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AZ ÁLLÁS  
BETÖLTÉSÉNEK KEZDETE: 

A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti önéletrajzot és a 
végzettséget igazoló bizonyítvány máso-
latát az alábbi címre kérjük benyújtani:

A tervek szerint ilyen lesz 
a CTP vecsési logisztikai parkja

Az egyik legnagyobb 
ipariingatlan-fejlesztő 
épít logisztikai 
parkot VECSÉSEN

Hatmilliárd forintos beruházást hajt 
végre a Bosch Vecsésen

HÍREK

A hollandiai székhelyű ipariingatlan-
fejlesztő CTP 60 millió eurósra ter-
vezett beruházás keretében építi meg 

Vecsésen legújabb logisztikai parkját. A beru-
házás első építési szakasza év elején kezdő-
dött, az építkezés első ütemében három épü-
let készülhet el az M0-ás autópálya mentén, 
a Vecsés-Alacska pihenőhely melletti több 
mint 18 hektáros területen. Az épületek ösz-
szesen bérbeadható területe meghaladja a 80 
000 négyzetmétert. 

 A fejlesztés alatt álló területet a VACS Be-
ruházó Zrt. tulajdona volt, a közműveket a 
társaság építette ki a telken, még az eladást 
megelőzően.  
 Huszlicska Dávid, a CTP Magyarország 
üzletfejlesztési igazgatója az MTI-vel közöl-
te, minden budapesti parkjuk iránt erős a ke-
reslet, amelyet a piaci dinamika vezérel, pél-
dául az e-kereskedelem rohamos növekedése, 
az üzleti tevékenységek kiszervezése, vala-
mint a bérlőikkel már kiépült kapcsolataik 
is. Hozzátette, a vecsési helyszín kiépítésé-
nek célja, hogy kielégítsék ügyfeleik növe-
kedési igényeit.
 Az ingatlanfejlesztőnek nem ez lesz az első 
beruházása Magyarországon, a CTP hazánk-
ban 250 000 négyzetméternyi fejlesztés alatt 
álló területtel rendelkezik, tíz parkot üzemel-
tet az országban, együttesen 520 ezer négy-

A beruházás eredményeként 
hosszú távon több száz mun-
kahely jöhet létre, a befi zetett 
iparűzési adó pedig Vecsés 
költségvetését gyarapíthatja.   

Regionális szolgáltatóközpon-
 tot hoz létre Vecsésen a Bosch, 
Ma gyarország legnagyobb ipari 
vállalata. A fejlesztéssel 225 új 
munkahely jön létre – jelentette 
be Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter.

A 

A befi zetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról minden-
ki szabadon rendelkezik. Vecsésen számos alapítvány és társadalmi 
szervezet működik és végez értékes munkát a helyi közösségért. Fel-
ajánlásával most Ön is sokat tehet céljaik megvalósításáért. Rendelkez-
zen adója 1 %-ról május 20-áig, és támogassa a vecsési nonprofi t szer-
vezeteket, egyházakat! 

A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT 
ALAPÍTVÁNYOK ÉS SZERVEZETEK ADATAI
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13 
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13 
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány – 18670282-1-13 (óvoda) 
Andrássy-telep Ifj úságáért Alapítvány – 18669567-1-13 (iskola) 
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda 
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13 
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13 
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13 
Gyermekmosoly Alapítvány– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda) 
Stúdium Alapítvány (Petőfi  iskola) – 18685633-1-13 
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány – 18689132-1-13 
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. alapítvány – 18693094 -1-13 
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13 
Vecsés Sportoló Ifj úságáért Alapítvány
– 18691755-1-13 – a sportegyesület szakosztályai 
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport – 18668322-1-13 
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13 
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány – 18670206-1-13 
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13 
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13 
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány – 18726314-1-13 
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13 
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13 
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
– 19010289-1-42 
Fehér János Alapítvány – 18722293-1-13 
Testi-Lelki Segítség Közhasznú Alapítvány – 18645211-1-13

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

VT info

MARADJON VECSÉSEN 
AZ 1 SZÁZALÉK! 

Konténert szeretne 
rendelni közterületre? 
NEM ÁRT, HA EZZEL 
TISZTÁBAN VAN

zetméteren. A terveik szerint a társaság ma-
gyarországi portfóliója 2022-ben eléri az 
egymillió négyzetmétert. A CTP Közép-Ke-
let-Európa legnagyobb ipariingatlan-fejlesz-
tője és kezelője, jelenleg 6,3 millió négyzet-
méternyi logisztikai területtel és több mint 
700 000 négyzetméter fejlesztés alatt álló te-
rülettel rendelkezik.
 A beruházással kapcsolatban Szlahó Csaba 
polgármester elmondta, Vecsés számára több 
szempontból is fontos és értékes fejlesztésről 
van szó, hiszen a logisztikai parkba költöző 
cégek a város iparűzésiadó-bevételét növel-
hetik majd, és legalább ilyen fontos, hogy a 
beruházás eredményeként hosszú távon több 
száz új munkahely jöhet létre a város köz-
vetlen szomszédságában. Hozzátette, nem 
kell attól tartani, hogy a város belső útháló-
zatát nagyobb forgalom terheli majd, mert a 
logisztikai park területéről közvetlenül is el-
érhető az autópálya. VT info

  Az útburkolat védelme miatt 
közterületen kizárólag talpfára 
helyezhetik le a konténereket. 
 A Vecsési Polgármesteri Hi-
vatal Közbiztonsági és Környe-
zetvédelmi Osztálya felhívja a 
lakosság fi gyelmét, amennyiben 
konténert rendelnek közterületre, 
akkor minden esetben jelezzék a 
konténeres cég felé, hogy vecsé-
si közterületen csak és kizárólag 
talpfára helyezhetik le a konténe-
reket. Erről a környékbeli konté-
neres cégeket is tájékoztatták. 
 Erre azért van szükség, mert 
korábban több ízben előfordult, 
hogy a szakszerűtlenül kihelye-
zett konténer megsértette az út-
testet vagy a szegélykövet, ami 
eljárásokat vont maga után.
 Továbbá 48 órán túli közterüle-
ti konténer használathoz szüksé-

ges közterület-foglalási engedélyt 
kérni, melyet a Polgármesteri Hi-
vatal Vagyongazdálkodási Osz-
tályán tudnak beszerezni.
 A Polgármesteri Hivatal tisz-
telettel kéri önöket, hogy a ké-
sőbbi viták és büntetések meg-
előzése miatt, valamint a városi 
utak megóvása végett tartsák és 
tartassák be a fent leírtakat.
 Segítő együttműködésüket elő-
re is köszönjük! VT info

A z új szolgáltatóközpontból öt, tér-
ségbeli ország Bosch-munkaválla-
lóinak nyújtanak majd HR-szolgál-

tatásokat. A tevékenység hátterében komoly 
informatikai fejlesztések állnak, így kifeje-
zetten magas technológiai színvonalat kép-
viselő beruházásról van szó. A hatmilliárd 
forintos beruházáshoz a kormány 2,1 mil-
liárd forint támogatást biztosít – mondta el 
Szijjártó Péter.  
 A miniszter hangsúlyozta, hogy a világ-
járvány nem állította meg, hanem felgyor-
sította a magyar gazdaság dimenzióváltását, 
ennek eredményeképpen a meglévő gyártási 

kapacitások mellett egyre erősödnek a ma-
gasabb hozzáadott értéket, több kutatás-fej-
lesztési elemet tartalmazó ágazatok.
 A Bosch új, vecsési szolgáltatóközpontjáról 
szólva jelezte, hogy az biztosítja az itthon ma-
radás lehetőségét diplomás, több nyelvet be-
szélő fi ataloknak, a budapesti agglomeráci-
óban élők számára pedig azt kínálja, hogy a 
fővárosba történő ingázás nélkül is jó színvo-
nalú, jó fi zetéssel járó munkahelyet találjanak.
 Szijjártó Péter ismertette, hogy Magyar-
országon már 131 üzleti-vállalati szolgál-
tatóközpont működik, amelyek 64 ezer ma-
gyar munkavállalót foglalkoztatnak, akiknek 
81 százaléka felsőfokú végzettségű.
 Kitért arra is, hogy a német vállalatokhoz 
fűződő magyar kapcsolatrendszer még fon-
tosabb szerepet játszik ebben a nehéz idő-
szakban, a német cégek továbbra is a legna-
gyobb beruházók Magyarországon.
 Tavaly 50 milliárd euró fölött volt a két or-
szág közötti kereskedelmi forgalom, amely 
segített abban, hogy a világkereskedelem fe-
kete éve ellenére a magyar export 100 milli-

árd euró fölé ment – mondta a külgazdasági 
és külügyminiszter.
 A Bosch számára Magyarország stratégi-
ai fontosságú partner és befektetési célpont. 
A csoport az országban több mint 15 ezer 
munkavállalót foglalkoztat, így az egyik leg-
nagyobb külföldi ipari munkaadó – mond-
ta a Bosch csoport humán erőforrás igazga-
tója. Somogyi András hozzátette: 
 „A folyamatos fejlődés csak kiszámítható 
üzleti környezetben tartható fent, ezért dön-
tött úgy a Bosch, hogy Magyarország lesz 
az öt országot kiszolgáló, regionális jelentő-
ségű beruházás színhelye.” 
 Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képvi-
selője a beruházás jelentőségét kiemelve ki-
fejtette, hogy Budapest agglomerációja évti-
zedekig „lesajnált” területe volt az országnak. 
Mint fogalmazott, gazdasági szempontból a 
térség ma már különösen fontos, közlekedé-
si csomópontokkal, jelentős közúti közleke-
dési lehetőségekkel, vasútvonalakkal és re-
pülőtérrel.
 A képviselő jelezte azt is, hogy a 2021-től 
kezdődő uniós időszakban Budapest és Pest 
megye külön régiót alkot, a megye új forrá-
sokat kap, ami lehetőséget nyújt versenyhát-
ránya ledolgozásához. VT info (Forrás: MTI)
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MEGÚJULT 
a Szent Kereszt 

templom belső tere
Elkészült a Szent Kereszt templom belső felújítása. Mint a 

településrész képviselője és a felújítás egyik mozgatórugója, 
szeretném néhány mondatban összefoglalni azt a több mint 3 
éves munkát, aminek gyümölcse a most felújított templomunk. 

A bonyiné Bá-
tonyi Erzsé-
bet és Sárkö-

zi Anna 2017 őszén 
keresett meg azzal a 
kéréssel, hogy sze-
retnék, ha a templo-
munkban egy belső 
felújítást végezhet-
nénk, mert már több 
évtizede nem volt 
festve, az elektro-
mos rendszer elavult, 
a terrazzo burkolat-
ban rengeteg a töre-
dezett lap, nagyon 
leromlott az állapo-
ta. Úgy éreztük, ha 
a szüleink, nagyszü-
leink felépítették a templomot, abban a nem 
könnyű politikai és gazdasági helyzetben an-
nak idején, akkor kötelességünk megőrizni a 
ránk hagyott örökséget.
 Elkezdődött a közös gondolkodás folyama-
ta, melybe egyre több ember kapcsolódott be. 
2017 karácsonyán elindult az az adomány-
gyűjtés, melynek eredményeként nagyjából 
fél év alatt összegyűlt a vecsési polgárok, cé-
gek, egyesületek és a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat jóvoltából közel hétmillió forint 
a templom felújításához.
 Az adományok kezelését és a felújítás pénz-
ügyi lebonyolítását a Fehér János Alapítvány 
vállalta fel, amiért ma is hálával tartozunk az 
akkori elnöknek, Brunner Ferencnek és a ku-
ratórium tagjainak. Feri bácsitól később Lász-
ló Endre vette át a stafétabotot. Az alapítvány 
kuratóriuma a folyamat során végig fontos sze-
repet játszott, hiszen ez volt az a 
plénum, ahol döntések születtek 
a konkrét tervekkel kapcsolatban.
 Szerettük volna, hogy a felújítás 
a legjobb minőségben és a lehető 
legjobb anyagokat felhasználva a 
rendelkezésre álló pénzeszközök-
ből kivitelezhető legyen. Tudjuk, 
hogy egy-egy családi otthon felújí-

tásánál sem egyszerű 
a feladat, hát még eb-
ben az esetben, amikor 
egy közösség és Isten 
házáról van szó. Ren-
geteg mesterrel vettük 
fel a kapcsolatot, akik 
a helyszínen megvizs-
gálták az állapotokat 
és ezután tettek javas-
latot a különböző tech-
nológiák, anyagok al-
kalmazására.
 Ahogy egyre mé-
lyebbre ástuk ma-
gunkat és egyre több 
szakvéleményt meg-
ismertünk, világossá 
vált, hogy tervezői se-

gítség nélkül nem fogunk boldogulni. A bel-
sőépítészeti tervezésre dr. Dobrovitz Mag-
dolna felkérte Polyovka-Fazekas Orsolya 
okleveles építőművészt, aki miután a közös-
ség igényeit felmérte, elkészítette a terveket. 
Összeraktuk a teljes koncepciót, árajánlatok-
kal, javasolt kivitelezőkkel.
 Ezekkel a tervekkel kerestük meg Molnár 
Vajkot, a Váci Egyházmegye főépítészét, aki-
től véleményt kértünk a helyben már elfoga-
dott tervekről, elképzelésekről. Ő nagyon elis-
merően nyilatkozott mind a szándékról, mind 
az összefogásról, ami megvalósult. Kiemelte 
a tervező asszony precíz munkáját és támo-
gatásáról biztosította a tervek megvalósítását. 
 Ezután ügyünket felkarolta Marton Zsolt 
püspök atya, akinek megbízásából az egy-
házmegye bonyolította a beruházást. Mind 
a püspök atyának, mind a főépítész úrnak 

köszönjük a felújításhoz nyújtott segítő ke-
zet. A munkálatok helyben történő műszaki 
ellenőrzésével az egyházmegye Polyovka-
Fazekas Orsolyát bízta meg.
 A felújítás teljes költsége 26  700  000 fo-
rint volt, mely tartalmazta a templom rákö-
tését a szennyvízhálózatra, a padló javítását 
és pótlását, a teljes elektromos hálózat fel-
újítását új lámpatestekkel, új hangtechnikai 
rendszer kiépítését, valamint a teljes festést 
és a plafon megújítását. Vecsés Város Ön-
kormányzata 15 millió forinttal támogatta a 
beruházást, hasonlóan a már korábban meg-
újult Erzsébet téri plébániatemplomhoz. Az 
egyházközség nevében ezúton is szeretném 
megköszönni a támogatást.
 A szentély berendezésének átalakítása még 
a jövő feladatai közé tartozik, ahogyan a kül-
ső lépcső megújítása is. A hívek adományai-
ból azonban már most folyamatban van a ke-
resztút stációinak restaurálása.
 Nagyon sok ember együttműködésének, 
anyagi hozzájárulásának, munkájának ered-
ménye a most megújított templom. Külön 
köszönet illeti az adománygyűjtésben részt-
vevőket, a templom kiürítésében és a végső 
nagytakarításkor szorgoskodókat. Nagyon 
örülök neki, hogy még mindig közösségként 
tudunk működni, ilyenkor különösen, ha egy 
ekkora feladatra vállalkozunk!
 Végezetül szeretném megköszönni a kivite-
lezők szakszerű munkáját, az Ermi-Paint Kft. 
tulajdonosának, Balogh Imrének a templom 

számára felajánlott ingyenesen 
elvégzett munkálatokat.
 Bízom benne, hogy a közösség 
is értékelni fogja és örömmel ve-
szi birtokba a tervező asszony ál-
tal megálmodott gyönyörű, meg-
újult belső templomteret!

