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V ecsés Város Önkormányzata az el-
múlt években sok játszóhelyet újított 
már fel, illetve épített újakat is az itt 

Megújul az Epresben 
található játszótér

élő közösség számára. Idén au-
gusztusban sor kerül az Epres-
ben található játszóterünk át-
építésére is. A látványtervekből 
néhányat önök elé tárunk itt az 
újság hasábjain, hogy betekin-
tést nyerjenek a megvalósítan-
dó tervekbe. 
 Célunk a tervezés során az 
volt, hogy minél több korosz-
tályt kiszolgáljon játéklehető-
séggel a tér, illetve minél kom-
fortosabban használható legyen 

a családok számára. Ezért a játékokat úgy 
válogattuk össze, hogy azok egy része egé-
szen pici gyermek számára is használható 
legyen, de akár a felnőttek is találjanak ki-
próbálható játékot maguknak. Például olyan 
hintát is tervezünk, amelyre egyszerre ül-
het fel a kismama pici gyermekével, külön 
mászóvár lesz az óvodás és az iskolás kor-
osztály számára stb. A padok a homokozó 
körül kaptak helyet, ahol a szülők pihen-
hetnek, miközben gyermekükre is tudnak 
vigyázni. Kerékpártárolót helyezünk ki 
és egy komplett WC-konténert telepítünk 
a játszótér mellé, amit igénybe vehetnek a 
családok. A nyári hőség elleni védelemre is 
gondoltunk, így fákat is ültetünk, de amíg 
ezek elérik a megfelelő nagyságot, addig 

napvitorlákkal is védjük a különböző kri-
tikus helyeket: például a fémcsúszdákat, a 
má szóvárakat és a homokozót. 
 A játszótér ütéscsillapító burkolata két-
szer rostált homokos kavics lesz, mely bi-
zonyára elnyeri tetszését a természetes 
anyagok kedvelőinek. Jó időben a me-
zítlábas játék is jótékony hatással lesz a 
kicsik lábának fejlődésére. A beépítendő 
játékokat a HAGS svéd játékgyártó szál-
lítja, mely több mint 60 éves tapasztalat-
tal rendelkezik a játszóeszközök gyártá-
sában. Játékfejlesztéseik terén a biztonság 
és a játszva tanulás az elsődleges szem-
pont. 
 A játszótér kerítését, viacolor burkolatát, 
növényzetének egy részét és homokozóját 
megtartjuk, hiszen ezek jó állapotban van-
nak. A területen automata öntözőrendszert 
alakítunk ki, és új növényágyásokat hozunk 
létre. 
 A Káposztafeszt idején egy új kijáratot is 
megnyitunk majd, így a fesztivál ideje alatt 
is használhatóvá válik a tér.
 Reméljük, sokan örömmel veszik birtok-
ba szeptemberben a megújított játszóterün-
ket, többek között a közeli iskolába és óvo-
dába járó gyermekek is!

Frühwirthné Halász Melinda, 
önkormányzati képviselő

Mindannyian kedves emlékeket őrzünk a gyerek -
korunkban játszótéren töltött időről. Szeretnénk, 
ha gyermekeink is megtapasztalhatnák az önfe-
ledt társas játék élményét közösségi tereinken.

  Az önkormányzat egy tavalyi döntésnek 
megfelelően óvodások számára kifejlesztett 
speciális sportpályák létesítésére nyújtott 
be pályázatot. A Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram keretében meghirdetett kiíráson olyan 
komplex létesítmények kialakítására lehe-
tett támogatást nyerni, melyek egyaránt al-
kalmasak kézilabda, labdarúgás, kosárlab-
da, röplabda, tenisz és lábtenisz sportágak 
művelésére, továbbá ügyességi játékok és 
mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására.
 A képviselő-testület a Bálint Ágnes Óvo-
dára és a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvo-
dára vonatkozóan nyújtotta be pályázatát, 
az elbírálás során mindkét esetben pozitív 

döntés született, amely eredményekén jú-
niusban elkészült a két sportpálya. 
 – Óvodánkban nem volt tornaterem, ezért 
nagy örömmel fogadtuk, hogy intézményünk-
ben is kialakítanak egy sportpályát, amelyet 
még a nevelési év vége előtt birtokba vehet-
tek a gyerekek. Kollégáim egy speciális kép-
zésen is részt vettek, melyen többek között a 
gyerekek mozgáskoordinációs képességeinek 
fejlesztését és a pályán űzhető sportágak ok-
tatásához szükséges követelményeket sajá-
tították el – mondta lapunknak Lakner Bri-
gitta, a Bálint Ágnes Óvoda vezetője. 
 A két létesítmény kialakítása 18 millió fo-
rintba került, melyre 9 millió forint támo-

gatást nyert az önkormányzat az Ovi-Sport 
Program pályázatán. A fennmaradó 9 mil-
lió forintot a városi költségvetésből bizto-
sította a képviselő-testület.  VN

Elkészültek az óvodásoknak 
kifejlesztett sportpályák

Több sportág is űzhető az Ovi-Sport 
Program keretében kialakított pályán
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 Ilyen lesz a játszótér a felújítás után

Új fákat ültetnek a játszótér mellé, és napvitorlák-
kal is védik majd a gyerekeket a tűző napsütéstől

Az új eszközök több korosztály számára 
ígérnek szórakoztató játéklehetőséget 

Mindenkit szeretettel 
vár Vecsés Város 
Önkormányzata! 

(„Kell még egy szó, mielőtt mennél,
Kell még egy ölelés, ami végig elkísér,
Az úton majd néha, gondolj reám,
Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.

Nézz rám, és lásd, csillagokra lépsz,
Nézz rám, tovatűnt a régi szenvedés.
Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény,
Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz…”

(Honfoglalás – részlet)

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
tisztelettel meghívja Önt és Családját 
az augusztus 20-ai Szent István napja 
alkalmából rendezendő ünnepségre.
Helyszín: Szent István tér 

2019. augusztus 20. 10 óra

09.30  Térzene: Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara
10.00  Himnusz  Ének: Balla Péter Népdalkör  Ünnepi beszéd
  Műsor – Vadkerti Imre előadóművész  Ünnepi ökumenikus ima  Új kenyér megáldása  Kenyérosztás  Szózat

A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

SEGÉDMUNKÁS/RAKODÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Fontos tájékoztatás a zöldhulldék-
begyűjtéssel kapcsolatban
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy Vecsés város területén a zöldhulla-
dék elszállítására kizárólag az átlátszó „Vecsési Városgondnok Non-
profi t Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag zsákokat 
vegyék igénybe. A máshonnan beszerzett, „Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft.” felirat nélküli műanyagzsákokat a Városgondnoknak 
nem áll módjában elszállítani.

A zöldhulladékos zsákok két helyen 
vásárolhatók meg 200 Ft/db áron:

•  Vecsési Városgondnok ügyfélszolgálatán 
(Vecsés, Károly u. 2. nyitvatartási időben,)

•  Vecsési Polgármesteri Hivatal portáján (Vecsés, Szent István tér 1.)

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékszállítási napokon a hul-
ladékgyűjtő edényeket illetve a zsákokat reggel 7 óráig legyenek 
szívesek kihelyezni az ingatlanuk elé oly módon, hogy a közlekedés 
biztonságát ne veszélyeztessék és a közterületet ne szennyezzék.
 Csak az időben kihelyezett hulladékokat 
van lehetőségünk elszállíttatni.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Hulladékgyűjtő edények kihelyezése

JELENTKEZÉS
Kérjük, adja le szakmai önéletrajzát e-mailen: 

info@v-varosgondnok.hu, vagy ügyfélszolgálatunkon: 

2220 Vecsés, Károly utca 2. Várjuk jelentkezését!

FELADATOK:
•  hulladékszállító gép-

járművön rakodói 

feladatok ellátása

•  városüzemeltetési 

feladatok ellátása

•  kertészeti feladatok ellátása

 

ELVÁRÁSOK:
•  alapfokú végzettség

•  jó fi zikum

•  terhelhetőség

•  megbízhatóság

•  könnyűgépkezelői 

vizsga előnyt jelent

 

AMIT KÍNÁLUNK:
•  hosszú távú 

munkalehetőség

•  stabil bejelentett munkahely

•  jó csapat

•  kimagasló cafeteria-juttatás

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2220 Vecsés, 

Széchenyi utca 141.
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  Nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi tűz-
oltók egy vecsési tűzesethez: június 21-én 
egy 50 négyzetméteres melléképület ka-
pott lángra a Zrinyi utcában. A helyszínre 
érkező egységek három vízsugárral kezdték 
meg az oltást. A helyzetet nehezítette, hogy 
a lángoló helyiségben több gázpalack is volt. 
 Az oltás több mint egy órán át tartott, a tűz-
oltók végül megfékezték a lángokat és össze-
sen tíz gázpalackot hoztak ki a melléképü-
letből és azonnal megkezdték azok hűtését. 
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 

  Az önkormányzat több 
ütemben újítja fel a lakótelep 
belső területén lévő járdákat. 
Tavaly az első ütemben a Fő 
utcáról a Kellner dr. úthoz ve-
zető szakasz és a lakások előtt 
futó járda egy része újult meg. 
Idén kerül sor a felújítás máso-
dik ütemére, most a benzinkút 
felőli oldalon, a Kellner dr. út-

  Zajlanak a külső felújítási 
munkák a Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium épületén, jelenleg 
az iskola homlokzati szigetelé-
sén dolgozik a kivitelező Szász-
Therm Kft. A tető felújítása már 
korábban elkészült, a burkolat az 
évek alatt jelentősen elhasználó-
dott, helyenként előfordultak be-
ázások is, így indokolttá vált a 
felújításra. A korábbi bitumenes 
burkolatot egy korszerűbb eljá-
rással készített hegesztett fóliá-
ra cserélték, illetve 20 centimé-
ter vastag hőszigetelés is került 
az iskola tetejére, a szellőzőgom-
bák körül pedig cserélték a bá-
dogburkolatot. A burkolat színe 
a korábbi feketével ellentétben 
világosabb lett, így kevésbé szív-
ja magába  a meleget. 
 Az épület homlokzata a szab-
ványoknak megfelelő 15 centi-

A beruházáshoz kapcso-
lódva a DPMV Zrt. sze-
relői az utcában elvé-

gezték a vízbekötések cseréjét.  
 Az említett szakaszon meg-
újult a járda, a kivitelező cég 
munkatársai az elöregedett be-
tonburkolatot korszerű és eszté-
tikus térkő burkolatra cserélték. 
 Az útalap előkészítése után jú-
lius 17-én már lerakták az asz-
faltburkolatot, majd a közterü-
let rendezése, a gépkocsibeállók 
helyreállítása és az árkok rész-
leges lefedése is megtörtént. 
 Az utca felújítására a „Pest 
megyei önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak szilárd bur-
kolattal történő kiépítésének és 
felújításának támogatása” pályá-
zat keretében 29,9 millió forint 

  Nem szeretnénk ünneprontók – még ke-
vésbé vakációrombolók – lenni, hiszen még 
csak a nyári szünet derekán járunk, de a Ma-
gyar Közlönyben már megjelent a következő 
tanév időrendje. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma rendelete szerint a 2019/2020-
as tanév első tanítási napja szeptember 2. 
(hétfő), az utolsó tanítási nap: 2020. június 
15. Az első félév január 24-ig tart, az isko-
lák január 31-ig értesítik a tanulókat, kisko-
rú tanuló esetén a szülőket az első félévben 
elért tanulmányi eredményekről.
 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 25-én (pénteken) lesz, a szünet utá-
ni első tanítási nap november 4. (hétfő). 
 A téli szünet december 21-én (szombat) 
kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap 
2020. január 6-án (hétfő) lesz. 
 2020. január 18-án tartják a 6 és 8 évfo-
lyamos gimnáziumok központi írásbeli fel-
vételi vizsgáit. 
 2020. február 24. és március 13. között 
lesz a középiskolába jelentkező diákok szó-
beli meghallgatása.
 A tavaszi szünet 2020. április 9-én (csü-
törtök) kezdődik és április 14-ig (kedd) tart. 
 Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. má-
jus 4. és május 25. között tartják.  VT info

Mutatjuk 
a következő 
tanév fontos 

dátumait

  A karbantartás és a műszeres leszállító 
berendezés (ILS) telepítését követően júni-
us 20-án újra megnyitották a repülőtér 2-es 
futópályáját, így Vecsés felett is visszaállt a 
régi légiforgalmi rend. 
 A felújítási munkák az előre tervezett 
nyolc hét alatt befejeződtek, a műszeres 
leszállító-berendezés cseréje következté-
ben az elérhető legkorszerűbb és megbíz-
hatóbb rádiónavigáci ós rendszer üzemel a 
Rákoshegy felőli pálya végén, így a repülő-
gépek mostantól akár 15 méteres függőleges 
és 50 méteres vízszintes látástávolság mel-
lett is le tudnak szállni – olvasható a Buda-

pest Airport MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében. 
 A karbantartás keretében kicseréltek 70 
esővíz-elvezető aknát, kicserélték a pályá-
ba épített lámpák vezetékeit és kijavították 
a beton kisebb hibáit. Ez alatt az idő alatt 
megtisztították a betont a ráégett guminyo-
moktól és újrafestették a pályán lévő jelzé-
seket, amik segítik a pilóták tájékozódását.
 A Budapest Airport közleményében meg-
köszönte Vecsés lakóinak türelmét, akiknek 
a felújítás miatt ideiglenesen a megszokott-
nál több repülőgép elhaladásával kellett szá-
molniuk. VT info

Visszaállt a légiforgalmi rend

Melléképület 
égett a Zrínyi 
utcában

Felújítják 
lakótelepi járdát

Az Eötvös utca 
után a Kinizsi 
utcát is felújítják 

Látványosan megújul 
a Petőfi  iskola épülete
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Egységes nyitvatar-
tási rend szerint fo-
gadják az ügyfeleket

A Pest Megyei Kormány-
hivatal Vecsési Járási Hiva-
tala tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy 2019. július 1-jétől Bu-
dapest Főváros Kormány-
hivatala és a Pest Megyei 

Kormányhivatal illetékességi terüle-
tén működő valamennyi kormányab-
lak egységesen a következő nyitvatar-
tási rend szerint fogadja az ügyfeleket: 
 Hétfő: 07.00–17.00
 Kedd: 09.00–17.00
 Szerda: 10.00–20.00
 Csütörtök: 09.00–17.00
 Péntek: 09.00–13.00
 Sorszám kiadására legkésőbb az ügy-
félfogadási idő vége előtt 30 perccel 
van lehetőség!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Vecsési Járási Hivatala

egy dissou palack a hőmérséklete a folyama-
tos hűtés ellenére is emelkedett, ezért ezt a 
palackot mesterlövészek lőtték ki. A tűzol-
tók gyors és szakszerű munkájának köszön-
hetően egyetlen gázpalack sem robbant fel. 
 Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányította, személyi sérülés nem 
történt.  VT info

Vízzel hűtötték a felhevült palackokat, 
hogy megelőzzék a robbanást 

Készül a térkő burkolat 
az Eötvös utcában

Kész az aszfaltburkolat 
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Tűzoltók hozzák ki a gázpalackot a kigyulladt melléképületből

tól a lakásokhoz vezető járda, 
a bekötőjárdák és az épületek 
előtti terek alap- és burkolat-
cseréjére kerül sor, mintegy 
100 méter hosszú szakaszon. A 
beruházás várhatóan augusz-
tus elejére készül el. Az ön-
kormányzat szándéka szerint 
a felújítás harmadik ütemére 
jövőre kerülhet sor.  V.     

méter vastag hőszigetelést, és a 
tornateremhez hasonlóan pasz-
tellbarack-árnyalatú színezést 
kap. A felújítás augusztus kö-
zepén készülhet el.  
 A belső tereket érintő változá-
sok is történnek az iskolaépület-
ben: a tanév végéig könyvtárként 
funkcionáló helyiséget tante-
remmé alakítják, az új könyv-
tárat pedig a második emeleti 
folyosón alakítják ki. A pince-
helyiség is átalakul, ott a követ-
kező tanévtől egy közösségi he-
lyiség és egy tornaszoba várja 
majd a diákokat. A tornaszobá-
ban a bordásfalak és a TRX esz-
közök mellett a tornászok szá-
mára egy nagyméretű tükröt is 
elhelyeznek. 
 Amint megtudtuk, a közeljö-
vőben várható, hogy az iskola-
udvar burkolatát is felújítják.  

VN

támogatást nyert Vecsés, azon-
ban a kivitelezés költségei ettől 
lényegesen magasabbak voltak, 
ezért a pályázati forrást a városi 
költségvetésből további 43 mil-
lió forinttal egészítette ki az ön-
kormányzat. 

Teljes hosszában 
megújul a Kinizsi utca
Múlt havi lapszámunkban bő-
vebben is írtunk a Kinizsi utca 
felújításáról. A beruházásra 
89,98 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat, melyet 
16 millió forint önrésszel egészí-
tett ki a város. A mintegy 106 
millió forint összköltségű fel-
újítás keretében megvalósul az 
útburkolat cseréje, a csapadék-
elvezető árkok profi lozása, a jár-
da részleges felújítása, a forgal-
mi táblák cseréje, egy napelemes 
sebességellenőrző egység kihe-
lyezése, valamint zöldfelület ki-
alakítása. 
 Amint arról korábbi lapszá-
munkban is írtunk, a felújítás 
alatt terelőúton közlekednek a 
buszjáratok. 
 A felújítás idejére lezárják a 
Kinizsi utca Dózsa György út–
Erzsébet tér közötti szakaszt. 
Az útlezárás a Volán és a helyi 
buszjárat közlekedését is érinti. 
 A kivitelezés alatt az Erzsébet 
térről induló Volánbusz-járatok 
a Dózsa György úti futballpálya 
előtti megállóból indulnak. A ki-
maradó megállókból (Erzsébet 
tér, Kinizsi utca) kisbuszok sze-
dik össze az utasokat és viszik 
az ideiglenes végállomásra. A 
Kinizsi utcai megállót a felújí-
tás idejére a Bem utca térségé-
be helyezik át. 
 A menetrend változásairól a 
buszmegállókban és a járatokon 
is tájékozódhatnak. V. 

Lapzártánk napján még folynak a munkálatok az
Eötvös utca Piac tér és Telepi út közötti szakaszán, 
de mire olvasóink kezükbe veszik júliusi lapszá-
munkat, már jó eséllyel befejeződik a felújítás. 
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Az elvégzett munkával tudom 
meghálálni A VÁLASZTÓK BIZALMÁT 
Czibolya Zoltánt több mint egy évtizede választották meg a 7. válasz-
tókörzet képviselőjévé. A Halmi telep jelenti számára az otthont, ezért 
magától értetődő, hogy mindent megtesz a városrész fejlődéséért. 

