyenek beépíthető 
területeink. Ennek érdekében az utóbbi 10 
évben közel egymilliárd forintot költöttünk 
ingatlanvásárlásra. 

– Vecsés iparűzési adóból származó bevéte-
le a környező települések között is kiemelke-
dő. A pénz azonban nem minden, a rendelke-
zésre álló anyagi javakkal jól kell sáfárkodni, 
hogy évről évre előrébb jusson a település. 
 – Azt szokták mondani, hogy a fejlődés 
akkor jó, ha eltalálja a közízlést. A város ér-
dekében jól kell gazdálkodnunk és a rendel-
kezésekre álló forrásokat a lehető leghatéko-
nyabban kell felhasználnunk. Örömteli, hogy 
magasak az adóbevételeink, de ez önmagá-
ban még nem fedezné a beruházásainkat. A 
fejlesztésekre a saját költségvetésünkön kívül 
állami és európai uniós támogatásból, illet-
ve vállalkozókkal kötött településrendezési 
szerződések útján tudunk további forráso-
kat bevonni. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
pályázatokra mindig tudatosan készültünk, a 
terveinket előre elkészíttettük, hogy a megfe-

lelő pillanatban a rendelkezésünkre álljanak. 
Jó csapat áll a hátunk mögött, gondolok itt a 
város jegyzőjére, a polgármesteri hivatalra, a 
pályázatíróinkra és a Vecsés Városközpont-
fejlesztő Projekt Nonprofi t Kft.-re. Eredmé-
nyeinket csak közös, sokszor megfeszített 
munkával tudjuk elérni.  

– Minden településen előfordulnak problé-
mák, amiket nem szabad a szőnyeg alá sö-
pörni. Vecsésen mi okozza a legtöbb fejtö-
rést a képviselő-testületnek? 
 – A gépjárművek eluralták a várost, az eb-
ből eredő problémákat pedig olyan beruházá-
sokkal tudnánk orvosolni, amelyek egyelő-
re túlmutatnak a lehetőségeinken. Szükség 
van a vasúti átjárónál az aluljáróra, több ke-
reszteződésben pedig körforgalmat kell ki-
alakítani a forgalom gyorsítása miatt. A te-
herforgalmat szeretnénk kivezetni a város 
úthálózatáról, ezért építjük meg a 0202-es 
utat. A település másik problémája az ivó-
vízhálózat elavultságából adódik. Vecsés az 
elsők között építette ki a vezetékes vízrend-
szert, de azóta eltelt hatvan év, a hálózat en-
nek megfelelő állapotban van. Megbíztuk a 
szolgáltatót, hogy dolgozzon ki egy tervet a 
felújításra, emellett pedig keressük a pályá-
zati lehetőséget egy vas- és mangántalanító 
berendezés megépítésére. Problémát jelente-
nek az illegális hulladékkal szennyezett te-
rületek is, amelyek felszámolására még na-
gyobb hangsúlyt helyezünk a jövőben. 

– Ön a 2. számú választókörzet képviselője 
is. A körzetében is számos beruházás történt, 
mindközül a legjelentősebb a városközpont 
rehabilitációja. Milyen fejlesztésekre számít-
hatnak ezután a körzet lakói? 
 – Hamarosan befejezzük Eötvös utca át-
építését, és szeretnénk tovább folytatni a vá-
rosközpont fejlesztését, ezért a környező utcák 
teljes felújítását tervezzük az út- és járdabur-
kolatok cseréjével. Befejezzük a Petőfi  iskola 
tető- és homlokzati szigetelését és felújítjuk 
a Kölcsey utca egy részét. A fejlesztéseken 
túl az is fontos, hogy ápoljuk, rendben tart-
suk a közterületeinket, hogy minél szebb és 
rendezettebb környezetben élhessünk.  

Kép és szöveg: VN
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A z év talán legszebb időszaka – a 
nagyhét – zárult le húsvétvasár-
nappal.  Akkor a lelkünkkel fog-

lalkoztunk; húsvéthétfőn már a vidámság, 
a jókedv, az életöröm dominált. A népi játé-
kok, mondókák vették át a szerepet. A leg-
nagyobb hangsúlyt a víz és a tojás kapta. 
A Kárpát-medencében az ünnep elnevezé-
se is olyan színes, mint amilyen tarka a rét 
a kora tavaszi virágoktól. Nevezték vízbe-
vető hétfőnek, vízhányó hétfőnek, ugyanis 
a fi atal lányok ünneplőbe öltöznek és vár-
ják a csoportosan érkező fi úkat, akik meg-
locsolják őket, egy-egy locsolóvers elmon-
dása közepette.  

 Régebben, megvolt az „áthagyományo-
zott” szertartása ennek a locsolásnak. A lá-
nyok ugyan elbújtak, de alig várták, hogy 
rájuk találjanak a fi úk, és kivonszolva az ud-
varra, ott több vödörnyi friss vízzel meglo-
csolják őket, hogy el ne hervadjanak.  Ve-
csésen is ezzel kezdődött az idei Tojásfutás.  
 A fi úk feldíszített szekéren érkeztek a Ve-
csési Tájházhoz, ahova már magukkal hoz-
ták a vízzel telt edényeket. Itt három-négy 
fi atal lány „vállalta”, hogy a fi úk meglocsol-
ják őket, alaposan, friss, többszáz liternyi 
vízzel. A verset még locsolás előtt mondta 
el az egyik fi ú, mert locsolás közben a sikol-
tozástól semmit nem lehetett volna hallani.  
Félő volt, hogy a „vödrös locsolás” már-már 
elfelejtődik.  Hollókőn és a skanzenekben 
turisztikai szempontok miatt nem hagyták 
el a „vödrös locsolást”, de a kevés hazai 
helyszín mellett Erdélyben és a Felvidéken 
ragaszkodnak e páratlan, hangulatos nép-
szokáshoz. Hála az égnek és a lelkes szerve-

HÍREK

a  2019-évi  tojásfutásról
Gondolatok…

Lótott-futott Vecsés 
apraja és nagyja

A Vecsési Tájház udvarán 
a tojásfutás mellett a régi 
locsolkodás hagyományát is 
felelevenítették a szervezők. 

Szikrázó napsütés és már-már nyárias meleg fogadta a futókat május 
11-én a vecsési sportpályán. Ezen a napon rendezték meg a Lóti-Futi 
nyílt utcai futóversenyt, melyen idén is több százan vettek részt.  

zőknek, nem fog elfelejtődni ez a vígságos 
hagyomány, mert nagy sikere volt most is. 
Valóságos vízfüggöny érte a lányokat elöl-
ről is, hátulról is, jobbról és balról is. Leve-
gőt alig, de vizet annál többet kaptak. Ezt 
látni kell, jelen kell lenni! A locsolásért a fi -
úkat festett tojással és süteménnyel kínálták 
a lányok, mármint azok, akik nem siettek 
azonnal átöltözni. A nagyszámú nézősereg-
nek is jutott a fi nom süteményből. 
 Kezdődött a Tojásfutás. A tájház udvarán 
kis homokhalmokra tettek egy-egy nyers to-
jást. A sor közepén egy vödörben víz volt, és 
oda kellett beledobni a kétoldalról egyenként 
begyűjtött tojásokat. Legmesszebb a piros tojá-
sok voltak.  Páronként lehetett nevezni, nagy-
jából azonos korú gyerekeknek, fi ataloknak.  
 Mindegyik párban az győzött, aki a pi-
ros tojást előbb dobta a vizesvödörbe, mint 
a párja. Általában 10-12 pár után kis szü-
netet tartottak, és közben a Brunner Zene-
kar „fújta” a talpalávalót a táncolni vágyók-
nak. Aztán újból lehetett szurkolni, biztatni 
a versenyzőket. A nagyobb fi úkat egy-egy 
kis pohár konyak is várta a piros tojás mel-
lett, melyet nem a vizesvödörbe kellett ön-
teni, hanem a „gallérjuk mögé”.  Remek volt 
a hangulat! Köszönet a szervezőknek, ren-
dezőknek és a résztvevőknek is. Jövőre jöj-
jünk el többen, nagyon megéri!

Nagy István Elek 

N éhány nappal a 27. 
Lóti-Futi előtt bizo-
nyára sűrűn böngész-

ték az időjárás-előrejelző inter-
netes oldalakat a szervezők. A 
jóslatok szerint nem számíthat-
tak túl sok jóra, inkább állt esőre 
az idő, mint zavartalan napsütés-
re. A verseny napján végül még-
is az utóbbinak örülhettünk, így 
minden adott volt egy tökéletes 
családi sportnap lebonyolítására 
május 11-én. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is szép számmal 
képviseltette magát a versenyen 
a gyermek és a felnőtt korosztály 
szinte valamennyi korcsoportja. 
 A délutánt Szlahó Csaba pol-
gármester rövid köszöntővel nyi-
totta meg, majd egyből elrajtoltak 
a legifjabbak. Többen is szülői se-
gítséggel teljesítették a 200 mé-
teres távot, köztük a legfi atalabb 
Szurmák Milán is, aki a verseny 
utáni napokban ünnepelte első 

születésnapját. S ha már a leg-
ifjabbról szót ejtettünk, itt emlí-
tenénk meg a legidősebbeket is: 
férfi ak között a 77. évében járó 
Papp Miklós, a hölgyek között 
pedig az 1966-os születésű Ruff 
Ildikó érdemelte ki a legidősebb 
versenyző „címet”. 
 Nem maradt el az iskolák kö-
zötti részvételiarány-ver seny, 
melyet idén is a Halmi Tele-
pi Általános Iskola nyert 32,72 
százalékkal, a második helyet a 
Andrássy Gyula Általános Iskola 
szerezte meg 21,42 százalékkal, 
harmadik lett a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Két-
nyelvű Általános Iskola 19,36 
százalékkal, a negyedik helyen 
pedig a Petőfi  Sándor Római Ka-
tolikus Általános Iskola és Gim-
názium végzett 12,32 százalékos 
részvételi aránnyal. 
 Az idei Lóti-Futi sem kizárólag 
a futásról szólt, igaz, a sokak által 
várt helikopteres repülés elmaradt, 
így is maradt bőven egyéb érde-
kesség a sportpályára kilátoga-
tó érdeklődők számára. A legki-
sebbeket ugrálóvár és kisvasút, a 
nagyobbakat motoros fánk várta. 
A kerékpározás iránt érdeklődők 
a Team SunVelo standján felállí-

tott szimulátoron tapasztalhatták 
meg az országúti kerékpározás 
kihívásait, a terepkerékpározást 
népszerűsítő Úttárs MTB Team 
pedig egy kamionnal érkezett 
a rendezvényre.  Palacsintasütő 
versenyt is rendeztek ezen a na-
pon, a Gól büfé és Palotai Pál ál-
tal szervezett verseny „királynője” 
Siklósi Alexandra lett. (Értesülé-
sünk szerint a hölgy lapzártán-
kig nem jelentkezett a győztes-
nek járó kupáért, melyet átvehet 
a polgármesteri hivatal 7-es iro-
dájában.) 
 A győztesek most is értékes 
nyereményeket kaptak, a rendez-
vényt támogató Budapest Air-
port Zrt. jóvoltából pedig az if-
júsági és a felnőtt I. korcsoport 
győztesei, valamint a felnőtt II. 
korcsoport első helyezettje (név 
szerint: Gényi Dávid, Halla Pet-
ra, Filipszki Péter, Kovács Eve-
lin és Dakó Ádám) nevezést nyert 
az augusztusi Runaway Run fu-
tóversenyre. 
 Az idei Lóti-Futi sem jöhe-
tett volna létre szponzorok nél-
kül, az eseményt támogatta: Bu-
dapest Airport Zrt., Jusec Kft., 
Papst Hungary Kft., Prevost 
Hungária Kft., Richter Gedeon 

Gyermek 0: Molnár Máté, 
Kárpáti Laura. Gyermek I.: 
Békési Ignác, Barta Zorka. 
Gyermek II.: Nagy Bálint, 
Tarcsafalvi Virág. Gyermek 
III.: Szűcs Dániel, Jancski 
Boróka. Gyermek IV.: Roszik 
György, Targyik Réka Lau-
ra. Gyermek V.: Várszegi Lő-
rinc, Szentgyörgyi Zita. Ser-
dülő: Nagy Marcell, Viha 
Borbála. Ifj úsági: Genyi Dá-
vid, Halla Petra. Felnőtt I.: 
Filipszki Péter, Kovács Eve-
lin. Felnőtt II.: Dakó Ádám, 
Szorcsok Krisztina. Felnőtt 
III.: Tóth Gábor, Horta Judit. 
Felnőtt IV.: Somogyi Károly, 
Szűcs-Kulcsár Jánosné.

GYŐZTESEK

Papp Miklóst (a legidősebb férfi  versenyző) kíséri az ifj úság Megtelt a lelátó a 27. Lóti-Futin

Az emlékezés koszorúit helyezték 
el a Szent Kereszt templomnál

Koszorúzás az állomás épületén 
elhelyezett emléktáblánál

Nyrt., Honett Szerviz Kft., Vecsés 
Sportjáért Közalapítvány, Hertz 
Mercur Rent A Car, Jégtrade Kft., 
Reogrup Kft., Decathlon, Pátria 
Takarékszövetkezet, Városgond-
nok Kft., Geocort Kft., Földfém 
Kft., HC Építő Kft., Praktiker, 
Blass Kft., Boda Bútor, Ferihegy-
Bau Kft., Szigü INRI Kft., Airport 
Hotel Stáció, Mikro-Store.hu, 
Rubók Kft., Karamell cukrász-
da, Cservák és Társa Kft., CIB 
Bank, OTP, Palsport, William’s 
TV, Vecsés SE kézilabda-szak-
osztály, Team Sunvelo SE, Úttárs 
MTB, Kejo Beauty Kft., Szilvá-
na virágüzlet, Gábriel cukrászda, 
Dózsa Gy. úti péksarok, Csizma-
dia Zoltán, Kovács Márton, Ba-
logh Gyula, Kállnai Bt., Bajla 
Tímea, Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolg., Bálint Ágnes 
Kult. Közp. játszóháza. A szer-
vezésben segítettek az iskolák 
testnevelő tanárai, Petőfi s diá-
kok, rendőrség, polgárőrség és 
Séra Sándor. 
 (A rendezvényen készült ké-
peket a www.vecsesitajekoztato.
hu oldalon is megnézheti.)  

varga, fotók: Katona Csaba

Országúti kerékpár-szimulá-
tor a SunVelo Team standján

A legkisebb győztesek
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  A szülőföldjétől 1946-ban megfosztott 1500 
vecsési emlékére tartottak szentmisét május 
11-én a Szent Kereszt templomban. A mise 
alatt minden ének és az imádságok egy ré-
sze  német nyelven hangzott el. 
 A szentmise végén az elhurcoltak nevét 
a templom külső falán megörökítő emlék-
táblákat szentelt vízzel hintette meg Husz-
ka Mihály plébános atya, majd Vecsés Város 
Önkormányzata és a Vecsési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat nevében koszorúz-
ták meg az emlékhelyet. 
 A mise keretében elhangzott, hogy a ki-
telepítésre 1946 első hónapjaiban készültek, 
majd végül 1946 májusában foganasították 
a végtelenül szomorú és igazságtalan tettet. 
Pontos adatokat nem tudni, de a kitelepítet-
tek száma meghaladhatta az 1500 főt. 
 A hívek a hagyományoknak megfelelően 
minden évben május második szombatján 
imádkoznak a szülőföldjüktől igazságtala-
nul megfosztott vecsésiekért, családjaikért, 
és azért, hogy hasonló szörnyűség soha töb-
bet ne fordulhasson elő. 
 A megható megemlékezésen Osikovicsné 
Csendesi Mária által betanított négy tanuló
 – Korponai Anna, Németh Réka, Kovács Petra 
és Juhász Vanda – imádságos éneket adott elő. 
 Az emlékező polgárok a templomtól az 
állomáshoz mentek, hogy az ott elhelyezett 
emléktáblát is megkoszorúzzák. 