Frühwirthné Halász Melinda, 
alpolgármester
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BÚCSÚZUNK

„Hiányozni fogsz. 
Nyugodj békében barátom“

Március 23-án végső búcsút vettek Tábori Ferenc alpolgármestertől 
a vecsési temetőben. A gyászszertartáson Szlahó Csaba polgármester 

mondott búcsúbeszédet, melynek rövidített változatát közöljük. 
A teljes beszéd elolvasható a www.vecsesitajekoztato.hu oldalon.

I tt állunk fájó szívvel és összeszoruló to-
rokkal, hogy elbúcsúzzunk tőled, a mun-
katársunktól, a bajtársunktól, a barátunk-

tól. Nem is tudom elmondani, mennyire fog 
hiányozni, hogy begyere hozzánk, hogy meg-
tárgyaljuk a város ügyes-bajos dolgait, hogy 
elosszuk a feladatokat, hogy döntéseket hoz-
zunk, hogy beszélgessünk, nevessünk. Hiá-
nyozni fog a gyakorlatias világlátásod, az em-
berismereted. Hiányozni fog az a mód, ahogy 
a rád háruló feladatokat megoldottad, lelkiis-
meretesen, de mégis könnyed eleganciával. 
 Kifi nomult érzéked volt az emberekhez, nyi-
tott voltál a problémáik iránt, mindenkit meg-
hallgattál, és ami ebben a mai világban a leg-
fontosabb, mindannyiunkhoz volt néhány jó 
szavad. Megnyíltak neked az emberek, és te na-
gyon jól tudtad, amit oly sokan nem, hogy mi-
kor kell hallgatni, és mikor kell beszélni. Persze, 
hogy tudtad, hiszen azon kevesek közé tartoz-
tál, akiket egyszóval úriembernek neveznek. 
 A rendszerváltozás átformálta mindannyi-
unk életét, és akkor a generációdnak – és per-
sze benne neked – lehetősége nyílt, hogy jobbá 
tegyétek Magyarországot és benne a vecsésiek 
életét. Lelkes elszántsággal, de mégis a tőled 
megszokott könnyed természetességgel lép-
tél a helyi közélet színpadára. Attól kezdve 
egész életedben következetesen és fáradhatat-
lanul képviselted a keresztény, nemzeti, polgá-
ri Magyarország eszméjét. A KDNP Vecsé-
si Szervezetének alapítója, 2006-tól 2019-ig a 
FIDESZ-KDNP-Ipartestület Szövetség egyé-
ni képviselője és alpolgármester lettél. Ren-
geteg feladatot vettél le rólam, erőlködés és 

veszekedés nélkül hagytunk a hátunk mögött 
15 eredményekben és izgalmakban bővelke-
dő esztendőt. Nem kérkedtél vagy dicseked-
tél soha kimagasló választási eredményeiddel, 
mint ahogy néma büszkeséggel tekintettél a 
város feljődéséért tett erőfeszítéseidre is.
 Született felsőtelepiként sokan ismertek, és 
Te magad is rengeteg embert ismertél. Ezen 
persze nincs mit csodálkozni, hiszen a Pető-
fi  utcában láttad meg a napvilágot, itt gyere-
keskedtél, és a Petőfi  térre jártál általános is-
kolába. Itt a katolikus templomban tartottak 
keresztvíz alá, itt lettél elsőáldozó, és ide jár-
tál misére életed végéig. 
 A fél város megfordult nálad, és Te segítet-
tél, mert tudtad, az ilyen gondok esetén, aki 
gyorsan segít, az kétszer segít. De hát ilyen 
voltál, szívesen tetted, humorral és fesztele-
nül fordultál az emberek felé. Szeretted a fi a-
talokat és a gyerekeket, nem csak azért, mert 
te magad is fi atalos voltál, hanem mert tud-
tad, hogy a jövőt nekik építjük. 
 Sokszor gondolkoztam rajta, hogy mi a tit-
kod, hogy miért szeretnek ennyien? Sok vá-
lasz van erre a kérdésre, de az egyik ok biztos 
az, hogy nálad a közösség volt az első, amit te 
szívvel-lélekkel szerettél. Mindig a megegye-
zést kerested, a közös célt, a közös érdeket lát-
tad; Vecsés felemelkedését, és ezt a máskép-
pen gondolkodók, a más platformon állók is 
elismerték, tapasztalták. 
 A sport igen közel állt hozzád, ezért tud-
tál olyan lelkesen drukkolni a vecsési sporto-
lóknak, csapatoknak, a kéziseknek, akiknek 
hosszú évekig elnöke voltál, és a focistáknak. 

 Mint a századokat látott tölgyfa, mely min-
den erőt abból a földből nyer, amiben megfo-
gant, te is itt, Vecsésen kaptál minden fontos 
útravalót. Társadat, Margitkát is innen vá-
lasztottad, családot alapítottatok, és 52 esz-
tendő harmonikus és kiegyensúlyozott há-
zasság adatott meg nektek. Milyen szeretettel 
tudtál beszélni gyerekeidről, Juditról, aki há-
rom csodaszép unokával ajándékozott meg 
benneteket. És Vince, Viri és Vera majd na-
gyon büszkék lesznek a nagypapájukra, ne-
kik csak napszira, ha felnőnek és megtudják, 
mi mindent tett a családjáért és a városáért.  
 Sokat meséltél fi adról, Andrásról, a család 
művészlelkületű tagjáról, akivel többször szer-
veztetek apa-fi a napot, amit közös mozi vagy 
egy-egy beszélgetős ebéd tett felejthetetlenné. 
És végül az a szomszéd lány, akibe már gim-
nazistaként beleszerettél, aki a feleséged lett és 
társad vidámságban és bánatban egy életen át –
nemcsak egy gyönyörű családdal ajándéko-
zott meg, hanem ápolt és fogta a kezed az utol-
só pillanatig. 
 Te mindenki gondját meghallgattad, ha mó-
dod volt rá, segítettél, de a hallgatóid közül 
csak keveseknek tűnt fel, hogy saját gondja-
idról nem beszéltél. 2016 karácsonyán villám-
csapásként ért a hír bennünket, hogy meg-
műtöttek, és megkezdődött az évekig tartó 
kezelés. De nem roppantál össze, nem futot-
tál el a problémák elől, de legfőképpen nem 
vágytál az áldozatot megillető együttérzésre 
és sajnálatra. A jókedvedet is csak ritkán ár-
nyékolta be ez a nehéz teher, és betegen is az 
utolsó napokig aktív maradtál.
 Egy mozdulatunk, egy mosolyunk, egy cse-
lekedetünk sok mindent elárul rólunk, hogy 
kik vagyunk, honnan jöttünk és merrefelé 
tartunk. Amikor az itthoni infúziós kezelése-
ket végző nővér azt mondta, hogy sok embert 
látott elmenni, de ilyen békében még senkit, 
nem csodálkoztam. Büszke voltam és felnéz-
tem rád, ahogy olyan sokszor az életemben. 
Mert nekem nemcsak barátom, hanem segí-
tőm és mentorom is voltál.  
 Így ötven felé, az ember már tudja, hogy a 
Mindenható láthatatlan szálakkal köt össze 
életeket, sorsokat, amik aztán hosszabb-rö-
videbb ideig velünk maradnak. Vannak szá-
lak, amik felemelnek, és vannak, amik le-
húznak. Én köszönöm a jó Istennek, hogy a 
mi életünk szálait majd 20 év erejéig egy-
más mellé rendezte. Nagyon sokat kaptam 
és tanultam tőled. 
 Hiányozni fogsz. Nyugodj békében ba-
rátom.
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Április 27-én, kedden 
megkezdi a zöldhulladékok 
elszállítását a Vecsési 
Városgondnok Nonprofi t Kft.   

T ájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2021. április 27-étől a Vecsési 
Városgondnok Nonprofi t Kft. folya-

matos zöldhulladék-begyűjtést végez Vecsés 
város területén. A zöldhulladékot kizárólag 
átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonprofi t 
Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló 
műanyag zsákban szállítják el munkatársaink.  

Kihelyezés rendje
A vasúttól északra  fekvő területen (Felsőte-
lep es Falu) hetente egy alkalommal, kedden-
ként reggel 7 óráig kell kihelyezni a biológi-
ailag lebomló műanyag zsákokba helyezett 
kerti zöldhulladékot. 
 A vasúttól délre  fekvő területen (András-
sy- és Halmi-telep) hetente egy alkalommal, 
csütörtökönként  reggel 7 óráig helyezzék ki 
a zöldhulladékos zsákokat. 
 A közterületre való kihelyezés a szállí-
tást megelőző egy napon belül történhet. 
A begyűjtést végző jármű minden utcá-
ban csak egyszer megy végig, így a határ-
időn túl kitett műanyagzsákokat nem áll mó-
dunkban elszállítani. Erről a tulajdonosnak 
kell gondoskodni, mivel a zsákok a közterü-
leten nem maradhatnak. 

 A zsákok 200 Ft/db áron vásárolhatók 
meg ügyfélszolgálatunkon (Károly u. 2.) 
nyitvatartási időben. Kérjük, tartsák be a 
súlykorlátozást! Egy zsákba legfeljebb 15 
kg zöldhulladék kerülhet. A zsákba nagyobb 
ágakat és kommunális hulladékot nem sza-
bad helyezni, csak falevelet, levágott füvet, 
nyesedéket. 

Ne tegye a kukába! 
Kérjük, hogy a termelődött zöldhulladé-
kot, leveleket ne a háztartási vegyes hul-
ladékos gyűjtőedényekbe helyezzék el! A 
zöldhulladékok nehezek, a súlynövekedés-
ből adódó rongálódásokkal kapcsolatos rek-
lamációt a Városgondnok nem tudja elfo-
gadni. A zöldhulladékos zsák használatát 
rendelet írja elő.

Tájékoztatás a házhoz
menő lomtalanítás 
higiéniai előírásairól
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Városgondnok a házhoz menő lom-
talanítási szolgáltatását 2021. március végén 
megkezdte azoknál az ügyfeleknél, akik elő-
zetesen leadták igénylésüket, és akiket ügy-
félszolgálati kollégáink tájékoztattak telefo-
non a szállítási időpontról. Az Önök, valamint 
munkatársaink egészségének megóvása ér-
dekében a házhoz menő lomtalanítást az elő-
írt higiéniai intézkedések megtartásával tud-
juk elvégezni.
 A koronavírus-járvány megelőzése és ter-
jedésének minimalizálása érdekében a követ-

kező higiéniai előírások betartása vonatko-
zik a házhoz menő lomtalanítást igénylőkre:
 •  A tulajdonosok a lomtalanítani kívánt 

hulladékot előre készítsék ki közvetle-
nül az ingatlan bejáratához, az ingatla-
non belül. Munkatársainknak nem lép-
hetnek be az ingatlan kapujától távolabb 
eső területekre, csak közvetlenül a bejá-
rat mellett tudnak segíteni a rakodásban.

 •  Kérjük, tartsák be a 1,5-2 méteres tá-
volságot.

 •  A lomtalanítási idő alatt  kérjük, hogy 
viseljenek szájukat és orrukat eltakaró 
szájmaszkot. A kesztyű viselése ajánlott.

 A higiéniai szabályok be nem tartása ese-
tén kollégáink felfüggeszthetik a lomtala-
nítást.
 Megértésüket és együttműködésüket ez-
úton is köszönjük!

A Vecsési Városgondnok 
Nonprofi t Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

MÁJUSI SZELEKTÍVHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

PÁRATLAN HÉT 
HÉTFŐ – sárga

PÁRATLAN HÉT 
SZERDA – zöld

PÁROS HÉT 
HÉTFŐ – szürke

PÁROS HÉT 
SZERDA – kék 

Május 10., 24. Május 12., 26. Május 3., 17., 31. Május 5., 19.

Kezdődik a kerti zöld-
hulladék elszállítása 

Az ügyfélszolgálati irodában történő ügy-
intézés a koronavírus-járvány miatt je-
lenleg csak ablakon keresztül lehetséges, 
az ügyfélszolgálati helyiségbe nem lehet 
belépni. Kérjük, hogy ügyintézésüket el-
sődlegesen telefonon vagy e-mailen in-
tézzék. Telefonos ügyintézés csak nyitva-
tartási időben lehetséges. 
Ügyfélszolgálatunk címe: Károly u. 2. 
 Telefon:
  06-29/350-563, 06-30/697-4869. 
E-mail: info@v-varosgondnok.hu. 
Web: http://v-varosgondnok.hu, 
Facebook: facebook.com/Vecsési-
Városgondnok-Nonprofi t-Kft.
 
Nyitvatartás: hétfő: 7.00–16.00, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00, csü-
törtök: zárva, péntek: 8.00–12.00. 

Kapcsolat

Önkéntesek szedték a szemetet 
Vecsés és Gyál között

Modern kamerákkal 
az illegális hulladéklerakás ellen

Több mint hatmillió forint támo gatást nyert az önkor-
mányzat térfi gyelő kamerák telepítésére. Az illegális 

hulladékkal rends zeresen szennyezett külterületi 
helyszíneket fi gyelik majd a modern eszközök.   

Április 10-én ismét hulladékgyűjtő akciót szervezett a 
Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó 
az önkormányzattal együttműködve. Az önkéntesek kis 
csoportokban, a járványügyi szabályok betartása mellett, 
ezúttal a Kakucsi úton, illetve a Dózsa György út mentén, a 
CBA-tól a gyáli körforgalomig szedték össze a szemetet.  

A z önkormányzat és a helyi környe-
zetvédők kitartó munkája ellenére is 
visszatérő problémát okoznak az ille-

gális hulladéklerakatok Vecsésen. 
Az elmúlt évek alatt több millió 
forintot költött a városvezetés 
a fellelt illegális szeméthalmok 
felszámolására, emellett a Kis-
patak Természetvédő Egyesület 
és Hulladékkommandó tagjai és 
helyi lakosok sokasága végez ön-
kéntes munkát hétről hétre a vá-
ros bel- és külterületeinek tisztán-
tartásáért, de a szemetelők sem 
pihennek, hiszen a jogellenesen 
elhelyezett hulladék rendszere-
sen újratermelődik.  
 Vecsés önkormányzata el-
kötelezett az illegális hul la dék-
lerakatok felszámolása mellett, 

ezért pályázatot nyújtott be az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumhoz, és a te-
lepülési önkormányzatoknak szóló, az ille-

KÖRNYEZETVÉDELEM

gális hulladéklerakatok felszámolását elő-
segítő Tisztítsuk meg az országot! program 
keretében 6 055 300 forint támogatásban ré-
szesült. Az elnyert összeget az önkormány-
zat térfi gyelő kamerák beszerzésére és tele-
pítésére fordítja. A nagyfelbontású felvételek 
rögzítésére alkalmas, infravetővel is ellátott 
korszerű készülékeket a város illegális hulla-
dékkal súlyosan és rendszeresen szennyezett 
négy helyszínén telepítik a további szemét-

lerakások megelőzése érdekében.  
 A kamerákat a Jókai Mór utca 
Kakucsi úti csomópontjánál, a Bu-
dai Nagy Antal utca végén a pa-
tak partján és az onnan kivezető 
út mentén, az M0-ás túloldalán, 
illetve a XVIII. kerület irányá-
ba haladó Halomi út–Széchenyi 
út csomópontjánál szerelik fel. 
A beruházáshoz nem kell önerőt 
biztosítani önkormányzati költ-
ségvetésből, a megvalósítás va-
lamennyi költségét fedezi az el-
nyert támogatási összeg.
 A kamerák telepítése és üzem-
be helyezése várhatóan május vé-
gére készül el. VN

Illegális hulladéklerakat a Halomi út–Széchenyi út csomópontjá-
tól nem messze. Talán nem tették volna le, ha lett volna kamera. 
Ha mégis, a felvétel alapján beazonosítható volna az elkövető

A z akción részt vett, sok önkéntes vecsé-
si lakos mellett, Frühwirthné Halász 
Melinda alpolgármester, Skribekné 

Komár Ágnes, az önkormányzat szociális bi-
zottságának elnöke, valamint Várszegi Csaba, 
a környezetvédelmi bizottság elnöke. 
 – Ma is tettünk valamit a környezetün-
kért, a vecsésiekért! Nagyon sok fi atal is 

csatlakozott hozzánk a mai 
szemétszedő akciónkon. Jó 
társaságban, hasznos mun-
kával telt a délelőtt. Nagyon 
örülnénk, ha sikerülne meg-
őrizni minél hosszabb ideig 
a tisztaságot! Köszönjük min-
denkinek, aki ma velünk volt. 
Örülök, hogy ennyi pozitív gon-
dolkodású embert ismerhettem meg ma 
is! – írta Facebook-posztjában az alpol-
gármester. 