Frühwirthné Halász Melinda 2010 óta tagja a Vecsési Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, 2014 óta pedig a települési önkormány-
zat 3. választókörzetének megválasztott képviselője. Közösségért 
végzett munkája során az aktuális fejlesztések, beruházások 
mellett kiemelt fi gyelmet fordít a hagyományok őrzésére is.  

K étezer-tíz óta a Vecsési Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselő-
jeként tevékenykedik a városban.   

Hogyan lett nemzetiségi jelölt és milyen 
út vezetett a megválasztásáig? 
 – Fiatal felnőttként lett igazán fontos szá-
momra a helyi közösség, ekkor csatlakoz-
tam a Wetschescher Nachtigallen kórushoz, 
később megalapítottuk a Lumpen Klumpen 
Tánccsoportot, beléptem a Kulturverein nem-
zetiségi egyesületbe, végül a Német Nemze-
tiségi Önkormányzathoz is egyre közelebb 
kerültem, mert rendszeresen segítettem a 
programjaik szervezésében. Ekkor kértek 
fel, hogy a nemzetiségi választáson legyek 
képviselőjelölt. A munkát 2010-ben kezd-
hettem el, a 11 jelöltből végül négyen jutot-
tunk a nemzetiségi testületbe. 

– 2014-ben a városi önkormányzattól is ér-
kezett egy felkérés. 
 – A 4 év alatt végzett nemzetiségi ön-
kormányzati munkám, a családunk elkö-
telezettsége a közösség felé meggyőző volt 
úgy gondolom, így 2014-ben polgármester 
úr felkért, hogy a Fidesz-KDNP támogatá-
sával vállaljam el a képviselőjelöltséget a 3. 
választókerületben.

– Milyen feladatai vannak a nemzetiségi 
önkormányzatnak?  
 – Ebben a ciklusban a legújabb, egyben 
legnehezebb feladatunk az államtól 2014-ben 
átvett Grassalkovich Antal Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenn-
tartása volt. Ez óriási munka a nemzetiségi 
önkormányzat és az iskolavezetés számá-
ra is. Létre kellett hoznunk egy önálló gaz-
dasági irodát, amely átlátja az 
intézmény költségvetését, majd 
részben új alapokra helyeztük a 
fenntartást, mert láttuk a korábbi 
problémákat és fontosnak tartot-
tuk, hogy ezeket elkerüljük a jö-
vőben. A takarékos gazdálkodás-
nak köszönhetően minden évben 
tudtunk tartalékot képezni, amit 
fejlesztésre fordíthattunk. Ennek 
köszönhetően korszerűsítettük 

például az iskola udvarát, az aulában talál-
ható színpad teljes fény- és hangtechnikáját 
vagy az iskola világítástechnikáját. A jövő-
ben az intézmény bővítésére kell helyezni a 
hangsúlyt, mert elértük a maximális gyer-
meklétszámot, szeretnénk kicsit csökkente-
ni a zsúfoltságot, ideálisabb körülményeket 
biztosítani a csoportbontásokhoz is. Ennek 
érdekében a városi önkormányzat megvá-
sárolta a szomszédos telket, ahol megépül-
het az új épületszárny. Az ebédlő bővítését 
is szeretnénk megoldani, erre a feladatra már 
pályázati támogatást is nyertünk Magyaror-
szág Kormányától és a Miniszterelnökség-
től. Az átépítés várhatóan jövő nyáron készül-
het el. Az iskolában egy váratlan problémát 
is kezelnünk kellett, 2018 őszén egy körül-
belül 1,5 négyzetméteres területen lehullott 
a vakolat a plafonról. Szakértőkkel átnézet-
tük az intézményt és kormányzati segítség-
gel gipszkartonoztattuk a teljes mennyezetet.  
 Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó gyer-
mekek minél többször találkozzanak a nem-
zetiségi kultúránkkal. 
 Az iskola fenntartásán túl támogatjuk 
a helyben működő nemzetiségi kulturális 
csoportokat. Működtetünk egy nemzetisé-
gi könyvtárat, szoros kapcsolatot ápolunk 
a nemzetiségi óvodákkal és az évente meg-
rendezett hagyományos rendezvényeinken 
túl a Káposztafeszt szervezésében is aktí-
van részt veszünk, hogy a fesztivál ne csak 
egy pop- vagy gasztronómiai rendezvény le-
gyen, hanem megjelenjen benne az a plusz 
is, amit a vecsési nemzetiségi élet jelent. 

– Jól gondolom, hogy szívügye a nemzeti-
ségi hagyományok ápolása? 

 – Igen, nagyon 
magaménak érzem 
ezt a feladatot. Früh-
wirth Mihály a példa-
képem, közelről lá-
tom, hogy mennyi 
munkát és energi-
át fektet a hagyomá-
nyaink megőrzésébe, 
kutatásába, Vecsés 
múltjának feltárásá-

ba. Emellett az is fontos, hogy rendszeresen 
meg tudunk újulni, aminek köszönhetően sok 
fi atal csatlakozik hozzánk. Nagyon örülök an-
nak, hogy ilyen közösség él Vecsésen, hiszen 
ezáltal az egész város kultúrája gazdagodik. 

– A 2014-es helyhatósági választáson Ve-
csés 3. választókörzetének polgárai is kép-
viselővé választották. Milyen fejlesztések 
történtek a körzetében az elmúlt évek alatt? 
 – Itt volt a legtöbb földes utca, amiben je-
lentős előrelépés történt, hiszen megépült a 
Gizella, a Valéria és az Ágoston utca, vala-
mint a Kis-Epres szervizútja. Idén a Mátyás 
utca kapott szilárd burkolatot, az Üllői utcát 
pedig mart aszfalttal láttuk el. 2016-ban si-
került felújítanunk a Város utcát. Több új jár-
daszakasz készült el. Felújítottuk a rendőr-
őrs épületét és a Czifra csárdát, mely Vecsés 
legrégebbi épülete és már nagyon leromlott 
állapotban volt. Az Epresben átadtunk egy 
új elektromos töltőállomást. A Kis-Epresben 
építettünk egy új rekortánpályát és egy fu-
tókört, amit ingyenesen használhat a lakos-
ság. Itt parkolókat is létesítettünk és rendez-
tük a zöldfelületeket. Nagyon fontos volt a 
gyerekek és a szülők biztonsága érdekében 
a Grassalkovich iskola előtt kialakított jel-
zőlámpás gyalogátkelő megépítése, ezt a be-
ruházást is folyamatosan segítettem. 

– Ön szerint milyen beruházásokra lenne 
szükség, hogy még komfortosabb legyen 
a település? 
 – Sok minden történt ebben a ciklusban, 
de bőven van még tennivaló a városban. Az 
én körzetemre vonatkozóan még idén újjáé-
pítjük a játszóteret az Epresben és várható-
an a járdaépítések is folytatódnak. Balesetve-
szélyes az Iskola utca és Fő út kereszteződése, 
ezért ott jelzőlámpás gyalogátkelőt szeretnénk 
építeni. A Hősök ligetét is rendezettebbé kel-
lene tenni. A következő időszak feladata lesz 
a Grassalkovich iskola bővítése, amennyiben 
pályázati forrást sikerül találni hozzá. Remé-
nyeink szerint a tanuszoda is megépül álla-
mi beruházásként. A legfontosabb azonban 
az ivóvízhálózat problémájának a megoldá-
sa lesz. Ezt egy nagyon sarkalatos pontnak 
tartom, amiben mindenképpen jól átgondolt 
döntést kell hozni, és elő kell teremteni a meg-
oldáshoz szükséges anyagi forrásokat is. 
 Végszóként pedig szeretném megköszön-
ni a választók bizalmát és azoknak a támo-
gatását, akik az elmúlt években bármilyen 
formában segítették a munkámat! 

Varga Norbert

A nemzetiségi hagyományok gazdagítják 
A VÁROS KULTÚRÁJÁT

Frühwirthné Halász 
Melinda, a 3. választó-

körzet képviselője

A z önéletrajzában azt olvashatjuk, 
hogy erős kötelék fűzi a Halmi te-
lephez. Miből ered ez a kötődés? 

 – Ide születtem 1962-ben, itt nőttem fel, 
ide jártam iskolába és itt alapítottam csalá-
dot, azon a telken, ahol a szülői ház állt. Ide 
köt a család, a sok barát és ismerős, egyszó-
val minden. 

– Akkor önt bizonyára rengetegen ismerik 
a Halmi telepen. Így talán joggal gondol-
hatjuk, hogy viszonylag könnyű dolga le-
hetett  2006-ban, amikor először választot-
ták meg a 7. választókörzet képviselőjévé. 
 – Azért ez nem ilyen egyszerű. Nagyon 
nagy dolognak tartom, hogy az emberek bi-
zalmat szavaztak nekem, amit természete-
sen az elvégzett munkával tudok meghálál-
ni. Hozzá kell tenni, már azelőtt is dolgoztam 
az itteni közösségért, a Halmi telepért, mie-
lőtt képviselő lettem. 2006 után pedig 2010-
ben és 2014-ben is megválasztottak, ami vé-
leményem szerint nem történt volna meg, ha 
nem látom el tisztességgel a feladataimat. A 
munkában hiszek, ezért igyekszem minden 
problémát a lehetőségekhez képest minél ha-
marabb megoldani. 

– Ön az elnöke a sportbizottságnak. Míg 
egyes településeken nincs önálló sportbi-
zottság vagy csak takaréklángon működik, 
addig Vecsésen nagyon sok az elvégzendő 
feladatuk. A pezsgő vecsési sportéletnek 
köszönhető, hogy így alakult? 
 – A sport mindig meghatározó volt a város 
életében. Az egyesületek kötelékébe több száz 
sportoló tartozik, akik nagyszerű eredménye-
ket érnek el. A sportegyesületben 11 szakosz-
tály működik, a férfi  kézilabdázók az elmúlt 
idényben sporttörténelmet írtak az NB I-es 
szerepléssel és a nőknél is nagyon jó munkát 
végeznek. Kimagasló eredményeket érnek el 
az ökölvívók, a karatésok, a galambászok, a 
fogathajtok és a többi szakosztályt is bátran 
megemlíthetném. Minden évben megtartjuk 
a bajnokok vacsoráját, idén a hatodikat, ahol 
egy fehér asztal mellet tudjuk megköszönni 
az elért eredményeket. A képviselő-testület 
tagjai is sportbarátok, az élsport mellett ki-
emelten fontosnak tartjuk a tömegsportot és 
az utánpótlásnevelést. Célunk, hogy Vecsés 
egy egészséges, sportos város legyen.

– A labdarúgóklubot is ön veze-
ti. Tervben volt, hogy új szék-
házat építenek a Vecsés FC-
nek. Ez a beruházás mikorra 
várható?  
 – Egy város életében vannak 
prioritások és jelenleg vannak et-
től fontosabb megoldandó feladata-
ink is. Az intézmények felújítását, egy új 
bölcsőde vagy a mentőállomás és alapellátá-
si központ megépítését előtérbe helyezzük. 
Az új labdarúgócentrum kialakításába eddig 
is nagyon sok munkát fektettünk, több mint 
300 millió forintot gyűjtöttem össze TAO-tá-
mogatásból a városnak. A pályázatok ellené-
re az új székház megépítéséhez nagyon ma-
gas önrészt kellene biztosítanunk, ezért úgy 
döntöttük, hogy elhalasztjuk a beruházást, de 
természetesen a hosszú távú terveink között 
továbbra is szerepel. A Sándor tanya megvá-
sárlásával és az új műfüves pálya megépíté-
sével megtettük az első lépéseket, most pedig 
egy élőfüves pálya építésére adtunk be pályá-
zatot, amelyet a közeljövőben fog elbírálni az 
MLSZ. A lakosság is jól járna az új sportcent-
rum megépítésével, mert a régi labdarúgópá-
lyát lakossági sportparkká alakítanánk át, ahol 
minden korosztály számára biztosítanánk a 
sportolási, kikapcsolódási lehetőséget. 

– A sportbizottság vezetése mellett részt 
vesz a szociális bizottság munkájában is. 
 – Ott más jellegű a munka, mint a sport 
terén. Nagyon örülök annak, hogy az embe-
rek bizalommal fordulnak hozzám és tud-
ják, hogy bármilyen problémájuk is van, ese-
ti vagy tartós, ne adj’ isten egészségügyi, ha 
egy mód van rá akkor képviselni fogom az 
érdekeiket. A bizottság és az önkormányzat 
minden esetben igyekszik segíteni az embe-
reknek, erre vannak a különböző támogatási 
formák. 

– Milyen fejlesztések, beruházások tör-
téntek ebben a ciklusban a 7. választó-
körzetben? 
 – Az első ciklusom idején, 2006-ban a 
Halmi telep nagyon elmaradott volt a töb-
bi városrészhez képest. Ennek a területnek 
nem volt gazdája, de hála Istennek ezen sike-
rült változtatni az évek során. Annak idején 
alig volt szilárd burkolatú utca a telepen, az 

évek alatt végül ezeket megépítettük. Meg-
ígértük, hogy ebben a ciklusban minden utat 
pormentesítünk, amit sikerült betartani, hi-

szen a körzet valamennyi útját szilárd 
burkolat fedi. Az emelkedő gyer-

meklétszám miatt négy tante-
remmel bővítettük az általá-
nos iskolát és felújítottuk az 
iskolaudvaron lévő műfüves 
labdarúgópályát. Nagy gon-
dot fordítottunk a csapadékvíz-

elvezetésre, mert sajnos ezen a 
területen többször okozott gondot 

az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló 
nagymennyiségű csapadék. Új járdákat épí-
tettünk, amire a jövőben is szeretnénk áldoz-
ni, mert ezen a téren még vannak elmaradá-
saink. Tavaly pedig megrendeztük a Szárnyal 
a Halmi elnevezésű családi napot és főzőver-
senyt. A rendezvény sikeres volt, ezért úgy 
döntöttünk, idén is megszervezzük. Most is 
sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezért sze-
retnénk belőle hagyományt teremteni. 

– Milyen tervei vannak a jövőt illetően? 
 – Amint említettem, poros utcák már nin-
csenek, de elvégzendő feladat még bőven 
akad. Két állami beruházást is elnyert a vá-
ros: tanuszoda épülhet a Lanyi területén, ké-
zilabda-munkacsarnok pedig itt a Halmi te-
lepen. Mindkettő nagyon fontos beruházás, 
hiszen az uszodát már régóta várja a lakos-
ság, a munkacsarnok pedig a Halmi téri is-
kola és a sportegyesület körülményein len-
díthetne nagyot. A csarnok megépítésével a 
Halmi tér új köntösbe öltözne, rendbe kelle-
ne tenni az iskola kerítését, a járdákat, parko-
lót kell építeni, a játszóteret le kellene bonta-
nunk, de cserébe egy korszerűbbet építenénk. 
A feladat tehát az, hogy olyan teret alakítsunk 
ki, amire joggal lehetünk büszkék. Az isko-
la műfüves pályája mögött van egy nagyobb 
szabad terület, ahol szeretnék egy gumibur-
kolatú sportpályát kialakítani, amit megnyit-
nánk a lakosság előtt. A város egészét illetően 
problémát jelent a vízhálózat állapota, ennek 
a megoldása égetően fontos. Gondot okoz a 
nagy gépkocsiforgalom is és a vasúti átjáró 
kérdése, fontos lenne a Lőrinci utca és a Lin-
coln utca kereszteződésének forgalomtech-
nikai rendezése. Ezekhez a fejlesztésekhez a 
forrásokat is elő kell teremteni, mert a város 
nem tud mindent önerőből fi nanszírozni. De, 
mint korábban említettem, én a munkában 
hiszek, ezért azt gondolom, hogy a megfe-
lelő hozzáállással meg fogjuk találni a meg-
oldást ezekre a problémákra.  VN
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Elismerték 
az egészségügyi 

dolgozók munkáját
A hagyományokhoz hűen idén is köszöntötték 

a vecsési egészségügyi dolgozókat Semmelweis-nap
 alkalmából. Az ünnepi eseményt június 21-én 

tartották a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben. 

S emmelweis Ignác születésének év-
fordulója alkalmából immár 21. al-
kalommal köszöntötték az egész-

ségügyi szolgálat munkatársait. Az 
ünnepségen elsőként dr. Szarvas Tibor, a 
szakorvosi rendelőintézet igazgató főor-
vosa köszöntötte a megjelenteket és mél-
tatta a vecsési egészségügyi alkalmazot-

 Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték a vecsési egészségügyi dolgozókat

Dr. Essek Ferenc gyermekháziorvos 
Elismerő Oklevelet kapott

Szűcs-Kulcsár Jánosné munkásságát kitüntetéssel ismerte el a város

tak egész éves munkáját. Ezt követően 
Szlahó Csaba polgármester köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd beszédében
– többek között – az új alapellátási központ 
építésének aktuális helyzetéről tájékoztat-
ta a megjelenteket. A polgármester megkö-
szönte az egészségügyben dolgozók napról 
napra végzett áldozatos munkáját, majd át-

adta a szót a szociális bizottság elnökének, 
Saska Istvánnénak. Elnök asszony köszön-
tője után dr. Szarvas Tibor tájékoztatta az 
egybegyűlteket a vecsési egészségügy el-
múlt évben történt fontosabb eseményiről. 
 Az alapellátási központ és mentőállomás 
épülete gyakorlatilag elkészült, a használat-
bavételi eljárás megkezdődött, várhatóan nyár 
végére valamennyi engedélyt kiadnak, ezt kö-
vetően beköltözhetnek az ideiglenes helyen 
rendelő házi- és gyermekorvosok – mond-
ta dr. Szarvas Tibor. Az igazgató hozzátet-
te, folyamatban van az Országos Mentőszol-
gálattal megkötendő szerződés előkészítése, 
amely aláírását követően a mentőállomás 
is megkezdheti működését. Dr. Szarvas ki-
emelte, hogy folyamatban van az ötödik há-
ziorvosi praxis kialakítása, továbbá beszélt 
az Egészséges Budapest Programban való 
részvételről is. A benyújtott pályázatot elfo-
gadta a programot irányító hatóság, így sor 
kerülhet az elavult orvosi készülékek cse-
réjére, továbbá új diagnosztikai eljárások, 
például mammográfi a, oszteodenzitometria 
(csontsűrűségmérés) indítására is. 
 Idén is részt vett a rendezvényen Schlan-
ger András színész-rendező, aki visszajáró 
vendége a vecsési Semmelweis-napi ünnep-
ségeknek. Most Moldova György: Gráf, a 
részeges jobb half című novelláját hallhat-
tuk előadásában. 
 Idén két egészségügyi dolgozót része-
sítettek városi kitüntetésben: Szűcs-Kul-
csár Jánosné és dr. Essek Ferenc Elismerő 
Oklevelet vehetett át. A kitüntetés azok-
nak adományozható, akik közalkalmazot-
ti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszony-
ban legalább 30 éve vesznek vagy vettek 
tevékenyen részt a város intézményeiben, 
és magas színvonalú munkásságukkal hoz-
zájárulnak, hozzájárultak Vecsés hírnevé-
nek öregbítéséhez. 
 A kitüntetések átadása után dr. Csorba 
Lászlónak köszönte meg a rendelőintézet 
igazgatója, hogy idén is hozzájárult a ju-
talmakhoz, majd Szlahó Csaba gratulált dr. 
Szarvas Tibor tevékenységéhez és további 
öt évre szóló megbízatásához. 
 VT info
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A nyár első testületi ülése a megszo-
kottnál rövidebb idő alatt lezajlott, a 
képviselőknek mindössze hét pont-

ból álló napirendet kellett megtárgyalniuk. 
 Szlahó Csaba tájékoztatta a megjelent 
képviselőket a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekről. Kiadta a szakhatóság 
a működési engedélyt, így minden akadály 
elhárult a Tipegők bölcsőde átadása elől. 
Az átadóünnepséget június 14-én tartották, 
néhány nappal később pedig már birtokban 
is vették az épületet a bölcsőde dolgozói és 
megkezdődött a felvételt nyert gyermekek 
beszoktatása. 
 A mentőállomás és alapellátási központ 
építkezése fi zikailag befejeződött – mondta 
a polgármester. Az építési munkák végez-
tével sor került a földszinti helyiségek és a 
mentőállomás bútorozására. Szlahó Csaba 
hozzátette: az eredetileg tervezettnél job-
ban haladt az építkezés, hiszen már a felső 
szinten is végeztek a burkolással, és a sze-
relvényezés is elkészült, így gyakorlatilag 
az emeleten is a bútorozás van hátra. Erre 
azonban csak jövőre, a beruházás második 
ütemében kerül sor. Az épület átadását au-
gusztus végére, szeptember elejére tervezik. 
 Zajlanak a felújítási munkák a Petőfi  Sán-
dor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban. A tető hő- és vízszigete-
lése elkészült, a homlokzat felújítása folya-
matban van. 