Kép és szöveg: N.I.E. 

SZENTMISE 
a kitelepítettek 
emlékére

A Vecsés-Óváros Plébánia gyermekeinek el-
sőáldozása a Jókai utcai Szent Kereszt temp-
lomban volt, húsvét után a második héten, 
május 5-én. 
 A Petőfi  Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium és a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola tanulói közül 22 harmadik osztályos 
gyermek járulhatott elsőáldozáshoz. Három-
éves komoly felkészülésen vettek részt, a hit-
oktatók arra is fi gyelmet fordítottak, hogy a 
gyermekek részt vegyenek a vasárnapi szent-
miséken, hiszen ez is hozzátartozott a felké-
szüléshez. A szülőkkel is rendszeresen fog-
lalkoztak egy éven keresztül.  
 Az esős idő ellenére zsúfolásig megtöltötték 
a hívek a templomot, a szülők, nagyszülők, 
rokonok együtt örültek annak, hogy minden-
ki komolyan vette a felkészülést. Ez alapozza 
meg a gyermekek későbbi fogékonyságát a 
lelki életre. A szentmise végén közösen imád-
koztak a jelenlevők, hogy a gyermekek őriz-
zék meg lelkük fogékonyságát. 

Fotó és szöveg: Nagy István Elek

ELSŐÁLDOZÁS

Huszonkét gyermek járulhatott első-
áldozáshoz a Szent Kereszt templomban
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Andrássy-

Május 3-án, pénteken jól 
sikerült gálát szervezett az 
Andrássy Gyula Általános 
Iskola a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban. 

D udás Laurának és Kissné 
Fehér Juditnak, az est 
szervezőinek két éve 

az az ötletük támadt, hogy 
mutatkozzon be iskolánk. 
Mutassuk be az érdeklődők-
nek, melyek azok a produk-
ciók, melyekre büszkék va-
gyunk. Akkor 90 éve volt, hogy 
lerakták iskolánk alapkövét, úgy-
hogy születésnapi gálát tartottunk. 
Most más alapra épült a műsor. Horváth-
né Gyurcsán Erikának köszönhetően tele-
pülésünkre látogatott a Körtvélyfájai Bok-
réta Néptáncegyüttes. Körtvélyfája erdélyi, 
Maros-parti település Marosvásárhely és 

Szászrégen között. Iskolánk két 
ízben kirándult oda a Határtala-
nul program keretében. Így szü-
letett az ötlet, hogy illő volna 
visszaadni a vendéglátást. Anya-
gi segítségünkre volt ebben az 
önkormányzat, az iskolánk ala-
pítványa és minden vendéglátó 
szülő és tanár, melyet ezúton is 
köszönünk. Műsorunkat az er-
délyi iskolásoknak és minden 
olyan embernek ajánlottuk, aki-
nek köze van az Andrássy iskolá-
hoz, vagy egyszerűen csak sze-
reti ezt az iskolát.
 A magyar és a székely him-
nusz eléneklése után a gála 
Veszprémi Klára igazgatónő és 

Szlahó Csaba polgármester köszöntőjével 
kezdődött. Az est házigazdájaként jelen so-
rok íróját tisztelhettük. A köszöntők után 
az alsós színjátszók Janikovszky Éva „Kire 
ütött ez a gyerek?” című monológjának fel-
dolgozását adták elő. A rendező Timár Ju-

dit volt. Ezután még mindig 
maradva a nevelésnél az 

alsós szavaló verseny 
nyertese, Tóth Szi-

lárd következett a 
4.b-ből. Nógrádi 
Gábor Hogyan 
neveljük az au-
tónkat? pár per-
ces vidám szösz-

szenetét mondta el. 
Kürti Orsolya taní-

tónő volt a felkészítője. 
Az autó után jött a hajó. 

A felsős farsang egyik leglát-
ványosabb előadásában kalózok táncoltak 
a színpadon. Az 5.c a Karib-tenger kalózait 
hozta el nekünk Sípos Rita rendezésében. A 
víznél maradva következett egy halhatatlan 

népdal a moldvai csángók földjéről. Sebők-
Bán Flóra, 3.b-s tanuló énekelte a Túl a vízen 
egy kosár klasszikusát gyönyörűen. Marad-
va a népművészetnél a 3.a-sok néptáncoltak 
nekünk. A táncot Plugor Judit tanította be. 
Az első felvonás zárásaként kicsit a színpad-
ra varázsoltuk az iskolát. Kortárs költőnk, 
Lackfi  János összegyűjtötte, hogy mit mond 
egy tanár általában.  Előadta Császár-Dajka 
Panna, 6.c osztályos tanuló, akinek segített 
ebben Horváthné Gyurcsán Erika felkészí-
tő tanár. Így mentünk el a szünetre.
 A második felvonást erdélyi vendégeink 
kezdték. Egy roppant színvonalas néptán-
cos produkciót hoztak nekünk Szász Péter 
és Szász Magdolna felkészítésével. 2007 óta 
működik a csoportjuk három korcsoportban. 
Most a középsősök táncoltak nyárád-menti 
és körtvélyfáji táncokat, a nagyok pedig 
vajdaszentiványi táncokat. Két székely kis-
fi ú profi  módon magyarói dalokat énekelt. 
Ők regionális, erdélyi énekversenyek győz-
tesei, álljon itt a nevük: Antal Péter és Szász 
Csanád. 31 percre a színpadra költözött a ha-
gyomány, a népművészet, azt hiszem bátran 
mondhatom, hogy elvarázsolták a közönsé-
get. Az erdélyi blokkban kapott helyet a mi 
Csizmadia Dalmánk (5.a), aki József Atti-
la Amit szívedbe rejtesz című gyönyörű és 
mély értelmű versét szavalta el nagyon oko-
san. Ekkor beszélt a körtvélyfáji általános is-
kola igazgatója, Antal Levente, aki nagyon 
megköszönte a vendéglátást, és ígéretet tett 
rá, hogy még látjuk egymást… Az erdélyi 
hegyek közül a nevadai sivatagba repülhet-
tünk ezután. Iskolai énekversenyünk győz-
tese, Porumb Laura (5.a) az Imagine Dragon 
Believer dalát énekelte X-faktoros színvo-
nalon. Amerikánál maradva a nevadai Las 
Vegasból a kaliforniai Hollywoodba ugrot-
tunk át. Egy farsangi produkció következett, 
egy Disney-utánérzés, Zuka Zama A szíved 
vágya. Előadták Fejérné Gál Tímea tanító-
nő rendezésében a 3.b. oroszlánjai. A városi 
szavalóversenyek vissza-visszatérő győzte-
se Preg Dorina 7.a-s tanuló a színpadra ter-
mettségét most egy Karinthy-darabbal, az 
Infl uenzával igazolta. Tanára, Steigerwald 
Ágnes büszke lehetett rá. Az este zárószámai 
következtek. Az idei farsang legszínvona-
lasabb produkcióját Malinkó Judit és Sí-
pos Rita rendezték. A 6.a tanulói árnyjáté-
kot adtak elő, melyben két szerelmes útját 
kísérhettük nyomon. Végül színpadra állt a 
6. évfolyam, és a március 15-ei műsor szép 
dalát énekelte el. A 6.-osokat kiegészítette 
a tanári kar vállalkozó kedvű része, Szőnyi 
Lili (6.c) szólóénekes és Kiss Konrád (6.c) 
dobos. Csézy Itthon a legjobb dalát Gémes 
Ilona tanította be.
 Két és fél órás volt az előadás, de a visz-
szajelzések nem azt emelték ki, hogy hosz-
szú lett volna, hanem a különböző nagyszerű 
színfoltokat. Óriási köszönet mindenkinek, 
aki ebben segített! Kiss Gábor, Andrássy iskola

an. 
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Az autó 
A felsős farsa

GÁLA

Fejérné Gál Tímea osztályával, a 3.b-s tanulókkal
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Antal Levente Mihály gernyeszegi 
iskolaigazgató átadja az erdélyi-

ek ajándékát Veszprémi 
Klárának, az Andrássy is-

kola intézmény-
vezetőjének

A Körtvélyfáji 
Bokréta Nép-

táncegyüttes kö-
zépső csoportja 

nyárádmenti tán-
cokat adott elő

OKTATÁS OKTATÁS

M ár akkor őszinte, baráti viszony 
alakult ki a két iskola pedagógu-
sai és gyerekei között, így miu-

tán a vecsésiek másodszor is Gernyeszegre 
(Erdély) látogattak 2018-ban, elhatároz-
tuk, hogy következő év tavaszán kapcsola-
tunkat tovább mélyítjük és mi is ellátoga-
tunk Vecsésre.
 Alapos és kitartó előkészületek után lá-
togatásunk 2019. április 30. és május 4. kö-
zött történt meg, 37 diák, 4 pedagógus és 4 
szülő részvételével. Küldöttségünk tagjai a 
Körtvélyfáji Általános Iskola (Gernyeszeg 
község) diákjai és a helyi Bokréta Néptánc-
csoport táncosai, így látogatásunk egyrészt 
partneriskolai tapasztalatcsere, másrészt a 
tánccsoport magyarországi turnéja is volt 
egyidőben.
 Hogy milyen volt az az 5 nap, azt én, fel-
nőttként csak egyszerűen csodálatosnak, 
kitűnőnek minősíthetem. Minden legalább 
olyan jó volt, vagy talán még jobb, mint 
amilyennek megterveztük. Vendéglátóink, 
a Vecsési Andrássy Gyula Általános Isko-
la tanári-, szülői- és gyerekközössége min-
dent elkövetett azért hogy, ottlétünk felejthe-
tetlen legyen. Első perctől, a fogadásunktól 
a közös programokon keresztül a búcsúzás 
reggeléig olyan testvéri szeretet és törődés 
vett körül bennünket, hogy az napjaink-
ban ritkaság. Ottlétünk szépségét tetézte a 
szép idő, a visegrádi várlátogatás és bobo-

zás, Budapest meseszép látványa (Citadel-
la, Hősök tere, Városliget stb.), a Csodák Pa-
lotája, a Hagyományok háza, gyermekeink 
programjai a közös tanóráktól a táncházig, 
a stafétajátékoktól a focimeccsekig. Közös 
hetünk koronája az Andrássy iskola pénteki 
gálaműsora volt, amelynek igen magas szín-
vonalához igazodott a Körtvélyfáji Bokré-
ta Tánccsoport mintegy félórás produkciója, 
nyárádmenti, körtvélyfáji, vajdaszentiványi 
táncokkal, népdalokkal. Felemelő volt.
 Köszönjük Andrássy iskola, köszönjük 
vecsésiek, ígérjük, hogy a következő együtt-
létünk Körtvélyfáján/Gernyeszegen, hason-
lóan szeretetteljes, színvonalas lesz. Isten 
áldjon mindannyiunkat! 

Antal Levente Mihály, iskolaigazgató

HATÁRON 
átívelő barátság
A gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola és a 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola kapcsolata 
2016-ra nyúlik vissza, mikor is a magyarországi iskola 
diákjai és tanárai első ízben érkeztek hozzánk. 

Egy falu a mai Romániában Maros me-
gyében (románul Periş). Első okleveles 
említése 1441-ből való Kerthwelfa né-
ven. A falu nevezetes épülete a refor-
mátus templom. A kis templom építési 
ideje ismeretlen, a XIII–XIV. században 
épült. Az egyházzal csaknem egyidejű 
az iskola is, ahol kezdetben papok ta-
nítottak. Lakóinak (1855 fő) többségét 
magyarok (1587 fő) alkotják.

KÖRTVÉLYFÁJA

Bálról a Körtvályfáji Bokréta Néptáncegyüttes nagy csoportja, Szász Magdolna 
és Szász Péter néptáncoktatókkal, valamint Antal Levente Mihály igazgató
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Hirdetés

  Time’s up 5 címmel adott koncertet április 
11-én a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola. A 18 órai kezdésre zsúfolásig megtelt a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ nagyterme, 
ami nem is csoda, hiszen megint egy színvo-
nalas és jó hangulatú koncert volt kilátásban. 
 – A Time’s up, magyarul azt jelenti, lejárt 
az idő. Öt évvel ezelőtt azért adtuk ezt a cí-
met a koncertnek, mert úgy éreztük, lejárt az 
ideje az unalmas koncerteknek. Olyan zenei 
élményt szerettünk volna nyújtani a növen-
dékeinknek és a közönségnek, ami szakít a 
hagyományokkal, egyúttal lazábbá és köny-
nyedebbé teszi az előadást. A Bálint Ágnes 
Kulturális Központ erre tökéletes helyszín, a 
jó hangosítás és fénytechnika sokat hozzá-
ad az élményhez. A gyerekek is nagyon él-
vezik ezeket a koncerteket, mára oda jutot-
tunk, hogy a növendékek noszogatás nélkül 
is jelentkeznek előadónak. Talán azért egy-
re népszerűbb a körükben a koncert, mert 
nincsenek megkötések, bármilyen zeneszá-
mot előadhatnak – mondta Rainer-Micsinyei 
László, a zeneiskola igazgatója. 
 Az előadások valóban élményszámba men-
tek, jövőre várjuk a folytatást.  N. 