 A akció alkalmával 25 köbmétert megha-
ladó mennyiségű szemetet szedtek össze az 
önkéntesek.

Ön is csatlakozhat!
Ha szeretne tenni a környezet védelme 
érdekében, csatlakozzon ön is a Hul-
la dékkomandó Vecsés (aktív csoport) 
Facebook-csoportjához. Az akciók szer-

vezői a csoportban adnak tájékoztatást 
a szemétszedések, illetve más 

környezetvédelmi akciók idő-
pontjáról, az aktuális hely-

színekről, illetve egyéb 
fontos információkat is 
ezen a felületen osztanak 
meg. Környezetvédelem-
mel kapcsolatos híreket, 
aktualitásokat, a Kispa-

tak Természetvédő Egye-
sület és Hulladékkomandó 

Facebook-oldalán olvashatnak. 
 Illegális hulladéklerakatot talált? Je-

lentse be a kispatak.vecses@gmail.com 
e-mail címen!   V.
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A Budapest-Cegléd-Szolnok (100a) vas-
útvonal a főváros agglomerációjának 
legforgalmasabb pályája: naponta 

több mint 210 személyszállító és 50 tehervo-
nat közlekedik a vonalon, évente pedig több 
mint 11 millió utas veszi igénybe a MÁV 
adatai szerint. A vasútvonal felújítása ta-
valy kezdődött a Nyugati pálya-
udvar és a városligeti elágazás 
közötti szakasz korszerűsítésé-
vel. Ennek a folytatása a Vecsés-
től Monorig tartó vonalszakasz 
felújítása, ami ütemezetten vár-
hatóan őszre készül el. A váro-
sunkat érintő munkálatok a fel-
újítás első ütemében történnek, 
a MÁV tájékoztatása szerint áp-
rilis 6. és június 18. között. An-
nak érdekében, hogy a kivitele-
zés minél rövidebb időt vegyen 
igénybe, a felújítási munkák hét-
köznap és hétvégén egyaránt 12 
órás műszakokban folynak, jel-
lemzően 7 óra és 19 óra között. 
A kivitelezéshez szükséges anya-
gokat az éjszakai órákban, 19 óra 
és 7 óra között szállítják.    

Zajosabbak 
lehetnek a nappa-
lok és az éjszakák
A kivitelezés ideje alatt nappal és 
éjszaka a gépek működéséből, a 
tolatási feladatok kapcsán esedé-
kes kürtjelzésekből adódóan, illet-
ve a vágányépítés, zúzott kőágya-
zat-mozgatás és deponálás miatt 
április 30-áig nagyobb zajjal és 
porral járó munkavégzésre kell 
számítani. A kivitelezés későbbi 
szakaszában már csak kisebb za-
vartatás várható – közölte a MÁV.
 A munkálatokkal kapcsolatos 
lakossági észrevételeket és pana-
szokat április 6-ától emailben, a 
100a@fkg.hu címen lehet jelezni.
 A közúti átkelőhelyek is meg-

újulnak a vonalon, a csatlakozó utak aszfal-
tozását is elvégzik, ezáltal biztonságosab-
bá, zökkenőmentesebbé válik az áthaladás. 
Vecsésen a Vashíd néven ismert Virág utca 
és a Rudolf köz közötti gyalogos felüljárót 
is felújítják.

Változások a menetrendben
A felújítási munkálatok miatt a vonatok me-
netrendje is változik, ezért az utazás előtt ér-
demes tájékozódni. Minden érintett járatra rá 
lehet keresni a megújult Elvirában (jegy.mav.
hu), továbbá az Android és iOS platformon 
működő MÁV mobilalkalmazás menetrendi 
keresőjében is. (Az alkalmazáson belül sok 
hasznos információ megtalálható, és a me-
netjegyek is megvásárolhatóak elektronikus 
úton.) Amit már április 6. óta tapasztalhat-

nak olvasóink is: a vonatok csak a Nagyállo-
máson állnak meg, Kertekalja vasúti megál-
lóhelyen nincs lehetőség a le- és felszállásra. 
A MÁV tájékoztatása szerint ez a munkák 
végéig, azaz június 18-áig így is marad.
 

S50-es jelzésű járatok
A monori S50-es vonatok rövidebb útvo-
nalon, Budapest-Nyugati és Vecsés között 
munkanapokon közel 30 percenként, hét-
végenként óránként közlekednek, mindkét 
irányban minden állomáson, megállóhe-
lyen megállnak. Vecsés és Üllő között órán-
ként pótlóbusz közlekedik helyettük. A csak 
munkanapokon csúcsidőben közlekedő vo-
natokhoz Vecsés és Monor között közleke-
dő pótlóbuszok csatlakoznak (hajnalban Bu-
dapest felé, délután Monor felé).
 Az S50-es pótlóbuszok a Lőrinci utca P+R 
parkolóból indulnak, Vecsés és Üllő között 
naponta 5:58-tól 20:59-ig óránként közle-
kednek. Munkanapokon Vecsés és Monor 
között 14:35-től 18:35-ig óránként. Naponta 
Üllő és Vecsés között 8:38-tól 21:38-ig órán-
ként. Munkanapokon Monor és Vecsés kö-
zött 5 órakor és 5:55-kor, valamint Üllő és 

Vecsés között 7:03-kor, 8:08-kor. Május 26–
27-én az éjjeli pótlás Vecsés és Üllő között 
Szolnok felé 1:13-kor és 3:13-kor, Budapest 
felé 0:13-kor indul.
 Vecsés-Kertekalja vasúti megállóhelyre 
nem térnek be a pótlóbuszok, azokra az Is-
kola utcai buszmegállónál lehet felszállni, 
vagy azokról leszállni.

Z50-es jelzésű zónázóvonatok, 
délutáni G50-es járatok
A zónázó vonatok Budapest-Nyugati pálya-
udvar és Cegléd között óránként közlekednek, 
néhány vonat kivételével Üllő állomáson és 
Hosszúberek-Péteri megállóhelyen is megáll-
nak. Ezen felül munkanapokon délután Bu-
dapestről 14:38-tól 18:38-ig óránként G50-
es vonatok indulnak Cegléd, illetve Szolnok 
felé, Vecsés, Monor, Monorierdő, Cegléd-
bercel, Ceglédbercel-Cserő megállásokkal.

Időszakosan lezárják 
a vasúti átjárókat
A felújítási munkák miatt április 6. és június 
18. között a vasúti átjárókat is lezárják. Ezzel 

kapcsolatban Szlahó 
Csaba polgármester 
a Williams Televízi-
ónak nyilatkozva el-
mondta, az önkor-
mányzat többször is 
egyeztetett a MÁV-
val a lezárásokról. 
A város részéről az 
volt a kérés, hogy a 
kertekaljai és a Dó-
zsa György úti vas-
úti átjárókat ne zár-
ják le egy időben, 
mert ennek követ-
keztében közlekedé-
si káosz alakulna ki 
a városban. A MÁV 

a kérést fi gyelembe vette, ezért a két hely-
színen eltérő időpontokban végzi a mun-
kálatokat. 

Szép utcai átjáró teljes útzár: 
04.29. 08:30 – 04.29. 12:00, 05.03. 08:30 – 
05.03. 12:00, 05.10. 07:00 – 05.11. 22:00, 05.17. 
08:30 – 05.22. 19:00, 05.27. 08:30 – 05.27. 
12:00, 05.30. 08:30 – 05.30. 12.00, 06.03. 
08:30 – 06.03. 12:00, 06.05. 08:30 – 06.05. 
22:00, 06.09. 08:30 – 06.09. 12:00.

Kakucsi utcai átjáró teljes útzár: 
04.29. 12:00 – 04.30. 19:00, 05.03. 12:00 
– 05.04. 19:00, 05.11. 07:00 – 05.12. 22:00, 
05.21. 08:30 – 05.22. 19:00, 05.27. 12:00 – 
2021.05.27. 19:00, 05.30. 12:00 – 2021.06.01. 
12:00, 06.06. 07:00 – 06.07. 22:00, 06.09. 
12:00 – 06.09. 19:00, 

Dózsa György úti átjáró teljes útzár: 
05.02. 08:00 – 05.02. 15:00, 05.28. 20:00 – 
2021.05.30. 08:30, 06.06. 8:30 – 06.06. 12:00. 

VT info  (Forrás: mavcsoport.hu, vecses.hu)

MEGBÍZHATÓBB LEHET 
a vasúti közlekedés a 100a 

vonal felújítása eredményeként 
Április 6-án megkezdődött a 100a vasútvonal felújítása a Vecsés-Üllő-Monor szakaszon. A 20 milliárd 

forintos kormányzati támogatással megvalósuló beruházás eredményeként ezen helyreállhat a 
120 km/órás pályasebesség, megszűntethetők a sebességkorlátozások, ezáltal megbízhatóbbá és 

stabilabbá válik a közlekedés és csökken a meghibásodások száma – írja a MÁV Zrt. közleményében. 

A kormány 2020. decemberi döntése ér-
telmében a vasúttársaság 20 milliárd fo-
rintos támogatást kapott a 100a vo-
nal felújításának folytatására: Vecsés és 
Üllő, illetve Üllő és Monor közötti nyílt-
vonali szakaszok, valamint Üllő és Mo-
nor állomások pályarészeinek felújításá-
ra. A késő őszig megvalósuló kivitelezés 
során Vecsés és Monor között mintegy 
33 km vasúti pályát újítanak fel, elvég-
zik a szükséges váltócseréket, megerő-
sítik a felsővezetéki hálózatot. Öt közúti 
átkelőhely is megújul a nyíltvonalon, és 
az ezekhez csatlakozó utak aszfaltozá-
sát is elvégzik, ezáltal biztonságosabbá, 
zökkenőmentesebbé válik az áthaladás. 
Monor, Vecsés-Kertekalja és Hosszúbe-
rek-Péteri hangos utastájékoztatási rend-
szerét újra cserélik, utóbbi megállóhelyen 
modern vizuális utastájékoztató rendszer 
fogja szolgálni az utasokat. Vecsés, Üllő 
és Monor állomásokon megújul a bizto-
sítóberendezés, Üllőn továbbá átépítik 
a fővágányokat, a váltókat is kicserélik, 
megerősítik a felsővezeték-hálózatot. A 
naponta mintegy hétezer utas által igény-
be vett Monor állomáson a meglévő pá-
lyainfrastruktúrát újítják fel, és az útátjá-
rót is átépítik.

Korrózióvédelmi munkálatokat végez-
nek április 7. és augusztus 31. között a ve-
csési vasúti gyalogos felüljárón. A munká-
latok idején lezárják a személyi forgalom 
elől a vashidat.
 A kivitelezést végző Kútház Építőipa-
ri Kft. tájékoztatása szerint a munkák a 
felüljáró középső vízszintes elemének 
ledaruzásával kezdődtek. Az l. ütemben 
a Rudolf köz felőli vágány oldalán az űr-
szelvényben és azon kívül is elvégzik a fel-
újítási munkálatokat. A Virág utca felől a 
vasúti űrszelvényen kívüli felújítási mun-
kálatok várhatóan május 16-ig tartanak.  
 A ll. ütem vágányt érintő munkálataira 
várhatóan május 16. és június 16. között 
kerül sor.
 Ekkor megtörténik a középső elem el-
szállítása, teljes felújítása: új járófelü-
let, új hálós korlát, leesés elleni védelem 
szabvány szerinti kialakítása. A helyszí-
nen végzik el a jelenlegi járófelület tel-
jes elbontását, a korláton lévő alumíni-
um lemez teljes elbontását, a helyszínen 
maradó acélszerkezet cseréjét, javítását, 
festését. 
 A felújított vízszintes elem beemelését 
várhatóan június 16-án, szerdán hajnali 
1 óra 25 és 3 óra között végzik. Ha aznap 
nem oldható meg a kivitelezés, akkor jú-
nius 17-én, csütörtökön hajnal 1 óra 25 és 
3 óra közötti időszakban várható. 
 A végleges összeszerelés és tereprende-
zési munkálatok befejezési határideje: au-
gusztus 31.

A beruházás 
részletei

Felújítják 
a Vashidat 

Kertekalja megállóhelyen kezdődtek a munkálatok

Időszakosan lezárják 
a vasúti átjárókat 

A vonatok csak egy vágányon közlekednek

A vonatpótló buszokra az Iskola 
utcai buszmegállóban szállhatnak fel
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KORSZERŰSÍTIK 
a Grassalkovich iskolát 

A fűtésrendszer felújítására nyert 50 
millió forint állami támogatást a Vecsési 

Német Nemzetiségi Önkormányzat.  

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, 
hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a 
2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásra az Emberi Erőforrások 
Miniszterének 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján kerül sor. 
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A Helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenn-
tartott nemzetiségi köz-

nevelési intézmények 2021. évi 
kiegészítő támogatása című pá-
lyázaton 50 millió forint állami 
támogatásban részesült a Vecsési 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, ezért idén újabb fejlesztést 
hajthatnak végre a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Két-
nyelvű Általános Iskola épületé-
ben. (Mint ismert, tavaly az is-
kola étkezőjét és tálalókonyháját 
újították fel a nyári szünetben.) 
Az elnyert összegből az iskola fű-
tésrendszerét korszerűsítik – tájé-

koztatta lapunkat Tófalvi Mónika, 
a német nemzetiségi önkormány-
zat elnöke. 
 – Az iskola fűtésrendszere 
több mint 25 éves, a kazánok 
mára elavultak, sokszor meghi-
básodnak, ezért időszerűvé vált a 
cseréjük. A tervezett beruházás 
magában foglalja a főépület és a 
tornaterem kazáncseréjét, mind-
két épületrészben kondenzációs 
kazánokat építenek be a régiek 
helyett, ezzel együtt a meleg-
víz-ellátás rendszere is megújul. 
Több helyiségben az elhasználó-
dott, rossz állapotú radiátorok is 
ki lesznek cserélve korszerű hő-
szabályzós készülékekre, így he-
lyiségenként lehet majd szabá-
lyozni a hőmérsékletet. További 
cél az energiamegtakarítás, ezál-
tal az iskola költségeinek a csök-

A veszélyhelyzet kihirdetése miatt ta-
valy összesen hat alkalommal ülé-
sezett és 65 határozatot hozott az 