 Tovább húzódik a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskolában a tornacsarnok tetőszerkezetének 
műszaki átadása. Mint ismert, a felújítást kö-
vetően beázott az épület, de a beruházást vég-
ző kft. azóta sem végezte el a szakértői ja-
vaslatok alapján megtett javításokat. Az ügy 
mihamarabbi rendezése érdekében Szlahó 
Csaba a kézilabda-szövetséghez fordult. 
 – Az előrelépés érdekében felvettük a kap-
csolatot a szövetséggel, ha így sem tudunk 
mihamarabb eredményt elérni, akkor jogi 
útra tereljük az ügyet – hangsúlyozta a pol-
gármester. Azt is megtudtuk, hogy az iskola 
konyhájának és étkezőjének felújítására ki-
írt közbeszerzési eljárást érvénytelenítette a 
fenntartó Vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat. Az érvénytelenítés oka az volt, 
hogy a legolcsóbb árajánlat is jóval magasabb, 
mint a felújításra rendelkezésre álló összeg. A 
nemzetiségi önkormányzat 60 millió forint 
támogatást nyert az államtól a felújításra, a 
város önkormányzata további 10 millió fo-
rintot biztosít a beruházásra, ezzel szemben 
a papíron legkedvezőbb árajánlat több mint 
110 millió forint volt. A Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat szeptemberben új közbe-
szerzési eljárás lefolytatását tervezi. 
 Elkészültek az Ovi-Sport Programban 
zajló beruházások: a Vecsési Bálint Ágnes 
Óvodában és a Vecsési Falusi Nemzetiségi 
Óvodában is átadták az új sportpályákat. 
 Folyamatban van az Eötvös utca felújítá-
sa, a bekötő vezetékeket egy hét leforgása 
alatt cserélték a szakemberek, a kivitelező 
jól halad a járda és az út építésével. 
 A Kinizsi utca felújításával kapcsolat-
ban a polgármester elmondta, hogy a mun-

katerületet átvette a kivitelező. Az utcában 
a vízvezetékeket is felújítják, a DPMV Zrt. 
munkatársai nagyobb átmérőjű nyomócsö-
vet fektetnek le és a rákötéseket is cserélik. 
 Folytatódnak a járdafelújítások, június 
második felében elkészült a Dózsa György 
út Szondi utca és Klapka György utca kö-
zötti járdaszakasza.  
 Június 19-én a DPMV Zrt. vezetőivel tár-
gyalt Szlahó Csaba, az egy nappal korábban 
előállt ivóvízhelyzet miatt. A polgármester 
kérte a cégvezetőket, hogy naprakész, pon-
tos tájékoztatást adjanak a lakosságnak az 
ivóvízhálózattal kapcsolatos problémákról, 
ha pedig a helyzet megkívánja, indítsanak 
be egy lajtos kocsit, hogy tiszta vízhez jut-
hassanak azok a lakók, akiknek erre szük-
ségük van. Hozzátette, az önkormányzat 
folyamatosan keresi a megoldást az ivóvíz-
hálózattal kapcsolatos problémákra, fi gye-
lik a pályázatokat, az útfelújítások alkalmá-
val pedig a vízvezeték-hálózat felújítását is 
elvégzik, ahol ez indokolt. A több tíz kilo-
méter hosszúságú csőhálózat teljes javítá-
sára azonban pályázati forrás bevonására 
is szükség van, mert a város önerőből nem 
fogja tudni elvégezni.  

Régi-új vezető 
a Tündérkert óvodában
Kihirdették a Vecsési Tündérkert Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályá-
zat eredményét. A képviselő-testület dön-
tésének megfelelően az intézmény korábbi 
vezetőjét, Szabó Etelkát bízták meg a Tün-
dérkert óvoda vezetésével. Az intézmény-
vezető kinevezése öt évre szól.  VN

Június 20-án tartotta soron 
következő rendes ülését 
a képviselő-testület. 

ZAJLANAK az út- és 
járdafelújításokTestületi ülésről 

jelentjük

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

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

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

Pályázati feltételek:

főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus /óvoda-

pedagógus, büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 4. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Vargyasné Bakonyi Ildikó nyújt, 

a következő telefonszámon: 06-30/649-4542.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Vargyasné 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

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

hu, 2019. július 15.
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OKTATÁS

Nyár végén 
adhatják át az új 

EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONTOT

I dén májusban került sor az 
első személyes találkozásra, 
bár a gyerekek már hetekkel 

korábban felvették partnerükkel 
a kapcsolatot a közösségi médi-
án keresztül. Két pedagógussal 
tíz német cserediák érkezett Ve-
csésre. Iskolánkból négy hetedi-
kes tanuló és hat diák a 9.c-ből 
fogadta a német cserediákokat, 
akik szintén ebből a korosztály-
ból valók, 13-16 évesek.
 A vendégeket Osikoviczné 
Csendesi Mária várta a repülő-
téren vasárnap este. Aznap az is-
kolánál találkoztak először a di-
ákok személyesen, a köszöntés 
után a családoknál vacsoráztak, 
lehetőségük volt nyugodt körül-
mények között ismerkedni.
 Mivel iskolánk ÖKO-iskola, 
több olyan programot is tervez-
tünk, amelyek az állatok téma-
körével kapcsolatosak. Ennek 
egyik, az egész hetet végigkísé-
rő feladata az állatok fényképe-
zése volt. Bármerre jártunk, élő 
állatokat, valamint olyan képe-
ket, szobrokat kellett fényképez-
ni, amelyek állatokat ábrázolnak. 
A búcsúestén jutalmaztuk a leg-
több fényképet készítő párost.
 Hétfőn délután a Felsőlajosi 
Magán-Zoo-ba látogattunk el. 
Az állatkert érdekessége, hogy 
fehér tigriseket és fehér orosz-
lánokat is lehet itt látni.  Sajnos, 
őket nem lehetett etetni, de a lo-
vakat, kecskéket, nyulakat és a 
szamarakat igen. Az állatkert 
után már teljesen oldott hangu-
latban bowlingoztak és pizzáz-
tak a gyerekek Gyálon.

 Kedden parlamentlátogatással 
kezdtük a budapesti városnézést. 
A csodaszép épületben a díszőr-
ség egyik tagja kalauzolt végig 
minket. Megtekinthettük a Szent 
Koronát és a koronázási jelvé-
nyeket, valamint a koronaőrök 
őrségváltását és a Parlament fő-
bejárata előtti díszőrség-váltást 
is, illetve fotózkodhattunk is a 
díszszázad tagjaival.
 Ezután elsétáltunk a Baziliká-
ba, ahol német nyelvű idegenve-
zetéssel tekintettük meg a temp-
lomot és a Szent Jobbot. Végül 
a panorámatoronyba is felmen-
tünk, ahonnan nemcsak a belvá-
ros épületeit, hanem a Dunát és a 
budai nevezetességeket is meg-
csodálhattuk.
 Sajnos az eső eleredt, így mó-
dosítanunk kellett a tervezett 
programon: a Vásárcsarnokba 
mentünk lángosozni és magya-
ros szuveníreket vásárolni. A kis 
pihenő után az időjárás is meg-
könyörült rajtunk, így mégis el 
tudtunk menni hajókázni. A Du-
náról lélegzetelállítóan szép pa-
noráma nyílt a legfontosabb ne-
vezetességekre, és az utat végre 
újra napsütésben élvezhettük. 
 Szerdán reggel a Budai Vár-
ba mentünk. A Mátyás-temp-
lom harangtornyába szűk csi-
galépcsőn (293 fok) jutottunk 
fel. A panorámateraszról mesz-
szire el lehetett látni, bár az eső-
felhők rontottak az összképen. 
A templom belsejét is megtekin-
tettük egy német idegenveze-
tő kalauzolásával, végül a Ha-
lászbástyán is jártunk. Sajnos 

az időjárás nem volt kegyes hoz-
zánk ezen a napon, mivel meg-
állás nélkül esett az eső, egy 
beltéri programot kellett válasz-
tanunk: a Duna Plázába mentünk 
lézerharcolni. Jó döntésnek bi-
zonyult a B-tervünk, a német 
diákoknak kifejezetten tetszett 
ez a program. Fáradtan, de él-
ményekkel telve érkeztünk meg 
este Vecsésre.
 Csütörtökön Visegrádra utaz-
tunk, ahol a Fellegvárat és az 
épületben található kiállításo-
kat tekintettük meg. A borult ég 
ellenére gyönyörű volt a Duna-
kanyar. Hűvös, szeles időnk volt, 
de szerencsére nem esett az eső, 
így el tudtunk menni bobozni. 
A gyerekek egyre jobban élvezték 
a csúszást, de egy másik diákcso-
port érkezése és a csepergő eső 
véget vetett ennek a programnak. 
Így már kora délután visszaértünk 
Vecsésre, volt idő készülődni az 
esti búcsúpartira. A szülők ren-
geteg fi nomságot készítettek, és 
Balogh Zsófi  anyukája gyönyörű-
en berendezte és feldíszítette ne-
künk az iskola ebédlőjét.
 Az estét az igazgatónő beszéde 
nyitotta meg. Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina köszöntötte a résztve-
vőket, köszönetet mondott a szer-
vezőknek és reményét fejezte ki 
a partnerkapcsolat folytatására. 
Német vendégeink megköszön-
ték a kedves fogadtatást, a szíves 
vendéglátást, a változatos progra-
mokat és szeretettel várják diák-
jainkat jövő májusban Kelbrában. 
 Az este egyre oldottabb han-
gulatban telt, a sok nutellás gofri 

Német diákcsere a Petőfi ben
Régóta terveztük, hogy iskolánkban sok év kihagyás után újra legyen 
„németes” diákcsere-program. Az előkészületek már hónapok óta 
zajlottak a kelet-német kisváros, Kelbra (Sachsen-Anhalt) egyetlen 
középiskolája (Geschwister Scholl Gymnasium) és iskolánk között. 

Bő egy évvel az építkezés meg kezdése után 
célegyenesbe ér kezett az Mentőállomás 

és Alapellátási Központ kivitelezése. 

és óriáspalacsinta mellett gyü-
mölcssalátát is ehettünk.
 A német diákok bemutatták 
lakóhelyüket (Kelbrát, illetve a 
környező településeket). 
 A prezentációkat követően Just 
dance!-táncokat láthattunk egyre 
nagyobb számú résztvevővel. A 
tánc után énekelni támadt ked-
vünk: szabályos karaoke-party 
alakult ki, ahol a német és ma-
gyar diákok és tanáraik adtak elő 
régi és új slágereket. A jó han-
gulatú estének nagy bánatunk-
ra muszáj volt véget vetni, mert 
a cserediákok repülőgépe már 
kora reggel indult Berlinbe.
 Nagyon kellemes öt napot tölt-
hettünk együtt újdonsült baráta-
inkkal, nem bántuk volna, ha né-
hány nappal hosszabb lett volna 
az első találkozó. Hálásan köszön-
jük mindenkinek, aki lehetővé tet-
te a cserediák-program létrejöttét 
és lebonyolítását. Osikoviczné 
Csendesi Máriának köszönjük, 
hogy felvette a kapcsolatot egy-
kori egyetemi szobatársával, elő-
készítette az együttműködést, és 
májusban otthonában fogadta a 
német kísérőtanárokat.
 Iskolánk 400 000 forinttal 
támogatta a cserediákprogram 
megszervezését, így nagyon vál-
tozatos programokat téve lehe-
tővé, köszönjük a támogatást! 
Hálásak vagyunk azoknak a kol-
légáinknak is, akik helyettesítet-
tek minket ezen a héten.
 Köszönjük a részt vevő csalá-
dok erőfeszítését, hogy mindent 
megtettek azért, hogy cserediák-
jaink otthon érezhessék magukat. 
Külön köszönet Matasdi János-
nak a vendégek szállításáért és 
Balogh Miklósné Tímeának a 
szervezésben nyújtott hatalmas 
segítségéért, az ingyen belépő-
kért, a VIP-fogadtatásért a Par-
lamentben, a Bazilikában és a 
Mátyás-templomban. 
 Reméljük, hogy mindenki élet-
re szóló élményekkel gazdago-
dott és a következő hónapokban 
is ápolja a kapcsolatot diákcsere-
partnerével így is gyakorolva a 
német nyelvet!

Prorokné Jankovics Anita

Dunai hajókázás
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatónő 
(jobb szélen) köszöntötte a gyerekeket
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A www.vecsesitajekoztato.hu 
oldalunkon további 
fotókat találnak az 
eseményről

J úlius 10-én indult el a 
használatbavételi eljárás 
folyamata, amely várha-

tóan július végére, legkésőbb 
augusztus közepére lezajlik és 
– amennyiben a rendeltetéssze-
rű és biztonságos használatra al-
kalmasnak találják – az illetékes 
szakhatóságok „áldásukat adják” 
az épület átadására.
 Ottjártunkkor, július köze-
pén az épület bútorozása zajlott. 
A mozgásérzékelős automata be-
járati ajtó mellett egyelőre még 

csak sötét kijelzővel, de már 
ott állt a hívócédulákat nyom-
tató automata, a mennyezeten 
pedig nejlonnal letakart LED 
TV-k várták, hogy „életre” kel-
jen a betegirányító rendszer. 
A betegvárókban már 
ott voltak a folyosói 
székek, a rende-
lők ajtóira felke-
rültek az orvo-
sok névtáblái, 
elkészültek a 
beépített szek-
rények, egyik-
m á s i k  hely i -
ségben pedig a 
betegvizsgáló ágy is 
a helyére került. 
 A háziorvosi rendelők mel-
lett a földszinten találhatók a 
gyermekorvosok és a védőnők 
rendelői, továbbá itt kapott he-
lyet a 24 órás ügyelet is. Utóbbi 
egy redőnykapuval leválasztha-
tó a többi helyiségtől, így a ren-
delési idő után érkező páciensek 
csak az ügyeleti rendelőt köze-
líthetik meg. 

 A mentő -
állomás he-
lyiségei is el-

készültek és a 
bútorok is a he-

lyükre kerültek. 
A dupla garázs egyik 

állását csempével burkolták, 
így itt a mentőautók mosására 
is lehetőség lesz. 
 A parkosított udvaron öntö-
zőrendszer biztosítja a növények 
megfelelő vízellátását. Az épü-
let mögött lévő parkolóban 30 
gépkocsi fér el, az itt kialakított 
csapadékvíz-elvezető rendszer-
be egy speciális technikai szű-
rőt is beépítettek, amely még a 

FEJLŐDIK A VÁROS

A Mentőállomás és Alapel-
látási Központ előtt „pózoló” 
Nysa mentőautó bizonyára 
legtöbb olvasónkban nosztal-
giát ébreszt. Az idén 33 éves 
jármű Horváth László tulajdo-
na, a fotót is tőle kaptuk. A tu-
lajdonos 1989 óta dolgozik az 
Országos Mentőszolgálat szi-
getszentmiklósi mentőállo-
másán, mint gépkocsivezető. 
 – 2004-ben találtam rá 
erre a példányra, akkor fogal-
mazódott meg bennem, mi 
lenne , ha megmenteném az 
utókor számára (nem melles-
leg, hogy én is ilyen mentőau-
tóval kezdtem el ezt a hiva-
tást). Kollegáim segítségével 
hamar talpra is állítottuk, 

mindenki nagy örömére. 
Az autó kívül-belül 

úgy néz ki, ahogy 

az a '80-as években rendszer-
be volt állítva, minden akko-
ri mentéstechnikai eszközzel 
felszerelve. Az ikonikus men-
tőautó napjainkban már csak 
limitált példányszámban lel-
hető fel. Ez a példány az utol-
só szériákból való 1986-os 
évjárat, nagy, 2120 cm3-es 
motorral szerelt, de kis telje-
sítménnyel bíró. Télen hideg, 
nyáron meleg volt, akkoriban 
ezt az autót nem nagyon sze-
rettük, igencsak megbízhatat-
lan volt, de az idő múlásával 
ez is megszépült – írta levelé-
ben Horváth László. 
 A Nysa rendszeres vendé-
ge nosztalgiatalálkozóknak 
és fi lmforgatásoknak. Utolsó 
szerepe Dézsy Zoltán Az ügy-
nökök a paradicsomba men-
nek című fi lmjében volt.