Lejárt az idő! 
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K étéves diákcsereprojekt-
jeink során az egyik év-
ben mi fogadjuk olasz 

vendégeinket Vecsésen, a má-
sikban pedig a Petőfi  gimnázi-
um diákjai utaznak ki hozzájuk. 
Idén áprilisban iskolánk 16 fős, 
tizedikes diákokból álló csapa-
ta és két kísérő tanárnő töltött 
egy felejthetetlen hetet Olasz-
országban. 

A petőfi s diákok Velencében egy hétig 
élvezték az olasz vendégszeretetet  

 A megérkezés után a gyere-
kek nagy örömmel, régi isme-
rősként üdvözölték egymást, a 
jó hangulat pedig végig meg-
maradt. A kulturális progra-
mok, városnézések, kirándu-
lások mellett a délelőttök egy 
részét az iskolában töltöttük, 
ahol egy közös, matematika ala-
pú CLIL (Content and Language 
Integrated Learning, magyarul 
tartalomalapú nyelvoktatás) pro-
jekt keretén belül geometriával 
foglalkoztunk. A diákok vegyes 
nemzetiségű csoportokban dol-
goztak együtt az angol geomet-
riai szókincs elsajátítását segítő 
és különböző síkidomok szer-
kesztését magyarázó feladat-
lapokon, majd a síkidomokból 
mértani testeket építettek. 
 A Padova nevezetességeivel, 
főképp a Szent Antal Székesegy-

házzal és a botanikus kerttel való 
ismerkedés mellett ellátogattunk 
Velencébe is, ahol a zegzugos 
utcákon, kis hidakon való séta 
közben még a gondolázást is ki-
próbáltuk, majd a gyerekek egy 
városfelfedező vetélkedőn vettek 
részt. Az utolsó napunkon pedig 
a Garda-tóhoz kirándultunk, há-
rom kedves, hangulatos kis vá-
roska bejárásával, hajókázással, 
a tóparton fagyizással téve em-
lékezetessé a napot. 
 Az utazás élményein túl a di-
ákcsereprojektek célja a kapcso-
latépítés, más országok életének, 
kultúrájának megismerése, vala-
mint a nyelvgyakorlás. Diákjaink 

bepillantást nyerhettek egy-egy 
olasz család életébe, új barátokat 
szereztek, és természetesen renge-
teget beszéltek angolul, így gya-
rapítva nyelvtudásukat is. Életre 
szóló élményekkel gazdagodva 
tértünk haza Olaszországból és re-
méljük, hogy a kapcsolat még so-
káig fennmarad a gyerekek között. 
Köszönjük iskolánknak, a Petőfi  
Sándor Római Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnáziumnak az 
utazás megvalósításához nyújtott 
támogatását, a diákcserében való 
részvétel mindannyiunknak a ja-
vára vált! 
Kép és szöveg: Bekkerné Fenyő Ágnes, 

kísérő tanár

Olasz partnerisko-
lánkkal, a Padova 
melletti Abano Terme 
városka Leon Battista 
Alberti középiskolá-
jával már évek óta jó 
kapcsolatokat ápolunk.

Április közepén Biharban és Érmelléken járt a 
vecsési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola hetedikes évfolyama 
a HATÁRTALANUL! országos program keretében.

PETŐFIS olasz 
diákcsere 2019

ADYde az erdélyi ARANY naplót

A programokon nem csak a közvet-
lenül a pályaválasztás előtt álló ta-
nulók vettek részt, hanem iskolánk 

minden alsó és felső tagozatos tanulója. Az 
alsósokhoz az iskola meghívására a Monori 
Rendőrkapitányság és az Országos Mentő-
szolgálat Közép-magyarországi Régiójának 

munkatársai látogattak el. Az osztályoknak 
egyenruhába öltözött hivatásos rendőrök és 
mentősök meséltek munkájukról és mutat-
ták be munkaeszközeiket. Míg a tornate-
remben az elsősegélynyújtás alapjaival is-
merkedtek a gyerekek és „ambu” babákon 
próbálták ki az újraélesztés fogásait, addig 
az udvaron megszólaltak a rendőr- és men-
tőautó szirénái. A diákok – nagy örömükre –
felülhettek a rendőrmotorra, beszállhattak 
a rendőrautóba, kézbe vehették a kénysze-
rítő eszközöket és megnézhették a mentő-
autó felszereléseit. Az osztályok felidézték 
a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos is-
mereteiket, majd közlekedésbiztonsági tesz-
tek kitöltésével próbára is tehették tudásu-

kat. A helyes válaszokért ajándék 
volt a jutalom. A legnagyobb si-
kere Gésának, a rendőrkutyának 
volt, aki gazdájával, Ceglédi Ta-
más főtörzsőrmesterrel a nap zá-
rásaként fantasztikus bemutató-
val kápráztatta el a gyerekeket.
 A felsősök először a Föld nap-
járól emlékeztek meg egy-egy 
fi lm megtekintésével, majd a 7-8. 
osztályos tanulók üzemlátogatás-
ra indultak, melynek keretében a 
Szabados család savanyítóját és 

I skolánk 5. évfolyamos tanulói Kati néni 
és Reni néni kíséretében ellátogattak a 
gyáli Logiscoolba, ahol egyetemisták 

kalauzolták el a gyerekeket a programozás 
világába. Az egyórás programon a gyerekek 
saját játékot programoztak maguknak, amely-
lyel titkon fejlesztették a logikájukat, térlá-

az ebm-papst Hungary Kft. összeszerelő-
üzemét látogatták meg. Az 5-6. osztályos 
tanulók egy-egy hivatást bemutató előadást 
hallgattak végig. Dr. Palotai Erzsébet alez-
redes asszony és két katonatársa a toborzó-
részlegből, valamint Kelemen Zsolt tűzoltó a 
saját szakmáját ismertette a gyerekekkel Pál 
Marcell a repülőtéri munkákról, míg Polovics 
Katalin és munkatársai a kontaktlencse gyár-
tásáról tartottak előadást. Az előadók ren-
geteg kelléket hoztak magukkal, melyek-
kel szemléltettek egy-egy eszközt. Meséltek 
a hivatásuk szépségeiről és kihívásairól is. 
Időnként egy-egy vicces történettel is szó-
rakoztatták a hallgatóságot. A gyerekek be-
lebújhattak egy tűzoltó menetfelszerelésébe, 
érzékelhették, hogy mekkora súlyt kell ci-
pelniük munka közben. Felvehették az oxi-
gén-palackot és a hozzá tartozó álarcot is. 
A gyerekek elhalmozták kérdésekkel a felnőt-
teket, akik minden kérdést megválaszoltak.
 Szeretnénk köszönetet mondani a meghí-
vott vendégeknek és az üzemek vezetőinek 
a szervezésben és a lebonyolításban végzett 
odaadó munkájukért, és köszönjük Elekes 
Emőkének, Német Tamásnak és munkatár-
saiknak a programok szervezésében nyúj-
tott munkáját.
 A pályaorientációs nap célja, hogy a gye-
rekek minél megalapozottabban és időben 
felkészüljenek a pályaválasztásra, hiszen a 
jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre be-
folyásolja a tanulók életét. Reméljük segí-
tettünk ebben az idén is.
Hirschné Faragó Tünde, Gáspárné Hatvani Gabriel-

la munkaközösség-vezetők, fotó: Hanti Mirtill

tásukat és számos készségüket. A hét köze-
pén az iskola melletti játszótér egy digitális 
kincskereső szigetté alakult, ahol a tanu-
lóknak 12 QR-kódba matekos és magyaros 
feladatokat rejtettünk el. Ezeket a kódokat 
telefonjuk segítségével csapatokban kellett 
megoldaniuk. 

 A hetet egy sza ba dulószobás 
tanórával zártuk, ahol tabletek, 
internet, e-mail fi ók és külön-
böző rejtélyek várták a gyere-
keket. Az osztály nagyon jól 
össze tudott dolgozni, így a ren-
delkezésre álló 45 perc helyett 
40 perc alatt kiszabadultak a te-
rem „fogságából”. Úgy gondo-
lom, hogy ez a siker méltó zá-
rása volt ennek a hétnek.

 Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyá-
li Logiscoolnak, hogy idén is örömmel fo-
gadtak minket, reméljük a jövőben is együtt 
tudunk dolgozni!

Manduk-Faragó Renáta, pedagógus
Képek: Halmi iskola

„Tűzoltó leszel s katona! 
Vadakat terelő juhász!”

Digitális témahét a Halmi suliban!

OKTATÁS

A Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskolában április 
26-ára szerveztük meg a 
pályaorientációs napot. 

Idén is megrendezésre került a digitális témahét a Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskolában. A témahéthez csatlakozó iskoláknak 
lehetősége nyílt számos programon, rendezvényen részt venni.

A kutyás bemutató aratta 
a legnagyobb sikert

A gyáli Logiscoolban saját játékot 
programozhattak a vecsési gyerekek

Digitális témahéten a Halmis diákok

A magyar irodalom klasz-
szikusainak szülőházai, 
emlékhelyei szinte be-

hálózzák a régiót, valódi irodalmi 
zarándoklatokat tettünk többek 
közt Ady Endre és Arany János 
szülőházába.
 Hétfő reggel felkerekedtünk 
négy napos utunkra. Először 
a szecessziós Nagyváradra ér-
keztünk, ahol Adyról emlékez-
tünk meg. Belvárosi sétánk so-
rán megpihentünk a méltán híres 
ortodox „Holdas” templomban. 
Utunk innen Nagyszalontára ve-
zetett, ahol Arany János szobrát 
és szülőházát látogattuk meg. 
Szállásunk Magyarremetén volt, 
ahol a tartalmas vacsora után a 
szép faházakat elfoglalva nyu-
govóra tértünk.
 Másnap korán útnak indul-
tunk Boga-völgybe, és a Smidl-
vízeséshez túráztunk. Innen 

a Medve-barlanghoz buszoz-
tunk, és megcsodáltuk a csepp-
köveket, valamint egy barlangi 
medve épen maradt csontvá-
zát. Kőröstárkányban felkeres-
tük a magyar áldozatok emlék-
falát, és koszorút helyeztünk el 
a második világháború idején 
a Belényesi -me dencében elkö-
vetett magyarellenes népirtás 
emlékfalánál. Megtekintettük a 
várasfenesi Magyar Tájházat és 
a 14. században épült régi refor-
mátus templomot. Este a szállá-

son egy táncos bulit rendeztünk, 
ami után mindenki kidőlt.
 A harmadik nap programja na-
gyon gazdagra sikeredett. A Ki-
rály-hágón élveztük a táj varázsát, 
majd Csucsára, a Boncza (Csinsz-
ka) Kastélyhoz érkezve megte-
kintettük az Ady emlékszobát. 
Majd a káprázatos Tordai-hasa-
dék sziklás völgyében túráztunk. 
A különleges túra életre szóló él-
ményt nyújtott! Tordán megem-
lékeztünk a Tordai Országgyűlés 
450. évfordulójáról. Kolozsváron 
egy kis városnézés, séta követke-
zett a történelmi belvárosban, itt 
Mátyás király és Bethlen Fejede-
lem volt a történelmi téma. Este 
későn Magyarvistán foglaltuk el 
szállásunkat. 

 Utolsó napunkon is hosszú 
út állt előttünk, Zilahon álltunk 
meg először, ahol felkerestük 
Ady Endre egykori iskoláját. 
A református líceum kertjében 
megkoszorúztuk a költő mell-
szobrát, és elszavaltuk Ady Üze-
net egykori iskolámnak című 
versét.  Innen Szilágylom pért-
ra utaztunk, megcsodáltuk a re-
formátus templomot, majd átsé-
táltunk a szemben lévő iskolába, 
ahol szívmelengető fogadtatás-
ban és vendéglátásban volt ré-
szünk. A költészet napját az Ady 
Endre Általános Iskola diákjaival 
és tanáraival ünnepeltük. Felejt-
hetetlen előadásban volt részünk. 
Utolsó állomásunk Érmindszent 
volt, ahol Ady Endre szülőházát 
kerestük fel, majd hazafelé vet-
tük az irányt. 
 Mindenki fáradtan, de felejt-
hetetlen emlékekkel tért haza az 
erdélyi tanulmányi kirándulás-
ról. Külön köszönjük a tanáraik-
nak a sok-sok információt, odafi -
gyelést és, hogy vigyáztak ránk.

Károlyi Viktória és Saska Lilla 
7.a osztályos tanulók
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Adyra emlékeztünk Nagyváradon
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VECSÉS   FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

A KULTÚRA TÜKRÉBEN II.
– CIVILSZERVEZETEK 
ÉS ALKOTÓKÖZÖSSÉGEK

Áprilisi számunkban kezdtük el a helyi kulturális élet bemutatá-
sát. Elsőként az önkormányzat intézményei és alkotócsoportjai 
tevékenységével foglalkoztunk. Ezúttal a civil szervezetek ha-
gyományőrző, kulturális értékekkel bíró, sokoldalú, a városi pol-
gárok életminőségét javító munkásságával ismerkedünk meg. 

Kukori és Kotkoda előadás 
az Emlékházban (2012)

OKTATÁS

I dén a Petőfi  Iskola május 3-án, pénte-
ken 12 órától búcsúztatta végzős diák-
jait. Ezen tanulók közül  a németes cso-

port a 10. év végén előrehozott középszintű  
érettségit tett német nyelvből, a 11. év vé-
gén pedig hárman közülük – Stiller Erzsébet, 
Szőke Viktória és Vass Zsanett – a sikeres 
emelt szintű érettségi vizsgát is teljesítette. 
Jó eredményüknek köszönhetően mindhár-
man megkapták az érettségivel a középfokú 
nyelvvizsgát. Szőke Viktória és Vass Zsa-
nett az idén a felsőfokú német nyelvvizsgát 
is megszerezte. 
 A műsor idén is könnyeket csalt a sze-
münkbe. Szülők, tanárok, diáktársak egy-
aránt meghatódva hallgatták az igazgatóasz-
szony, Sztyehlikné Hegyi Krisztina szavait 
és iskolánk lelki vezetőjének, Mihály atyá-
nak gondolatait arról, hogy a legnagyobb 
feladat az életben önmagunk megismeré-
se, a legnagyobb út pedig az önma-
gunkba tett utazás.
 Mihály atya beszédében 
visszautalt arra az április 
végi kirándulásra, me-
lyen a végzős diákok-
kal és néhány kollégá-
val együtt vett részt a 
Pannonhalmi Főapát-

ságban. E zarándoklat a kez-
dete annak a hosszabb út-
nak, melyre most a végzős 
tanulók az Alma Mater el-
hagyásával rálépnek: remé-

nyeink szerint egy szép, sike-
res érettségi után mindannyian 

arra folytatják útjukat, amerre ki-
tűzött céljaik vezetik őket.