önkormányzat kulturális bizottsága – tud-
tuk meg Dr. Lugosi Máriától. A bizottság 
elnöke hozzátette, tavaly év elején egy sze-
mélyi változás is történt: Frühwirthné Ha-
lász Melinda alpolgármesterré választása a 
jogszabályok szerint összeférhetetlenséget 
eredményezett bizottsági tagságával, ezért 
helyette új tagot választottak Kovács Már-
ton képviselő személyében. 
 A kulturális bizottság feladatait két részre 
bonthatjuk: a kulturális területen tevékeny-
kedő helyi civil szervezetek, egyesületek és 
a városi rendezvények támogatása mellett 
oktatással kapcsolatos témákat is tárgyal 
a bizottság. A koronavírus-járvány miatt a 
legtöbb városi rendezvény elmaradt, ezért 
tavaly ez utóbbi kapott nagyobb hangsúlyt 
az üléseken. 
 – 2020-ban 2,7 millió forint állt a bizott-
ság rendelkezésére, ebből a keretből a hoz-
zánk érkező kérelmeket tudtuk segíteni. Tá-
mogattuk többek között Gál István Vecsés 
Szobrai, emléktáblái, kopjafái című helytör-
téneti könyvének kiadását, a vecsési gyerekek 
nyári táboroztatását és a városi rendezvénye-
ket is. Az augusztus 20-ai városi ünnepséget, 
az arató bál hagyományőrző táncos előadását 
és a Murcifesztet szűk keretek között meg 
lehetett tartani, de ezen kívül a legtöbb kul-
turális rendezvény elmaradt, ezért a bizott-
sági keretünknek csak egy részét használtuk 
fel. A megmaradt összeget polgármesteri ha-
tározat alapján az idei évre csoportosítottuk 
át – mondta Dr. Lugosi Mária. 
 A járványhelyzet idén sem kedvez a kul-
turális rendezvényeknek, a Lóti-Futi városi 
futóverseny biztosan elmarad, a Káposzta-
fesztivál és a várossá válás 20. évfordulójá-
ra tervezett ünnepség megrendezése is bi-
zonytalan, ahogy a helyi civil szervezetek, 
egyesületek programjairól és a városi ün-
nepségekről, emléknapokról sem lehet tud-
ni, hogy megtarthatók-e az év hátralevő ré-
szében. 
 Dr. Lugosi Mária elmondta, az önkor-
mányzat az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly 

is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőok-
tatási ösztöndíjrendszeréhez, amely kereté-
ben tíz vecsési diák részesült ösztöndíjban. 
Emellett a város saját ösztöndíjpályázatát is 
meghirdették, ennek köszönhetően további 
négy felsőoktatásban tanuló diák kapott az 
önkormányzattól támogatást.
 Saját költségvetési keretéből kétszáz-
ezer forinttal segítette a bizottság a Rá-
kóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztá-
si Programját, mellyel azokat a határon 
túli magyar családokat támogatják, akik 
magyar iskolába íratják be gyermekeiket. 
Az elmúlt években megszokott volt, hogy 
a Rákóczi Szövetség ünnepélyes keretek 
között adta át a támogatást a családoknak, 
ezeken az eseményeken a kulturális bizott-
ság delegáltjai is részt vettek, azonban a 
járványhelyzet miatt tavaly erre nem ke-
rülhetett sor.  
 Bár a pedagógus nap tavaly elmaradt a 
koronavírus-járvány miatt, de a szeptember 
30-án megtartott ünnepi testületi ülésen az 
oktatás területén kifejtett munkájáért kitün-
tetésben részesült Fazekas Józsefné, a Hal-
mi Telepi Általános Iskola tanítója, Kosztá-
né Sbül Ilona, a Vecsési Tündérkert Óvoda 

óvodapedagógusa, Horváthné Bálint Éva 
tanító (Petőfi  Sándor Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium), illetve Se-
bők Márta (Halmi Telepi Általános Iskola). 
A Falusi Nemzetiségi Óvoda volt vezetője, 
Schiszlerné Bakk Katalin pedig Vecsésért 
Életműdíjat vehetett át. 
 A kulturális bizottság javaslatai alapján 
a vecsési iskolák és egyházak által szerve-
zett erdei- és nyári táborokat is támogatja az 
önkormányzat. Ezeket a programokat régeb-
ben saját keretéből segítette a bizottság, de az 
évek alatt megnövekedett az igény a táborok 
iránt, ezzel együtt a költségek is emelkedtek, 
ezért már a városi költségvetésből biztosít-
ják a táborok szervezésére fordítható önkor-
mányzati támogatást. Az önkormányzat ta-
valy kétmillió forintot biztosított erre a célra. 
 – Tavaly a járványhelyzethez igazodva le-
hetett megrendezni a táborokat, melyeken a 
pandémia ellenére is viszonylag sok gyermek 
vehetett részt. Idén is a járványügyi intézke-
dések határozzák meg a táborok szervezé-
sét, a támogatásra most is mintegy kétmillió 
forintot különítettünk el a költségvetésben – 
mondta Dr. Lugosi Mária.
 A bizottság elnöke a vecsési óvodákat érin-
tő kérdésekkel kapcsolatban elmondta, fon-
tos felújítást tervez az önkormányzat a Bá-
lint Ágnes Óvodában. 
 – Az épület régi szárnya ma már elég rossz 
állapotban van, ezért szeretnénk újjá építeni. 
A felújítás tervei elkészültek, most a megfe-
lelő pályázati kiírásra várunk, mert a megva-
lósításhoz külső forrás bevonásá ra is szükség 
lesz. Emellett azt is szeretném megjegyezni, 
hogy az önkormányzat a Grassalkovich isko-
la fűtéskorszerűsítését is támogatja, a felújí-
tást a nyári szünetben végzik el az iskolában. 
Az óvodai beiratkozás is hamarosan aktuá-
lissá válik, ezért ezzel kap csolatban szeret-
ném elmondani, hogy a jár ványhelyzet miatt 
várhatóan idén is elekt ronikus úton írathat-
ják be gyermekeiket a szülők a vecsési óvo-
dákba.
 Az idei év terveiről Dr. Lugosi Mária 
szűkszavúan nyilatkozott, mert a járvány 
miatt továbbra is bizonytalan a rendezvé-
nyek sorsa, ezzel kapcsolatban kár is volna 
jóslatokba bocsátkozni. A Káposztafesztivált 
szeretné megrendezni az önkormányzat, de 
hogy erre milyen keretek között lesz lehe-
tőség, azt most még senki nem tudja ponto-
san. Egyelőre csak bízhatunk benne, hogy 
csillapodik a járvány, és az év második fe-
lében már nem maradunk városi rendezvé-
nyek nélkül.  VN

ÖNKORMÁNYZAT

A járvány miatt az oktatáshoz 
kapcsolódó témák kerültek előtérbe

Közlemény óvodai beiratkozásról 

A koronavírus-járvány hatására elmaradt a városi rendezvények zö-
me, a civil szervezetek sem tudták megrendezni az eltervezett prog-
ramjaikat, de ennek ellenére is akadt tennivalója az elmúlt évben a 
város kulturális bizottságának, főképp az oktatás területén. A rész-
letekről a bizottság elnökével, Dr. Lugosi Máriával beszélgettünk.  

Dr. Lugosi Mária, 
a kulturális bizottság elnöke

 A beépítéskor még 
modernnek számított, 
mára eljárt felette az idő

kentése – mondta el a felújítás 
részleteiről Tófalvi Mónika el-
nök. 
 A fűtéskorszerűsítés tervei el-
készültek, az engedélyeztetésük 
már folyamatban van. A kivite-
lezést végző céget közbeszerzési 
eljárás keretében választják ki. A 
kivitelezésre több cégtől is kért be 
előzetes árajánlatot a német nem-
zetiségi önkormányzat, a beérke-
zett ajánlatok a tervezői becslés-
től alacsonyabb árat tartalmaztak, 
de ennek ellenére sem fedezi tel-
jes mértékben a költségeket a kor-
szerűsítésre elnyert állami támo-
gatás – tudtuk meg. 
 A nemzetiségi önkormányzat 
elnöke elmondta, a Grassalkovich 
iskola költségvetéséből fi nanszí-
rozzák az állami támogatás és a 
bekerülési költség közötti külön-
bözet egy részét, emellett a vá-
rosi önkormányzat is támogatja 
a beruházást.  
 Tófalvi Mónika hozzátette, a 
közbeszerzési eljárást néhány hé-
ten belül szeretnék elindítani, hogy 
a korszerűsítést még a fűtési sze-
zon előtt, a nyári szünetben be 
tudja fejezni a kivitelező.   varga

A kötelező felvételt bizto-
sító (körzetes) óvodába 
2021. május 14. napjáig 

– elektronikus úton – jelezzék a 
Tisztelt Szülők gyermekük óvo-
dai felvétele iránti kérelmüket az 

„Óvodai beiratkozás” adatlapja 
nevű nyomtatvány benyújtásá-
val. Ez azon gyermekekre vonat-
kozik, akik 2021. augusztus 31. 
napjáig betöltik a harmadik élet-
évüket, azaz a 2021/2022. neve-
lési évben „óvodakötelezettek”.
 Az Óvodai beiratkozás adat-
lapja nyomtatványt kérjük le-
hetőség szerint csak elekt-
ronikus úton megküldeni az 
érintett óvoda vezetője részé-
re. Ennek megküldése meg-
gyorsíthatja a beiratkozás fo-
lyamatát, a kapcsolatfelvételt a 
szülőkkel, mert az intézmény 
az Oktatási Hivatal által nyil-
vántartott lista alapján kizáró-
lag lakcím szintű elérhetőség-
gel rendelkezik.
 Az Óvodai beiratkozás adat-
lapja letölthető az óvodák és Ve-

csés város (www.vecses.hu) hon-
lapjáról.
 Ha a Szülő nem a kötelező fel-
vételt biztosító óvodába szeret-
né gyermekét beíratni, akkor a 
Szándéknyilatkozat nevű nyom-
tatványt elektronikus úton 2021. 
május 14. napjáig juttassa el az ál-
tala választott óvoda vezetője ré-
szére. A szándéknyilatkozat letölt-
hető az óvodák és Vecsés város 
honlapjáról.
 Az óvodák a gyermekek fel-
vételéről 2021. június 4-éig dön-
tenek, és erről írásban értesítik a 
szülőket.
 Abban az esetben, ha a kötelező 
felvételt biztosító óvoda a felvéte-
li kötelezettségének teljesítését kö-
vetően a szabad férőhelyei alapján 
további felvételi kérelmeket is tel-
jesíteni tud, úgy a körzetébe nem 
tartozó gyermekek felvételére vo-
natkozóan 2021. június 4-éig dönt.
 Az óvodák felvételi körzetei 
megtekinthetőek a www.vecses.
hu honlapon.

Vecsés Város Önkormányzata

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda: 2220 Vecsés, Fő út 83., 
tel.: 06-29/350-310, web: http://www.falusiovi.hu,  
e-mail: info@falusiovi.hu). 
Vecsési Mosolyország Óvoda: 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-
15., tel.: 06-29/350-554, web: http://www.mosolyorszagovi.hu, 
e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com.
Bálint Ágnes Óvoda: 2220 Vecsés, Toldy F. u. 31., 
tel.: 06-29/350-147, web: http://www.balintagnesovoda.hu, 
e-mail: balintagnesovi@gmail.com.
Vecsési Tündérkert Óvoda: 2220 Vecsés, Halmy József tér 1., 
tel.: 06-30/668-7006, web: http://www.tunderkertovoda.hu, 
e-mail: vecses.tunderkertovoda@gmail.com.

Az önkormányzati fenntartású 
óvodák elérhetőségei
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FOTÓSZAKKÖR
Mirtill nénivel
Iskolánkban, a Grassalkovich Antalról elneve-
zett intézményben Novákné Hanti Mirtill tanár-
nő tartja ezt a diákok által kedvelt szakkört. 

Bemutatkozó foglalkozást tart 
a leendő elsősöknek Kovács Krisztina

DSD I 
Pilotprüfung,

azaz DSD I 
próbanyelvvizsga a 

Grassalkovich iskolában

OKTATÁS

Első olvasásra bizonyára mindenkiben 
felmerül a kérdés: Mit is rejt a DSD betűszó? 
DSD a Deutsches Sprachdiplom rövidítése, 

magyarra fordítva Német Nyelvi Diploma. Ezt 
a német nyelvi diplomát végzős diákjaink 
szerezhetik meg. A felkészülés már ötödik 

osztályban célzottan elkezdődik. Nemcsak 
a tanmenetbe építjük be, de sokszor arra is 

lehetőség adódik, hogy szakkör keretén belül 
bővítik német nyelvi tudásukat a tanulóink.

D iákjaink a DSD I szinten 
vizsgáznak, mely megfe-
lel a KER (Közös Euró-

pai Referenciakeret) A2-B1 szint-
jének. Nemcsak azért vonzó ez 
a lehetőség, mert iskolánkban, 
helyben lehet a vizsgát letenni, 
hanem a felkészülés és maga a 
vizsga is teljesen ingyenes. Ter-
mészetesen a német nyelvi dip-
loma megszerzéséhez elengedhe-
tetlen a szorgalom és a kitartás.
 A vizsga a négy nyelvi alap-
készséget méri: az olvasásértést, 
a hallásértést, az írásbeli kommu-
nikációt (fogalmazás) és a szóbe-
li kommunikációt. 
 A vizsga előtt még febru-
árban zajlik az úgynevezett 
Pilotprüfung. Ezen a próba-
nyelvvizsgán hetedik osztályos 
diákok mutatják be végzős tár-
saiknak, hogy hogyan, milyen 
formában zajlik a nyelvvizsga. A 
vizsga első részében kötetlenül 
beszélgetnek a vizsgaelnökkel 
és felkészítő tanárukkal, majd 
egy öt perces kiselőadást tarta-
nak a választott témájukról, me-
lyet PPT-vel tesznek színeseb-
bé. A vizsga harmadik részében 
pedig ismét kérdéseket kapnak 
vizsgáztatóiktól a választott té-
májukkal kapcsolatban. Ebben 

az évben Farkasfalvi Lili és De-
meter Marcell vállalkoztak erre 
az izgalmas feladatra. Lili egy 
nagyon aktuális témáról, a kör-
nyezetvédelemről tartotta kiselő-
adását, Marci pedig a kedvenc 
könyvsorozatával ismertette meg 
a hallgatókat. Mindketten na-
gyon ügyesen szerepeltek, B1 
szintnek megfelelő teljesítményt 
nyújtottak. Felkészítő tanáraik-
nak, Eszenyiné Varga Zsuzsanna 
és Virrasztó Gyöngyi tanárnők-
nek ezúton is köszönjük odaadó 
munkájukat.  
 Februárban még mindenki re-
ménykedett, hogy márciusban 
gond nélkül fog az írásbeli és a 
szóbeli vizsga is lezajlani. Sajnos, 
a járványhelyzet miatt elmaradt. 
 Ezúton szeretném megköszön-
ni annak a 24 diáknak a kitartó 
munkáját, akik vállalták az idei 
tanév minden nehézsége ellené-
re is a megmérettetést.
 Felkészítő tanáraik voltak: 
Eszenyiné Varga Zsuzsanna, 
Konda Orsolya, Lahocsinszky 
Nóra.
 Bizakodunk, hogy jövőre már 
nemcsak a próba nyelvvizsgáról, 
hanem a sikeres vizsgázókról is 
hírt adhatunk.

Konda Orsolya, német mkv.
K edden délutánonként 

egy csapat jókedvű gye-
rek tűnik fel az iskolá-

val szemben található Epresben. 

Nyakukban fényképezőgéppel és 
fürkésző tekintettel sétálgatnak. 
Észrevesznek olyan apróságokat, 
amelyek az arra közlekedő em-
berek fi gyelmét elkerüli.
 Mirtill néni maga is készít fo-
tókat a szakkör ideje alatt. Mind-
eközben tanácsokkal látja el az ifjú 
fotósokat. A szakkörön a diákok 
megtanulhatják a megfelelő kame-
ra és szög kiválasztását.   A követ-
kező foglalkozáson az informatika 
teremben megszerkesztik a képeket. 
A tanárnő azt is bemutatja, hogy 
hogyan kell ezt megvalósítani. 
 Ebben a néhány órában min-
denki könnyen és mókásan a fo-
tózás világába csöppenhet. Bár-
ki, bármikor csatlakozhat ehhez 
a különórához, hiszen, ha eset-
leg otthon hagyta valaki a fény-
képezőgépét, vagy nincs is neki, 
akkor kölcsönkérhet arra az órá-
ra egy gépet a tanárnőtől, vagy a 
telefonját is használhatja.
 Általában a diákok a termé-
szetet fotózzák, de van olyan eset 
is, amikor egymásról készítenek 
portrékat. Egy idő után már nem 
csak a foglalkozáson van kezük-
ben a fényképezőgép, gyakran a 
szabadidejükben is készítenek né-
hány fotót, amit később megmu-
tatnak egymásnak. Kellemes idő-
töltés ez minden olyan diáknak, 
aki érdeklődik a fotózás iránt. 