MÚLT ÉS JELEN
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szikkasztás előtt megtisztítja a 
parkoló burkolatáról összegyűlt 
olajszennyeződésektől a csapa-
dékvizet.
 Az épület bejáratával szemben 
Szórádi Zsigmond különleges al-
kotása lesz látható. A szökőkút-
tal kiegészített szoborkompozí-
ció jelenleg kivitelezés alatt áll, 
így az még nem látható a hely-
színen.     
 Az épület hivatalos átadására 
várhatóan augusztus végén vagy 
szeptember elején kerül sor. 
 varga

kban már 
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A dupla

mindenki n
Az aut

úgy

Bejárat az udvar felől, balra 
a sorszámot osztó automata

Az egyik 
rendelő

A csempével burkolt garázs 
egyben kocsimosó is

Harminc autó fér el a parkolóban 
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Ballagás a Halmi suliban

Erdélyben született híres 
magyarok nyomában

OKTATÁS

  A Vecsési Tájékoztató júniu-
si lapszámában közöltük az is-
kolák végzős diákjainak névso-
rát. A felsorolásból kimaradt a 
Halmi Telepi Általános Iskola, 
ugyanis az intézményben lap-
zártánk után tartották a balla-
gást. A Halmis ballagók névso-
rát ezúton közöljük, a diákoknak 
pedig tartalmas kikapcsolódást 
kívánunk a nyári szünet hátra-
levő részére. 

I skolánk harminchat diák-
jának nyílt lehetősége négy 
napot Erdélyben tölteni. Cé-

lunk az Erdélyben született, élt, 
alkotott híres magyarok életé-
ről minél több ismeretet össze-
gyűjteni.
 Korán reggel indultunk Ve-
csésről, Ártándnál átlépve a ha-
tárt megérkeztünk Romániába. 
Első állomásunk a szecessziós 
építészet egyik fellegvára, a két-

százezres város: Nagyvárad. Itt 
megtekintettük a Székesegyhá-
zat, a Sebes-Köröst és Ady End-
re kőből faragott mellszobrát, 
ahol elszavaltunk egy Ady-ver-
set. A városban felelevenítettük 
Szent László királyunk néhány 
legendáját.
 Rövid pihenőt tartottunk az 
Erdély kapujának nevezett Ki-
rály-hágónál, ahol gyönyörű ki-
látás tárult elénk az esős idő el-
lenére is.
 Az Erdélyi-középhegység 
Nemzeti Parkban rövid túra 
után érkeztünk meg a Havas-
rekettyei-vízeséshez, ahol a ter-
mészet ritka kincseit csodálhat-
tuk meg. 
 Második napunk délelőttjén 
Kolozsváron jártunk. Megnéz-
tük a méltán híres Mátyás-szob-

 Vecsési Halmi Telepi Általá-
nos Iskola 8.a osztályos balla-
góinak névsora: Baratosi Enikő 
Magdaléna, Beitelbeck Anasztá-
zia, Bódis Adrienn, Csémy Eszter, 
Fekete Karina Napsugár, Fóri-
án Norbert, Fornai Péter Dáni-
el, Füstös Petra Eszter, Kelemen 
Kitti, Kovács Zsolt, László Vivien, 
Locsodi-Nagy Viktória, Molnár 
Milán, Moravecz Dániel, Rubos 
Tímea Bernadett, Sztojka Olivér 
Vince, Takács Zsuzsanna, Wirth 
József. 

VT infoA Halmi telepi iskola 8.a osztálya

A Békás-szorosnál
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rot, Mátyás király 
szülőházát. Meglá-
togattuk Kolozsvár 
egyik legrégebbi kö-
zépiskoláját, a János 
Zsigmond Unitári-
us Kollégiumot, ahol 
nagyszerű élmény-
beszámolót tartottak 
az iskola életéről és 
találkozhattunk he-
lyi diákokkal is.
 A második nap 
délutánját a föld 
alatt töltöttük – le-
mentünk a Tordai 
sóbányába. Itt ki-
próbáltuk a vissz-
hangot, megtudtunk 

sok érdekességet a sóról és an-
nak bányászatáról. A nap hát-
ralevő részében megálltunk a 
Medve-tónál, Farkaslakán Ta-
mási Áron szülőházánál koszo-
rúztunk, majd elfoglaltuk szál-
lásunkat Székelyszentléleken.
 A harmadik nap délelőttjén 
Csíksomlyóra utaztunk, a za-
rándokok híres Mária kegyhe-
lyére, megcsodáltuk a csíksom-
lyói kegytemplomot, ittunk a 
borvízforrásból. Röviden átis-
mételtük a vulkáni utóműkö-
désről tanultakat. 
 A Békás-szorosnál kirándul-
va elértük a történelmi Magyar-
ország határát. A szűk utakon, 
meredek falak mellett óvatosan 
kellett közlekedni. A Békás-szo-
ros közelében található Gyilkos-
tóról előadást hallgattunk, azt is 

megtudtuk, hogy nem sokára el 
fog tűnni.
 Harmadik nap végén egy fa-
kultatív program keretében ki-
rándultunk a Jézus szíve kilá-
tóhoz.
 Utolsó napunkat Marosvásár-
helyen kezdtük, ahol a szecesz-
sziós kultúrpalotát tekintettük 
meg, majd sétáltunk a város-
központban. Hazaúton a Tordai-
hasadéknál álltunk meg fotókat 
készíteni.
 A kirándulás során jelentős 
lexikális tudással gazdagodtunk
– információkat szereztünk Ady 
Endre és Tamás Áron munkás-
ságáról, Mátyás király uralko-
dásáról, hallottunk a különböző 
tavak keletkezéséről és pusztu-
lásáról, a vulkánok utóműködé-
séről és a só élettani hatásairól –,
de az igazi gazdagodást az az 
érzelmi tapasztalat adta, hogy 
a fővárostól 700-800 kilomé-
terre hozzánk hasonlóan beszé-
lő, gondolkodó és érző magyar 
embereket ismerhettünk meg. 

Rácz Annamária, 
Kordás Imola Réka, Vas Sándor

 

Május elején Erdélyben 
járt a Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskola 
hetedikes évfolyama a 
Határtalanul pályázati 
program keretében.

Nagyváradon Ady Endre 
mellszobránál a hetedikes évfolyam
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Elismeréseket adtak 
át a Petőfi  iskolában
Június 21-én tartották a Felső-telepi Petőfi  Sándor 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban a 
diákok által nagyon várt évzáró ünnepséget, amelyen 
hetedszerre osztották ki a Szűcsné Cservinka Ildikó 
emlékére alapított díjat. Az elismerést a hagyomá-
nyokhoz híven most is egy pedagógus és diák kapta.

OKTATÁS

A díjat idén Bekkerné Fenyő Ágnes 
tanárnő és Vass Zsanett Szidónia 
érdemelte ki. 

 Röviden megemlékeztem arról, hogyan 
jött létre ez a díj 2013-ban. Szűcsné Cser vin-
ka Ildikó névnapján, március 10-én utaltam 
át egy nagyobb összeget az iskola már meg-
lévő alapítványának, mert az akkori igaz-
gató nem akart önálló, második alapítványt 
létrehozni. Sok munkával járna – mondta, 
azaz nem örült az ötletemnek. Nem sértőd-
tem meg, mert minden emlékem ehhez az 
iskolához köt. Nagypapám volt a zárda és 
polgári iskola első dolgozója, illetve a temp-
lom harangozója – naponta legalább három-
szor ment fel a harangtoronyba, ahol kézzel 
szólította meg a harangokat. Édesanyám az 
első ingyenes tanulója volt a polgári isko-
lának. Ő így 6 plusz 4 osztályt járt, mivel 
édesapja ott dolgozott.  Egy emléklap bi-
zonyítja, hogy a neve szerepel az 1929-ben 
végzett osztálynévsorban. Továbbá ide jár-
tam én is, majd gyermekeim és unokáim is. 

 Ildikó néni emlékére eddig a következő 
diákok kaptak díjat: 2013-ban Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina tanárnő (az iskola jelen-

legi igazgatója) és Kovács Kinga Kriszti-
na tanuló. 2014-ben Madarász Krisztina 
tanárnő és Madarász László tanuló. 2015-

ben Gáspárné Hatvani Gabriella tanárnő 
és Kéméndy Dóra tanuló. 2016-ban Bánlaki 
Tiborné tanárnő és Falvai Katalin tanuló. 
2017-ben Fekete-Part Gabriella tanítónő 
és Nagy László tanuló. 2018-ban Dudás 
Noémi tanítónő és Gáspár Tamás tanuló. 
 Az évzáró után az előző évek kitüntetett-
jeivel elbeszélgetve megtudtam, hogy jól 
vették az élet akadályait. Madarász László 
elsőre bejutott a Corvinus Egyetem nem-
zetközi-gazdálkodási szakára, ahol még 
két éve van hátra. Tanulmányait vállalko-
zásához végzi. Kéméndy Dóra angol-német 
szakon egy évet végzett az ELTE-n, majd 
átment a Sapientiára, ahol három éves kép-
zésre jár, hittantanár lesz egy év múlva. Fal-
vai Katalin a gyógypedagógiai karra jutott 
be, most harmadéves. Mozgásneveléssel is 
foglalkozik, remek munkalehetősége lesz. 
Vass Zsanett az ELTE nemzetközi gazdál-
kodási szakára megy, angolt és németet is 
tanul. 
 Összefoglalva, megérdemelték a diákok 
a jutalmat, remekül tanulnak tovább. 
 Gratulálok az idei kitüntetett tanárnak és 
diáknak magam és az egész iskola nevében. 
Minden pedagógusnak és tanulónak jó pi-
henést és szórakozást kívánok. 

Dr. Fodor Etelka főorvos, adományozó

Vége a középiskolás 
éveknek: lezajlottak 
az érettségik a Petőfi  
gimnáziumban

IDÉN 72 DIÁK TETT 
ÉRETTSÉGI VIZSGÁT VECSÉSEN
Május elején, a ballagáskor lezárták 
iskolai éveiket, de a végzős gimnazis-
ták számára nem a nyári pihenés ide-
je következett: egyre közeledett, egy-
re fenyegetőbben magasodott föléjük 
életük első igazi nagy megmérette-
tése, az érettségi. Iskolánkban ebben 
az évben 72 diák tett érettségi vizs-
gát, közülük 51 fő végzős gimnazista, 
18 tíz-tizenegyedik évfolyamos előre-
hozott vizsgázó, és 3 már végzett fi atal 
felnőtt, akik a továbbtanuláshoz szük-
séges magasabb pontszám eléréséhez 
tettek kiegészítő vagy szintemelő vizs-
gákat. Tanulóink 16 emelt szintű vizs-
gát tettek, többnyire idegen nyelvből, 
de volt jelentkező történelem és bio-
lógia tantárgyból is.
 Előrehozott érettségit csak idegen 
nyelvekből és informatikából lehet 
tenni, a mindenki számára kötelező 
vizsgatárgyak pedig a magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matemati-
ka, egy idegen nyelv és egy szaba-
don választott vizsgatárgy. Végzőse-
ink többsége becsületesen felkészült 
és sikeresen adott számot tudásáról. 
Születtek nagyon szép, büszkeségre 
okot adó eredmények, sokan szerez-
ték meg emelt szintű angol vagy német 
érettségijükkel a középfokú nyelvvizs-
gát. Kiváló eredményükért az érettsé-
gi vizsgabizottság általános dicsére-
tében részesültek: Seres Tamás, Stiller 
Erzsébet, Szőke Viktória és Vass Zsanett 
12.b osztályos tanulók.  A 12.a osztály-
ból Pap András nyújtott kiemelkedő tel-
jesítményt. 
 Az eredményhirdetés után már oldó-
dott a feszültség, az érettségiban ket-
ten a frissen érett fi atalok már tudtak 
felszabadultan nevetni és tanáraikkal 
együtt ünnepelni. Most pedig, bizo-
nyítványukkal a kezükben, várja őket 
a nagybetűs Élet, a továbbtanulás, a 
szakmatanulás, a felnőttek világa – kí-
vánjuk nekik, hogy iskolás éveik emlé-
ke mindig maradjon meg számukra és 
adjon erőt és kitartást a jövőjükre!   

Bekkerné Fenyő Ágnes
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HITÉLET

Gyereknap 
az Andrássyban

OKTATÁS

 „A hagyományt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. 
Hagyományaink csak akkor maradhatnak 
meg, ha megéljük őket!” – mondta Sebő 
Ferenc Kossuth-díjas énekes, zeneszerző. 
 A Grassalkovich iskolában nem csak a 
népismeret óra ad teret múltunk megisme-
résének, hanem valóban együtt élünk ha-
gyományainkkal. Ezt jelzik dekorációink, 

népviseletünk, táncaink, rendezvényeink, 
kirándulásaink. Évek óta működik az „Ol-
vasókör” Frühwirth Mihály, a Kulturverein 
elnökének vezetésével. Misi bácsi minden 
hónapban vetítéssel egybekötött előadást 
tartott valamilyen érdekes témáról. Volt 
szó a régi vecsési iskoláról, az európai ká-
posztafesztekről, sváb ételekről, ünnepek-
ről. A nagyobbak számára a – vecsésieket 

is érintő – malenkij 
robotról, kitelepí-
tésről is. Minden 
alkalommal 30-40 
gyerek fi gyelmére 
számíthatott. 
 Az éves prog-
ramunk egy szép 
kirándulással zá-

Olvasókörös kirándulás 
a Grassalkovichban

  Iskolánk kivételes helyzetben van, amiért 
a szülői munkaközösség minden évben meg-
szervezi a tanulóinknak május vége felé a 
gyereknapot. Ilyenkor elengedhetetlen az ug-
ráló vár, az arcfestés, az óriáscsocsó, a külön-
böző népi fajátékok, valamint a modern logi-
kai társasjátékok, az aszfaltrajzolás, a henna, 
a lufi hajtogatás bohóccal, a hajfonás, a karate-
bemutató és a kézműves-foglalkozások. Míg 
a tanári kar az állomásokon helyt áll, addig a 
szülők szorgos kezei készítik a hot-dogokat, 
a sült krumplit, az édes szörpöket, hogy a 
játékok, ugrálás, kreatívkodás közben meg-
éhezett, megszomjazott gyerkőcök iskolánk 
hársfái alatt étellel-itallal megpihenjenek. Ki-
csik-nagyok egyaránt jól érezhették magukat 
ezen a májusi pénteken, ahol az időjárás is 

rult: a Fertő tó közelébe utaztunk, Levél-
Kaltenstein községbe. A polgármester, 
Domonkos Sándor és helyettese, Burda 
Éva nagy szeretettel fogadott bennünket. 
Megmutatták lakóhelyük nevezetessége-
it, meséltek múltjuk jelentős eseménye-
iről, személyeiről. Megnéztük a szépen 
renovált katolikus és evangélikus templo-
mot, emlékműveiket, az iskolát, a kultúr-
házat, a könyvtárat, a tájházat. A tóparti 
séta után megvendégelték kis csapatunkat. 
Utunk Rust városa felé folytatódott, ahol 
gyönyörködtünk a Fertő tó madárvilágá-
ban. A szép kisváros híres a mindig visz-
szatérő gólyáiról. A lakosok vigyáznak is 
rájuk, szinte minden háztetőre készítettek 
fészeknek való helyet, ami be is népesül 
tavasszal. Hazaindulás előtt lehetőség volt 
egy kis fagyizásra, játékra is.
 A kellemes kirándulást köszönhetjük 
felkészült vezetőnknek, Misi bácsinak és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

Feketéné Kovács Viktória tanító

kegyes volt hozzánk. 
A gyereknapi hangu-
lathoz hozzájárult az 
SZMK-tól ajándék-
ba kapott jégkrém és 
üdítő, és a szülők ál-
tal sütött több száz 
palacsinta, amit már 
a nap folyamán lak-
mározhattunk. A so-
rok végén szeretném 
megköszönni a taná-
rok és a szülők ön-
feláldozó munkáját, és nem utolsó sorban 
szeretnénk elbúcsúzni a leköszönő SZMK 
elnökünktől, a mi Csürke Szilvinktől. Hálá-
san gondolunk vissza egy évtizedes szerve-

ző munkádra, a sok segítségre, koordinálá-
sodra, mellyel a DIKI munkáját segítettétek; 
ötleteidre, mellyel színesítetted iskolánk éle-
tét. Köszi Szilvi! :) Kissné Fehér Judit

A 
város hitéletét négy vallás jellemzi. 
Évtizedes hagyomány január vé-
gén az ökumenikus imahét, amikor 

a lelkipásztorok a másik gyülekezet temp-
lomában hirdetik az igét. Ezen alkalmak-
kor is megtelnek Isten házai.
 Az egyházak tevékenysége azonban 
nem csak a templomokban nyilvánul meg. 
A városban már hosszú évek óta megszo-
kott az ökumenikus áldás középület föl-
szentelése, Mindenszentek, nemzeti és 
más ünnepek alkalmával, de ott vannak a 
hagyományőrző eseményeken, és élen-
járnak a karitatív tevékenységeknél. 
 Karácsony előtt az egyházközségek ve-
zetői 1994 óta – évente más és más iskolá-
ban – ajándékcsomagokat osztanak szét 
rászorult gyermekek számára, és ekkor 
gyűjtenek tartós élelmiszereket a rászo-
ruló családok és egyedül élők részére.

Római Katolikus Egyház
A település legrégebbi egyháza élte át a 
legtöbb személyi változást az eltelt 15-20 
évben. A korábbi három plébánia helyett 
ma kettő szolgálja a város négy templo-
mában a híveket.
 A Felsőtelepi Jézus Szíve Plébániatemp-
lomban (Petőfi  tér 1.), a település legrégebbi 
templomában 2007–2008-ban megjavítot-
ták a toronyórát és az orgonát is újjávará-
zsolták. 
 Az addigi Felsőtelepi plébánia helyett 
2011-ben alakult meg az Óvárosi Plébánia 
Petőfi  téri központtal. Az intéz-
kedés érintette az Óplébániát is 
(Szent Kereszt Templom, Jókai 
Mór u. 70.), mely addig a telepü-
lés legrégebbi plébániája volt. A 
Szent Kereszt templom ekkor-
tól az új plébánia egyik temp-
loma lett, dr. Huszka Mihály plé-
bános atya vezetése mellett. 