 A 12.a osztály nevében Diós Máté, a 
12.b osztály nevében pedig Váradi Dorina 
búcsúzott. A 11. évfolyam képviseletében 
Árvai Dorina beszélt.
 A műsor színvonalát emelte a német és 
magyar nyelvű énekkar egy-egy produkci-
ója (Osikoviczné Csendesi Mária és Czékus 
Jób tanár kollégák vezetésével). A rendez-
vényt Sztyehlik Anna (11.a)  művészi szín-
vonalú szavalata és az ünnepélyes zászló-
átadás zárta le.

Szöveg: D.T.D., képek: Varga Norbert

BALLAGÁS
2019

Az elválás, a nagybetűs életbe való kilé-
pés szimbólumaként idén is léggömbö-
ket röptettek a ballagó diákok  

Akácvirágzás, orgonaillat, 
anyák napja… Mindenkinek 
más-más hívószó  jut eszébe a 
május hónapról. Nekem, ne-
künk  iskolás diákoknak a balla-
gás. E szép hónap elején min-
den évben felcsendül a jól is-
mert ének: Ballag már a vén 
diák, tovább, tovább/Isten vele-
tek cimborák, tovább, tovább…

12. a osztály, osztályfőnökük Márton 
Annamária: Albert Daniella, Balla Do-
minika, Berta Eszter, Bokor Zsófi a, Diós 
Máté, Duff er Norbert, Gálig Tamás, 
Halla Péter, Horn Gabriella, Laza Viktó-
ria, Ledniczki Bence, Lódi Levente, Mi-
halik Fanni, Oláh Zoltán, Oláh Regina, 
Pap András, Rácz Viktória, Réti Ádám, 
Sánta Szilveszter, Szőlössi Szabina, 
Seprényi Anita, Takaró Patrik, Varga 
Viktória, Vennes Gergő, Vasilkovicz Xé-
nia, Vörös Kristóf.  
 12. b osztály, osztályfőnökük Bán-
laki Tiborné: Alattyáni Zsombor, An-
tal András, Baranyi Ádám, Deb re czeny 
Fanni, Deschelák Bar nabás,Dobai 
Márk, Gábos Sándor, Gu zsván Tímea, 
Haumann Viktória, Jónás Miklós, Lacz-
kó Petra, Nagy Melinda, Nagy Regi-
na, Nagy Tamara, Németh Richárd, 
Raibl Regina, Seres Tamás, Simó Nor-
bert, Stiller Erzsébet, Szabó Petra, Sza-
bó Zita, Szőke Viktória, Váradi Dorina, 

Vass Zsanett, Vitéz Orsolya. 

A ballagók névsora 

dig az önma

ben 
s 
- s

n
res

arra
tűzött cé

bó Zita, Szők
Vass Zs

Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina igazgatónő 
köszöntötte a balla-

gó diákokat

Márton Annamária és a 12.a osztály

Bánlaki Tiborné 
és a 12.b osztály

A 
létesítmények, a ren-
dezvények esetében az 
önkormányzat jelentős 

támogatása, a vállalkozók ada-
kozása mellett a résztvevők ál-
dozatvállalása is szükséges volt 
a megvalósításhoz. Köszönet 
érte!

Orbán Balázs Erdélyi Kör
A kör 1996-ban alakult meg 
Hompoth Zoltán vezetésével 
és azóta az egyik legmarkán-
sabb, legsokoldalúbb civil egyesülete vá-
rosunknak. Célja kezdetektől a nemzeti 
kultúra ápolása és a nemzeti összetarto-
zás gondolatának terjesztése volt. A célok 
érdekében előadássorozatot, február má-
sodik szombatján batyus-műsoros farsangi 
bált – idén már a 20.-at – szervezett. Az ál-
lamalapítás millenniuma tiszteletére 2000 
júniusában színre vitte a János Vitéz daljá-
tékot, mely kovásza lett a nagy hagyomá-
nyú helyi színjátszás újjászületésének és a 
kórusok megalakulásának. 
 2003 tavaszától 10 alkalommal rendez-
ték meg a Tavaszi Fesztivált, a magyar kul-
túra jegyében. Az évenkénti rendezvényso-
rozat főszervezője Szalontai János alelnök 
volt. A fellépők között a Kárpát-medence 
minden szegletéből érkeztek művészek a 
legkülönbözőbb műfajokban. Az anyaor-
szágot tucatnyi Kossuth-díjas és népszerű 
művész, vagy közismert személyiség kép-
viselte. 
 A 2004. december 5-ei keserű népszava-
zás után válaszul közadakozásból felállítot-
ták 2005. június 4-én az Erzsébet téri római 
katolikus plébánia udvarában felállították a 
Megmaradás Emlékművet. 2009-ben szüle-
tett meg az a testületi döntés, mely szerint 
a Vashíddal szemben lévő üres közterület-
re kerülhetett az emlékmű. A kör vezetése 

később egy szoborpark létesítése mellett 
döntött és 2014-től közadakozásból éven-
te avatnak fel egy vagy több fából készült 
mellszobrot nemzeti nagyjainkról. 

Labdarózsa Népdalkör
A János Vitéz színrevitele után alakult meg 
a fellépők tagjaiból. Művészeti vezetőjük 
2002 óta Pavella Krisztina. A Labdarózsa 
Népdalkör működésének alapjait a Meg-
maradunk 3000 közhasznú alapítvány biz-
tosítja, de jelentős az önkormányzat támo-
gatása is. Már hat éve áprilisban rendezik 
meg a Kerek a káposzta népzenei műsort, 
és decemberben emlékezetes adventi 
hangversenyt tartanak. A helyi esemé-

nyeken túl nem csak az országban köz-
ismertek, Erdélyben is többször megfor-
dultak, és állandó fellépői az olaszországi 
Jesolóban megrendezett folklór fesztivál-
nak, de hasonló rendezvényen már Prá-
gában is jártak. 
 A Arany Páva versenyen többször sze-
reztek aranyminősítést, és két alkalommal 
elnyerték a Arany Páva-nagydíjat. Ugyan-
így kétszer érdemelték ki a szakmai körök 
legrangosabbját, a Vass Lajos-nagydíjat. 
Az önkormányzat Elismerő Oklevél-kitün-
tetésben részesítette a népdalkört.

Bálint Ágnes Emlékház
A Bálint Ágnes Emlékház eredeti formájá-
ban gróf Andrássy Aladár vadászkastélya volt.
 Később Bálint Ágnes, a nagy meseíró élt 
itt haláláig, ahol 61 éven át alkotta szebb-
nél szebb, a gyermekek értelmi és érzelmi 
világát jobbá formáló meséit. 

 Az írónő 2008-ban bekövet-
kezett halála után családja az 
épületből emlékházat varázsolt 
a személyes tárgyaiból és esz-
közeiből. Az udvaron van Fut-
rinka utca és Tökház, Frakknak 
ólja és minden, ami munkássá-
gát felidézi. Az emlékház előre 
egyeztetett időpontban és min-
den hónap első vasárnapján lá-
togatható. A Mesefesztivál és a 
Káposztafeszt idején egész nap 
várják a vendégeket előadások-
kal, kisvonattal és játékokkal.
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Megmaradás Emlékmű 
az elsőként avatott Attila szoborral (2014)

Labdarózsa Népdalkör 
Kerek a Káposzta műsorában (2015) 
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 A Honfoglalási Emlékmű avatása 

Az aratós csoportképen a táncosok 
baloldalán látható a Fazekas házaspár

VECSÉS   FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

NEMZETISÉGI 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS

 A Kulturverein Pro Urbe díjat nyert el 2015-ben. Baloldalt a Nachtigallen látható

A tájház ünnepélyes átadása

G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
G. Ferenczy Hanna író és festő munkássá-
gának állított emléket Szénási Sándor Ist-
ván költő, aki társaival 2008 februárjában 
megalakította a G. Ferenczy Hanna Iro-
dalmi Kört. Minden hónap első hétvégé-
jén találkoznak a Róder Imre Városi Könyv-
tárban. Minden májusban irodalmi esttel 
tisztelegnek a névadójuk előtt. Gyakori fel-
lépői előadóesteknek, a nyugdíjasklubok 
és a Gondozási Központ rendezvényeinek.

Dinoszaurusz Band – WATT Társulat
Tavaly márciusban rendezte meg a Dino-
szaurusz a 45 éves fennállásuk nagy jubi-
leumi koncertjét. Kortye Vilmos alapítója és 
motorja a közel félévszázad történetének. 
A jelenlegi csapat a koncertek mellett le-
tette névjegyét a Fal nem épül ember nél-
kül – című Vecsés történetét feldolgozó 
rockopera zenei anyagának megalkotásá-
val és a köréjük szerveződő alkotógárdával. 
Tagjai 2019 januárjában bemutatták a 700 
év – egy szívdobbanás – című zenés-tán-
cos színjátékot, mellyel a 700 éves fennál-
lását ünneplő település előtt tisztelegtek.

Róder Imre Cserkészcsapat
A rendszerváltozás után alakult meg az 
1044. sz. Róder Imre Cserkészcsapat, Kell-
ner János és felesége, Anna néni vezetésé-
vel. Munkásságuk következtében erősödött 
meg a társaság. Haláluk után Limbóczki Fe-
renc és felesége, Marika jóvoltából tovább-
ra is évente táboroznak, a városi rendezvé-
nyeken ott vannak, és a május 
végi Hősök Napja hagyomá-
nyának őrzői.

Városi Nemzeti Szövetség
A nemzeti hagyományok ápo-
lására alakult civil egyesület. 

Katonai, rendvédelmi és hagyományőr-
ző rendezvények mellett nyaranta kon-
certeket szerveznek a szabadtérire a nem-
zeti rock reprezentánsaitól. Legnagyobb 
vállalkozásuk a 2008. július elején a vasúti 
sorompónál a Honfoglalás Emlékmű fel-
állítása volt a pozsonyi csata tiszteletére. 
Az ország egyik legszebb lovasszobrával 
– Horváth István szobrászművész alkotásá-
val – gazdagodtunk.

Szüreti mulatság
Ez a hagyomány, ha szünetekkel is, de fo-
lyamatosan fennmaradt. Zehetmayer Ad-
rien főszervező és koreográfus szervezé-
sében a nemzeti színű ruhában díszelgő 
leányok, a csikósruhában lóháton nyargaló 
legények, a lányokat és zenészeket szállító 
lovaskocsik, a több helyen eltáncolt szüre-
ti tánc nagy látványossága a szeptember 
végi, döntően önerős egész napos mulat-
ságnak, ami bállal záródik.

Aratóbál
2016. július elején 20 lelkes fi atal 
fejébe vette, hogy felkutatja és 
bemutatja az aratási hagyo-
mányokat. Azóta szeptem-
ber első hétvégéjén a Szent 
Kereszt templomban a plé-
bános úr kenyéráldását kö-
vetően a jókedvű társaság 
– döntően a Lumpen Klumpen 
és a Rosmarein táncosai – be-
mutatták a templom előtt az ara-

tó táncot, melyet a Brunner Zenekar kí-
sért és a kitűnő vecsési néptánctanító 
házaspár: Fazekas Rita és Fazekas József 
tanított be. Ezután a kezdődhetett a mu-
latság, ami tavaly a kulturális központban 
folytatódott, és bőven másnap fejeződött 
be. A civil és önerős mulatság főszervező-
je Palotai Viktória.

Böllérverseny
Az egyre gazdagabb fesztivál-kínálatot 
tovább bővítette Zehetmayer József (Cehi), 
amikor hat évvel ezelőtt februárban meg-
szervezte a Vecsési Böllérversenyt. Azóta 
folyamatosan 10-12 csapat vetélkedik a fő-

díjak és a különdíjak valamelyi-
kéért. A korán reggel kezdő-

dő verseny egyre több 
látogatót vonz, és ní-
vós kulturális prog-
ram is szolgálja a 
vendégek szórakoz-
tatását.

Városi bál
2007-től január közepén 

szervezi meg Liptai Rita a 
farsangnyitó városi bált. Ön-

szerveződő mulatság a kez-
detektől rendkívül népszerű 
és pillanatok alatt elkelnek a 
belépők. A 4ForYou együttes 
muzsikájára reggelig ropják a 
táncot a vendégek.

A szüreti bál fősze-
replői 2018-ban

Az idei Böllérverseny győztesei és a zsű-
ri. Középen Kecskeméti Ferenc, a Kecsó 
Team vezetője látható a serleggel
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A bált Szlahó Csaba és Ha-
lápiné Borbás Ágnes 
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A z óvodákban és az iskolákban fo-
lyó nemzetiségi oktatás nagy tá-
masza a hagyományőrzésnek. Sok 

eseménynek a római katolikus egyházköz-
ség is a résztvevője. Mára több egyesület 
alakult céljaik megvalósítására. 

Tájház 
A nemzetiségi vezetés már korábban java-
solta a Jókai utca 8. szám alatti ingatlant, 
ahol az építészeti örökség hűen ábrázolja 
a betelepítés óta eltelt időkben kialakult 
sváb parasztház jellegzetességeit. Fontos 
szempont volt az is, hogy udvara alkalmas 
legyen a gazdálkodás egyéb eszközeinek 
bemutatására és közösségi tér kialakítására, 
ahol a hagyományok bemutathatók. Meg-

nyitását a városi és az NNÖK támogatta, de 
a Kulturverein és a Tájház alapítvány is min-
dent elkövetett a 2011-es kapunyitásért.
 A Czifra csárda a település legrégebbi 
épülete, a háborút és az azt követő évtize-
dek „hasznosítását” nagyon megsínylette 
az épület. Az elmúlt tíz évben a városi és a 
nemzetiségi önkormányzat komoly anya-
gi áldozatokat hozott, hogy kialakulhasson 
mai állapota. Itt nyert elhelyezést a Nem-
zetiségi Könyvtár, a Kulturverein. Megala-
kulásától kezdődően ez a főhadiszállása az 
1044. sz. Róder Imre Cserkészcsapatnak. 