Bruder Lili és Vona Lilla, 
7.c osztályos tanulók
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Engedjék meg, hogy egy kedves ismerősöm hozzászólását idézzem, egy meg-
osztott iskolai posztom kapcsán: „Jaj, de cukik vagytok ti tanárok, komo-
lyan mondom! Próbáljátok minden eszközzel fenntartani a "normális" élet 
látszatát, és mindent elkövettek, hogy másra fókuszáljanak ezek a gyerekek!”

Élet a korona idején
– kulisszák mögött az Andrássyban

E z a hozzászólás nemcsak 
jól esett, de el is gondol-
kodtatott. Bár digitális 

rendszerben tanítunk, az élet 
valóban nem állt meg. Kollé-
gáim és az iskola minden mun-
katársa továbbra is jelen van, 
tevékenykedik. Próbáljuk fenn-
tartani a „normális élet” lát-
szatát. Online órákat tartunk, 
dolgozatokat íratunk, szülői ér-
tekezleteket tartunk, különbö-
ző fórumokon tartjuk a kapcso-
latot a gyerekekkel, fi gyelünk 
a jegyeikre, ahogy azt egyéb-
ként is tennénk. Bár program-
jaink nem lehetnek, de nem fe-
ledkezünk meg egyikről sem. 
Készenlétben állunk, hogyha 
úgy alakul a helyzet, azonnal 
szervezni tudjuk azokat. 
 Ha úgy vesszük, a harmadik 
olyan első évfolyam érkezik, 
akiket valamilyen szinten érin-
tett a járványhelyzet. A mostani 
másodikosok, a mostani elsősök 
és a leendő elsősök is más sza-
bályok szerint élték a minden-
napjaikat. A most iskolába ké-

szülő gyerekek és szüleik nem 
tudtak részt venni Iskolacsipe-
getőinken. Sok fejtörést okozott, 
hogyan mutatkozzanak be a ta-
nítóink, hogyan ismerhetik meg 
iskolánkat az érdeklődő szülők. 
 Megoldásként két volt tanít-
ványunk, Hajdu Kende és Hor-
váth Botond segítségével két fi l-
met készítettünk: az egyik az 
iskolát, a másik a leendő elsős 
tanító néniket mutatta be. A kö-
zösségi oldalainkon és a hon-
lapunkon adtunk tájékoztatást, 
kapcsolatban voltunk az óvo-
dákkal, s legalább annyira iz-
gatottan várjuk a kicsiket, mint 
ahogy ők várják az iskolát. 
 A végzőseink és szüleik sin-
csenek könnyű helyzetben. Egy 
év elrepült az életükből, elma-
radt a hetedikes kirándulás, ne-
hezített pályán felvételiztek, a 
nyolcadikos programokért is iz-
gulhatunk, s együtt találgatjuk, 
milyen lehet majd a ballagás. Ám 
az biztos, hogy ezeket a pillana-
tokat nem fogják elfelejteni, s 
mikor gyermekeik is nyolcadi-
kosok lesznek, remélem, moso-
lyogva mesélik majd nekik: Tu-
dod, amikor én ballagtam…
 A legtöbb, amit tehetünk, 
hogy mindent elkövetünk an-
nak érdekében, hogy tanítvá-
nyaink ebben a nehéz időszak-
ban is biztonságban érezhessék 
magukat, hogy tudjanak örül-
ni egy-egy megélt pillanatnak, 
s közösen megpróbáljuk kihoz-
ni a helyzetből a legjobbat. Itt 
és most „…ez a mi munkánk; 
és nem is kevés”
 (A fotók a filmekből kivett 
részletek)

Horváthné Gyurcsán Erika

Bemutatkozó foglalkozást tart 
a leendő elsősöknek Orczi-Tóth Enikő

Bemutatkozó 
foglalkozást tart a leendő 

elsősöknek Fábiánné Balajti Anikó

2020-as  tanévnyitó

2020-as  
ballagás
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T öbb mint 7 éve kezdődött, 
karácsonyra a két nagy-
papának saját készítésű 

kecsketejes-körömvirágos szap-
pant adtunk a kisebb bőrbeteg-
ségük kezelésére. Kicsit többet 
készítettem, így elajándékoztuk 
néhány barátnak, ismerősnek is. 
Pár héttel később felhívott egy 
anyuka azzal, hogy nemsokára 
keresni fog az üllői gyerekorvos 
– mondta Ildikó.
 Mint kiderült, az ismerős 
mindkét gyermeke szteroid ala-
pú termékeket használt az ekcé-
ma ellen, de nem nagyon javul-
tak. Azonban január közepére 
tünetmentesek lettek, mint kide-
rült, karácsony óta az akkor ka-
pott szappannal fürdették őket. 
 – Mindig törekedtem a termé-
szetességre, az egészségre. Előtte 
soha nem álltam neki kísérletez-
ni, nem is az volt a cél, hogy ki-
használjak egy feltételezett piaci 

rést. De az, hogy másoknak eny-
nyire erős ekcémájára hatott, ne-
kem óriási érzés volt, úgy érez-
tem, ez egy kihívás, nem lehet 
leállni – mondta a kezdetekről a 
csinos kozmetikus.
 Nappal a gyerekek nevelése 
ugyan lefoglalta, de az éjszaká-
it a szappanok, krémek készíté-
se tette ki. 
 – Amikor ismét elkezdtem 
kozmetikusként dolgozni a kicsi 
mellett, ezek a nyers hatóanya-
gok beszivárogtak a munkámba 
is. Elmentem egy kozmetikum-
készítő tanfolyamra, ott meg-
kaptam az alapokat. Amikor kö-
zelebb kerültem a termékekhez, 
bioboltokból, bioalapanyagok kal 
kezdtem el dolgozni. Nem kész-
terméket vásároltam, bár ez nagy 
változást nem jelentett, hiszen ko-
rábban is a biokozmetikumokat 
részesítettem előnyben.
 De nemcsak az ekcémára talált 
megoldást, például kamaszok is 
keresik, hogy pattanásos arcbő-
rükön segítsen, de 90 éves néni 
felfekvésére is tudott gyógyírt. 
Különböző bőrproblémával fel 
lehet keresni, kikérdez, meghall-

gat, diagnosztizál, és ezek alap-
ján összeállít valamilyen krémet 
vagy szappant. Sokaknak segített 
már így.
 – Sokat kísérleteztem, utá-
na olvastam, amióta különbö-
ző termékek előállításával fog-
lalkozom. Amikor láttuk, hogy 
van rá kereslet, műhelyt alakítot-
tunk ki, engedélyeket intéztünk, 
amik nem kevés utánjárást jelen-
tettek, hiszen egy műhely eseté-
ben alapelvárás például a csem-
pézés, a fény, a szellőzés, a víz, 
a telephelyengedély és még az 
is, tevékenységem mennyire za-
varja például a szomszédokat – 
mesélte Ildikó a kezdeti nehéz-
ségekről. 
 Minden egyes terméknek koz-
metikai engedéllyel kell rendel-
keznie, csak bio alap anyagokkal 
dolgozik, és a kész termékét en-
gedélyeztetnie kell. Ez igen ko-
moly agyi és adminisztratív mun-
ka. Elküldeni egy vegyésznek, 

Karácsonyi ajándéknak indult, 
sikeres vállalkozás lett belőle

GYŰJTÉS rászorulóknak

Kárpáti Ildikó története igazi magyar siker-
sztori. Huszonegy éve dolgozik kozmetikus-
ként Vecsésen, de emellett képezte magát, 
többek között kozmetikus mester lett, és 
egészségtan tanári sza  kon végzett a szegedi 
egyetemen. Egy emlékezetes karácsony azon-
ban je lentős változást hozott az életében. 
És ez nemcsak azért igaz, mert akkor tudta 
meg, hogy érkezik a negyedik gyermekük…

A márciusi Vecsési Tájékoztatóban szolid apróhirdetés adta 
tudtul, hogy gyűjtés indul rászoruló családoknak. Sajnos, a 
hirdetésben rosszul jelent meg a telefonszám. Ennek és az akció 
apropóján kerestük meg az ötletgazdát, Jámbor Mátyásnét.

 Segítség a bőrnek: kecsketejes-körömvirágos szappan

Ehhez hasonló interaktív táblát szeretne 
felállítani a patakparton az egyesület

leírni cseppenként, milliliteren-
ként, grammonként, honnan szer-
zi be az alapanyagokat.  
 Elárulta, a kozmetikusság egy 
stabil alap volt, és amikor a ne-
gyedik gyermek meglett, akkor 
jött a felismerés, a gyógyító ala-
pú kozmetikai termékek készí-
tése.
 – Ugyanakkor két kisgyerek 
mellett úgy éreztem, nem tudom 
csinálni. Aztán mégis belefog-
tunk. Mostanában hajnal 2-3 óra 
körül kelek, hogy le tudjak men-
ni a műhelybe. 8-tól már a gye-
rekeké vagyok, reggelivel várom 
őket, tanulunk. Délben alszanak, 
akkor megint tudok a műhelyben 
tevékenykedni, délután pedig, ha 
hazaért a férjem, vendégeket fo-
gadni. 
 Korábban nyolc órát foglalko-
zott a kozmetikával, most már ke-
vesebbet, mert emellett készíti a 
termékeket. Az éjszaka a tanulá-
sé, a számlakiállításé. 
 – Kiváló, tiszta bio hatóanya-
gokkal dolgozom, a kecsketejet 
ellenőrzött tanyáról vásárolom, 
a termékek környezetbarát cso-
magolást kapnak. Kikérdezem a 
hozzám fordulókat, és problémá-
juk alapján szeretnék adni nekik 
krémet és szappant, ugyanak-
kor az is segít, ha van egy orvo-
si szakvélemény a háttérben. A 
legtöbb esetben a bőrnek szól a 
segítség, de úgy gondolom, a lel-
ket is táplálja. SzgY

A különleges készítmények nem 
csak a testet, a lelket is táplálják

ÉLETMÓD

A köztévé Családbarát műsorának egyik 
szerkesztője ajánlotta fi gyelmünkbe, 
hogy akció indul rászoruló családok 

megsegítésére, és ehhez lehet csatlakozni. 
Magunk is tapasztaljuk, hogy világjárvány 
idején még többen kerültek nehéz helyzet-
be. Ebben igyekszem én magánszemélyként 
besegíteni, bár remélem, hogy jelentkeznek 
még segítők – mondta Jámbor Mátyásné.  

– Meddig tart a gyűjtés, és milyen tárgya-
kat szeretnének kapni?
 – Természetesen nem lomtalanításról van 
szó, kérjük, ezt vegyék fi gyelembe. Nemcsak 
ruhákat, hanem ágyneműt, függönyt, tás-
kát, cipőt stb. mindent, amire szükség lehet 
egy háztartásban. Tartós élelmiszert is vá-
runk. A gyűjtés májusban folytatódik, és a 

06-70/513-4155 telefonszámon lehet jelent-
kezni az adomány leadására vagy segítőnek. 
Ez folyamatos egészen május közepéig.

– Hová kerülnek az adományok?
 – A Családbarát több segélyszervezettel, 
szociális otthonnal van kapcsolatban. Ve-
lük egyeztetjük, hová kerül a vecsési külde-
mény. Úgy tervezem, hogy az összegyűjtött 
tárgyakat személyesen adjuk át, vagy szállít-
juk el a megbeszélt helyre, ahol biztos kéz-
be kerülnek. Azt is szeretném, ha az adomá-
nyok egy része a vecsési nehéz helyzetben 
lévőket is segítené, ezért május 15-én és 16-
án 9 órától 16 óráig Vecsés, Fő út 89. szám 
(Rétesház) előtt választhatnak az összegyűj-
tött tárgyakból a rászorulók. Pünkösdvasár-
nap, május 23-án, délután 14 órától egy kis 
kulturális programmal szeretnénk megün-
nepelni a gyűjtés sikerét. Remélem, akkor 
már szabadabban mozoghatunk.
 Köszönet a gondolatért, és köszönet az 
adományozóknak. szalontai

KÖZÖSSÉG

Támogatót keres a Kispatak 
Természetvédő Egyesület

Anyagi támogatást ígért egy vállalkozó a Kispatak Természetvédő 
Egyesületnek, ezért megrendeltek egy interaktív táblát, amely 
segítségével játékosan ismerkedhetnének meg a gyerekek 
a vecsési patakpart madárvilágával. A tábla harminc fotón 
mutatná be a térségre jellemző madarakat – a képeket a Vecsési 
Madárles Csoport tagjai készítették – rövid ismertetőanyag 
kíséretében. Sajnos azonban a vállalkozó visszalépett, ezért 
a tábla elkészítéséhez új támogatóra van szükség. 

A z egyesület elnöke, Krojher Gabriel-
la elmondta, az interaktív tábla terve-
zéssel, gyártással, szállítással és ki-

helyezéssel együtt összesen 430 ezer forintba 
kerül, ami nem kevés pénz, de az egyik leg-
jobb gyártóról van szó, és ez garantálja, hogy 
jó minőségben készül el a tábla. 
 – Jön a jó idő, zajlik az élet a patak-
parton, sokan járnak ki futni, kirándulni, 
kutyát sétáltatni vagy levegőzni gyerme-

kekkel. Eddig nem volt kihelyezve olyan 
foglalkoztató játék, ami egy kicsit leköt-
né a gyerekek fi gyelmét és a tudásukat is 
gyarapítaná, ezért örülnénk, ha megvaló-
sulna ez az elképzelésünk, viszont ehhez 
támogatókra van szükségünk – mondta 
Krojher Gabriella. 
 Aki szeretné támogatni a kezdeményezést, 
a kispatak.vecses@gmail.com e-mail címen 
veheti fel a kapcsolatot az egyesülettel.   VN

NAPKÖZIS 
TÁBORT SZERVEZ 
AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Két turnusban, június 21-25., illetve júli-
us 26-30. között a 6-14 éves korosztály 
számára szervez napközis tábort a Ve-
csési Evangélikus Egyházközség (Károly 
utca 24.). Turnusonként kizárólag 20 
gyermeket tudnak fogadni a szervezők. 
 A programokat illetően sok-sok játék-
kal, énekléssel, beszélgetésekkel és kéz-
műves foglalkozásokkal várják a gyere-
keket. 
 A táborral kapcsolatos további infor-
mációkért keressék Heinemann Ildikó 
evangélikus lelkészt a 06-20/770-0442 
telefonszámon. 
 Jelentkezni lehet az egyházközség 
honlapján, a www.vecses.luteran.hu 
internetcímen.  VT info
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INTERJÚ

„Ha érkezik hívó szó, akkor 
örömmel megyek Vecsésre”

Szőke András színész, fi lmrendező visszajáró vendég Ve-
csésen. Pár hete a sváb gasztronómiát és kultúrát bemutató 

vecsési fi lmsorozatban láthattuk viszont, ezért a fi lmről, 
a forgatáson szerzett élményeiről és a Vecséssel kötött – 

úgy tűnik egyre szorosabb – kapcsolatáról kérdeztük.  