 Az Óvárosi Plébánia életében korszakos 
változást jelentett 2014 ősze, amikor a Pe-
tőfi  Sándor Általános Iskola és Gimnáziu-
mot fenntartásba és üzemeltetésbe átvet-
te a Római Katolikus Egyház.
 A Szent Kereszt templom hívei adomá-
nyokat gyűjtenek a templom belső terének 
alapos felújítására. Születésnapjuk szeptem-
ber 14-e, az ezt követő hétvégén van a híres 
vecsési búcsú. A templom adja a helyszínt 
a májusi kitelepítési és az októberi hadifo-
golymisének a szeptemberi káposztafesz-
ti terményáldásnak és a János-napi borál-
dásnak. 
 A másik plébánia, az Irgalmas Jézus Plé-
bánia (Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Temp-
lom, Erzsébet tér 1.) 1999-től viseli ezt a ti-
tulust, miután Jozefowicz Mátyás plébániai 
kormányzó (1992–2005) vezetésével meg-
építették az Isteni Irgalmasság oltárát. A 
templom 2009-től kegytemplom, és Irgal-
masság Ünnepén – a húsvétot követő va-
sárnapon – az ország számos helységéből 
érkeznek zarándokok, hogy részesülhes-
senek a mennyei irgalom kiáradásában. 
 Varga Péter plébános atya szolgálata 
alatt (2006–2015) 2007. november 16-án 
ünnepélyesen megnyitották és megszen-
telték az egyházközség Erzsébet téri Kö-
zösségi Házát. A hívek támogatásából át-
építették a szolgálati lakást, és felépült az 
új garázs is.
 Az Erzsébet téri templom tetőzete 2013-
ra kritikus állapotba került. A hitközség gyűj-
tésbe kezdett, és az állami, az egyházi, az 
önkormányzati és a hívek támogatásából 
2014 őszére elkészülhetett az új tető. 
 A tető beázásai miatt jelentős belső felújí-
tás is szükségessé vált. Napjainkban megis-
métlődött az öt évvel előtti összefogás, és 

június 16-án egy belsőterében és műszaki 
adottságaiban teljesen megújult templo-
mot vehetett birtokba a plébánia. 
 Nagy szervezeti változást jelentett 2016-
ban, amikor Frics Zoltán állandó, nős diakó-
nust plébániavezetőnek nevezte ki a püspök 
atya, dr. Huszka Mihály plébános mentor te-
vékenysége mellett. 
 A plébániához tartozik a Szent Erzsébet 
Kápolna (Halmi Telep, Kikindai utca), ahol 
minden hónap utolsó vasárnapján görög 
katolikus istentisztelet is van. 

Vecsési Evangélikus Gyülekezet
Rezessy Miklós (1991–2008), a gyülekezet lel-
késze nagyon aktív közéleti és hitéleti tevé-
kenység után adta át lelkipásztori munká-
ját Heinemann Ildikó tiszteletes asszonynak. 
 A gyülekezet testi-lelki erősítése után 
2015-ben egy új templom építésébe kezd-
tek. Az alapkő letétele 2016. november 
6-án volt. Az állami és egyházi támoga-
tás mellett jelentős volt a hívek adomá-
nya is. Az első istentiszteletet az elkészült 
templomtérben 2017. szeptember 10-én 
tartották. 
 A gyülekezet színes hitéletet él: óvodai 

és iskolai hittanoktatáson túl 
családi istentiszteletek és nyári 
táborok szolgálják a közösség 
fejlődését. Megalapították a Ve-
csernye Énekkart, majd 2018 ta-
vaszán a Fehér Rózsa Színjátszó 
Csoportot. Karitatív céljaik meg-
valósítására létrehozták a Sátor 
Egyesületet. 

Felsőtelepi templom, balra a plébánia, 
jobbra a gimnázium épülete

A példamutató összefogásból 
megépült új templom

A Szent Kereszt templom előtt 
egy régi hadifogoly mise után 
a nehéz sorsúak még nagy csoportja
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Irgalmas Jézus plébánia Erzsébet téri 
templomának teljesen felújított belsőtere
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ISKOLAI SPORT – TÖMEG-
SPORT – ÉLSPORT

Az ovisok és alsósok körében a legnépszerűbb a futás

Vecsési Református Gyülekezet
A reformátusok letelt 50 évének története 
elválaszthatatlan Czövek Olivér lelkipász-
tor tevékenységétől. A lelkészt 21 éves ve-
csési szolgálat után az Egyház Zsinati Iro-
da vezetőjének nevezték ki. Helyére Papp 
András lelkipásztort (1992–2011) nevezték 
ki. Czövek tiszteletes továbbra is Vecsésen 
lakott és erős hittel dolgozott azon, hogy 
református óvodát létesítsen, ami oda-
adó munkája – az egyház, a hívek és az 
önkormányzat támogatása – következté-
ben 2002. szeptember 1-jével meg is nyi-
totta kapuját. Három csoportban először 
49, majd rövidesen 75 gyermeket vártak az 
első egyházi gyermeknevelési intézmény-
be, amit a háború után nyitottak meg. 
 Ünnepi istentiszteleten méltatták a ve-
csési református egyház 100 éves cente-
náriumát 2010. szeptember 26-án. Ezen a 
napon történt a református óvoda keresz-
telője is, amelyet a 2008-ban elhunyt tisz-
teletesről neveztek el. 
 A Czövek Olivér Református Óvoda gyer-
meklétszáma 80 fő, neveltetésükről Dömö-
tör Norbert (2011– ) református 
lelkész és a presbitérium irányí-
tásával 14 felnőtt gondoskodik. 

Vecsési Bárka 
Baptista Gyülekezet
A Baptista Egyház a 2010-es 
években kelt életre. Előbb klu-
bot alapítottak (Fő utca), ahol 
kialakult a gyülekezeti élet. Ma-

HITÉLET

napság a Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ban tartják az istentiszteleteket. 
 Különleges alkalom volt a gyülekezet 
életében 2015. október 10-e. Ünnepi is-
tentisztelet keretében megtörtént az új 
lelkipásztor, Téglási Lajos felavatása és be-
iktatása. 
 A gyülekezet térségi feladatot lát el, és 
80–100 közötti a létszáma. Jelentős karita-
tív tevékenységet folytatnak, főként Kár-
pátalja magyar lakta településeire külde-
nek pénzbeli és természetbeni támogatást, 
sőt templomépítésben is segédkeznek. 

Temető
A város egyik legnagyobb kulturális érték-
kel bíró létesítménye a temető. A város és 
az üzemeltető – SZIGÜ-INRI Kft. – közösen 
igyekezett a sírkertet fenntartani és méltó-
vá tenni szeretteink tiszteletéhez.
 Főbb útjainak aszfaltozása 2003-ban ké-
szült el. Több részletben készült el a teme-
tő új kerítése. 
 A közel százéves régi ravatalozó és a 
Mindenki Keresztje emblematikus épü-
lete volt a korabeli falunak. A fájdalmas 
bontásukat és az újak megépítését a tel-
jesen elavult műszaki állapot és a mai 
követelményeknek nem megfelelő szű-
kös körülmények parancsolták. A bon-
tás 2014 júniusában kezdődött el. Az új 
épület mellett megtörtént az elektromos 
hálózat cseréje is. Földkábel biztosítja a 

ravatalozó és a térvilágítás energiaellá-
tását. A bejárattól kandelábereket he-
lyeztek el, és új díszfasort ültettek a fő-
bejárattól a ravatalozóig.
 Az új ravatalozó avatása és fölszentelé-
se 2014. szeptember 26-án volt. Az épü-
letet Onhausz Tibor tervezte, kivitelező a 
Városgondnok Kft., alvállalkozója a Kun-
hegyesi Építő Kft. volt. A beruházás 100 
millió forintos önkormányzati forrásból 
valósult meg. 
 A régi Mindenki Keresztjét igyekeztek 
megmenteni, de újra felállításához – mű-
emlékként – még komoly felújításon kell 
átesnie. Az új emlékmű Oláh Katalin szob-
rászművész alkotása. Pályázaton az ötmil-
liós költség felét meg is nyertük. Ünnepé-
lyes fölszentelése, ökumenikus megáldása 
2014-ben Mindenszentek napján volt. 
A kegyeleti szolgáltatást két kft. végzi.
 A centenárium alkalmából befejezték 
– pályázat útján elnyert 800 000 Ft-ból –
nyolc I. világháborús hadisír és emlékmű 
felújítását, de a költségekhez az önkor-
mányzat további 370  000 Ft-tal járult hozzá. 

A Református templom a hozzáépített 
Czövek Olivér Óvodával 

Téglási Lajost baptista lelkésszé avatják

Az új ravatalozó
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A régi ravatalozó és Mindenki Keresztje
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Az új Mindenki Keresztje

A z egészséges életmód egyik felté-
tele a mozgás, a sportolás. Van en-
nek egy másik feltétele is, ez pedig 

a szükséges létesítmények megléte. Mind-
ezek után lehet arról beszélni, hogy meg-
teremtődhet az egészséges életmód és az 
élsport kialakulásának lehetősége. 

Iskolai sport
Az eltelt 30 év alatt minden iskolában lett 
tornaterem és szabadtéri kézilabdapálya 
műanyag borítással. A Halmi és a Pető-
fi  iskolában műfüves kispálya is szolgálja 
a gyermekek mozgásigényét. Az önkor-
mányzat 1992-től meghirdette az iskolák 
közötti sportversenyeket. Két korosztály-
ban (5-6. és 7-8. osztályok között) rendez-
tek csapatversenyeket labdarúgás és kézi-
labda, valamint kosárlabda sportokban fi úk 
és lányok számára. Ugyanilyen bontásban 
összesen 22 számban hirdetnek győztest 
a diákok között atlétikai (különböző hosz-
szúságú síkfutás, kislabda-dobás és távol-
ugrás) számokban.

Tömegsport
Az önkormányzat által szervezett Lóti-Futi 
sikertörténet. Százakat mozgat meg a má-
jus elején megrendezett verseny. Kicsiny 
csemetéktől egészen az old boy-okig sok 
kategóriában „lóti-futiznak” a versenyzők. 
A tömegsport számára óriási előrelépés tör-
tént létesítmények helyzetében az elmúlt 
10-15 év során. A korábbi számunkban em-
lített Kispatak melletti 800 méteres futópá-
lya csak egy a sok közül. Az előbb említett 
műfüves kispályák számát a Kis-Epresben 

és a Lakótelepen elkészült pályák is növe-
lik. Ezeket a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) pályázatán nyertük el és TAO-
pénzből épültek meg.
 Az MLSZ pályaépítési programjára az 
önkormányzat egy nagyméretű, műfüves 
futballpálya építési tervével indult. A pá-
lyázat támogatásban részesült, így a Sán-
dor tanyán elkészült és már használatba 
került a focipálya. A kivitelezés 161 millió 
forint volt, ebből az önkormányzati rész 48 
millió forint. Jelenleg az önkormányzat an-
nak lehetőségét vizsgálja, hogy a terüle-
ten miként lehetne egy élőfüves futball-
pályát, öltözőkkel, klubházzal megépíteni 
a város és a VFC számára, melyhez már a 
szomszédos területet megvásárolták. Ter-
mészetesen ebben az esetben is megma-
radna a sport céljaira a Dózsa György úti 
sporttelep.
 A lakótelepen és a Kis-Epresben sportud-
var és futókör, a Wass Albert utcában sport-
udvar szolgálja a sportolni vágyók igényeit. 
Az önkormányzat szándékában áll további 
futókörös sportudvarokat létrehozni a vá-
rosban.

Élsport
Első hangzásra talán nagyképűnek tűnik 
az élsport elnevezés egy kisváros életében. 
Biztosra vehető azonban, hogy a szakosz-
tályok vázlatos áttekintése után a kedves 
olvasó is helyénvalónak látja a titulust. A 
városban két sportegyesület működik. Ma 
Vecsésen a szakosztályokban a sportolók 
száma 800 körül van!
 Összeállításunkat a VSE keretén belül te-
vékenykedő szakosztályokkal kezdjük.

Fogathajtás
A magánvállalkozásban létrehozott Dob-
ro vitz Lovasfarm a fogathajtók körében az 
egyik legkiválóbb műhely a világon. Há-
rom generáció műve ez a csoda. A nagy-
papa megálmodta és megalkotta ezt a 

lovas paradicsomot. Fia és unokái pedig 
feltették a világtérképre. Dobrovitz József 
a királykategóriában, a négyesek között 
csapatvilágbajnok, vb- és Eb-érmes haj-
tó, a négyesek egyik legjobbja a világon. 
Fia, Dobrovitz József Jr. csapatvilágbajnok 
a kettesek között, de érmes a kettesek és a 
négyesek világában is. Az országos bajno-
ki címek számát nehéz lenne összeszámol-
ni. A család másik két tagja, az Osztertág 
testvérek – Kristóf és Márk – a kettesek me-
zőnyében tartoznak a legjobbak közé. Ők 
városunk büszkeségei!

Ökölvívás

Az egyik legrégebbi szakosztálya a tele-
pülésnek. Varga István az alapító, majd fi a, 
a többszörös bajnok, Varga Viktor és most 
Seres Attila az ország legjobbjai közé repí-
tette a vecsési öklözőket. Korosztályos vb- 
és Eb-érmek száma még számolható, de az 
országos bajnoki aranyak és érmek számá-
hoz már komputer kell.
 A Kálmán utca–Fő utca sarkán lévő, régen 
a Falusi iskolához tartozó tornatermet saját 
erőből boksz-centrummá fejlesztették. Pél-
dás a munkájuk, már hosszú évek óta az or-
szág legjobb tíz ökölvívó szakosztálya közé 
tartoznak, az utóbbi években még előbbre 
is léptek.

 Kis-Epres: sportudvar 
kosárpalánkkal és futókörrel, 
bekerítve a műfüves kispálya
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Ifj . Dobrovitz József kettes 
csapatvilágbajnok

Varga Viktor emlékversenyen 
a vecsési csapat egy része: 
Mátyás Krisztián, Tarnóczy Tamara, 
Kiss Bettina, Szűcs Szabina
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VECSÉSI SPORT EGYESÜLET

Kézilabda
Férfi  és női szakágban közel 250 az igazolt 
versenyzők száma! A férfi ak 2004-től folya-
matosan araszoltak előre, amíg 2018 nyarán 
megnyerték az NB  I.B osztályt és feljutottak a 
profi ligába. A történelmi siker – vecsési csa-
pat még sosem szerepelt a profi k között – 
ugyan nagy élményeket hozott, de nega-
tív rekord lett, hogy pont nélkül estünk ki 
az első osztályból. Az igazsághoz hozzá tar-
tozik, hogy előbb Üllőn, majd a profi ligás 
meccseket Monoron játszották, így az iga-
zi hazai környezet hiányzott.
 A női szakág jelenleg az NB  II. osztályig 
jutott el, és most érte el legjobb eredmé-
nyét, a 3. helyezést. Az utánpótlás csapa-
tok eredményei biztatóak a jövőre nézve.

Karate
A Shotokan karate művelői állandó résztve-
vői az országos versenyeknek, és a fi atal te-

hetségek éremesői az országos bajnokságo-
kon szép jövőt sejtetnek. Mesterük Fridrich 
György 8 danos versenyző, a szakág hazai 
főinstruktora. Fridrich vb-érmes, Eb-arany-
érmes bajnok a Masters kategóriában. Edző-
társa Gebri György 4. danos mester. 

Asztalitenisz
Az egyesület másik régi szakosztálya. Kez-
dete a magyar asztaliteniszezők fénykorá-
ra nyúlik vissza. Molnár János vezetésével a 
magyar élvonalban versenyeztek, különö-
sen a lányok, akik még néhány évvel ezelőtt 
is a legmagasabb osztályban gyűjtötték a 
pontokat. Az aranykorosztály kiöregedésé-
vel most építik újra a csapatokat, amit ne-
hezít a sportág időszakos népszerűségé-
nek csökkenése.

Darts
A kocsmai játékból népszerű sport lett! 
Massza Sándor megszállottként biztosítja 
a lehetőséget a sportág szerelmeseinek a 
vendéglátó helyiségében. Férfi  és női szak-
ágban országos az ismertségük, a 3. leg-
népesebb szakosztály hazánkban. A höl-
gyek már az Európa-kupában is letették 
névjegyüket.

Postagalambsport
Simon Mihály évtizedek óta a szakosztály 
vezetője. A galambászok társadalmában 
országos hírűek. Simon Mihály több pos-
tagalamb-olimpián vett részt és madár-
kái a legjobb magyar helyezést érték el. 
Nem véletlenül kapta 2009-ben a Posta-
galambsportért arany fokozat kitünte-
tést. Ugyanezt az elismerő címet nyerte 
el Pintér Ferenc is. 2008-ban Zempléni Jó-

zsef a Nemzet Postagalambásza kitünte-
tést érdemelte ki.

Terepíjászat
A legfi atalabb szakosztálya az egyesületnek. 
Előtte a Szittyák Népe civil egyesületként 
működtek, majd 2015-től a VSE tagjai. Nagy 
Ferenc, az egyesület és a terepíjász szakosz-
tály alapítója. A szakosztály a 3D íjászatot 
űzi, ahol változatos terepen és fényviszo-
nyok között kell a felbukkanó célt eltalálni.
 A vecsési terepíjászok átlagéletkora negy-
ven év körül van, a legfi atalabb íjász mind-
össze kilenc éves. 

Ritmikus gimnasztika
Október végén rendezte meg a nyolcadik 
Vecsés Kupát a VSE ritmikus gimnasztika 
szakosztálya. A kupán összesen 380 verseny-
ző mérette meg magát, ebből 43 a VSE szí-
neiben. Zahradnik Gina szakosztályvezető 
elmondta, hogy a versenyzők új koreográfi -
át tanultak be. A leányok egyéniben és cso-
portban is nagyon jól szerepeltek, és nyolc 
dobogós helyezést is szereztek. 

Vecsési Futball Klub
Teljesen önálló egyesületként tevékeny-
kednek. 2000 óta az eredményeik a páter-
nosztert juttatják eszünkbe. Ekkor a Pest 
Megyei I. osztályból feljutottak a magyar 
profi  liga második osztályába. Ott éveken 
át a masszív középcsapat szerepét játszot-
ták Pisont István vezetőedző irányításával. 
Közben a futballpálya is nagy felújításon 
ment át. A csúcspont mindenképp 2008. 
nov. 15-e volt, amikor a vecsési pályán baj-
noki meccsen láthattuk vendégül a Ferenc-
várost! Utána a páternoszter lejtmenetbe 
váltott és visszaestünk a megyei osztá-
lyig. 2017 nyara bajnoki címet hozott, de 
az NB  III-as tagság csak retúrjegy volt. Ma 
ismét az a cél, hogy megnyerjék a megyei 
bajnokságot és tartós szereplői legyenek 
az NB  III mezőnyének.  

Vecsési ziccer Veszprém ellen

A felejthetetlen Vecsés–Fradi meccs!

2013, a bajnokok köszöntése. A hátsó sorban az NB II-t megnyert férfi  kézilabdacsapat, 
előttük az öklöző és karatézó titánok állnak. A képen látható még az első sorban, bal-
ról: Czibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke, Szlahó Csaba polgármester, Seres Atti-
la és Fridrich György, a jobbszélén Antal Zoltán, a kézilabda-szakosztály elnöke, Tábo-
ri Ferenc és Pável Béla alpolgármesterek. Pável úrtól balra dr. Lugosi Mária, az oktatási 
bizottság elnöke, mögötte Varga István, a VSE 30 éven át tevékenykedő elnöke. Pável 
úr mögött Simon Mihály, a galambászok vezetője, Tábori úr mögött Csenki Györgyné 
világbajnok kézilabdázó, edző, a vecsési kézilabda-utánpótlás megteremtője.
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Athéni Európa-bajnokság. 
A vecsési csapat: jobbszélén Fridrich 
György, a masters kategória győztese, 
tőle balra Gebri György látható
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E lső beszélgetésünkre készültünk a 
Vecsési Rendőrőrs megbízott őrspa-
rancsnokával, aki tavaly december 1. 