Strudlessen – Rétesevés
Vecsésen a rétes volt az a farsangi süte-
mény, melyet mák, dió, alma és más fi nom-
ságok tölteléke mellett káposztával, sütő-
tökkel, de krumplival is ízesítettek. Ezt a 
régi szokást elevenítette fel 2004-től a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat hamva-
zószerda előtti vasárnap a Grassalkovich 
iskolában. Nemzetiségi óvodák és iskolák 
tanulói énekelnek, táncolnak és játszanak 
el farsangi szokásokat. Néhány éve a Petz 
család és barátai a gyakorlatban mutatják 
be a réteskészítés tudományát és a hely-
színen sütik a rétesrudakat megszámlálha-
tatlan mennyiségben. Régen bállal zárult a 
nap, most nem, de a Brunner Zenekar jó-
voltából lehet azért táncolni.

Tojásfutás
Megnyitása óta a Tájházban húsvéthét-
főn rendezik meg kicsiknek és vállalkozó 
kedvű nagyoknak ezt a hangulatos prog-
ramot, melyet vizes locsolkodás is színesít.

Kitelepítés
Az 1946. május közepén 1500 vecsési né-
met nemzetiségűt telepítettek ki. Alig talál-
ható olyan család, aki nem szenvedte meg 
ezt az embertelen intézkedést. Május köze-
pén erre a tragédiára emlékeznek az NNÖK, 
a Kulturverein és az egyház szervezésében. 
A szombati szentmise után a templom ol-
dalán és a vasútállomáson lévő emléktáblát 
koszorúzzák meg. Az eseményt összekötöt-
ték a Tájház születésnapjával és vasárnap 
kulturális program mellett ezt ünneplik. 

Malenkij robot
Már 1945 januárjában elkezdődött a né-
metajkú népesség begyűjtése és elszál-
lítása. A településről 600 főt hurcoltak el, 
nagyjából fele-fele arányban német és 
magyar nemzetiségűt. Szeptember végén, 
október elején az NNÖK és a Kulturverein 
szervezésében tartják meg az emléke-
ző szentmisét, majd megkoszorúzzák az 
1990-ben a Honismereti Kör által kihelye-
zett emléktáblákat a templom oldalán. A 
Falusi iskolában műsorral, szeretetvendég-
séggel és az érintettek beszélgetésével zá-
rul a megemlékezés. 
 A malenkij robotos emlékmű talapza-
tát 2017 októberében avatták fel a Hősök 
Ligetében, a Czifra Csárda mellett. Az em-
lékmű pályázati és önkormányzati támo-
gatásból a közeljövőben készül el.

Kiállítások, előadások
Az NNÖK és a Kulturverein szervezésében 
könyvbemutatók, színi előadások és elő-
adások hozzák közelebb a hagyományo-
kat és a nehéz idők hányattatásait a ma 
emberének. A Káposztafeszten minden 
évben Frühwirth Mihály úr változatos té-
mákban kiállítást rendez egy pavilonban 

– nagy sikerrel.

A ’80-as évek elején a Honismereti 
Kör, 1992-től a Kulturverein We-
tschesch, majd 1998-tól az akkor 
megalakuló Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a múlt mentésé-
nek és a jövő építésének szereplői.

Frühwirth Mihály kiállítása a vecsési 
Úrnapi hagyományokról (2014) 
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Svábbál
Minden év február első szombatján ren-
dezik meg, az elsőt 1979-ben. Idén már a 
42. Svábbálon ropták a táncot. Amióta a 
BÁKK rendelkezésre áll, azóta méltó hely-
színre került a város legpatinásabb farsan-
gi bálja az NNÖK rendezésében.

Néptánc – népdal
A nemzetiségi tánchagyomány első strázsá-
ja az 1979-ben megalakult Német Nemze-
tiség Hagyományőrző Táncegyesület volt. 
Pár éve már nem lépnek fel, de büszkék le-
hetünk rájuk és köszönet illeti értékmentő 
tevékenységüket, melyet a város Pro Urbe 
kitüntetéssel honorált.
 Az ő munkásságuknak és a rendszervál-
tozás után kialakuló és erősödő nemzeti-
ségi intézményeknek köszönhetően sor-
ra alakultak tánccsoportok és kórusok. 
 Egy ilyen iskolai csoportból alakult meg a 
Rosmarein Tánccsoport, pár éve már egye-
sületként működnek. Az elmúlt években 
Zemmel Katalin vezetésével egy-egy jel-
legzetes eseményre táncos-műsoros ko-
reográfi át készítettek, amelyet több alka-
lommal is bemutattak, és a Káposztafeszt 
egyik fő látványosságai lettek.
 Hosszú évek óta tevékeny szereplője a 
hagyományőrzésnek a Lumpen Klumpen 
Tánccsoport. Éveken át a Svábbál szerve-
zői és fellépői voltak. Vezetőik a Fazekas 
házaspár. 
 A zene és a tánc édestestvére az ének. 
Itt is az óvodák és az iskolák jelentik a szé-
les alapot. Eredményességüket a versenye-
ken elért értékes oklevelek sokasága bi-
zonyítja. A legszebb pályát és 
utat mutató tevékenységet a 
Wetscherer Nachtigallen (Ve-
csési Csalogányok) produkál-
ták. Magas színvonalú produk-
cióikért hatszor nyerték el az 
Aranyrozmaring-díjat, mely a 

hazai német kultúra legmagasabb elis-
merése. Művészeti vezetőjük Fazekasné 
Gombár Mónika.

Zene
A fúvószene egyidős lehet az újratelepítés-
sel. Minden korszakot túlélt és ma elmond-
ható, hogy a Vecsési Hagyományőrző Ze-
neegyesület – Musikverein Wetschesch 
már egy évtizede az ország legjobb nem-
zetiségi fúvószenekara. Ifj . Fazekas József 
elnök és Szabó Imre karnagy-művészeti 
vezető által menedzselt közösség 2009-
ben Nagymányokon szerezte meg először 
a nemzetiségi fúvószenekarok között a fő-
díjat. A három évente megrendezett ver-
senyen azóta minden alkalommal – utol-
jára tavaly – a mieink lettek a legjobbak, 
immár negyedszer. A kiváló közösség al-
kotóerejét mutatja, hogy a Zeneiskolával 
közösen, már országos hírű ifj úsági zene-
kar is van, egyedüli településként az or-
szágban! Kiváló kisegyütteseik színesítik 
a hangversenyeket. A Bavorák Szakszofon 
Quintet játékossága, a Blechkraft együt-
tes fi atalos dinamikája koncertjeik nagy 
értéke. A Brunner Zenekar a vecsési bá-
lok, sörsátrak főszereplője.
 A VHZ a vecsési ünnepek és rendez-
vények elmaradhatatlan résztvevője. Ka-
rácsonyi koncertjük az év nagy kulturális 
csemegéje, a káposztafeszten felállított 
sátruk és kulturális programjaik emléke-

zetes szórakozást jelentenek. Állandó a 
kapcsolattar tásuk Rheinstetten város-
ával és Gyergyószárheggyel. Munkássá-
gukat az önkormányzat Pro Urbe –díjjal 
jutalmazta.

Hagyományápolás: bor és murci
A baráti társaságban terjedő borkészí-
tés művészete az évezred elején kezdő-
dött és terjedésének gyorsaságára jel-
lemző, hogy 2005. március elején már 
megrendezték az első Vecsési Borver-
senyt, és azóta minden évben megren-
dezik és átlagosan 70 bormintát kóstol-
hat a zsűri az egyre több helyről érkező 
borászok nedűiből. 
 A vecsési borászok – Petz Márton veze-
tésével – 2009-ben már egyesületbe tö-
mörültek, és mára elmondhatják, hogy or-
szágszerte ismertté váltak. Április végén 
a mecseknádasdi német nemzetiségi te-
lepülések borversenyén – közel 700 bor 
között – a vecsési borászok sosem térnek 
haza arany-, ezüst- vagy bronzminősítés 
nélkül. 
 A legértékesebb díjat Fazekas József 
mondhatja magáénak, aki 2008 és 2009 
évben Badacsonyban elnyerte a kéknye-
lűfesztivál fődíját!
 December 27-én János-napi boráldá-
son szentelik meg az új borokat.
 A Vecsési Borbarátok és a VHZ 2012 óta 
augusztus utolsó hétvégéjén a Fő utcán 

a rendőrség melletti területen 
rendezik meg a Murcifesztet. 
Must, murci  és természetesen 
fi nom borok és ételek mellett 
a zenéről a VHZ és a kisegyüt-
tesei, valamint a meghívott fel-
lépők gondoskodnak.

Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke meg-
nyitja a Svábbált, háttérben a Lumpen 
Klumpen táncosai várják a fellépést 

Két napon át táncoltak: Rosmarein

Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Tánccsoport 

Borverseny 2019. Fazekas József 
átveszi a legjobb borért járó serleget 
Szlahó Csaba polgármestertől. 
(Középen Petz Márton látható)
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A VHZ a rétyi  fúvószenekari találkozón (2015)
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Kerülő utakon

Benke Mária
Édesanyám emlékére

Kelemen Bata Mária 
Megjött Csivit

Varjasi Béla
Virágok szépsége

Gombos Adrien
Nem vagy gyerek

Pénzné Somogyvári Zsuzsanna festménye

Kerülő utakon 
tévelyeg sok ember,
pedig a jó Isten
minket bottal nem ver.

Milyen jó is volna
egyszer s mindenkorra,
csak a jó szándékot
váltani valóra!

Tetteinkben végre
a fény útját járni,
mások örömében
magunkra találni.

Elűztük a Krisztust
föl a magas égbe,
a garázda ember
fölsóhajthat végre!

Istentelen gőgnek
nem építünk gátat,
szabad az út itt már
a harácsolásnak.

A munkára hívás
sose érjen véget:
feledni nem szabad,
ami emberré tett!

Csodálatos volt Édesanyám.
Szeretett, mindig gondolt rám.
Odaadóan tisztességre nevelt,
kedvességével szívem megtelt.

Mindig, mindenre volt gondja.
Figyelme kiterjedt, s mondta:
Kislányom azt sose’ feledd,
Gyermeked tisztességre neveld.

Példamutató családanya volt,
becsületén, soha nem esett folt.
Átadta nekem mindazt, amit tudott.
Egész nap csak „lótott – futott”…

Régen elment! – emléke bennem él.
Hálás vagyok a sok szeretetért.
Állandóan itt van velem…
Érzem, tovább él bennem.

Ma már én is anya vagyok,
örömeim túláradóan nagyok.
Jó gyermeket neveltem fel,
erre mutat számtalan jel…

Gyermekem tisztel, s szeret,
öröm, hogy az Életben ilyen lehet…
Ő is hasznosítja az életében,
mit tanult, látom gyermekében.

Örök körforgás e nagybetűs ÉLET!
Benne minden ismétlődik, és szép lett.
Édesanyám emléke bennem él.
Ezt az érzést, nem adnám semmiért…

Napok óta kémlelem az eget, 
mikor hallok már fecskeéneket. 
Meghozta gyümölcsét kitartásom, 
Csivit újra megérkezett! – Látom! 

Szelte a köröket házunk fölött,
tudatta Velem: haza költözött.
Csevegtünk egy kicsit csak mi ketten
kérdésemre válaszolt kedvesen. 

Jött a tavasz ibolya virágzott,
kedves kis alakod úgy hiányzott! 
Merre jártál hosszú utad alatt? 
A csoportod szerencsésen haladt? 

Csivit - csivit! – Látod, már itt vagyok! 
Ne keseregj! – Hisz a Nap ránk ragyog. 
Átéltünk bizony sok – sok kalandot,
szeretet hajtotta a csapatot. 

Alig vártuk, hogy ismét itt legyünk, 
gyönyörű szülőföld ez minekünk. 
Csivitelve fújta a nótáját,
eloszlatta lelkem sok bánatát.  

Repült csak repült, folyton csicsergett,
leszállt közben sarat csipegetett, 
majd a légben újra szárnyra kapott.
Jókedvűen, gyorsan elviharzott. 

Tavaszi szél lágyan lengedezett,
felhő, Nap, kert, velünk örvendezett.   
Csivit, villás farkú hű Barátom! 
Legyél vendég nálam egész nyáron! 

Tündöklő színes virágok
tarka színeiket bontva,
szépségükre rácsodálok,
bódító illatát bontja.

Díszei útnak, kertnek, térnek,
csodás színekben pompázva.
Szívajándék csokrába férnek,
boldog randevút koronázva.

Már nem vagy gyerek.
Nincs szempár, mi büszkén rád mered.
Remegő kéz, mi igazítja ruhád,
megterít, lehet pofon is vág.
De pofon nem lehet oly gyengéd.
Ő volt, ki órákon át bifl ázta veled a leckéd.
Lázas voltál, homlokod simogatta.
Mikor végleg elköszöntél, 
ő csak annyit kért: ne sírj miatta.
A kedvenced főzte, neki az volt az ünnep.
Gyermekek, unokák képei borították 
az öreg kredencet.
Elment mindenki, 
aki gyerekké tudott tenni.

S most itt állsz megsemmisülve,
adnál váltságul, amit csak lehet.
De hiába várod a tündércsodát.
Már nem vagy gyerek.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István
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Az elmúlt évek egyik legsikeresebb

MESEFESZTIVÁLJÁN JÁRTUNK

A www.vecsesitajekoztato.hu oldalunkon 
további fotókat találnak a rendezvényről.

n 

M ár a programok legelején felhúz-
ták a hangulatot a szervezők: lük-
tető ritmusokkal és professzionális 

táncbemutatóval nyílt meg a hetedik mesefesz-
tivál. A táncbemutatót érdeklődve fi gyelő te-
mérdek gyermek a show után a Mazsola szín-

padra (nagyszínpad) 
sereglett, így Szlahó 
Csaba polgármester 
gyermekek gyűrű-
jében nyithatta meg 
a napot. A közönsé-
get köszöntötte Szűcs 
Lajos országgyűlési 
képviselő és Kis Tóth 
János, a Bálint Ág-
nes Kulturális Köz-
pont igazgatója is. 
 A fesztiválhan-
gulatot megalapo-

zó kezdés után kiürült a Mazsola színpad, 
a gyerekek és kísérőik szétszéled-
tek a téren, ahol bőven akad 
látni- és kipróbálnivaló fog-
lalkozás, sok-sok játék és 
színes portékákat kínáló 
árus. (Utóbbival kapcso-
latban meg kell jegyezni, 
hogy ránézésre jó minő-
ségű, igényes, többségé-
ben kézművestermékeket 
láttunk a pavilonoknál, mű-
anyagszagú gagyival sehol nem 
találkoztunk, amit külön köszönünk 
a szervezőknek.) 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két 
helyszínen zajlottak az események, amíg a 
városközpontban pihent a nagyszínpad, ad-
dig a Bálint Ágnes Emlékház kínált színvo-
nalas programokat az érdeklődőknek. A né-

hai írónő meséit megidéző 
portán 11 órától a Tündér-

manó című előadást láthat-
ták az érdeklődők. A Szent Ist-

ván tér és az emlékház között most 
is kisvasút és egy nosztalgiabusz biztosítot-
ta az átjárást. 
 A városháza előtt felállított Kukori színpa-
don a Bóbita együttes lépett fel először, majd 
délután a Sündisznócska lovagol című mese-
előadást láthatta itt az érdeklődő közönség. 