L egutóbb a Vecsés, ahol az étel mesés 
című fi lmsorozatban láthattuk, ko-
rábban pedig a Káposztafeszten is 

megfordult a főzőverseny zsűrielnökeként. 
Honnan ered a kapcsolata a várossal?  
 – A találkozás, az együttmunkálkodás a 
gasztronómia felől érkezett. Sok éve dolgo-
zom olyan produkciókban és rendezvényeken, 
ahol a gasztronómiának és ahhoz kapcsoló-
dóan a történelemnek szerepe van. Nagyon 
sokat dolgozunk együtt Bede Róbert mes-
terszakács kollégámmal, több olyan prog-
ramunk van, ahol közösen készítünk étele-
ket, és ez műsor formájában is megjelenik, 
amiben a főzés mellett a szórakoztatásnak 
és az oktatásnak is fontos szerepe van. Úgy 
tudom, hogy a Káposztafesztiválon mindig 
voltak úgymond ismert személyek, akiket 
meghívtak a zsűribe, lehetséges, hogy a kö-
zös munkánk alatt láthatóvá vált az a fajta 
hozzáállás, amit próbáltam adni a rendez-
vényen, és ez indíthatta a el a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ csapatát, hogy hozzunk 
létre egy teljesen önálló produkciót. 

– A Vecsés, ahol az étel mesés című fi lmso-
rozatban sváb ételeket készítettek és sváb 
hagyományokról beszélgettek. Úgy tűnt, 
hogy otthonosan mozog a témában. Közel 
áll önhöz a sváb kultúra?   
 – Ahol én élek, Veszprém megyében Ta-
liándörögdön, a Művészetek völgye egyik 
falujában, ott található az Ősök Háza, ami 
valójában egy római ka tolikus plébánia, ami 
már 1762-ben is működött. Ennek vagyok, 
mondjuk úgy, hogy a gondnoka. Illés atyá-
nak, akivel együtt dolgozunk, a kezdetek-
től fogva az volt a célja, hogy egy befoga-
dó színteret hozzunk létre, ahol 
nem csak a történelmi egyházak 
és vallási párbeszédek jelennek 
meg, hanem mindazok a kultú-
rák, történelmi anyagok is, ame-
lyek a Bakonynak erre a részére 
érvényesek voltak. Sváb kultúrá-
val kapcsolatos programokat is 
létrehoztunk. Volt olyan nagy-
szabású, társadalmi munkában 

végrehajtott programunk az Ősök Házában, 
ahol Pilisszentiván és Pilisvörösvár népzené-
je, öltözködési kultúrája és autentikus sváb 
ételek is megjelentek. Azt hiszem, hogy a 
mostani forgatásokat, párbeszédeket, talál-
kozásokat, talán segítették ezek az előzmé-
nyek. 

– A forgatás alatt olyan érdekes múltbéli 
vecsési történeteket is megemlített, melyek-
ről talán még sok helyi lakos sem hallott. 
Ez azt mutatja, hogy nem vette félvállról a 
felkészülést, sőt, talán még komolyabban is 
vette, mint azt egy kívülálló elsőre gondolná.
 – Elég sok helyen éltem már az ország-
ban, olyan környezetben is, ahol a svábság 
is jelen volt. Ha megnézzük azt az alapos-
ságot, legyen szó konyhakertről, mezőgaz-
dasági munkáról, állattartásról, kézműves-
ségről, ami rájuk jellemző, akkor pontosan 
látszik, hogy ebben a tradícióban megvan 
a munkához kapcsolódó alázat. Persze e 
nélkül nem is tudott volna talpon marad-
ni a sváb kultúra Magyarországon. Ha az ő 
hagyományaikban benne van az alaposság, 
akkor úgy gondolom, ha az ember ebben 
részt vehet, akkor kutya kötelessége, hogy 
a dolgok hátterét is megismerje, amennyi-
re csak lehet. Több érdekesség is van, ami a 
sorozatban nem jelenik meg, és csak imád-
kozni tudok, hogy valaki egyszer ezekkel is 
foglalkozzon. Például érdemes megemlíte-
ni Podmaniczky Frigyest, a hatalmas törté-
nelmi személyiségünket, aki az agárverse-
nyekkel, a lovakkal kapcsolatos hihetetlen 
nagy közösségi programokra éppen Vecsés-
re jár ki, ahol nagy társadalmi élet van jelen 
az 1830-as években, hiszen a pesti polgár-

ság több mint 20 kilométerről konfl isokkal, 
lovakkal jár ki a településre. Megkockázta-
tom, hogy még Petőfi  is járhatott akkoriban 
Vecsésen. Nagyon sok fantasztikus történet 
van a település múltjában, amelyek levéltá-
rilag is bizonyíthatók. Fontosnak tartottam, 
ha már eljövök, akkor tudjak reagálni, ha 
valamelyik történet felvetődik, ezért igye-
keztem minél nagyobb szellemi munícióval 
megérkezni.

– Milyen volt együttdolgozni a stábbal, és 
mennyire elégedett az epizódokkal? 
 – Teljesen professzionális körülmények 
között dolgoztunk. Ha visszanézzük a for-
gatott anyagot, akkor nem nagyon különül el 
az, hogy amatőr szereplők és profi  stáb dol-
gozott együtt. Egy fi lmes alkotásnál vagy 
egy rádiós műsornál mindig a végeredmény 
a fontos, hogy sikerül-e átadni az üzenetet a 
befogadónak. Ha ebben az esetben sikerült, 
akkor ennek az a titka, hogy egy közösség 
együtt dolgozott rajta. A feladatom részben 
az volt a sorozatban, hogy a szokatlan kér-
désekkel, a szokatlan megnyilvánulásokkal, 
ami talán mosolyt is fakaszt az arcokra, se-
gítsem a közös munkát. Határozott vélemé-
nyem, hogy ezek a sorozatok valójában nem 
csak a gasztronómiáról szólnak. Azt tartom 
elsődlegesnek, hogy egy hihetetlenül érde-
kes és összetett világból, ami a sváb kultú-
rát jelenti, valamit át tudjunk adni a jövőnek 
a gasztronómián keresztül. Meglátásom sze-
rint a korosztályomnak ez kötelessége, mert 
az őseink itt, a földi világban ezt már nem 
tudják megtenni. 

– Úgy tűnik, jól érezte magát Vecsésen. Fel-
tételezzük, ha legközelebb hívják, akár a so-
rozat folytatására, a Káposztafesztre vagy 
más kulturális rendezvényre, akkor nem 
fog nemet mondani. 
 – A fesztivál szervezői már egy évvel 
a rendezvény előtt elkezdik az előkészítő 
munkát. Nyilván azt tudomásul kell venni, 
hogy mi zajlik körülöttünk a világban, de 
lélekben és fejben is azon dolgozunk, hogy 

az őszi program megvalósuljon 
és örömteli legyen. A fi lmmel 
kapcsolatban pedig a Bálint Ág-
nes Kulturális Központnak kell 
eldöntenie, hogy ez a fajta üze-
netrendszer tovább gondolható-e. 
Az biztos, ha érkezik hívó szó, 
akkor örömmel megyek Vecsés-
re, és a magam módján megpró-
bálok helytállni. Varga Norbert

Szőke András a Stáció hotel konyhájában 
Nyitrainé Sárosi Máriával és Wirthné Sárosi Évával 
a fi lmsorozat első epizódjainak forgatásán

Fo
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VECSÉSI MADÁRVILÁG

A lakóházak között, az ut-
cáinkban gyakran meg-
fi gyelhetők az egymásra 

nagyon hasonlító nagy fakopáncs 
és balkáni fakopáncs. Ha jobban 
megnézzük a két ma-
darat, felfedezhetünk 
1-2 apró különbséget 
köztük, úgymint a 
szélső faroktollak 
pettyezettsége és a 
csőrüktől a tarkó-
hoz húzódó fekete 
sáv hossza.
 Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a vá-
ros határában gyak-
ran találkozhatunk 
egy harmadik ro-
konukkal, a kis fa-
kopánccsal. Ő már 
tollazat szempont-
jából is jobban kü-
lönbözik a két fen-

tebb említett fajtól, de legfőbb 
ismertetőjegye – ahogy a neve 
is mutatja – hogy rendkívül apró 
madárka: a testhossza megegye-
zik egy verébével!

VÁROSUNK 
HARKÁLYAI

Sokan azt hiszik, hogy harkály és fakopáncs alatt mindig egy fekete-
fehér, kopácsoló madarat, a nagy fakopáncsot értjük, holott számos 

harkályfaj él a közvetlen közelünkben is. A városban többféle fakopánccsal 
találkozhatunk, ha sétára indulunk a határban, további harkályfélékkel 

is megismerkedhetünk. Rendszertani szempontból mondhatjuk, hogy 
minden fakopáncs harkályféle, de nem minden harkályféle fakopáncs, 

így a nálunk is megtalálható fekete harkály és zöld küllő sem az.

 Akiket a szerencsé-
sebbek láthatnak
A fekete harkály hazánk legna-
gyobb harkályféléje, ugyanakko-
ra, vagy akár nagyobb, mint egy 

Nagy fakopáncs, balkáni fakopáncs és kis fakopáncs

átlagos varjú. Bár szinte az egész 
madár teljesen fekete, piros fej-
tetője, hatalmas, hosszú csőre és 
élénksárga szeme nagyon tetsze-
tőssé teszi őt. Sajnos ritkán kerül 
szem elé, mert jóval távolságtar-
tóbb, mint fakopáncs rokonai. Ál-
talában magas fák lombjai között 
mozog, de hangjáról hamar be le-
het azonosítani.
 Ugyancsak jellegzetes hang-
gal rendelkezik a már egy fokkal 
könnyebben megfi gyelhető zöld 
küllő. Csodálatos zöld, szürke és 
piros színeivel egy laikus hama-
rabb hinné őt papagájnak, mint 
harkálynak. Bejár a városba is: 
kopogtatja az öreg fákat és a fű-
ben hangyászik, a hangya a leg-
főbb tápláléka.
 Különlegességek
Az emberek számára köztudott, 
hogy a harkályok gyakran a fák 
belsejében keresnek élelmet erős 
csőrük és hosszú nyelvük segít-
ségével, de az már kevésbé is-
mert, hogy ezt hogyan képesek 
megtenni. A harkályok anatómiai 
szempontból is nagyon különböz-
nek más madaraktól. Annak ér-
dekében, hogy ne kapjanak agy-
rázkódást kopácsolás közben, az 
átlagnál erősebb, szivacsos csont-
ból álló koponyájukhoz az agyuk 
szinte rés nélkül tapad. Egyedül 
a nyelvének van hely a kopo-
nyája és az agya között. A ma-
dár amúgy sem rövid nyelvének 
hátsó fele annyira hosszú, hogy 
teljesen körbeéri belülről a kopo-
nyáját, ezzel is megakadályozva, 
hogy agyrázkódást kapjon.
 A harkályfélék egyik kiemelke-
dően fontos szerepe a természet-
ben, hogy sok természetes odút ké-

szítenek, és ezekben 
más madarak is fész-
kelhetnek. A cinegék 
legnagyobb örömé-
re például a nagy fa-
kopáncs hímje éven-
te akár 5-6 odút is 
elkészít, amiből vé-
gül a párjával csak 
egyet foglalnak el, 
így a többi megma-
rad a kisebb odúlakó 
madarak számára.

Horti Bernadett, 
Vecsési Madárles

(Fotók: Kiricsi Ágnes, 
Csányi Vonková Petra, 

 Lengyel Blanka és 
Lengyel Hajnalka)Fekete harkály 50 méterről és zöld küllő 5 méterről fotózva

G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla
Minden a terv szerint

Sallai Gyula
Korrajz!

Benke Mária
Tavasz, vírus, érzések…

G Ferenczy Hanna
Megint…

Kelemen Bata Mária
Mit rejt lelkem fi ókja?

Szénási Sándor István
Megújulás

Várhalminé Czinke Mária képe

Nincs már több havazás
indul a rügyfakadás.
Zöldülnek bokrok, a fák,
sok munka vár mireánk.
Minden évben így történik:
kihajt, s a gyümölcs beérik.
A növény magától tudja,
vagy így lett programozva?

Vad káromkodások,
hitek,magasztos elvek
szálltak az élet
napjai felett:
úgy forgolódva
egy más mellett,
hogy gyökeret verjenek
az életek felett.

Aranyszínű fátyolát szétteríti,
a fényt, árnyékot elegyíti.
Táncol a ház falán, mint fényjáték,
gyönyörködöm benne, ez ajándék.
Mi ez, ha nem a kedvenc évszakom?
Tavasz van, le sem tagadhatom.
Virágba borult a szilvafa ága,
csodálatos színe a palástja.
Kertünkben virágzik a jácint,
számtalan sok még a nárcisz,
várom a tulipános virágszőnyeget,
melyet a párom évről-évre ültetett…
Illatos a reggel, az éj még hűvös
hajnalban a madárcsicsergés bűvös
Szeretem a tavaszt mindenestől,
boldogságot érzek a kertünktől.
Sok rossz hírt hallunk naponta,
szomorú a világjárvány adata.
Az egész világon forronganak,
várják, hogy végre oltakozzanak.
Háború dúl a vírussokkal szemben,
mi Emberek győzünk, hiszünk ebben…
Én jó Istenem segíts meg Minket,
pusztítsd el a járványt, adj nyugalmat
boldogságot, egészséget, kincset…
Most tudjuk csak igazán mennyit ér az élet
Megbecsüljük, szeretjük a létet…

Egész éjjel csaholtak az ebek,
– mondd, út-e az, amely önmagába tér,
koldus-e az, ki sohasem kér.
Az éjjel megint eszemben voltál,
mondd, kín-e az mi csendes, könyörtelen,
és szív-e az, mely irgalmat nem ismer…
mert önmagához is könyörtelen.

„Lelkem belső fi ókja” bezárult. 
Koromfekete lepel rásimult. 
Tomboló nagy vihar, süvítő szél,
tar lelkem fáján sárguló levél. 

Lelki fi ókom kulcsa elveszett,
kinyitni azt csak mosollyal lehet. 
A sors keze eldugta, nem lelelem; 
az élet velem mért’ oly kegyetlen?   

Ha kinyílik majd lelki fi ókom
tartalmát gondosan átkutatom. 
Borítékba teszem nagy bánatom, 
szívviasszal örökre lezárom! 

Minden szép emlék megmarad benne.
Ha, újra élhetném, de jó lenne!   
Csendesül a tomboló, nagy vihar,
lelkem fája zöld rügyet hajt hamar.  

Fehér lepel fedi sebzett lelkem
jó érzés járja át fáradt testem. 
Tudom, mit rejt fi ókom legmélye. 
Élni velük: ez szívem reménye!    

Virágzik az aranyeső,
elbúcsúztattam a telet.
Bár nem félem az elmúlást,
kicsit bensőm most még remeg.

Nézem munkás kezeimen
az érfolyók áradatát,
lelkemen hajnalfény-madár,
alkotó öröm suhan át:
előhívni a szépséget,
mint virágzó lombkoronát,
csicsergő kedvvel fogadni
tavaszt, és dalban élni át.

Feltöröm a semmi burkát,
élvezek égi alkotást,
illatvadász esti csöndben
hiszem, hogy jobb lesz a világ.

Remélem volt, van értelme
minden földi szenvedésnek:
nem hiába viselünk el
gondokat, bajt, betegséget.

Nem hiába zöldell minden,
bontanak szirmot a rügyek:
elfagyhatnak hóesésben,
a csoda már megszületett!

Mennyivel könnyebb rombolni,
mint építeni az újat:
de az idő minket szolgál,
örök újat alkotókat.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István
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Az Andrássy-telep és a Halmy-telep helyén a 19. században még Halom puszta feküdt. Két 
szomszéd birtokosról szól a történet, akik Halom pusztán virágzó majorságokat hoztak létre, és 

közben maradandót alkottak a magyar egészségügyben is. Egyikőjük az Országos Mentőszolgálat 
alapítói közét tartozik, másikuk pedig a mai Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a 

mellette fekvő Szeretetkórház épületeinek és az ott működő elődintézményeknek a létre hozója 
volt. Andrássy Aladár és Halmi Deutsch Sándor. Két birtokszomszéd negyedszázadon át.