óta irányítja a vecsési rendőrök munkáját. 
A Békés megyéből elszármazott Körmöndi 
Bernadett rendőr őrnagy több évtizedes ta-
pasztalattal a háta mögött került a rendőr-
őrs élére, pályáját Gyömrőn kezdte járőrként, 
majd Monoron és Maglódon volt vezető a 
vecsési megbízása előtt. 
 – Kicsi gyerekkorom óta rendőr sze-
rettem volna lenni, persze akkoriban még 
nem hitték el, hogy ezt komolyan is gondo-
lom. Ennek nem volt különösebb előzmé-
nye, a családban én vagyok az első rendőr. 
A gimnázium végén, mikor végérvényesen 
dönteni kellett, hogy hol szeretnék tovább-
tanulni, jelentkeztem a Rendőrtiszti Főisko-
lára és a rendőr szakközépiskolába is, de a 
nagy túljelentkezés miatt végül nem vettek 
fel. Később történt egy olyan intézkedés a 
rendőrségen, amely lehetővé tette, hogy az 
érettségizettek is felvételizhettek rendőrnek, 
így újra jelentkeztem és ekkor már be is ke-
rültem a rendszerbe. A gyömrői rokonaim 
szóltak, hogy a településen lenne lehetősé-
gem rendőrként elhelyezkedni, ezért Békés 
megyéből Gyömrőre utaztam és megkeres-
tem az akkori őrsparancsnokot, aki tájékozta-
tott a lehetőségekről. Sikeresen teljesítettem 
az alkalmassági felméréseket és bejelent-
keztem a rokonaimhoz, mert Pest megyei 
lakcím kellett ahhoz, hogy a gyömrői állo-
mány tagja lehessek. Végül 1996. szeptem-
ber 1-jén felvettek próbaidőre, majd közel 14 
évig szolgáltam járőrként majd járőrvezető-
ként a városban, közben pedig elvégeztem 
a Rendőrtiszti Főiskolát – idézte fel pályája 
kezdetét Körmöndi Bernadett. 
 Gyömrőről a Monori Rendőrkapitányság-
ra vezetett az útja: 2010-ben ügyeletes tiszt 
lett, fél évvel később pedig már a kapitány-
ság hivatalvezetőjeként dolgozott. Két évet 
töltött ebben a pozícióban, majd 2012 de-
cemberében a Maglódi Rendőrős őrsparancs-
noka lett. Négy évvel később, 2016-ban meg-
bízták a Monori Rendőrkapitányság Járőr- és 

Őrszolgálati Alosztályának vezetésével, ezt 
a feladatot vecsési kinevezéséig látta el.  
 – Nem ismeretlenül érkeztem a Vecsé-
si Rendőrőrsre, a Monori Rendőrkapitány-
ságnál eltöltött idő alatt többek között az itt 
zajló rendőrségi munkára is volt rálátásom. 
Ettől függetlenül az elmúlt bő fél év kellett 
ahhoz, hogy jobban megismerjem a település 
sajátosságait, ami alapján ki tudtam alakíta-
ni magamban egy képet a városról. A vecsési 
rendőrök összecsiszolt csapatot alkotnak és 
nagyon jó munkát végeztek az elmúlt évben, 
a bűncselekmények száma a megelőző évek-
hez hasonlóan 2018-ban is csökkent. Az idei 
statisztikákkal csak jövő év elején szolgálha-
tok, de az elmúlt hónapok alapján eddig az 
idei évünk is jónak mondható. A bevásárló-
központ területén, valamint a város utcáin saj-
nos folyamatosan előfordulnak irat- és kész-
pénzlopások, ami elsősorban a gépkocsiban 
felejtett értékek, az üzletben elhagyott pénz-
tárcák miatt történik. Tapasztalataim szerint 
a közlekedési balesetek száma emelkedett, 
amit a megnövekedett forgalom és a közle-
kedési szabályok fi gyelmen kívül hagyása 
együtt idéz elő – mondta az őrsparancsnok.
 A balesetek vezető oka továbbra is az elő-
zésekből, a szabálytalan kanyarodásokból és 
az elsőbbségadás fi gyelmen kívül hagyásából 
adódik – tudtuk meg –, ezeken kívül pedig 
ott van még az ittas vezetés, aminek a visz-
szaszorítása érdekében Vecsésen is rendsze-
resen alkalmazzák a fi nn módszeres ellen-
őrzést. 
 – Nagyon sok háznál van riasztó és tér-
fi gyelő kamera, ami nagyon jó, hiszen azt 
jelenti, hogy az emberek egyre többet tesz-
nek a saját biztonságukért és ez a rendőrség 
munkáját is segíti – emelte ki Körmöndi Ber-
nadett. Hozzátette: Vecsésen a kiemelt bűn-
cselekmények – mint például a betörések, a 
rablások – száma is csökkent az elmúlt évek 
alatt, a közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek tekintetében pedig markáns visszaesés 
tapasztalható.

 Ezek pedig összességében jó hírek, ame-
lyek azt mutatják, hogy Vecsés a biztonsá-
gos települések közé sorolható.  N. 

Vecsés a biztonságos 
települések közé sorolható
Körmöndi Bernadett rendőr 
őrnaggyal beszélgettünk 
a város közbiztonságáról, 
továbbá arról is, hogy mi-
lyen szakmai utat járt be az 
egyenruhásoknál, mielőtt a 
Vecsési Rendőrőrsre került.  

Az úgynevezett unokázós csalás még 
mindig népszerű a bűnelkövetők köré-
ben. Év elején Vecsésen is több esetben 
próbálkoztak a trükkös csalók, sajnos 
volt, hogy sikerrel. A csalás lényege, hogy 
unokájuknak vagy más közeli hozzátar-
tozónak kiadva magukat hívják fel ve-
zetékes telefonon az idős embereket és 
valamilyen okra, például tartozásra, bal-
esetre hivatkozva készpénzt vagy pénz-
zé tehető értéket csalnak ki tőlük. 
 Ezekben a csalástípusokban az a kö-
zös, hogy a csalók az idős emberek pén-
zét, értékeit igyekeznek elvenni, telefo-
non keresik őket valamelyik fi atalabb 
családtagnak adják ki magukat, aki kü-
lönleges (veszélyes, problémás) helyzet-
ben van éppen, ezzel idős áldozataikra 
lelki nyomást gyakorolnak.
 Nem lehet elégszer fi gyelmeztetni a la-
kosságot a rafi nált csalók fejlett módsze-
reire. 
 Ne váljon áldozattá, fogadja meg a 
rendőrség tanácsait! 
 Ellenőrizze a hívás valóságtartalmát. 
Tegye le a telefont és hívja fel hozzátar-
tozóját! 
 Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon 
nyugodt maradni! Tegyen fel személyes 
kérdéseket, melyek az érintett családtag-
ra vonatkoznak! (Például: mikor szület-
tél? Mikor találkoztunk utoljára?) 
 Amennyiben ismeretlen számról hív-
ják, ne vegye fel a telefont, vagy ha még-
is ne beszélgessen az ismeretlennel, mert 
akaratán kívül is adhat ki olyan infor-
mációt, amivel visszaélhetnek. (Példa: 
az időskorú sértetteket nagyon gyakran 
maguk árulják el az unoka nevét.) Ne 
adja meg személyes adatait!
 Amennyiben hozzátartozóval, unoká-
val kapcsolatban keresik, szakítsa meg a 
telefonhívást és haladéktalanul vegye fel 
a kapcsolatot a megnevezett unokával, 
családtaggal, ellenőrizze a hívás valódi-
ságát, majd értesítse a rendőrséget a 107 
vagy 112-es segélyhívószámon!

Bontsa a vonalat, 
ne hagyja magát 
átverni!

Körmöndi Bernadett őrsparancsnok
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KÖRNYEZET

HULLADÉKKOMANDÓ: 

D r. Jane Goodall világhírű etológus, a 
környezetvédelem elkötelezett har-
cosa szavait idézem. Mondhatjuk, 

hogy a környezettudatosság terén elindult 
a közgondolkodás átalakulása. Egyre több 
ember ébred rá arra, hogy ez a téma minden-
kit érint, mindenki tehet fenntartható vilá-
gért, illetve hogy a nagy változások végbe-
menéséhez igenis a kis lépések szükségesek. 
Halljuk a rádióban, a TV-ben, olvassuk az 
újságban, vagy az interneten: gyűjts szelek-
tíven, légy energiatakarékos, csökkentsd az 
ökológiai lábnyomodat és így tovább. 

Közös célunk, az illegális 
szemetelés felszámolása! 
A kis lépésekre városunkban is rengeteg 
jó példát találhatunk, de ki kell emelnem a 
vecsési Kispatak Természetvédő Egyesület 
és Hulladékkommandó munkáját. Minden-
ki hallott már az egyesületről, találkozhat-
tunk velük számos rendezvényen, de ami 
leginkább fontos, az utcákon végigsétálva 
is látjuk munkájuk gyümölcsét. Az egye-
sület fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy 
megállítsa az illegális szemétlerakást váro-
sunkban és hogy minél több embert meg-
mozgasson a közös cél elérése érdekében, 
ami nem más, mint egy élhetőbb, tisztább 
város és bolygó. Nagy célok, kis lépések: 
Krojher Gabi, az egyesület oszlopos tag-
ja, „mindenese” mesélt nekünk kis csapa-
tukról, tevékenységeikről. Gabi és minden 
egyesületi tag szívvel-lélekkel, önzetlenül 
végzi munkáját a Hulladékkommandóban. 
Elsődleges céljuk az illegális szemetelés 
megfékezése Vecsésen. Az elmúlt évek-
ben munkájuknak köszönhetően a várost 
körülvevő külterületeken jelentősen csök-
kent ez a fajta illegális tevékenység. 

Gyermekeink jövője a tét! 
Számos környezetvédelmi megmozdulás-
hoz csatlakoznak és sosem fogynak ki a 
jövőbeni tervekből. Az egyik legfontosabb 
céljuk, hogy minél több emberhez eljussa-
nak, és elérjék, hogy mindenki betartsa a 
jogszabályokat, tudatosuljon bennük, hogy 
a szemeteléssel saját élőhelyüket, gyerme-
keik jövőjét teszik tönkre.
 A Kispatak Természetvédő Egyesület 
és Hul ladékkommandó tevékenysége pél-
daértékű: a lelkes tenni akarás, az önzet-
lenség, a fáradhatatlan munka meghozza 
gyümölcsét. Vecsés Város Önkormány-
zata 100 százalékban az egyesület mögött 
áll, segítve munkájukat. Várszegi Csaba 

képviselő, a környezetvédelmi bizottság 
elnöke már számos akcióban részt vett, 
legutóbb az évek óta tartó városi faülte-
tésben.
 Számos támogatónak mondhatnak még 
köszönetet, a segítséget azonban mindig 
szívesen fogadják, hiszen ha szép ered-
ményeket is tudhatnak maguk után, van 
még mit tenni. Várnak önkénteseket, de 
ötleteket is arra, hogyan lehetne még ered-
ményesebb munkájuk. Jelenleg is külön-
böző akciókkal igyekeznek felhívni a fi -
gyelmet a környezetvédelem fontosságára: 
többek között előadásokat tartanak fi ata-
loknak, ellátogatnak óvodákba, de csa-
patépítő programokat is szerveznek olyan 
cégeknek, akiknek fontos a természet- és 
környezetvédelem.

Kicsiben is lehet segíteni! 
Igyekeznek tudatosítani az emberekben, 
hogy kicsiben is lehet segíteni nekik: a hul-
ladékkommandó várja a lakosok észrevéte-
leit környezetükben történő szemetelésről, 
illegálisan lerakott szemétről. 
 A környezetvédelmet szem előtt tartva 
pedig mindenkit biztatnak a lakossági ház-
hoz menő szelektív begyűjtés igénybevéte-
lére, az ingyenesen igényelhető komposz-
táló edényzet használatára, illetve az évi 
egyszeri, házhoz menő lomtalanításra.
 Az egyesület tagjai a jövőben is lelkes oda-
adással folytatják munkájukat, az élhetőbb 
városért és a környezet védelméért fognak 
küzdeni. Mi, lakosok is tegyünk meg min-
den tőlünk telhetőt, ki-ki a maga tempójá-
ban, cselekedetével, hogy a kis lépésekből 
óriási csodák születhessenek. 
 „Csak ezt az egy szemetet felszedem!”
– mondta 7 milliárd ember, és megtisztult 
a Föld.
 A Kispatak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó a közösségi oldalakon 
is jelen van, de munkájukat nyomon követ-
hetjük honlapjukon is, ahol minden további 
fontos információ is elérhető (www.kispatak-
tehk.webnode.hu).  Balogh Barbara

harc az illegális 
szemetelés ellen

„Minden élelmiszervásárlás szavazás is egyben. Hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy a mi egyéni, kis cselekedeteink nem 
számítanak, hogy egyetlen étkezésen semmi sem múlik. Ám 
minden fogásnak, minden egyes falatnak saját előélete van, 

ahogyan termelték vagy nevelték, ahogy betakarították. A vá-
sárlásaink, a szavazataink szabják meg az előttünk álló utat.”
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Fa- és virágültetés 
a Mosolyország óvodában

A Teszedd! keretein belül 15 tonna szeme-
tet szedtek össze az önkéntesek

Az országos akcióhoz iskolák is csatla-
koztak Vecsésen

Retro Party Magyar folklór est

BÁKK KULTÚRSOKK – NYÁRI ESEMÉNYEK

   Július 27-én 18.30-tól a Popdaráló című műsorból és rengeteg te-
levíziós vetélkedőből is ismert Kovács Áron műsorvezető retro kvíz 
műsorával indítjuk az estet. A garantált nevetés és jókedv mellett 
készülünk néhány kis meglepetésajándékkal is a játékos kedvű kö-
zönségünknek. 20 órától a Shadows BAND élő koncertjére csápol-
hatunk, 21 órától DJ Roberto és DJ Fully 80-as, 90-es évek retro 
diszkójára táncolhatunk egészen éjfélig. Az esemény ideje alatt 22 
óráig folyamatosan üzemel majd Retro fotókabinunk, ahol korhű jel-
mezekben és kellékekkel fotózkodhattok, sőt a képeket papír alapon 
is hazavihetitek örök emlékként!

  Második eseményünket augusztus 17-én, 18 órától a magyar 
folklór jegyében rendezzük! Lesz itt népzene, táncház, gyer-
mekprogram, vásári komédia; gyerekek és felnőttek együtt mu-
lathatnak a magyar népi kultúra izgalmas világában!
PROGRAMOK, FELLÉPŐK:
 • •  Bagi Muharay Népi Együttes
 • •  Balla Péter Népdalkör
 • •  Görbetükör Színház – Erős Pista – pajzán vásári komédia
 • •  Görömbő Kompánia – Mesébe szőtt tánc, táncház somogyi 

táncokkal

A Bálint Ágnes Kulturális Központ idén ismét megrendezi hagyományos nyáresti, családi 
programjait. Időpontok: 2019. július 27. és augusztus 17. 18 óra. Helyszín: Vecsés, Fő tér 
(a kulturális központ előtti téren), rossz idő esetén a kulturális központban kerül megrendezésre!

A programok ideje alatt megkezdjük a jegyértékesítést őszi évadunkra. 
További információkért kövessetek minket a Facebookon: facebook.com/kulturba

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL INGYENES CSALÁDI ESEMÉNYEINKRE!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyértékesítés-
ről weboldalunkon és a Facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhettek leg-
gyorsabban. Az őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon, vala-
mint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.
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SZÍNHÁZ

Boldog születésnapot, 
KISSPISTA!  

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István
Álmomban a tengernél

Benke Mária
Az én legnagyobb 
viharom

Kelemen Bata Mária 
Ajándék

Sallay Gyula
A kor egykor

Varjasi Béla
Kellemes évszakok

Várhalminé Czinke 
Mária képe  

Egy hálózsákban aludtunk
a tengerparti homokon.
Mellkasomon szenderegtél,
az égen simult homlokom.

Gyönge tested melegében
gyöngyhalászó férfi  vágyam
álomhajó-roncsaim közt
keresett és Rád találtam.

Mozdulatlan éberségben
szemed hajnalára vártam:
távolban a horizonton
fényből épült már a váram.

Múltról, jelenről, jövőről
súgott valamit egy szellő,
 a vízről aranyló fényben
rám mosolygott a jövendő.

Szemeid fényörvényében
lelkem boldogan barangolt,
és hajókürtből szólt  a vágy:
megszületni érdemes volt.

Húsz éve Malaysiában jártam,
sok szépséget, vihart is láttam…
Egzotikus táj, különös szokások,
kedves emberek, mindenhol virágok.
Egyedül utaztam e hosszú útra,
szükségem volt erre a „belső útra”
Hetekig csodáltam mindent,
hiányzott a családom itt bent…
Nagy vihar dúlt a lelkemben
csitítottam ésszel a testemben.
A háborgó lelkem hullámzott,
a szívem zakatolt, sok villám cikázott…
A Dél-kínai tenger partján álltam,
sokan napoztak, fürdőztek a plázson…
Szikrázó trópusi hőségben felhő 
se látszott,
a napkorong, mint egy tűzvirág 
pompázott…
Egy pillanat alatt beborult az ég,
zengett, s villámlott, lecsapott a vég.
Fel sem fogtam, miért rohannak 
az emberek,
a szállodánk felé fejvesztve menekültek.
Csak álltam, s földbegyökerezett a lábam,
ilyet még soha életemben nem láttam,
amint földig hajlott a pálmaágam.
Tombolt a vihar, zúgott a tenger árja.
Hangosan morajlott, ilyet még nem látva,
bőrig ázva álltam és csak csodáltam,
a különös élményben megbabonázva 
vártam.
Ilyen nagy vihar még nem volt életembe’,
bennem is, a természetben is egyszerre’…

Adni, kapni, jó érzés egyaránt.
Ha tiszta szívből tesszük: igazán. 
Ajándéknak szeretet az ágya, 
beteljesül szív és lélek vágya. 

Lelkünkben megterem az akarat. 
Másokért tenni nemes feladat.
Ez pénzben nem mérhető ajándék 
nem kell hozzá más, csak a jó szándék. 

A szép virág ajándék a kertnek,
zsenge, zöldfű, a tarka mezőnek. 
A napfény, levegő, víz, a Földnek,
létszükséglet minden élőlénynek. 

Unoka a legdrágább ajándék. 
Vele az élet kacagás, játék.
Nincsen unalom mellette soha, 
léptünk nyomát nem növi be moha. 