A Futrinka utcán túl
A szombati nap – és az egész 
fesztivál – egyik legfontosabb 
eseményére 17 órakor került sor. 
Ekkor mutatták be a Futrinka 
utcán túl című antológiát és a 
hozzá készített Hetedhét fejtö-
rő gyermekfoglalkoztatót. A kö-
tetben olyan kiváló kortárs írók 
meséi olvashatók, mint Berg Ju-
dit, Lackfi  János, Kertész Edina, 
Szabó T. Anna, Tamás Zsuzsa és 
Tóth Krisztina. A meséket Maros 
Krisztina illusztrációi teszik teljessé. A be-
mutató után a helyszínen természetesen vá-
sárolni is lehetett a könyvből, az árusítópon-
ton a szerzők dedikálták is a mesekönyvet. 
 A szombati programokat az Alma együt-
tes koncertje zárta. 
 Május 19-én már nem voltak olyan jó szí-
vűek az időjárásért felelős égiek. Vasárnap 
hajnalban kiadós esőt küldtek a környékre, 
ami ugyan elpárolgott a 11 órás kezdésre, 
de a nap hátralevő részében már nem lehe-
tett részünk a szombatihoz hasonló zavar-
talan napsütésben. A programok 11 órakor 
kezdődtek az emlékházban az Ebengubák 
című egyedi stílusú zenés bábelőadással, 
majd délben a városközpontban folytatódtak 
a Bóbita együttes koncertjével. 15 órától a 
népszerű Andersen-mese, a Kis hableány 
feldolgozását nézhette meg az emlékház 
közönsége, 16 órától pedig a Belváros Be-
tyárok remek gyermekdalaira bulizhattak 
kicsik és nagyok Mazsola színpad előtt. 
 A fesztivál vége nem pont úgy sikerült, 
ahogyan a szervezők szerették volna: az 
először csak éppen pötyögő eső nem várta 
meg a rendezvény végét, a besimuló felhők-
ből jókora eső ömlött a fesztiválozók nyaká-
ba, miközben Malek Andrea és az Eszement 
Meseband már hangolt a 18 órás zárókoncert-

re. Már éppen sajnálkozni kezd-
tünk, amiért az üres, esőáztatta 
piactérnek kell majd játszaniuk, 
mikor bejelentették, hogy a kon-
certet fedett helyen, a kulturális 
központ előterében tartják meg. 
A szervezők profi zmusát dicsér-
te, hogy néhány perc alatt meg-

A hétvégét megelőző napokra jellemző borongós, esős, olykor hűvös időnek nyoma sem 
maradt a hetedik alkalommal megrendezett Bálint Ágnes Mesefesztivál megnyitójára. 

Ragyogó napfény ömlött május 18-án reggeltől a városközpontra, ahol a programfüzet 
szerint beígért 9 órás kezdéstől minden a mesékről és a gyerekekről szólt.  

A fesztivál vége előtti pillanatok-
ban a szervezőkkel is válthattunk pár 
szót. Bár a tapasztalatokat csak ké-
sőbb fogják értékelni, véleményük sze-
rint az elmúlt évek egyik legsikere-
sebb mesefesztiválja volt a mostani. A 
programok iránt igen nagy volt az ér-
deklődés, sokan jöttek a környékbe-
li településekről is, a fővárosból és még 
Ceglédről is érkeztek vendégek a fesz-
tiválra. Az első nap végére számos po-
zitív visszajelzés érkezett a résztvevők-
től, a személyes beszélgetéseken túl 
sokan elektronikus üzenetekben kö-
szönték meg az élményeket. A fesztivál 
szervezése már tavaly szeptemberben 
elkezdődött, elnézve az eredményt és 
hallva a visszajelzéseket, megérte a 
sok munka.    

A tavalyi eredményes rajz-rekordkísér-
let után idén egy újabb rekord felállí-
tására tettek kísérletet a mesefesztivá-
lon. A Mazsola színpad előtt állították 
fel Magyarország legnagyobb, mint-
egy 300 négyzetméteres rajztáblá-
ját, melyet a Bau-Styl Kft. készíttetett 
el és szerelt össze. A táblát összesen 
hatszor rajzolták körbe a gyerekek a 
fesztivál ideje alatt, így összesen 1800 
négyzetméter rajzot készítettek, ami-
vel felállították a legnagyobb méretű 

krétarajzrekordját. Az eredményt 
a magyarországi rekordok 

regisztrátora, Gál Gábor 
hitelesítette. A rekord-

kísérlet a Bau-Styl Kft. 
közreműködésével va-
lósult meg. 

Idén is nagy sikere volt a meseíró pá-
lyázatnak, amelyre még az ország ha-
tárain túlról is – például Skóciából – 
érkeztek pályaművek. A zsűri idén Csá-
szár József meséjét értékelte a legjobb-
nak. A győztes Debrecenből érkezett a 
díjátadóra, és amint elmondta, a me-
seírás kedvelt elfoglaltsága, mondhat-
ni, ez a hobbija. Meséit általában kis 
unokáinak írja, akik egyben a legjobb 
kritikusai is – árulta el kérdésünkre a 
díjátadó után.  

SIKERES VOLT
A FESZTIVÁL

ÚJ REKORD SZÜLETETT

KÜLFÖLDRŐL 
IS ÉRKEZTEK MESÉK 
A PÁLYÁZATRA

A gyerekek imádták 
az Apacuka Zenekart Reggel 9 óra után telt ház volt a téren 

 Szlahó Csaba és 
dr. Szűcs Lajos 

(háttérben) 
nyitotta meg 

hivatalosan 
a fesztivált 

Az első nap az 
Alma együttes 

koncertjével 
zárult 
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A fesztivál arca: 
BÁKK Manó
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teremtették a beltéri előadás feltételeit. Az 
előtérbe zsúfolódott lelkes közönség pedig 
jól járt, hogy nem menekült haza az eső elől, 
mert végül egy igazán jó hangulatú, csalá-
dias légkörű koncert alakult ki a rögtönzött 
helyszínen, és a két nap sok-sok szép emlé-
kén túl egy vidám és igényes zenei élmény-
nyel gazdagabban térhettek haza.  Vén

A Futrinka utcán túl című antológia 
bemutatója a Mazsola színpadon

A meseíró 
pályázat 
győztese: 
Császár 
József

Megtelt a Bálint Ágnes Emlékház nézőtere

 Az óriásbuborékok iránt mindig nagy volt az érdeklődés

Mindkét nap ingyenes volt az ugrálóvár
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A zért volt rendhagyó, 
mert most gyermeke-
ket, fi atalokat hívtunk 

meg a rendezvényünkre, mi-
vel legfőbb célunknak tekint-
jük hagyományaink, népdalaink, 
népzenénk átadását a fi atalabb 
generációnak. Rendezvényünk 
színpadi mottójául Pál István 
kárpátaljai népzenész Szalon-
na és Bandájától vett idézetet: 
„Énekeld el a népdalodat és meg-
mondom ki vagy!”  
 „Aki zenével indul az életbe, 
bearanyozza minden későbbi te-
vékenységét, az életnek olyan 
kincsét kapja ezzel, amely átse-
gíti sok bajon. A zene tápláló, vi-
gasztaló elixír, és az élet szépsé-
gét, s ami benne érték, azt mind 
meghatványozza.” Ezzel a Ko-
dály idézettel nyitottuk meg nép-
zenei találkozónkat. 
 A Bálint Ágnes Kulturális 
Központ nézőtere megtelt ifjú 
népdalkedvelőkkel. Saska Ist-
vánné képviselőasszony kö-
szöntötte vendégeinket, ezután 
a Labdarózsa Népdalkör követ-
kezett. Népdalkörünk nem csak 
a szervezésben, hanem a mű-
sor összeállításban is rendhagyó 
volt. Gyermekdalokat tanultunk, 
és ezzel örvendeztettük meg a 
meghívott gyermekeket. Kár-
páti Szilvia mesemondó a Sárga 
kicsi kígyó című népmesét adta 
elő, vagyis nemcsak ő adta elő, 
hanem bevonta a Bálint Ágnes 
Óvoda Manócska csoport tagja-
it és szüleit is a történetbe. Na-
gyon jó hangulat kerekedett a 
teremben, ezután a Manócska 
csoport külön is bemutatkozott. 

 Nagy örömünkre a Rosmarein 
Tánccsoport újra elfogadta meg-
hívásunkat, és táncukkal szí-
nesítették műsorunkat. Simor 
Emili, Légrády Eszter tanítvá-
nya. Mindketten nagy izgalom-
mal készültek, hisz Emili először 
állt színpadon, Eszternek Emili 
az első gyermektanítványa; dél-
dunántúli dallamokat játszottak. 
 A Bársonykerep, a Nagykópé 
Citeracsoport, az Iglice Ének-

együttes, Ionita Dániel, a Per-
gő és a Rakonca Citeracsoport 
Bugyiról érkeztek. Bugyin már 
évek óta jó hírű népzenei műhely 
működik. Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy rengeteg gyer-
mek és fi atal úgy gondolja, hogy 
szabadidejében népdalokat cite-
rázik, furulyázik, énekel, vagy 
éppen táncol. Vecsési általános 
iskolásokat is csalogattunk ren-
dezvényünkre, nagyon jó példa 

„Legyen a zene   
  mindenkié” 

KULTÚRA

volt számukra is rendhagyó if-
júsági rendezvényünk, magyar 
kultúránk átadása, megélése. 
 Népdalkörünkből indult fi a-
taljaink sem maradtak ki a be-
mutatkozásból. Vass Zsanett 
klarinéton játszotta el Bartók: 
„Este a székelyeknél” című mű-
vét, Hauser Veronika moldvai 
dalokat énekelt nekünk koboz-
kísérettel. Légrády Eszter egy 
más világba kalauzolt bennün-
ket citerajátékával, bolgár dal-
lamokat adott elő népművészeti 
mesterfokon. Nagy Blanka ma-
gánének szakon tanul, népdalo-
kat énekelt. A műsort a Labda-
rózsa Népdalkör zárta egy tolnai 
összeállítással.
 Megható volt látni a fi atalok 
szemében a csillogást egy-egy 
jól sikerült előadás után. A prog-
ram nagyon színes volt, minden-
ki nagy örömére. Befejezésül 
vendégül láttuk a meghívotta-
kat, beszélgettünk, énekeltünk 
és lelkileg feltöltődve tértünk 
haza. 
 Úgy gondoljuk, hogy amíg 
olyan pedagógusok dolgoznak, 
akik meg tudják nyitni a fi ata-
lok előtt azt az ablakot, ami be-
tekintést enged néphagyomá-
nyaink, népdalaink, népzenénk 
felé, nincs min aggódnunk, hisz 
„…kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettő-
re elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának”.
 Ezúton is köszönetet mondunk 
Vecsés Város Önkormányzatá-
nak és a BÁKK összes dolgozó-
jának nagylelkű segítségéért, az 
ifjú népzenészeinknek kitartó és 
szorgos munkájáért, azért, hogy 
ez a nagyszerű, magyar kultú-
ránk megtartására szolgáló ren-
dezvény megvalósulhatott.

Pavella Krisztina, művészeti vezető
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Bolognában rendezték meg a 
SULPiTER logisztikai projekt 
nemzetközi zárókonferenciáját

HÍREK

A SULPITER európai uniós projekt zárókonferenciájára került 
sor május 13–15 között Bolognában, melyen Vecsés Város 
Önkormányzatának delegációja és a Budapest XVIII. kerületi 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata is részt vett. 

Idén rendhagyó mó-
don készült a Labda-
rózsa Népdalkör 
április 7-ére, a VI. Ke-
rek a káposzta, csip-
kés a levele… nép-
zenei találkozóra. A SULPiTER (Sustainable 

Urban Logistics Plan n-
 Ing To Enhance Re-

gional freight transport –Fenn-
tartható Városi Logisztikai Ter-
vezés a Regionális Árufuvarozás 
Erősítésére) projekt három éve in-
dult és 2019. május végén zárul le. 
 A bolognai rendezvényen 
négyfős vecsési delegáció vett 
részt, melyet Tábori Ferenc al-
polgármester vezetett. A projekt 
célja a városi karbon kibo csá tás 
csökkentése, valamint az áru-
szállítás versenyképességének 
a javítása volt. 
 A projekt fi nanszírozása az 
Interreg Central Europe támo-
gatásával az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból (ERDF) 
történt.  
 A háromnapos konferenci-
át Mario Petrosino, a projektet 
vezető Transzport és Logiszti-
kai Intézet elnöke és Alessandro 
Delpiano, Bologna város terüle-
ti fejlesztések igazgatója nyitotta 
meg. A konferencia programját, 
valamint a projekt során kialakí-
tott Fenntartható Városi Logisz-
tikai Terv (Sustainable Urban 
Logistic Planning-SULP) straté-

giai és metodológiai (módszer-
tani) céljait Giuseppe Luppino, 
a projekt vezetője ismertette. 
 A háromnapos konferenci-
án több magyar előadás is el-
hangzott. Nagy Pál Sebestyén, a 
Budapest XVIII. kerületi Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata részéről a projekt 
összefoglaló eredményeit mu-
tatta be, valamint Szabó Noémi, 
a Mobilissimus Kft. és Práczki 
Péter, Vecsés Város Önkormány-

zata részéről a budapesti Fenn-
tartható Városi Logisztikai Ter-
vet ismertette.     
 A projekt tudományos bizott-
ságának keretében Tom Zunder, 
a Newcastle egyetem részéről, 
valamint Jacques Leonardi, a 
Westminster egyetemről tartott 
előadást.   
 Az utolsó napon kerekasztal-
beszélgetésre került sor, melyen 
a nemzetközi együttműködé-
si szükségletek megértésének 
fontosságáról és a fenntartha-
tó tervezés kialakításáról volt 
szó. A beszélgetésre Hunyadi 
Istvánt, a Budapest 18. kerületi 

  Május 4-én a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban mutatta 
be a Lúdas Matyi című színda-
rab feldolgozását a Vecsési Evan-
gélikus Gyülekezet Fehér Rózsa 
Színjátszó Csoportja. A forgató-
könyvet írta és  a darabot rendez-
te Sei ger waldné Baranyák Ágnes. 
A színházban megtapasztalt él-
ményekről Sárkány Sándor írt 
összefoglalót. 
 „Ági több évtizednyi pedagó-
gus múlttal felvértezve úgy tanít 
bennünket másképpen érezni és 

Néhány lúd 
és némi kalamajka

Önkormányzat városigazgató-
ját hívták meg.  
 Az olasz vezetőpartner a Bo-
logna határában lévő olasz me-
zőgazdasági élelmiszer-bio-
diver zitás (biológia sokféleség) 
örökségét bemutató FICO Eataly 
World kiállítást és vásárt mutat-
ta be a projekt résztvevőinek. 
 A SULPiTER projekt utolsó 
hazai állomása a május 20-i part-
nertalálkozó lesz, melyet Vecsés 
Város Önkormányzata rendez a 
repülőtéri Cargo logisztika be-
mutatásáról a vecsési Bálint Ág-
nes Kulturális Központban.  