A MENTŐS ÉS A KÓRHÁZALAPÍTÓ
HELYTÖRTÉNET

A puszta keleti részét Andrássy Ala-
dár vásárolta meg 1875 körül. Tej-
gazdaságot és sertéstelepet hozott 

létre, meghagyva a kiterjedt nádast és erdőt. 
Egy kis részen szőlőt is telepített. Ő volt a 
három Andrássy fi ú közül a legkisebb. Idő-
sebb bátyja, Manó az ipar területén, legen-
dás Gyula bátyja a politikában, Aladár pedig 
a szociális ügyek terén alkotott maradandót. 
Hiszen mi is lenne annál humánusabb, mint 
egy olyan szervezet megalakítása, amelyik 
a bajban segít?

A mentőgróf
Dr. Kresz Géza 1887-
ben szervezte meg a 
Budapesti Önkén-
tes Mentőegyesüle-
tet, amelynek elnö-
ke Andrássy Aladár 
lett. Andrássy 1903-
as haláláig töltötte 
be ezt a posztot, és 
a lipótvárosi bazilika 
előtti kis őrállomás-

ból ez idő alatt kifejlődött egy máig műkö-
dő szervezet. Tízéves fennállásakor így írt 
a mentőkről Andrássy: „Az egyesület mű-
ködésének alapja a humanizmus, az ember-
szeretet. Egész tevékenysége ennek szolgá-
latára irányult.  Feladatához képest gyors, 
szakavatott első segélyt nyújtott mindenki-
nek kivétel nélkül a nap és éj minden órájá-
ban. Tízévi működésének eredménye 81315 
esetben való segédkezés. Ezen óriási összeg-
ben nagy azok száma, akiknek testi épségét, 
munkaképességét tartotta meg, sőt egyene-
sen életét mentette meg az egyesület. E mel-
lett létesített alkotásokat, amelyeknek hiánya 
oly igen érezhető volt a székes fővárosban, 
milyenek az elmebeteg-szállítás, a szegény 
betegek szállítása, a vízből mentés, mozgó-
sítás, háború esetén a katonai egészségügyi 
osztálynak támogatása ezen a téren. Terjesz-
tette, apostola volt az első segély eszméjé-
nek úgy itt a fővárosban, mint a vidéken és 
végül elkészítette a mentés és elsősegély mi-
kénti szervezésének tervezetét az egész or-
szágban.” Valóban, mert ezután gombamód 
szaporodtak a helyi mentőállomások. Buda-

pest után Kolozsvárott, Temesváron, Székes-
fehérváron, Szabadkán és Nagyváradon is 
létre jött a helyi mentős szervezet. Nem vé-
letlen, hogy Andrássy Aladár kiérdemelte a 
„mentőgróf” becenevet. Halálakor a mentő-
sök két héten át fekete karszalagot viseltek 
az emlékére.

A nemes polgár
Ő volt Halom puszta 
keleti felének az ura, 
most következzen a 
nyugati fél vezetője, 
a „nemes polgár”! A 
puszta nyugati részét 
1872-ben Deutsch 
József vette meg. Ju-
hászatot alakított ki, 
és ebben segítségé-
re volt fi a, Deutsch 
Sándor is, aki 1884 

és 1909 között a terület birtokosa lett. Mű-
veltsége és civilizáltsága miatt „polgár De-
utschnak” becézték, de polgárként később 
nemesi címet is nyert. A juhászatot tehené-
szettel és egy országos hírűvé vált szőlő-
teleppel egészítette ki. Kastélyt és parkot 
építtetett, illetve folyamatosan támogatta a 
vecsési elemi iskolát. 1902-ben nemesi cí-
met és a birtokra utaló Halmi előnevet nyert 
el a királytól. 
 A nemesi cím felvétele után élete egyik 
legnemesebb feladatát kapta attól a szerve-
zettől, amelynek évtizedek óta tevékeny tag-
ja volt, a pesti Chevra Kadisától, Szent Egy-
lettől. Telket és építészt kellett szereznie egy 
Szeretetkórház és egy Menedékház felépíté-
séhez. Érdekes, hogy a telket attól az András-
sy Máriától vásárolta meg, aki birtokszom-
szédjának, Andrássy Aladárnak a lánya volt. 

Az építési területen, a zuglói Amerikai úton 
hamarosan gyönyörű épületek emelkedtek a 
kor egyik legnevesebb építésze, Lajta Béla 
jóvoltából. A Szeretetház a gyógyíthatatlan 
betegek otthona lett, mellette imaházzal és 
nővérszállóval, míg a Menedékház az ottho-
nukat elvesztett családoknak biztosított la-
kást és a mellé épült műhelyek révén mun-
kalehetőséget.

Az 1950-es évek államosításai óta a Szere-
tetház helyén az Országos Klinikai Idegse-
bészeti Intézet működik. Napjainkban covid 
osztállyal küzd a járvány ellen. A Menedék-
ház helyén Szeretetkórház áll, és ezekben a 
pillanatokban is Budapest egyik oltópontja. 
Mind a korabeli fotókon, mind az épület felé 
járva megfi gyelhető az idegsebészet hom-
lokzatán egy szobor. Ő Mózes, felette nő-
véréért intézett könyörgésével: „Kérlek, Is-
tenem, gyógyítsd meg őt!” Halmi Deutsch 
Sándor az 1911-es átadót már nem érte meg, 
1909-ben meghalt. Özvegye, a vecsési An-
na-telep névadója egy 50 000 koronás ala-
pítvánnyal segített befejezni a kórházalapí-
tást. Férjéről így emlékezett meg az egyik 
újság: „…a szeretetház építő bizottságának 
is élén állott, és megható volt, hogy e nagy 
úr milyen apró-cseprő dolgokért tudott fél-
napokig is eljárni, hogy a készülő új em-
berbaráti intézménynek, melynek létesülé-
sét nagyobb alapítvánnyal is előmozdította, 
a javát mozdítsa elő.”
 Ez hát az Andrássy- és a Halmy-telep haj-
dani „pátriárkáinak” egyik története, amely 
példaként világíthat napjaink minden ember-
baráti kezdeményezése előtt.

Kiss Gábor, Andrássy iskola

A vecsési mentőállomás az alapellátási 
központban. 2019-ben adták át az épületet

Andrássy Aladár

Halmi Deutsch 
Sándor

Az Idegtudományi Intézet, 
a hajdani Szeretetház napjainkban

N em születtem vendég-
látós családba, pincér 
szerettem volna len-

ni. Ez kapós szakma volt, meg-
késve jelentkeztem rá, vigaszág-
ra kerültem, és szakács lettem. 
Az Utasellátós tanoncévek alatt 
már országos tanuló versenyen a 
harmadik helyet szereztem meg. 
Ennek köszönhetően a Budapes-
ti Belvárosi Vendéglátó Válla-
lat alkalmazott több előkelő ét-
teremben – konyhafőnökként. 
Munkám elismeréseként meg-
nyílt előttem a külföldi munka-
végzés lehetősége is. A magyar 
szakácsoknak komoly tekinté-
lye volt a szakmában. A magyar 
ételeket nagyon szerették, meg-
becsültségünk nagy volt keleten 
és nyugaton egyaránt. 
 Hol volt már a pincérség utá-
ni vágy! A nagyvilág 23 évesen 

kitárult előttem. 1973-ban a Ke-
let-Berlini Világifjúsági Találko-
zón, majd Grunauban, 1974-ben 
Essenben Magyaros Hetek kereté-
ben készíthettem igazi magyaros 
ételeket, kedvenc káposzta ételei-
met. 1975-től a Bécsi Mátyás Pincé-
ben dolgoztam több mint egy évig. 
Szolgálati utakat tehettem Luxem-
burgban, Párizsban és Brüsszelben.
 Olvastam a gasztronómiai 
könyveket, igyekeztem megis-
merkedni a német és a francia 
konyha jellemzőivel. Amit ma-
gammal vittem útjaimra, az a 
szaktudásom volt, az érdeklődé-
sem más népek gasztrokultúrája 
iránt, s az a bizalom, amivel itt-
honról főnökeim, kollégáim elen-
gedtek, ami egy kis büszkeséget 
adott, hogy ide jutottam „Jege-
nyei Vecsésről, a Klapka utcából”.
 Találkozhattam más népek ét-
kezési kultúrájával, szokásaival, 
konyháik felszereltségével. Nem 
lettem nyugatimádó, nem volt 
nehéz visszautasítani csábításu-
kat, miszerint: „egy ilyen fi atal, 
jó magyar szakácsnak arany éle-
te lenne náluk”. De nem lehetett 
nem észrevenni azokat a különb-
ségeket, amik már a ’70-es évek-
ben – különböző történelmi okok 
miatt – jóval megelőztek minket. 
 Sokat tanultam a külföldi évek 
során, használom is őket a mai 
napig. Itthon is állandóan tanul-

tam, az ipari iskolától a felsőfo-
kú képzettségig minden lépcsőt 
végigjártam. Később a Junior 
Vállalatnál felsőfokú vendéglá-
tó ellenőrként, minőségbiztosí-
tási auditorként is dolgozhattam, 
de voltam marketingvezető, szak-
mai instruktor, hálózati ellenőr, 
kontrolling csoportvezető.
 Itthon lassan teltek az évek, és 
az éttermek, a konyhák világát fel-
cseréltem más tevékenységre, de 
maradtam a vendéglátásnál. Fesz-
tiválok, főzőversenyek sokaságán 
vettem részt, hol zsűritagként vagy 
elnökként, de gyakran szereplő-
ként is. Sőt, esküvőkön is vállal-
tam az ünnepi étkek elkészítését. 
 Úgy tapasztalom, ma már nem 
múlhat el közösségi ünneplés fő-
zőverseny nélkül. A szabadban 
megtartott ünnepek közösségfor-
málóak, nagy találkozások, barát-
ságkötések, vidám szórakozások 
helyszínei lettek. Hozzásegíthet 
ahhoz, hogy egyes vidékeink ha-
gyományos ételeit a népi kultú-
ra elemeként megőrizzék és to-
vábbadják az utódoknak.
 A fesztiválok főzőversenyein 
kétféle utánpótlás is megjelent. 
Vannak, akik magukkal hozták 
őseiktől tanultakat, ősi ételei-
ket. Parasztok, pásztorok, halá-
szok, vadászok, erdei munkások 
leszármazottai ők, akik az erdők, 
a mezők, a falu, a tanya hagyo-
mányait hordozzák.
 Mások a városokból kivágya-
kozók, a szabadban való sütés-
főzés utolérhetetlen ízeit keresik. 
Ezek baráti társaságok, gyűjtik és 
cserélik tapasztalataikat. Újab-
ban divatos a helyi értékek (ha-
lászlé, gulyások, káposztafőzés, 
bivaly és csülök pörköltek, lecsó 

CSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK

Jegenyei István László, a séf: 
merjünk élni adottságainkkal

Vecsésen aligha van olyan ember, aki nem ismerné őt. Különösen azok, akik járják a Káposztafeszt, 
a Böllérverseny, vagy a Halmi Napok rendezvényeit és hódolnak a kulináris élvezeteknek. Jegenyei 
István László séf ezeken vezető szerepet játszik. Tagja a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség-

nek és a Gasztronómiai Világszövetségnek. A Szabadtűzi Lovagrend Lovagja, az Étkek bírálója, a 
Káposzta főzés nagymestere, a WTV séfje címek tulajdonosa. A hazai pálya mellett zsűrizett az 

ország számtalan városában és térségünk számos településén. 2007 óta nyugdíjas, de 70 évesen 
is szeretne még, a vírus elmúltával számára kedves fesztiválokon, fi nomságok bírálója lenni.

vagy palacsinta sütés, stb.) bemu-
tatását célzó mulatságok.
 Szakmai ars poeticám elkötele-
zettség a magyar konyha fejlődé-
se mellett. Megőrizni eredeti jel-
legét, ránk jellemző ételkészítési 
módozatokat, legyen igényes, és 
merjünk élni adottságainkkal, de 
tiszteljük, tanulmányozzuk más 
népek konyháját, találjuk meg az 
új utat, amelyik kultúránk hagyo-
mányainak megőrzése mellett al-
kalmazkodik a mai kor igényeihez.
 A Szabadtéri Lovagrend tagsá-
gom idején az „Étkek bírálója mi-
nősített tagja” címet érdemeltem ki. 
A lovagrend sikeres hagyományőr-
ző főzőversenyeket rendez felnőtt 
és külön fi atal korosztály számára, 
de külön a két generációnak tar-
tanak leves, főzelék és sütemény 
kategóriákban is vetélkedést.
 A Lovagrend előtt tett foga-
dalmam szerint végzem munká-
mat, a bírálat alkalmával elfogu-
latlan, szakmailag megalapozott, 
korrekt döntéseket kell hoznom, 
és törekszem a magyar nemzeti 
gasztronómia értékeinek megőr-
zésére. Szalontai János

Lovaggá avatják 
Bogácson

A káposztafeszt eredményhir-
detésén a zsűri képviseletében 
az 1. helyezett Szárhegyi 
csapatnak adják át a díjat
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Vincze Gábor vezetőedző (jobb szélen) és a vecsési kispad. 
Eddig elkerülte a csapatot a vírus és a sérüléshullám

NAGYPÉNTEKEN
Gondolatok…
Az egyházi év legcsodálatosabb s egyben „leggazdagabb” idősza-
ka a Nagyhét és ezen belül a Nagypéntek, Jézus e napon járja 
keserves Keresztútját, és áldozza fel életét Atyjának a keresztfán. 
Mindannyiunkért. Jézus, miközben a Kálváriadombra vitte a 
kereszt gerendáját, tudta: a legnagyobb tanításra készül, hogy 
tanítását önmaga odaajándékozásával pecsételje meg: „Senki 
sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért,” (Jn. 15,13) 
Tehát, méltó és fontos, hogy a lelkünkkel is foglalkozzunk.