Mikor velünk van, fogja a kezünk,
kékmadár csicsergésre ébredünk. 
Víg mosolya szórja napsugarát 
kicsi szíve fénylő ajándékát. 

Minden percét szánjuk családunkra. 
Nem maradunk így soha magunkra. 
Amíg lehet, élvezzük a létet,
mert legnagyobb ajándék az élet. 

Bíborba borult alkonyok lengték át
a sok szerelemmel töltött éjszakát.
Halk zene szólt csak az ablakok alatt,
melyekből kezek rózsákat hullattak.
A földön heverő színes rózsaszálak
kacéran jeleztek utat a vágynak.
Itt a vágy cikázva szaladt tova már,
nincs zene, ablakból nem hull rózsaszál.
Az élet célratörő szavakba zárt.
Nem mutatja meg kifelé önmagát.
Itt villanó tekintetek döntenek,
szemekben lebegnek igenek, nemek.

Kérdőjel, felkiáltó jel fut tovább,
kacér szemekből a mobilokon át.

Tavasszal, ha  az erdőben járok,
körülvesznek fák, bokrok, virágok.
Ott nyugalmat, pihenést találok,
az erdőben sétálni imádok.

Fenn az égen úszik egy-két felhő,
fák levelét rezdíti a szellő.
Amikor a fecske s gólya megjő,
örömet nyújt a tavaszi erdő.

Nyári Napnak perzselő tüzében,
jó pihenni a fák hűs tövében.
Eszünkbe jut Ádám és az éden,
milyen szép volt akkor egyszer régen.

Szeretek a természetben lenni.
Nagyvárosból ide jó kimenni.
Hátunkkal egy fának dőlve enni.
Igazán csak ott lehet pihenni!

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

I dősb Kiss István nevét bizonyára ismeri 
a többség. A vecsési születésű rendező 
20 évvel ezelőtt hunyt el, nevét a 2004-

ben Varsa Mátyás által alapított Kisspista 
Színház őrzi. A néhai színész és rendező
– polgári foglalkozása mechanikai műsze-
rész volt – a vecsési kulturális élet egyik 
nagy alakítója, a település közkedvelt alakja 
volt. Nem csak nagyszerű alakításaival és 
rendezéseivel írta be magát a helyi kultúra 
„nagykönyvébe”, hanem a vecsési színját-
szásért tett áldozatos munkájával is. Ugyan-
is a Jókai Kultúrcsoport alapítójaként eb-
ben is elvitathatatlan érdemeket szerzett. 
 – Vecsésen híres volt az ’50-es évek-
ben alapított Jókai Kultúrcsoport. Egészen 
kis gyerek voltam, tán négyéves, amikor a 
szabadtéri színpadot építették, de már ott 
sürögtem-forogtam én is az unokatestvé-
remmel. Láttam, hogyan „csinálják” a szín-
házat, ez nagy hatással volt rám, és ami-
kor lehetett, én is bekapcsolódtam a helyi 
kulturális életbe – idézte fel Varsa Mátyás, 
a Kisspista Színház alapítója a több mint 
fél évszázaddal ezelőtt történteket. 

 Varsa Mátyás már az iskolás évei alatt 
ízlelgette a színészi pályát, szavalóverse-
nyeken ért el jó eredményeket, és még nem 
töltötte be a tizennyolcat, amikor felvették 
a Színművészeti Főiskolára. Ez pedig nagy 
szó volt akkoriban, mert a nagy színészek 
között sem volt ritka, hogy csak a sokadik 
próbálkozás után nyertek felvételt.   
 – 13 éves koromban próbáltam ki ma-
gam először egy szavalóversenyen, amit 
még a Kiss Pista bácsi szervezett. Attól 
kezdve jártunk ilyen versenyekre és ál-
talában mindig jó eredményt értünk el, 
többször az országos döntőig is eljutot-
tunk. Aztán a középiskolában az osztály-
főnököm bízott meg egy Mikulás-műsor 
megszervezésével, ami olyan jól sikerült, 
hogy attól fogva állandóan szerepeltünk. 
Nagyon sok tehetséges osztálytársam volt, 
valaki nagyon jó színjátszó lett, másvala-
ki megnyerte az amatőr táncdalfesztivált, 
a harmadik kabaréjeleneteket írt és még 
sorolhatnám. Tulajdonképpen végig szín-
házaztuk a középiskolás éveket. Az osz-
tályfőnököm azt mondta, arra egy iskolát 
lehetett volna alapozni, amiket mi ott csi-
náltunk – emlékezett vissza Varsa Mátyás. 
 Színészi pályája során több nagy névvel 
állhatott egy színpadon, és voltak, akik az 
általa rendezett darabokban szerepeltek. 
Ruszt József nagynevű rendező – akinek 
a nevét Zalaegerszegen egy tér is őrzi –
szerződtette őt a kecskeméti színházba, 
ahol több darabot is rendezett, együtt dol-
gozott Székely Gáborral és Jancsó Mik-
lóssal, játszott a Nemzeti Színházban, 
rendezett az egri színházban és a Szege-
di Nemzeti Színházban is. 2001-ben egy 
országos drámapályázaton nyert külön-
díjat, a Magyar Rádió mutatta be Pipacs 

méhecske című mesedarabját, színésze-
ti tanulmányokat írt a Színház folyóirat-
ba, az elmúlt években pedig a nyelv és a 
mitológia kapcsolatait kutatta. Ezek után 
tért vissza otthonába, Vecsésre, hogy szín-
házat alapítson. 
 – Engem ebben az egészben a kultúra ér-
dekel. Ezen a rendkívüli módon hierarchi-
zált kultúrán szeretnék változtatni. Ma van 
10 nagy sztár a Földön, akiket Ausztráli-
ától Kamcsatkáig mindenhol sugároznak, 
és a legtöbben olyanok szeretnének len-
ni mint ők. De abba nem gondolnak bele, 
hogy a világnak elég ez a 10 nagy sztár, 
több hasonlóra nincs szükség. Meglátá-
som szerint azonban sokkal normálisabb 
lenne egy úgynevezett hálózatos kultúra 
kialakítása, amelyben a kisebb közösségek, 
mint  például egy városi kerület, vagy egy 
olyan kis város mint Vecsés, megteremtik 
a saját kultúrájukat. Sajnos nagyon nagy 
hiteltelenség és személytelenség van eb-
ben a globális világban, ezért arra törek-
szem, hogy eredeti és emberközeli kap-
csolatot alakítsunk ki a színházzal, és ott, 
ahol mindenkit ismerek, ezt jobban meg 
lehet csinálni. Az emberek szeretik, ha 
megvan a személyesség, megérzik, ha va-
lamit értük csinálnak, többek között ezért 
fontos, hogy legyen Vecsésen helyi szín-
ház és erős legyen a helyi kultúra – hang-
súlyozta Varsa. 
 Ehhez azonban fontos lenne, hogy le-
gyen egy megfelelő helyszín – teszi hoz-
zá Varsa Mátyás –, ahol akár hétről hétre 
elő lehet adni a színdarabokat. A Bálint 
Ágnes Kulturális Központ színházterme 
a legtöbb esetben nagynak bizonyul, a ve-
csési színjátszók előadásaihoz egy 80 fé-
rőhelyes kamaraszínpad lenne a legideá-
lisabb, ilyen azonban egyelőre még nincs 
a városnak. 
 A Kisspista színház az elmúlt 15 év alatt 
több mint háromtucat előadást mutatott be 
a közönségnek, a komoly hangvételű dara-
boktól a komédián át, szinte minden volt a 
repertoárban. Varsa Mátyás azonban a he-
lyi színház egyik legfontosabb küldetésé-
nek tartja, hogy minél több vecsési anya-
got mutasson be a nézőknek. 
 – Nagyon szeretném, hogy lássák a 
vecsésiek, hogy innen bárhova el lehet 
jutni. Ezt bizonyítja az a sok értékes em-
ber, aki ezen a településen élt és alkotott. 
Most pél dául Tarr Ildikó, a Petőfi  gim-
názium egyik tanára érdekes darabját 
szeretnénk bemutat ni. Ildikó országos 
drámaíró pályázatokon ér el jó eredmé-
nyeket, értékes darabjai vannak. Fontos, 
hogy összeszed jük a vecsési értékeket és 
megmu tassuk a helyieknek, hogy igenis 
van saját kultúránk és nekünk ebben kel-
lene élnünk. mert ez által még büszkébbek 
lehetünk arra, hogy vecsésiek vagyunk. 
 Vén

Idén ünnepli fennállásának 
15. évfordulóját, az egykori 
vecsési színjátszó és rendező 
nevét viselő színház. 

A Kisspista Színház elmúlt 15 évének va-
lamennyi előadását felölelő, továbbá a 
színdarabok szereplőit és közreműkö-
dőit, és a színházhoz valamilyen mó-
don kapcsolódó személyeket bemuta-
tó összeállítást elolvashatják a Vecsési 
Tájékoztató honlapján a Kultúra rovat-
ban. Webcím: www.vecsesitajekoztato.
hu/kultura. 

A Kisspista 
Színház 15 éve

Varsa Mátyás: fontos, hogy 
felismerjük a saját kultúránkat
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N agycsütörtök az oltáriszentség ala-
pításának napja, de az a nap nem al-
kalmas a különösebb ünneplésre, 

mert nagypéntek és húsvét más gondolatvi-
lága tölti ki a liturgiai ünneplést. 
 Jézus értünk vállalt kínszenvedése, ha-
lála és feltámadása egymásból következik, 
egymást magyarázza. Alapjuk: Jézus irán-
tunk érzett szeretete. A Bibliában olvashat-
juk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy fi át 
adta érte”. S a fi ú, Jézus Krisztus vállalta is 
ezt. De szeretetét Jézus nem csak azzal mu-
tatta ki, hogy a gyalázat fájára szegeztette 

magát értünk, hogy azon meghaljon, hanem 
leginkább azzal is, hogy velünk akar marad-
ni a világ végezetéig. Tudta, hogy mennyire 
szükségünk van rá.
 Megdöbbentő végigolvasni (és végigimád-
kozni) Szent János evangéliumából Jézus 
búcsúbeszédét, melyet az utolsó vacsorán, 
szenvedése megkezdése előtt mondott tanítvá-
nyainak, követőinek. A mindenható, teremtő 
Isten,  velünk, köztünk akar maradni azután 
is, hogy meggyalázva, keresztre szegeztük. 
 Érthető, ha az egyház külön ünnepet jelölt 
ki – a Szentháromság vasárnapja utáni csütör-
tököt – e hittitok méltó megünneplésére. Ün-
nepeljük, hogy a kenyér és a bor színe alatt, 
Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste 
és vére, istensége és embersége valójában 
lényegileg jelen van. IV. Orbán pápa 1264-
ben rendelte el az egész egyház számára az 
ünnepet.  Az ő bíztatására írta meg Aquinói 
Szent Tamás az ünnep miséjének himnuszát, 
Seqentiáját, a „Lauda Siont”:  Dicsérd Sion 
Üdvözítőd, jó Pásztorod, hű segítőd, áldja 
hangos éneked…” 
 Különösen ajánlott most az ünnep tartalmá-
val, tanításával foglalkozni, hiszen egy jó év 
múlva Budapesten ünnepli az egész világ az 
52. Nemzetközi Euharisztikus Kongresszust. 
Egy mondatot idéznék csak abból az imából, 
melyet minden szentmise végén közösen el-
imádkozunk: „Ő /Krisztus/ Urunk és Meste-
rünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és 
békességünk.” Megismétlem:  barátunk  és  
táplálékunk. (Vajon, barátomnak érzem Jé-
zust és táplálkozom vele rendszeresen?)

 Az ünneppel kapcsolatban ki kell emelnünk 
a szép hagyományunkat: Az Úrnapi körme-
netre – a Jókai utca egy részében, amerre a 
körmenet elhalad – a házak előtti járdát „vi-
rágszőnyeggel” díszítik: a friss, zöld fű alap-
ra különböző színű virágszirmokból vallásos 
jelképeket rak ki közösen egy-egy család.  A 
különféle minták között találhatunk szívet, 
kelyhet, ostyát, keresztet, stb. Büszkék lehe-
tünk e szép hagyományunkra, mert az ország 
kevés településén találkozhatunk ilyennel. De 
vigyázzunk, hogy a külsőségek mellett, bár-
milyen sok munkával járnak is, ne felejtsük el 
a lényeget: a köztünk jelenlévő Urunkat ün-
nepeljük és dicsérjük.  Szent Tamás így feje-
zi be himnuszát: „Mindenható fejedelmünk,/ 
étkünk, éltetőnk, szerelmünk,/engedj aszta-
lodra lelnünk,/testvérül engedd ölelnünk,/
odafönn a szenteket. Amen.”

Kép és szöveg: Nagy István Elek

 Három év alatt 12 fi atal készült fel, hogy a 
bérmálásban fogadják a Szentlelket.    
 Június utolsó vasárnapján a Felső-telepi 
templomban 10 órakor volt szentmise, mi-
vel a templom búcsúnapját ünnepelték a hí-
vek, de egyben az Óvárosi Plébánia felké-
szült fi ataljait bérmálta meg Beer Miklós váci 
megyéspüspök úr. Ezért voltak lényegesen 
többen a szentmisén. A belső tér zsúfolásig 
tele volt, sőt voltak, akik nem is fértek be a 
templomba. 
 Az egyházközségben 3 éve 
volt bérmálás. Az elmúlt 3 év 
alatt 12 fi atal készült fel nagyon 
komolyan, hogy a bérmálásban 
fogadják a Szentlelket, a harma-
dik isteni személyt. Tizenkét fi a-
talt bérmált meg a megyéspüspök 

atya. Voltak köztük fi atal felnőttek is.  Ez 
dicséretes és reménykeltő is egyben, mert 
ebből kitűnik a felkészítés komolysága is. 
Dicséretes, mert a plébánia fi atal hívei kö-
zött vannak, akik komolyan veszik hitüket 
és igényük is van arra, hogy minél köze-
lebb kerüljenek a megismert Úrhoz. A püs-
pök atya a bérmálás során elbeszélgetett rö-
viden a bérmálkozóval. Szentbeszédében a 
példaadás fontosságát és szükségszerűségét 

emelte ki. Hogy mást meg tudjak erősíteni, 
hogy másnak példát tudjak adni,  nekem is 
képeznem kell magam állandóan. Meg kell 
éreznem az Istennel való foglakozás „édes-
ségét”, szépségét.
 A szentmisét a püspök atya tartotta és a 
szentmise közben volt a 12 fi atal bérmálása 
is. Beer püspök atya szentbeszédében – és 
a körmenetet követő agapén is – említette, 
hogy különös örömmel jön Vecsésre szol-
gálni a híveknek.  
 A szentmise végén Mihály atya vezet-
te az oltáriszentséggel a búcsúi körmene-
tet. A püspök atya is végig részt vett Mi-
hály atya mellett a körmeneten. A Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószene-
kara hagyományosan fi nom érzékkel kísér-
te szép játékéval a hívek énekét. 
 A hívek nem rohantak haza a szertartások 
után, mert a plébános atya mindenkit invi-
tált a plébániára, állófogadásra, s a zenekar 
is „térzenét” adott az ünnep tiszteletére és 
a hívek kedvére. 

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Gondolatok…     HITÉLET

Úrnapjára

A Felső-telepi templom 
búcsúja és bérmálás 

Az úrnapján tulajdonképpen 
az oltáriszentséget, illetve az 
oltáriszentségben köztünk 
jelenlévő Jézus szent testét 
és szent vérét ünnepeljük.  

Tizenkét fi atal bérmálásban fogadta 
a Szentlelket a Felső-telepi templomban

Az Úrnapi körmenetre virágszőnyeggel 
díszítik a házak előtti járdát

Huszka Mihály atya a körmeneten

A jó együttműködésnek 
és a rugalmas szerve-
zésnek, valamint váro-

sunk támogatásának köszönhe-
tően június 27-én kiutazhattunk 
Rheinstettenbe, Neuburgweier 
városrészbe közös ünneplésre. 
Városunkat, zeneegyesületün-
ket 12 fős fi atalokból álló delegá-
ció képviselte elnökünk, Fazekas 
József vezetésével. Megérkezé-
sünkkor a magyar himnusz és a 
Badnerlied eljátszásával foga-
dott minket a MV Neuburgweier 
csapata. A rövid köszöntőbe-
szédek után egy közös vacso-
rával vendégeltek meg minket. 
A továbbiakban kellemes beszél-
getésekkel, nosztalgiázásokkal 
teli szeretetteljes estében volt 
részünk. Az ünnepségsorozat 
programjain kívül, vendéglátó-
ink igyekeztek hasznosan ki-
tölteni a szabadidőnket. Péntek 
délelőtt egy idegenvezető irányí-
tásával bejártuk Ettlingen váro-
sát, majd betekintést nyertünk a 
St. Augustinusheim intézet mun-
kájába. Klaus Schwarz, a MV 
Neuburgweier egykori elnöke, 
jelenlegi elnökhelyettese végig-
vezetett minket az intézményen 
és vázolta rendkívül felelősség-
teljes, tiszteletre méltó munkáju-

kat. A délután folyamán sétáltunk 
Neuburgweier utcáin, kis pihe-
nőt tartva a zenészkollégáknál. 
Klaus Schwarznál és családjá-
nál, valamint Harald Neunál és 
családjánál igazi családias ven-
déglátásban volt részünk, énekel-
tünk, beszélgettünk és nagyon jól 
esett egy kis frissítő a hatalmas 
hőségben. Az esti program előtt 
maradt időnk egy rövid stran-
dolásra is a Fermasee területén, 
ami a következő napunkon is egy 
kedvelt úti cél maradt. Péntek 
este kezdetét vette a 800 éves ün-
nepségsorozat, egy Rheinstetteni 
banda, a Dorfcombo fergeteges 
koncertjével. Az együttes több 
mint 20 év után állt össze újra, 
hogy méltón ünnepeljék szülőfa-
lujuk születésnapját, együtt a kö-
zel 3000 fős tömeggel. Hatalmas 

élményekkel gazda-
godtunk, nagyon jól 
esett az együttes fi -
gyelmes vezetőjének 
a vecsési delegáció 
névszerinti köszönté-
se, melyet üdvrival-
gással fogadtunk. A 
mintegy háromórás 
koncerten együtt ün-

nepeltünk és énekeltünk vendég-
látóinkkal, barátainkkal. 
 Szombaton ellátogattunk a kö-
zeli nagyvárosba Karlsruheba. 
Felmentünk a Turmberg tete-
jére, ahol gyönyörű panoráma 
nyílt a városra. Rövid séta a bel-
városban és egy kis strandolás 
után kezdetét vette a fesztivál 
hivatalos megnyitója. Beszédet 
mondott Rheinstetten főpolgár-
mestere, Sebastian Schrempp, 
valamint Neuburgweier polgár-
mestere Gerhard Bauer. Pár ked-
ves szóval és jelképes ajándék-
kal köszönték meg, hogy velük 
együtt ünneplünk a hétvégén, 
és ez alkalommal mi is átadtuk 
ajándékainkat városunk és egye-
sületünk nevében. Az ünnepség 
amatőr helybéliek fantasztikus 
történelmi színdarabjával foly-
tatódott. A vasárnapi program 
ökumenikus istentisztelettel kez-
dődött, majd folytatódott az is-
kolák és különböző egyesületek 
fellépéseivel. Késő délután fellé-
pett a MV Neuburgweier zene-
kara, vecsési vendégművészek-
kel, majd utánuk következett az 
általunk felajánlott produkció, a 
Blechkraft. Markus Drescher, a 

KULTÚRA

Rheinstettenben jártunk 
NEUBURGWEIER 800 ÉVES 

SZÜLETÉSNAPJÁN 
Tovább erősödött a sok éve tartó barátság a Rheinstetteni MV Neuburgweier és a MV 

Vecsés között. 2018 novemberében zenekarunk két tagja kiutazhatott az önkormányzati 
delegációval testvérvárosunkba, Rheinstettenbe. A rövid, de annál sikeresebb látogatás 

alatt jutott idő a jövőbeli programok, találkozók tervezésére is. Barátaink meghívtak minket 
Neuburgweier 800 éves jubileumi ünnepségére, melyre felbuzdulva, mi felajánlottunk 

egy produkciót fi ataljaink nemrégiben alakult bandája, a Blechkraft személyében.