Szöveg és kép: VVFT  

Tábori Ferenc alpolgármester 
is részt vet a Bolognában meg-
rendezett zárókonferencián

Giuseppe Luppino projektvezető 
és Hunyadi István, a 18. kerület városigazgatója

Hauser Veronika

Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar

Bálint Ágnes Óvoda Manócska csoport

Légrády Eszter tanítványával, Simor Emilivelgondolkodni, hogy Jézus nevét 
meg sem említi. Aki látta a da-
rabot, bizonyára egyetért velem, 
hogy cseppet sem hiányoztak a 
drága, míves díszletek. Anélkül 
is magával ragadó volt az elő-
adás sodra, a frappáns, humor-
ral tűzdelt tartalom, és a dolog 
tanulsága.”
 Sárkány Sándor Néhány lúd 
és némi kalamajka című írása 
www.vecsesitajekoztato.hu ol-
dalon teljes terjedelmében ol-
vasható.  VT info
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Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V
S

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS, 
MEDIWEL referencia szalon: 

Ultrahangos eszköz: fájdalomcsillapításra, fogyasztásra, cellulitra.
 Rádiófrekvenciás eszköz: arckezelésre javasolt (ránc, pattanás, feszes arcbőr, stb). 

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251

VECSÉS, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 
Nyitva: 
Más időpontban egyeztetés szerint

HÁZUNK TÁJÁN

Napjainkban sok szó esik a szakmunkáshelyzet  siralmas 
állapotáról, arról a ledöbbentő adatról, hogy a továbbtanulók 

csupán  néhány százaléka akar valamilyen szakmát tanulni.

H iába szlogen, hogy 
„egy jó szakma felér 
egy diplomával”, ha 

nem lesz kiválasztódási lehe-
tőség, tovább fog süllyedni a 
szakmai színvonal, a szolgálta-
tó szakmákban nem lesz kihez 
fordulnunk, ha javítatni kell va-
lamit. A termelőmunka szép-
sége, kézzel fogható azonnali 
eredménye pedig adhat siker-
élményt azoknak is, akik elmé-
leti tárgyakból nem jeleskedtek 
az általános iskolában.
 Példaképünk, Antal Viktor 
családjával Vecsésen, a Fő úton  
él. Sashalmon kezdte az álta-
lános iskolát. Nehezen kezdett 
(hamar kiderült, hogy diszlexi-
ás), nem tudta tartani az iramot 
normál fejlődésű társaival. Al-
sós pedagógusa még a szellemi 
képességeit is kétségbe vonta. 
Szülei hamar léptek és átírat-
ták a szintén sashalmi Waldorf 
iskolába. Vértes Anikó osztály-
tanító kezei között magára ta-
lálhatott, kibontakozhatott sze-
mélyisége, tehetsége, megnőtt 
önbizalma, önértékelése. Min-
dig szeretett fúrni-faragni, kü-

lönösen a fémek érdekelték. Az 
Öveges József Szakközépiskolá-
ban folytatta tanulmányit, a gépi 
forgácsoló szakmát választotta. 
Az első év szakmai gyakorlata 
az iskola tanműhelyében zajlott, 
majd a második évtől volt lehe-
tőség vállalkozónál ismerkedni 

LEHET! 
Példakép

a termeléssel. Tanulószerződést 
kötött a Közép-magyarországi 
Ipartestületek Szövetsége Ok-
tatási Nonprofi t Kft.-vel.  Az új 
műhelyben új munka, de kevés 
gép, mindig ugyanaz a feladat, 
úgy ítélte meg, nincs fejlődési 
lehetőség. Tovább akart lépni, 

Hirdetés

és lépett is: új tanulószerződés-
sel a BKV-hoz, ahol már sok-
kal többféle gépen dolgozhatott, 
több szakembertől tanulhatott, 
megismerte a CNC gépeket is. 
Tudásvágya innen is tovább haj-
totta, így került Brunner Ferenc 
vecsési vállalkozó műhelyébe, 
ahol már programvezérlésű gé-
peken, egyszerre több programot 
alkalmazva vett részt a terme-
lésben. Szülei mindig támogat-
ták törekvéseit, pedig a tanuló-
szerződések kötése, bontása nem 
volt mindig egyszerű. Ő mindig 
tudta, mit akar. Az iskola szak-
oktatója, Fenyvesi Tamás tanár 
úr is felfi gyelt a törekvő, tehetsé-
ges diákra, és saját szabadidejét 
is feláldozva foglalkozott vele.
 Az iskola nevezte be az NCT 
Akadémia szakmai versenyére, 
ahol a versenybizottság értéke-
lése alapján az Országos CNC 
programozás és gépkezelés szak-
mai versenyén 3. helyezést ért el.
 A gyakorlati képzés ismét az 
iskolája tanműhelyében folyik, 
diáktársai felnéznek rá, szak-
mai kérdésekben kikérik és el-
fogadják véleményét. 
 A közeljövő kihívása idén 
(szeptemberben) az érettségi, a 
távolabbi terv – nagy álom – az 
önálló műhely, majd forgácsoló-
tanulók képzése. 
 Úgy gondoljuk, hogy a kezdeti 
nehézségek ellenére jó iskolákba 
kerülve, kiváló pedagógusok se-
gítségével, maximális szülői tá-
mogatással eddig sikerült elér-
nie az önmagának kitűzött célt. 
 Céltudatos kitartó egyénisé-
gét megismerve hisszük, hogy 
így halad tovább, és megvaló-
sítja álmait! Eddig elért eredmé-
nyeihez őszintén gratulálunk!

Skribek Pálné, Vecsési Ipartestület 

Antal Viktor az Országos CNC programozás 
és gépkezelés szakmai versenyén 3. helyezést ért el
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TAKARMÁNYBOLTIbolya
és 

István

Telefon: 06-29/740-285,  06-20/317-9995
Nyitva: H–P: 8–18.30,  Szo: 8–13.30

Üllő, 
Pesti út 206. 

Házhoz szállítás

KIS ÜZLET  NAGY  VÁLASZTÉK!

Purina tápok, 
premixek, 

koncetrátumok

Termények, korpa, 
galambkeverék, 

vitaminok,  
kutya-, macskaeledel  
és  sok minden más!

Napos- és  
előnevelt 

CSIRKE 
 ELŐJEGYZÉS 
SZÜKSÉGES! 

 : Ibolya-István Takarmány boltja
Bankkártya- 
elfogadóhely

KOMFORT-MIX tápok

B kká (lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

A mellett, hogy a szakosztály vezető-
je volt, az ő nevéhez kötődik az első 
országos bajnoki cím a vecsési ököl-

vívás történetében.
 – Ez egy kiemelt verseny itt Vecsésen, 
ezért próbálunk mindig olyan összecsapá-
sokat rendezni, amelyek méltók az ő nevé-
hez. Idén szlovák és román versenyzők lép-
tek ringbe a magyarok mellett. Korábban 
előfordult már, hogy több ország volt jelen, 
de most a magyar szövetség felnőtt váloga-
tónak írta ki a tornát, tehát a hangsúly in-
kább a felnőtt férfi  és női válogatottak szere-
peltetésén volt – összegezte a versenyt Seres 
Attila, a klub szakosztályvezetője. 
 Elmondta, jól sikerült a viadal a vecsé-
si bokszolóknak, felnőtt 57 kilogrammban 
Szűcs Szabina aranyérmet szerzett, ifjúsá-
gi 51 kilóban Tarnóczy Tamara lett arany-
érmes, és 54 kilogrammban Kiss Bettina is 
a legjobbnak bizonyult. Ez azt is jelenti, rá-
juk a válogatottban is számítanak. A fi úknál 
Mátyás Krisztián a 60 kilósok között tudott 
aranyérmet szerezni, emellett egy ezüst- és 
két bronzérmet nyert a vecsési csapat.  
 – A tavalyi évben az országos ranglistán 
harmadikak lettünk, a jelenleg aktív 120-
130 egyesület közül csak a Vasas és a Deb-
recen tudott megelőzni minket. Az utóbbi 

nyolc-kilenc évben folyamatosan a top 10-
ben vagyunk – adott helyzetjelentést a ve-
csési boksz országos elismertségéről Seres. 
 Szerencsésnek vallja magát, hiszen elég 
nagy a vonzáskörzete, ráadásul elég jó a hír-
neve az egyesületnek, illetve a szakosztály-
nak. A belvárosból ugyanúgy jönnek ver-
senyzők, mint Kecskemétről, de leginkább 
Gyál, Üllő, Gyömrő és a környékbeliek te-
szik ki a versenyzőket.
 – Folyamatosan tudunk egy adott szinten 
dolgozni, mostanra odáig fejlődött a vecsé-
si ökölvívó szakosztály, hogy már hét edző-
vel tudunk tréningeket tartani folyamatosan, 
így biztosítható, hogy nincsenek hullámvöl-
gyek a szakmai munkában. A másik ok az 
lehet, hogy elég kicsi nálunk a fl uktuáció, 
hiszen olyan versenyzőnk is van, aki több-
szörös magyar bajnok, mégis évek óta tu-
dunk rá számítani – mondta Seres, aki tisz-
tában van vele, a terem kicsi, de mivel csak 
az ökölvívók használják, így egy nap akár 
3-4 edzést is tudnak tartani. 
 Szeretnének az ifi  Európa-bajnokságra mi-
nél több versenyzővel kijutni, valamint a fel-
nőtt Eb-n is jól szerepelni. Itt Szűcs Szabina 
mostanra az egyik húzónév lett. Az ifi knél 
három meghatározó versenyzője van a klub-
nak, Tarnóczy Tamara és Kiss Bettina, il-
letve a fi úknál Lőczi Roland. Mindhárman 
esélyesek arra, hogy a válogatottba bekerül-
ve jó eredménnyel térjenek haza. 
 A jövővel kapcsolatban Seresnek nagy ter-
vei vannak. – Ha nagyon minimalista gondol-
kodást veszek fel, akkor szeretnék ugyanígy, 
ilyen stabilan működni. Ha nagyban merek 
gondolkozni, akkor azt szeretném, hogy a 
2024-es olimpiára tudjuk felkészíteni egy ver-
senyzőnket. Ez lenne a legcsodálatosabb aján-
dék, amit kaphatnánk a sportolóinktól. szgy

Hirdetés

SPORT

Május 3-án immár hatodik 
alkalommal rendezték meg 
Vecsésen az ökölvívók Varga 
Viktor emlékversenyét, ezzel 
emlékezve a 2013-ban tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt 
egykori vezetőedzőre. 

Már a 2024-es olimpiára 
gondolnak a vecsési 
BOKSZKLUBBAN

A ’90-es években hagyománya volt Vecsé-
sen a május 1-jén rendezett kispályás labda-
rúgótornának, de az évek múlásával lassan 
elmaradtak ezek a sportesemények.
 Végül több év kihagyás után tavaly újra 
megrendezték a Május 1. Kupát, a torna 
sikerén felbuzdulva pedig a két szervező, 
Krausz István és Csőke Lajos úgy döntött, 
megpróbálják visszacsempészni a vecsési 
sportéletbe ezt a rendezvényt, így a hónap 
első napján ismét útjára indult a labda a ve-
csési sporttelepen.
 Kilenc csapat nevezett a tornára, a mér-
kőzések két csoportban zajlottak. Az első 
és a második helyezett csapatok jutot-
tak tovább az elődöntőbe, ahol egy mér-
kőzésen dőlt el a továbbjutás.  a Legjobb 
négy közé két vecsési csapat, a Cimborák 
és a Szamovár FC mellett a Fütyülősök
– NB I-es játékvezetők – és a Pest megyei 
Játékvezetők együttese jutott be. A döntőt a 
Szamovár FC játszotta a Fütyülősök ellen, a 
meccs utóbbiak 2-1-es győzelmével ért vé-
get – tudtuk meg Krausz István szervezőtől. 
 A torna legjobbjait is díjazták, a gólkirály 
a vecsési Koppermann Robin lett 11 találat-
tal, a legjobb játékosnak Szőcs Gergőt (Fü-
tyülősök), a legjobb kapusnak pedig Tövis-
háti Tamást választották. 
 A nap végén valamennyi csapat és a né-
zők is a szervezők vendégei voltak egy tányér 
sertéspörköltre, az ízletes falatokat Mészáros 
Károlynak köszönhették a résztvevők. A pá-
lyák felépítéséért Palotai Pált illeti a köszönet. 
 Krausz István elmondta, bár több csapat 
jelentkezésére számítottak, a Május 1. Kupa 
így is sikeres volt. A tornát jövőre is szeret-
nék megrendezni, reményeik szerint a régi 
időkhöz hasonlóan, akár 18-20 csapat rész-
vételével.  Kép és szöveg: varga   

Május 1. Kupa
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A Vecsési Sportegye-
sület egyik legsikere-
sebb szakosztálya a 
postagalambászoké.

Dely Dominik, a Petőfi  Gimnázium tanulója áprilisban Muaythai 
küzdősportban magyar férfi  bajnok lett. Megkértük, meséljen 
magáról, az eredményeiről és arról, hogyan jutott el idáig.

Ebbe a sportba 
bele kell születni 17 ÉVESEN felnőtt  

magyar bajnok

É desapám 9 évesen vitt le az első 
karate edzésre. Csupán önvédelem 
céljából és hogy a fölösleges ener-

giámat le tudjam mozogni. Minél inkább 
elmélyültem a küzdősportban, annál job-
ban éreztem, hogy többre vágyom. Ezért 
kerestük meg 2014-ben Rátóczi Krisztián 
edzőt és az ő segítségével szépen jöttek az 
eredmények. Krisztiánnak támadt az az öt-
lete, hogy a K1 szabályrendszerben induljak 
versenyen. Rendkívüli furcsának találtam 
a küzdelmet a ringben, de szinte azonnal 
beleszerettem. Így a karate egy 
picit háttérbe szorult. 2017-ben 
Krisztiánnak sajnos külföldre 
kellett költöznie, ezért két éve 
Szabó Lászlóhoz kerültem, aki 
Muaythait oktat. 
 Szerintem a Mu ay thaihoz 
csak kitartás kell, mint a leg-
több sporthoz. Én kiskoromban 
úgy futottam, mintha gumicsiz-
ma lenne a lábamon, de ez a sok 
gyakorlás után javult. Soha nem 
szabad feladni. Iskolaidőben 4-5 
edzésem van egy héten, de a nyá-
ri szünetben néha 10-12 is. Jelen-
leg heti 3 edzésem van Nagy Ba-
lázsnál a Perfect Fight clubban 

és egy edzésem Bányász Adriánnál, Tata-
bányán. Az a jó, hogy este vannak az edzé-
sek, így amikor hazaérek, egyből le tudok 
ülni tanulni. Nagyobb dolgozatok előtt per-
sze kihagyok egy-egy edzést, de egyébként 
szerintem könnyedén össze lehet egyeztet-
ni a tanulást és az edzéseket. Nagyon szere-
tek horgászni és focizni is emellett, de saj-
nos erre már nem jut időm.
 A sporttal rengeteg olyan helyre el-
jutottam, ahová egyébként nem tudtam 
volna. Volt olyan év, amikor hat ország-

ban jártam. 2018. augusztus 2-án példá-
ul Thaiföldön, Bangkokban vettem részt 
a Muaythai világbajnokságon, ahol 5. he-
lyezést értem el. Számos eredményemre 
vagyok büszke, de a leginkább a felnőtt 
magyar bajnoki címemre, amit pár hete 
sikerült megszerezni 17 évesen. Hosszú 
távú célom, hogy  indulási jogot szerez-
zek az olimpiára, ami már nem lehetet-
len, mert az olimpiai sportágak közé nagy 
eséllyel bekerülhet a Muaythai is.
 Sok embernek lehetne köszönetet monda-
ni, de én elsősorban a szüleimnek szeretnék, 
mert ők azok, akik lelkileg és anyagilag tá-
mogatnak. Nélkülük nem tudnám űzni ezt 
a sportot. Az osztályom mindenben segít, 
ha valamit nem értek, egyből elmagyaráz-

zák. Amikor a sport miatt nem 
tudok iskolába menni, rögtön 
küldik az anyagot. Lelkileg is 
mindig mellettem vannak. Az 
iskolában nagyon jól érzem ma-
gam. A tanárok nagyon humánu-
sak. Megértik, ha egy-egy órára 
nem tudunk készülni. Ha vala-
mit nem értünk, újra elmagya-
rázzák. Személy szerint nekem 
az tetszik a legjobban, hogy csa-
ládias a légkör. Mindenki jóban 
van mindenkivel. Nincs kiközö-
sítés, csúfolás. Köszönöm szépen 
osztályfőnökömnek, Madarász 
Krisztina tanárnőnek a rengeteg 
türelmet. Dely Dominik, 10.b

Hirdetés

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

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

GARÁZSVÁSÁR! Vecsés, Attila u. 28. 
sz alatt.  Nyitva jó idő esetén: 10-18  
óráig. Tavaszi és nyári ruházat minden 
méretben, és hagyaték kedvező áron. 
Tel: 06-29/352-887

ELADÓ! 1 db nagyszőnyeg, 1 db tévé, 
1 db babafürdető kád, 1 db piknikko-
sár és konyhai kisgépek.  Árak meg-
egyezés szerint! Tel: 06-29/352-887

Apróhirdetés

J anuárban kilenc galambjuk 
jutott be az országos dön-
tőbe, melyek közül négy 

jutott tovább a poznani, 30. Pos-
tagalamb Olimpiára. 
 – Dobogón nem tudtunk vé-
gezni, de az én galambom a stan-
dard–fi atal kategóriában a 14. he-
lyezést érte el az olimpián, ami 
nagyon szép eredmény. A külön-
böző kategóriákban még két or-
szágos bajnok galambunk is in-
dult, összesen szereztünk egy 
16., egy 18. és egy 22. helyezést. 
A magyar csapat a 72 országból 
az 5. lett. Csak a lengyelek, né-
metek, a csehek és a szlovákok 
tudtak előttünk végezni. A pos-
tagalambsportban legnagyobb 
névnek számító hollandokat és 
belgákat is megelőztük – érté-
kelte a lengyelországi versenyt 
Simon Mihály, a vecsési egye-
sület szakosztályvezetője.  
 Elmondta, mint minden sport-
ágban, náluk is versenyprogram 
van. Ide tartozik a bajnokság, ami 
12 útból áll, de van Magyar Kupa 
és Szuperkupa is. Ezek mind 
olyan versenyek, amin nem kö-
telező részt venni, de ahhoz hogy 
az egyesület és a versenyző is a 
legjobbak közé kerüljön, jobb ott 
lenni rajtuk. A 12 verseny három-
féle hosszúságú távot foglal ösz-
sze, a Nemzetközi Postagalamb 
Szövetség (FCI) kiírása alapján 
300, 500 és 500 kilométer felet-
ti távokat.

 – Megadott koordinátájú fel-
eresztési pontok vannak, amit a 
szövetség szab meg. A feleresz-
tési pontnál az autóban van egy 
GPS-rendszer, ami rögzíti a he-
lyet és az időt, és amikor a chip-
gyűrűvel ellátott galamb hazaér-
kezik, ugyanúgy ebbe az órába 
kerül be az eredménye. Egy köz-
ponti rendszer ezt beolvassa és ez 
alapján alakul ki a végeredmény
– mondta a szakember, aki elárul-
ta, egy galamb körülbelül hat évig 
repül. Addig versenyez, akkor éri 
el azt az időt, hogy a szervezete 
elkezd öregedni. Az átlagéletkor 
14-15 év – nagy ritkán 20 –, de 
ekkor már a tenyésztésben kell 
velük foglalkozni.
 – Lehet hobbiból csinálni, de 
ez hobbinak nagyon drága, hi-
szen legalább napi 16 órát kell 
velük foglalkozni és mellette 
dolgozni kell. Nagyon komoly 
rendnek kell lenni egy dúcban. 
Külön vannak a fi atal galambok, 
a tenyészállatok, a versenyga-
lambok. Ezeknek mind külön-
böző az ellátása és mindegyik-
kel másképp kell foglalkozni 
– mondta Simon, aki a családi 
hagyományokról is mesélt.
 – Ebbe a sportba bele kell szü-
letni. Én szerencsésnek mondha-
tom magam, beleszülettem. Az 
édesapám és a testvérei is galam-
bász volt, a családi állományunk 
1952-ben lett alapítva. 1982-ben 
önálló dúcot alakítottam, ezután 
külön versenyeztünk. De azt jó 
tudni mindenkinek, ezt csak tel-
jes elszántsággal lehet csinálni
– vallott a kezdetekről a sportveze-
tő, aki a galambászoknál betöltött 
pozíciója mellett, a vecsési sport-
egyesület alelnöke is. SzGy

 Bajnoki címet ünnepelhettek 
május 8-án a Vecsés SE serdülő 
leány kézilabdázói a Szigetszent-
miklósi NKSE ellen lejátszott
– és 28-22 arányban megnyert – 
mérkőzés után. 
 A szigetszentmiklósiak kezd-
ték jobban a mérkőzést, a vecsé-
si lányok a 10. perc után vették 
fel a mérkőzés ritmusát, de vé-

 Május 2–5-ig CAI2*- os, vala-
mint a négyesfogatok CAIO4*- 
os világkupa pontszerző ver-
senye került megrendezésre 
Mezőhegyesen. A négynapos 
sporteseményre összesen 8 nem-
zet 65 fogata adta le nevezését. 
A hazai indulóknak cseh, román, 
svájci, szerb, horvát, görög, és 
chilei ellenfele(i) is voltak. A ma-
gyar indulók közül a vecsési kü-
lönítmény szerepelt a legjobban.
 A legnagyobb mezőnyt felvo-
nultató kettesfogatok 34 induló-
ja közül akadályhajtáson mind-
össze a címvédő Rákóczi Gergő 
tudott alapidőn belüli hibátlan 
pályát hajtani. A román színek-
ben versenyző hajtó megnyer-
te az akadályhajtást, és ezzel a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is 
az összetett verseny első helyén 
végzett. Összetettben a vecsési 

FOGATHAJTÁS
Osztertág Kristóf lett a 2. és a 
nagy tapasztalattal rendelkező 
Hódi Károly végzett a 3. helyen.
 Az idei évben lesz a ket tes-
fogatok világbajnoksága, nagy 
a vetélkedés a részvételért. Osz-
tertág Kristófnak komoly esélye 
van a csapatba kerülésre.
 A négyesfogatoknál szintén 
címvédés történt. Dobrovitz Jó-
zsef ugyancsak egyetlen alapidőn 
belüli hibátlan hajtással győzött 
az akadályhajtáson, és ezzel az 
összetett versenyben a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel. Az 
összetett versenyben 2. Jérôme 
Voutaz (Svájc), 3. Móró Lajos 
lett. Osztertág Márk az 5. és ifj. 
Dobrovitz József a 6. helyen zár-
ta a versenyt.
 Csapatversenyben: 1. Magyar-
ország, 2. Csehország 

(forrás: fogathírek)

gül egy küzdelmes mérkőzésen 
felülmúlták ellenfelüket és a ta-
bella élére álltak. 
 A bajnokcsapat tagjai: Czing ler 
Leila, Daruka Viktória, Dominek 
Virág, Kosaras Julcsi, Kovács 
Dóra, Matheisz Melinda, Már-
kus Petra, Májai Dalma, Oszoli 
Tíria, Sinyi Noémi, Simon Esz-
ter. Edző: Bartus Judit.  VT info

Bajnokok lettek 
a serdülő lányok
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 A profi liga biztosan szép emlék marad a 
játékosokban és a szurkolókban egyaránt, 
még úgy is, hogy nem sikerült pontot sze-
rezni 26 fordulón keresztül. Ez volt a tör-
ténelmi tett negatív csúcsa. A pozitív része 
maga a feljutás és a részvétel volt. A tanul-
ságokat hasznosítani kell.

MOL Pick Szeged–Vecsési SE 38–24
(19–11)
Damir Sztojanovics: – Megpróbáltunk ke-
mény ellenállást tanúsítani a bajnok ellen. 
Elégedett vagyok a csapatom teljesítmé-
nyével, és sok sikert kívánok Szegednek a 
Vardar elleni visszavágóra.
Mezőkövesdi KC–Vecsési SE 31–26 
(14–15)

FÉRFI – NB I K&H LIGA NŐI – NB II DÉLI CSOPORT

Kézilabda Kézilabda Sport-36 Komló–Vecsési SE 29–21 
(13–8)

Vecsési SE–HE–DO B. BRAUN
GYÖNGYÖS 28–31 (13–19)

Lendvay Péter hivatalosan bejelentette, 
hogy befejezi aktív pályafutását. A kö-
zönség nagy tapssal köszönte meg a já-
tékos ragyogó teljesítményét, példamu-
tató magatartását, amit az NB I/B-ben 
és a profi ligában nyújtott a VSE színei-
ben. További sikereket kívánunk a kiváló 
sportembernek a magánéletében.
 A meccs előtt kiosztották a szezon szur-
kolói-díját, amelyet Kránitz Zoltán, a VSE 
kapusa érdemelt ki a bajnokságban nyúj-
tott megbízható teljesítményével.
 Júniusi VT-ben bővebben foglalkozunk 
a VSE szereplésével.

szajan

 Teljesült a januárban kitűzött cél: megvan 
a dobogó! Következő számunkban részlete-
sen taglaljuk a szakosztály eredményét és a 
jövőbeni várakozását.
Euronovex USE–Vecsés SE-JUSEC 
19-36 (8-22)
Vecsés SE-JUSEC–Szigetszentmiklósi 
NKSE 31-29 (18-15)
A mérkőzés utáni napon már azt is tudtuk, 
hogy a VSE női felnőtt csapata a 2018/19 
NB II bajnoki szezont bronzéremmel zárja!

Csepel DSE–Vecsés SE-JUSEC 33-24 
(17-11) szajan

Meglett a bronz!

Horváth Zsolt (Dominik apukája), Dely Dominik, 
Tóth Enikő (Dominik barátnője, 16 évesen felnőtt 
női magyar bajnok) és Tóth Ferenc (Enikő édesapja)

Simon Mihály szakosztályvezető 
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REKLÁM

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

É

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

VECSÉS

MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS
Napkollektor értékesítés, szerelés

A Panangin® Forte vény nélkül kapható gyógyszer. A kezelőorvos jóváhagyásával. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály:+36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu.

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

Szia. Hiányoltunk a fociról!

Legközelebb megyek!
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A hosszan tartó indokolatlan fáradtság akár a szívizom 
gyengeségének egyik előjele is lehet. A Panangin® Forte komplex 
hatóanyag-kombinációja segíti a megfelelő szívműködést, 
és hozzájárul a szív és keringési rendszer egészségéhez. wwwww.ppanaaanginn..hu

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Sitt, szemét, sóder, 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – május 20-ával,  
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – május 27-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – június 3-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  június 10-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  június 17-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – június 24-ével kezdő-
dő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton 8 

órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitvatartás után és hét közben az éj-
szakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

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

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

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49.,  06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

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

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

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

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300, 1500 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, 1530, 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

al

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
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Lapcom Zrt., a nyomtatásért felel a nyomda vezérigazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotó-
kat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szer-
kesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

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

Tájékoztató

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

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

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

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

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

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

ÁRNYÉKOLÁS, 
NYÍLÁSZÁRÓ,

EGYEDI BÚTOR 
KÉSZÍTÉSE

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

– – GARÁZSKAPU 
ROVARHÁLÓ – AJTÓ – ABLAK 
EGYEDI BÚTOR

MUNKÁNK 
SORÁN:
•  
•  
•  
•  
•  
•  VALÓDI GARANCIÁT
•  
•  