MV Neuburgweier elnöke és Ger-
hard Bauer, Neuburgweier polgár-
mestere köszöntötte és konferálta 
a csapatot. Fiatal tehetséges zené-
szeinknek alkalmuk nyílt megmu-
tatni a fúvószene egy teljesen más 
oldalát, egy újfajta stílust, ami a 
neuburgweieri közönség számára 
teljesen új volt. Ez az egyedi fúvós 
hangzás, a koreográfi ákkal meg-
spékelt slágerszámok, a hatalmas 
energia és a virtuóz szólók telje-
sen lehengerelték a közönséget, 
akik hatalmas ovációval fogadták 
a fi atalok műsorát. A Blechkraft 
tagjai: Prokop Gábor (szoprán- 
és alt szaxofon), Antal Péter (te-
norszaxofon), Bálint Szilárd (ba-
ritonszaxofon), Brunner Bence 
(helikon), Tuboly Roland (dob). 
Műsoruk alatt németül konferált 
és zenéjük mellett ezzel is remek 
hangulatot teremtett Antal Péter és 
Prokop Gábor. A műsorszámokat 
feldolgozta és hangszerelte Brun-
ner Bence. Hatalmas gratuláció jár 
a csapat minden tagjának, a fellé-
pőknek valamint a VHZ MVW 
kísérő csapatának. A Blechkraft 
tagok mellett a VHZ delegáció-
jának aktív tagja volt még Brun-
ner Alexandra, Gőz Nóra, Abo-
nyi Bence, Tordai Dániel, Liebe 
Viktor, Kovács Márk, Fazekas Jó-
zsef és Fazekas Boglárka. 
 Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a támogatást Vecsés Város 
Önkormányzatának, akik lehe-
tővé tették kiutazásunkat! Bí-
zunk benne, hogy ezután is, egy-
más tiszteletén, szeretetén alapuló 
programokkal tudjuk ápolni test-
vérvárosi kapcsolatunkat és ba-
rátságunkat!  Fazekas Boglárka

Vecsés-Rheinstetten barátság  

A fi atalok nemrég alakult 
bandája, a Blechkraft
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SPORT SPORT

A Vecsés táblától alig pár méterre könnyen megközelíthető 
helyen működik a Gubacsi Zsófi  Teniszklub és Sportegye-
sület. A korábbi klasszis teniszező, aki egykor még Serena 
Williams ellen is játszott, immár 11 éve tanítja a világ egyik 
leglátványosabb sportjának alapjaira a gyerekeket. 

Vecsés közvetlen köze-
lében edz az új Federer?

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

VARRÓNŐT keresünk műhelymunkára 
vagy bedolgozásra, női dzsekik készítésére. 
(Gyakorlat előnyt jelent). Tel.: 06-30/904-6093

GARÁZSVÁSÁR! KIÁRUSÍTÁS!
Nyitva hétfő-szerda-péntek: 10-18. Használtruhavásár: gyönyörű, 
divatos nyári ruhák, sortok, nadrágok, pólók és sok egyéb szép do-
log minden méretben, S-től 5XL-ig! Ár megegyezés szerint 
200-tól–1000 Ft-ig. Érdeklődni: 06-20/2051184, Attila u. 28. 
Kérem csengessen!

Apróhirdetés

  A Vecsés SE karateszakosztályának ered-
ményeiről már elég régen tájékoztattuk ol-
vasóinkat itt a Vecsési Tájékoztató hasáb-
jain. Ezt a „restanciánkat” szeretnénk most 
pótolni a következő írással, melyből a ja-
nuártól júniusig történt fontosabb verse-
nyek vecsési sikereiről tájékozódhatnak. 
A szakosztály sportolóinak ezúton is gra-
tulálunk az elért sikerekhez és további jó 
versenyzést kívánunk.    
 Az év elején, január 22-én Szigetszent-
miklóson rendezték meg a Tatami Kupa 
korcsoportos nemzetközi karateversenyt, 
melyről Varga Nicolas, Pintér Sólyom és 
Takács Miklós is egy-egy bronzéremmel 
térhetett haza. 
 Szűk egy hónappal később, február 16-án 
a Budapesten megrendezett Komodo Ku-
pán léptek pástra a Vecsés SE versenyzői. 
A megmérettetések alkalmával Takács Zol-
tán egy aranyéremmel, Pintér Sólyom egy 

Karatehírek

A Dobrovitz család 
számára nincs megállás

ezüsttel, Varga Nicolas és Takács Miklós 
pedig egy-egy bronzéremmel gazdagítot-
ta éremgyűjteményét. 
 Tavasszal, április 6-án Ercsibe utaztak a 
vecsési sportolók, hogy az S.K.I.H. Orszá-
gos Korosztályos Bajnokság keretében mér-
jék össze tudásukat ellenfeleikkel. A ver-
senyen szép vecsési eredmények születtek: 
Takács Zoltán aranyérmet, Görgényi Ben-
ce egy aranyat és egy bronzérmet, Takács 
Miklós egy aranyat és egy ezüstöt, Görgényi 
Balázs két ezüstöt, Gebri György pedig egy 
bronzérmet nyert a bajnokságon.     
 Április végén egy újabb versenyt ren-
deztek Ercsiben: április 27-én az Ippon 
Shobu Diákolimpiára került sor a telepü-
lésen. Vecsési eredmények: Takács Zol-
tán aranyérem, Varga Nicolas ezüstérem, 
Görgényi Bence ezüstérem, Takács Mik-
lós bronzérem. Görgényi Balázs a negye-
dik helyen végzett. 
 Május 26-án rendezték meg Újpesten a 
Jégcsarnokban a Karate Magyar Bajnoksá-
got. Az ország minden részéről jöttek ver-

Görgényi Balázs (középen) korcsoport-
jában magyar bajnok lett

A Gubacsi Zsófi  Tenisz Klub gyerkőcei 
az új Üllői úti buszmegálló előtt

ifj . Dobrovitz József a Beekbergeni 
nemzetközi versenyen

senyzők a megmérettetésre. A Vecsés SE 
karatésai itt is kiemelkedő eredményt ér-
tek el: először nyert magyar bajnokságot 
vecsési sportoló. Görgényi Balázs korcso-
portjában magyar bajnok lett kumitében. 
Görgényi Bence két bronzérmet, Takács 
Zoltán ezüstérmet szerzett a versenyen.
 VT info

A z Üllői út legvégén, csendes, kelle-
mes körülmények között működő 
klubban számtalan vecsési sportked-

velő gyermek megfordult már. Legtöbbjük 
talán nem is tudja, hogy a klub névadója 25 
alkalommal játszott Magyarország Fed-ku-
pa-válogatottjában, és egyéniben valamint 
párosban is volt a Top 100-ban.
 – 2008 óta üzemel a klub és folyamato-
san mennek a teniszprogramok. Úgy érzem, 
egyre jobban cseng az iskola neve, nem vé-
letlenül járnak ide a fővárosból vagy éppen 
Gyálról. Természetesen Vecsésről is, ahon-
nan 30-40 gyerek látogatja rendszeresen az 
edzéseket. De ugyanúgy jönnek a tenisztá-
borokba is, míg mi a falusi óvodában tar-
tunk rendszeresen oktatást – mondta a ko-
rábbi klasszis. 
 Hat pálya áll a tanulni vágyók rendel-
kezésére, míg télen két fedett pályán tud-
nak edzéseket tartani. – Látom, ha valaki 
ügyes és jól bánik a labdával, de ez igazá-
ból még semmit nem jelent. Vannak sokan, 
akik ügyesek, de tisztában kell lenni vele, 
jön a kamaszkor, amit nehéz áthidalni. De 
jó foglalkozni olyanokkal is, akik ügyetle-
nek de kitartóak, hiszen előfordulhat, hogy 
belőlük lesz aztán nagy versenyző – mesél-
te Gubacsi, aki elárulta, ha valaki csak is-
kola utáni programként tekint a teniszre, őt 
is szívesen látják.  
 Véleménye szerint a tehetség, a kitartás és 
a szülői háttér a legfontosabb ahhoz, hogy 
valakiből igazán nagy játékos válhasson. 
Utóbbin elsősorban azt érti, a szülő meny-

nyire tudja segíteni emberileg a gyermekét, 
mennyire hajlandó a hétvégéit feláldozni a 
versenyek miatt, plusz anyagilag mit enged-
het meg. 
 – Ha valaki csak hobbiszinten, heti 1-2 
alkalommal jön le edzésre és versenyekre 
sem jár, az sem olcsó mulatság. Éves szin-
ten az ütő és a cipő 200 ezernél kezdődik 
és akár milliókig mehet. Ez utóbbi összeg-
be már a több edző, a magánóra is beletar-
tozik. Nem egy olcsó sport, ha valaki egy 
versenyzőt akar kinevelni, de remek do-
log kiegészítő sportnak vagy hobbinak is
– mondta az iskola névadója és vezetője.
 Úgy véli, a sportág megtanít sok min-
denre, még ha a gyerek nem is versenyzik, 
hiszen rendszert visz az életébe. Megtanít-
ja a sport iránti alázatra, tiszteletre, hogyan 
viselje a győzelmet vagy éppen a vereséget. 
Miként alkalmazkodjon a többiekhez, hi-
szen hiába egyéni sportág, eleinte csoport-
ban tanítják a fi atalokat. 
 Azonban hiába ügyes egy kisfi ú vagy kis-
lány, néha a szülő a legnagyobb ellenfele 
abban, hogy a gyerek eljusson azokhoz az 
álmokhoz, amiket megálmodott magának. 
A szülő sokszor rosszul áll a dologhoz, de 
előfordul az is, hogy túlgondol egy győzel-
met vagy vereséget. 
 – Mindenkinek a maga szintjén ajánlom 
a teniszt. Egy gyengébb duci gyerek is tud 
fejlődni, hiszen azért van a mozgáskoordi-
náció, és egy hírtelen növekedés sokat je-
lenthet a folyatásban. Ugyanakkor egy túl-
mozgásos gyerekeket is le lehet fárasztani, 

hiszen 4-6 órát vagyunk a táborban, így 
este neki sem kell altató – mondta az isko-
la névadója, aki elárulta, egyre nehezebb a 
gyerekeket elmozdítani a különböző számí-
tástechnikai gépek mellől.
 Régebben könnyebb volt a gyerekeket 
bevonzani, most annyi minden más van, 
ami elviszi őket. Ezért is kell óvatosan be-
lemászni abba, hogy ki az, aki versenyezni 
akar. Hiszen hiába ügyes, ha nem akar ver-
senyezni.
 Gubacsi szerint népszerű az iskola, hiszen 
van egy jó bázis, és hamarosan az iskolai 
program is beindul, aminek köszönhetően 
a gyerekek alapszinten megismerkedhetnek 
a tenisszel, hogy tisztában legyenek vele, mi 
az a tenyeres, a fonák, vagy a röpte. Ennek 
köszönhetően pedig, felnőttként sem fog-
nak idegenként nézni a sportágra.
 – Véleményem szerint Vecsésnek jó le-
hetőség az iskola, hiszen aki meg akar ta-
nulni teniszezni, annak nem kell bejárnia 
Pestre vagy Budára. A kezdőtől a haladóig, 
minden szinten profi  hozzáállással fejleszt-
jük mindenki tenisztudását, mindezt csalá-
dias hangulatban. Minősített edzőink van-
nak és a gyermekek mellett felnőtt oktatás 
is van – mondta a csinos iskolavezető. 
 Az iskola eddigi legnevesebb tanítványa 
Gálfi  Dalma volt, aki több évet járt ide. Az-
óta junior világbajnok, felnőtt magyar-baj-
nok, a US Open junior lány bajnoka, juni-
or párosban pedig wimbledoni bajnok lett. 
 – Szeretnénk egy jó versenyzőbrigádot, 
emellett örülnénk, ha Vecsésen is eljuthat-
nánk az iskolákba, hogy megmutathassuk 
ezt a fantasztikus sportágat – mondta Gu-
bacsi, aki szerint eredményt elérni talán a 
női mezőnyben könnyebb, ennek ellenére 
több fi ú tanítványuk van a klubban. Sz.Gy.

  Az egyik legjelentősebb négyesfogathajtó 
versenyen a magyar színeket Dobrovitz 
József és ifj. Dobrovitz József képviseli, 
szakágukban 12 ország 25 hajtója mutat-
hatja be tudását, felkészültségét. 
 Július közepén Aachenben öt szakág (díj-
ugratás, díjlovaglás, lovastusa, lovastorna, 
né gyesfogathajtás) legjobbjainak küzdel-
mei zajlanak. A világ egyik legnagyobb 
lo vastornájáról mindent elmond, hogy 42 
versenyszámban 958 ló áll rajthoz, mint-
egy 350 000 nézőt várnak, a verseny össz-
pénzdíjazása pedig 2,8 millió euró.
 A mindig, mindenhol dobogóra esélyes 
família azonban a németországi viadalt kö-
vetően sem pihenhet sokat, hiszen július 

Hirdetés

végén már szlovákiában, egé-
szen pontosan Somorján szere-
pelnek a nemzetközi „szabadté-
ri-fedeles” versenyen. A nyolc 
négyesfogathajtót felvonultató 
viadalt az X-Bionic Summer 
Tour díjugrató és távlovas ver-
senysorozat keretein belül ren-
dezik. 
 Dobrovitzék jó előjelekkel 
várhatják a közelgő viadalokat, 
hiszen a májusi, Mezőhegye-
sen megrendezett Nemzetkö-
zi Fogathajtó Versenyen reme-
kül teljesítettek. Díjhajtásban 

az idősebb a második helyen végzett, míg 
csapatban a magyarok (a két Dobrovitz 
mellett Moró Lajossal) a legjobbnak bi-
zonyultak, míg maratonhajtásban a csa-
pat első helye mellett a nemzetközi 4*-os 
négyesfogatok versenyét megnyerte a ve-
csési versenyző.
 Júniusban a mélykúti nemzetközi ver-
seny és az 56. Magyar Derby-n a HORSE 
FOUR-IN-HAND 3*-os kategóriában 
mindketten dobogóra állhattak. 
 Július elején pedig a hollandiai Bee-
bergenben rendezett nemzetközi verse-
nyen ifj. Dobrovitz József végzett az él-
mezőnyben a kettesfogatok között, míg a 
né gyesfogathajtók mezőnyében édesapja 
volt a legjobb magyar a kilencedik pozí-
ciójával. SG
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A Ferencváros férfi  ví-
zilabda-csapata idén 
megnyerte a magyar 
bajnokságot és a leg-
rangosabb európai 
klubtornát, a LEN Baj-
nokok Ligáját. Soraiban 
egy vecsési fi atalem-
berrel, Pohl Zoltánnal. 
 A 24 esztendős játé-
kos gyermekkora óta 
a zöld-fehéreknél pal-
lérozódik, végigjárta 

a korosztályos csapatokat, míg mostanra az 
olimpiai-, és világbajnokokkal teletűzdelt csa-
pat meghatározó embere lett. 
 2012 óta számítanak rá a felnőttcsapatban, 
és hiába cserélődött ki mellette szinte a teljes 
keret, ő maradt a Fradiban és a klubnál is ko-
molyan számolnak vele. Ennek köszönhető-
en lehetett tagja az elmúlt két évben bajnoki 
aranyat szerző együttesnek és nyerhetett ta-
valy LEN Európai Kupát és Európai Szuperku-
pát, idén pedig BL-t. 
 De nem csak Varga Zsolt, a Ferencváros ve-
zetőedzője számol vele, hiszen a válogatott-
nál is számításba veszik, ennek köszönhetően 
lett tagja a tavaly Világliga ezüstérmet nyerő 
együttesnek, jelenleg pedig a kvangdzsui vi-
zes világbajnokság vízilabdatornáján erősíti 
Märcz Tamás együttesét. 
 Mire ezeket a sorokat olvassák, nem elkép-
zelhetetlen, hogy egy világbajnoki érmesről 
olvasnak. Sz.Gy.

TUDTA ÖN, HOGY 
FRISS BL-GYŐZTESE 
IS VAN VECSÉSNEK?

Pohl Zoltán 
a Ferencvárossal 
megnyerte a LEN 
Bajnokok Ligáját
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REKLÁMREKLÁM

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b Z

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

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

VASS ISTVÁN
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Sitt, szemét, sóder, 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

Vital & Beauty 
   SZÉPSÉGSZALON
V

  S
SZOLGÁLTATÁSAINK:

Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS, 
MEDIWEL referencia szalon: 

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

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

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

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 

06-30/904-6093

• 7,5 tonnás teherautóra  

C jogosítvánnyal rendelkező, 

lehetőleg nyugdíjas SOFŐRT 

keresünk, heti 4 alkalomra  

(6 óra/nap).

• Vasárnaponként  

délelőttre (6-12-ig) ELADÓT  

keresünk, zöldség-  

gyümölcsárusításra.  

Munka-végzés helye: Gyál

ÁLLÁS!
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  július 22-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  július 29-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – augusztus 5-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – augusztus 12-ével,   
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – augusztus 19-ével,  
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – augusztus 26-ával kezdődő 

héten ügyeletes
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton 8 

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

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

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

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

ELMŰ hibabejelentés:+36-80-38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: 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
•  
•  