A pandémia okán templomaink saj-
nos zárva vannak, a megrendítően 
szép és kifejező szertartásokat és 

imaszövegeket hiányoljuk is nagyon. Ve-
csésen a Jézus Szíve templom is csak egy 
órára nyitotta ki kapuját, hogy az alig két 

tucat hívő a templo-
mon belül a kereszt-
utat elvégezhesse és – 
elsőpéntek lévén – az 
Oltáriszentséget ma-
gához vehesse. Nem 
harangszó hívta is-
tentiszteletre a híve-
ket, hiszen a haran-
gok a nagycsütörtöki 
Glóriával „Rómába 
mentek”, s csak a 
nagyszombati Gló-
ria éneklésekor „tér-
nek vissza”. Díszte-
len és csendes a volt 
a templom: nem volt 
csengetés, nem szólt 

az orgona sem. Nem voltak virágok sem, csak 
Mihály atya leghűségesebb hivői.   
 Mihály atya kérte: ajánljuk fel ezt a ke-
resztutat a Covid áldozataiért, szenvedőiért, 
a hozzátartozókért és magunkért is, hogy e 
világjárvány, ha csak pár pillanatra is, de ál-
lítson meg bennünket komoly lelkiismeret-
vizsgálatra: nem kellene-e valamiben vál-
toznunk? Olyan könnyen tudnánk másoknak 
tanácsot adni. Teréz anya mondja a maga ra-
dikalizmusával és világosan: „Meg akarod 
változtatni a világot? Változz!” (Milyen egy-
szerűnek látszik, és mégis milyen nehéz.)
 Mielőtt elindulnánk a keresztúton, Sík Sán-
dor, a neves papköltő sorai juthatnak eszünk-
be: „Megroncsolt testtel, homloka tövisben, 
(hogy engem is megváltson,)/ Indul az útnak 
az elítélt Isten,/Vállán a kereszttel. (így sze-
ret az Isten.)/A kezemet, Uram,/Jaj, a keze-
met soha ne ereszd el!”
 Ha lassan átgondoljuk e sorokat, talán elég 
már ez is az elmélkedésre. Hiszen tudjuk: ke-
gyetlen volt a korbácsolás, lelket összetörő a 
tövissel való koronázás és kigúnyolás. Átél-
ni, hogy nemzete, mely pár napja még ruhá-

it teregette az útra és pálmaágakkal köszön-
tötte, mikor szamárháton bevonult a Szent 
Városba, akiket ellátott kenyérrel és hallal, a 
betegek, akiket meggyógyított testileg-lelki-
leg, most egy rablógyilkos szabadon enge-
dését kérik, őt pedig a gyalázat fájára, a ke-
resztre szegeztetik a gonosztevők közé. 
 A szinte üres és csendes templom is szép 
és bensőséges volt. Ismerős arcok voltak, és 
érezni lehetett: őszinte lélekkel járjuk együtt 
a Keresztutat, Jézusra emlékezve. Aki nem 
tudta megtenni azokat a rövid távokat sem 
és letérdelni sem tudott, az ülve járta végig 
a keresztutat. 
 A szertartás végén Mihály atya nyomaté-
kosan felhívta fi gyelmünket az esti TV köz-
vetítésre, Rómából közvetítették a pápai ke-
resztutat. Megdöbbentően szép és felemelő 
volt. A korábbi években a Colosseum volt 
a helye a fájdalmak útjának, mert ott adták 
életüket az első századok vértanúi az orosz-
lánok között hitükért, Jézus követésének bi-
zonyságául.   
 A korábbi években a pápa évenként más-
más híres teológust, bíborost, pátriárkát, 
neves személyt bízott meg az egyes állo-
mások elmélkedéseinek, imáinak össze-
állításával. Például 2001-ben: John Henry 
Newman bíborost, 2003-ban II. János Pál 
pápát, 2004-ben André Louf trappista szer-
zetest, 2005-ben Joseph Ratzingert, 2010-
ben Ruini bíborost, 2011-ben Sr. Maria Rita 
Piccione ágostonrendi szerzetest. Idén a 
római plébániák tizenéves gyermekei ál-
tal írt és a gyermekek rajzaival illusztrált 
szövegből történt az összeállítás. Szent-
atyánk minden stációnál saját egyszerű, 
de lényegre tapintó pár szavas gondola-
tával, mondatával zárta az imádságokat. 
A Capella Sixtina kamarakórusa a csodá-
latos gregorian himnuszt, a Stabat Matert 
énekelte hitelesen. A Szent Péter tér teljesen 
le volt zárva, csak a Szentatya tartózkodá-
si helye kapott megvilágítást és a „körme-
neti” keresztet vivő személyek, a hátteret a 
Szent Péter Bazilika vonalai adták. Akik-
nek volt alkalmuk, hogy a Duna Televízió 
adásába bekapcsolódjanak, páratlan lelki 
élménnyel gazdagodhattak egy életre szó-
lóan.  Hasznos volt dr. Török Csaba atya 
fordítása, így megismerhettük a gyerme-
kek elmondott történeteit, melyek alapján 
az elmélkedési gondolatokat írták. 
 „Ó. Uram, Jézus, add, hogy Kereszted 
számomra mindennél hatékonyabb legyen, 
nehogy megtörténhessen, hogy mindenem 
bőségben van, de nem terem meg benne 
a tökéletesség gyümölcse. Amen.” (John 
Henry Newman)
 „Jöjj, Igazság Lelke, öntsd szemünkbe 
a hit szemcseppjeit, hogy ne téveszthessen 
meg a látható dolgok látszata, hanem fölfe-
dezzük a láhatatlan dolgok igézetét.” (Ma-
ria Rita Piccione)

Kép és szöveg: Nagy István Elek 

Apróhirdetés
GARÁZSVÁSÁR – Vecsés, Attila u. 28. 
Nyitva hétköznap jó idő esetén 10-18 óráig. 
Sok szép, jó minőségű ruhanemű kapható 
10-100 éves korig minden méretben, színben. 
Más egyéb kedvező árú dolog is kapható, ami 
érdekelheti Önt! Szeretettel várok mindenkit 
a járványügyi szabályok megtartása mellett. 
Érdeklődni: 06-29/352-887

Az Evangélikus Egyház augusztus 18-23. 
között hatnapos kirándulást szervez Er-
délybe, javában Székelyföldre. Az uta-
zás költsége 65 000 Ft/fő, ami magá-
ban foglalja az utazást, a szállást és a 
félpanziós ellátást falusi turizmus kere-
tében. A részletekről a templom irodá-
jában és a 06-20/770-0442 telefonszá-
mon érdeklődhetnek. 
 Az utazáshoz az akkor érvényes jár-
ványügyi feltételek kötelezőek! VT info

A VT januári számában mutattuk be Bec-
ze Tihamért, az SC Csíkszereda csapatá-
nak gyergyószárhegyi magyar váloga-
tott tagját. Április elején fejeződött be az 
Erste Liga magyar bajnoksága, ahol há-
rom erdélyi csapat is küzd a helyezése-
kért. A fi náléban a négy győztes meccsig 
tartó döntőt a SC Csíkszereda együttese 
nyerte 4-2-re Brassó ellen és immár har-
madszor lett magyar bajnok. A két utol-
só győzelemben góljaival és játékával a 
csapat legjobbja és az egész döntő leg-
értékesebb (MVP) játékosa Becze Tiha-
mér Titi lett.
 Gratulálunk! szajan

KIRÁNDULÁS 
SZÉKELYFÖLDRE

MAGYAR 
BAJNOK A SZÁR-
HEGYI HOKIS!

 A Vecsés FC labdarúgócsapata remekel a 
tavaszi szezonban a Megye I-es bajnokságban. 
Legutóbbi tíz meccséből – melyek közül ha-
tot tavasszal játszott – kilencet megnyert, leg-
utóbb a Tökölt verték idegenben 6-2-re. Csak 
a Dunaharaszti ellen kapott ki 1-0-ra, és úgy 
tűnik, mostanra kezd „két csapatos” lenni a 
bajnokság, a feljutásra is ennek a két gárdá-
nak van a legnagyobb esélye. 
 Minden azon múlik, mi hibázunk-e vagy 
nem. Szeretnénk a Harasztival az utolsó for-
dulóban játszani egy ki-ki meccset. Tisztában 
vagyunk vele, hogy addig el is kell jutni, és 
minden meccsen vannak fordulópontok, de 
eddig jól jöttünk ki belőlük – mondta Vincze 
Gábor, a Vecsés edzője. 
 A bajnokságban jelenleg a Dunaharaszti ve-
zet, 20 meccsen szerzett 48 pontjával, míg a 
Vecsés 19 találkozón 46 pontot gyűjtött, azaz 
a vesztett pontok tekintetében jobban áll ri-
válisánál.  Az elmúlt években nem szerepelt 
ilyen eredményesen a csapat, vajon miért ép-
pen most nyílhat esély az osztályváltásra?
 – Amióta én itt vagyok, mindig közbeszólt 
valami, legyen az átigazolási szezon, vagy 
egyéb hátráltató körülmény, sérülések, fél-

beszakadt bajnokság. De az elmúlt tíz mecs-
csen mutatott játék és az eredmények azt mu-
tatják, jó úton járunk. A Dunaharaszti elleni 
1-0 alkalmával sem érdemeltünk vereséget, a 
játék képe alapján a pontszerzés is rájuk néz-
ve lett volna hízelgő – értékelt Vincze.
 Úgy véli, a két csapatnál különbözőek a 
motivációk. Amíg ellenfelüknél egyértelmű 
cél a feljutás, addig a Vecsés „csak” szeretné 
megnyerni a bajnokságot, ha lehet. 
 – Amikor egy klub egyértelműen kijelen-
ti, hogy fel szeretnének jutni, és ennek érde-
kében átcsoportosít egy másik klubból nyolc 
játékost, az teher. Ők ezt jól lovagolják meg, 
míg mi mindig is azt mondtuk, szeretnénk 
dobogón lenni – mondta a korábbi élvonal-
beli játékos.
 Egyelőre nem is akar még azzal a meccsel 
foglalkozni, hétről-hétre készíti fel a csapa-
tát, és örül, hogy eddig elkerülte őket a ví-
rus és a sérüléshullám. A motivációval sincs 
gond, hiszen hétről hétre a játékosok vívják 
ki ezeket az elismeréseket, és tisztában van-
nak vele, ha tíz meccsből kilencet megnyersz, 
akkor mondhatod, hogy van rá esélyed, hogy 
első legyél.  Sz. Gy. 

Hirdetés

Hirdetés

VECSÉSI telephelyünkre  
ÉJSZAKAI PORTÁS ÁLLÁS  

betöltésére keresünk munkatársat.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT HÍVJA  

a 06-30-747-8388 telefonszámot!

VINCZE GÁBOR: Szeret-
nénk az utolsó fordulóban 
ki-ki meccset játszani 
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Jelen tudásunk szerint ez a település legrégebbi civil egyesü-
lete. Országos viszonylatban is igen tisztes kornak számít 

ez. A legnagyobbak – Újpest 1885, MTK 1888, FTC 1899 – is 
alig előznek meg bennünket. Sorozatunkban a legnépszerűbb 

sportág helyi történéseit tekintjük át. Az eredményeken 
túl egy kicsit elidőzünk jeles személyiségeknél, vecsési és 

„légiós” játékosoknál, mert ők is voltak szép számmal.

110 ÉVES 
a Vecsési labdarúgás 

K iss Gábor a közelmúltban két cikket 
is publikált a vecsési foci (h)őskorá-
nak két jeles személyiségéről. A no-

vemberi VT-ben Takács Dániel háromszo-
ros magyar válogatottról írt, aki Vecsésen 
játszott másfél évet. A VT januári számá-
ban Balog Miksáról, az alapítóról olvashat-
tunk egy kiváló írást, aki a magyar focitör-
ténetnek is fontos szereplője volt.
 Mindkettőt érdemes elolvasni, mert egy-
mást kiegészítve lehet megérteni a kezdetet 
és a helyi foci (h)őstörténetét.
 Már az elején akad bizonytalanság: mikor 
is alakult meg a VFC? Gál István egy dolgo-
zatában így ír: „Településünkön az első sport-
egyesület 1912. január 30-án tartotta alaku-
ló közgyűlését, és február 5-én fogadta el az 
alapszabályát. Az egyesületet Vecsési Sport 
Egylet, röviden VSE néven jegyezték be, és 
jóváhagyás céljából megküldték a Magyar Ki-
rályi Belügyminiszternek, amelyet a minisz-
ter 1913. július 15-ei dátummal hagyott jóvá 
23 923 számú válasziratában. A jóváhagyó irat 
száma 1140 016/1913/V/a. Erről tanúskodik a 
Pest Megyei Levéltárban található Alapítási 
Okirat. Kezdetben csak labdarúgó szakosz-
tály volt, de az alapszabályzatban foglaltak-
nak megfelelően fokozatosan több szakosz-
tály is megkezdte működését. A labdarúgók 
az első mérkőzésüket 1912. március 24-én 
játszották a Szemere-telepi Sport Clubbal.”
 Ugyanezt állítja Kiss Gábor is, de az emlí-
tett írásához mellékelt 1911-es fotón, a Bodnár 
Szálloda és Vendéglő előtt láthatjuk a vecsé-
si focistákat. A probléma feloldása egyszerű
– a kép is ezt bizonyítja – alakulhatott és játsz-
hatott is hamarabb csapat, mint az a fentebb 
leírt hivatalos dokumentumokból következik. 
Valószínűsíthető, hogy az 1911-es kezdeten 
felbuzdulva gondoltak arra, hogy hivatalos-
sá teszik működésüket.
 Kiss Gábor cikkében ezt olvashattuk Ta-
kács Dánielről: „1912-ben harmadszor is pá-
lyára lépett a nemzeti tizenegyben. Az Üllői 

úton 25000 néző előtt 4:4-es döntetlent ér-
tünk el Németország ellen. Ez a meccs áp-
rilisban volt, és júliusban már az újdonsült 
vecsési csapatot, a Vecsési SE-t trenírozta 
játékosedzőként. 1913 végén a MÁV-kárpi-
tosként is dolgozó Takács elhagyta Vecsést, 
és egy újabb vasutas csapathoz, a Temesvá-
ri Kinizsihez igazolt.” 
 Ugyanerről az időszakról tudunk meg még 
többet az 1961-ben megjelent „Vecsés 175 éves” 
monográfi ából. Ők is 1911-re teszik a megala-
kulás évét. Idézünk a Dr. Hetényi Rezső szer-
kesztette monográfi ából: „A futballjáték Ve-
csésen is hamarosan népszerű lett. 191l-ben 
megalakult az egyesület, Balogh Mihály pá-
linkafőző tömörítette egyesületbe a fi atalo-
kat, akiknek vezetőjük és mecénásuk lett. Az 
Egyesület színe fekete és fehér volt. Elneve-
zése: Vecsési Sportegyesület – VSE. Edző-
je: Takács Dániel. Különböző szabad tereken 
rúgták a labdát, öltözőnek a közeli kocsmákat 
használták, de 1912-ben már közép-magyar 
bajnokságért játszottak, és VI. helyen vég-

zett Vecsés, 19l3-ban Kecskemét mögött a II. 
lett. Játékosaik: Takács, Turi, Drimál, Liskó, 
Hamvas, Jánya, Seidl, Vágó, Karbosinszky, 
Oszternák, Sárközi, Herrnesz és Rafl .”
 Kiss Gábor cikkéből tudjuk, hogy helyesen 
Balog Miksa volt az alapító neve, elévülhetet-
len az érdeme nemcsak a vecsési, de a honi 
labdarúgásban is. Vághy Kálmánnal együtt 
vezették a magyar amatőr válogatottat a ’30-
as években.
 Vághy Kálmán 1921-től a Közép-magyar-
országi Labdarúgó Szövetség (KÖLASZ) el-
nöke, majd az MLSZ bírói testületének tag-
ja, később pedig főtitkára lett. 1926-ban ő és 
Holló Zoltán, a VSC elnöke felkereste Halmy 
(Deutsch) Józsefet, hogy területet kérjenek 
focipályának. 
 A földesúr engedélyezte a Dózsa György 
úti ma is használt területet. A feltétele az volt, 
hogy a sporttelepnek minden időben a vecsé-
si sportot kell szolgálnia.
 Időközben több-kevesebb sikerrel jó né-
hány helyi sportegyesület is alakult, de fel-
tételezhetően a sporttelep megszerzése után, 
a jobb lehetőségek miatt 1927-ben a VFC ki-
vételével egyesültek, de a VFC is 1936-ban 
beolvadt a VSC-be.
 Vághy Kálmán 1936-ban készítette fel és 
kísérte el a berlini olimpiára a magyar lab-
darúgó válogatott csapatot. 1942. november 
1. és 1943. november 7. között a magyar lab-
darúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt. 
Mérlege öt győzelem és egy vereség volt.
 A háború után a kommunisták eltiltották 
minden sport és kulturális tevékenységtől. 
Titokban készítette fel a vecsési gárdát, és a 
kerítés mellett, az utcán biciklijére felállva 
adott utasításokat a csapatnak.
 Az élet nagy igazságszolgáltatása volna, ha 
az új sportcentrumot róla neveznék el. Mél-
tó lenne személyéhez és hozzánk is, mert ve-
csésiként senki sem töltött be ilyen magas or-
szágos tisztségeket a honi labdarúgásban.

Szalontai JánosHolló Zoltán, a VSC egykori elnöke

Időskori grafi ka Vághy Kálmánról. Uno-
kája, Vághy György készítette
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KÖSZÖNJÜK A MEGFEJTÉSEKET! 
A márciusi keresztrejtvény helyes megfejtése: Vághy Kálmán készítette fel és kísérte el a berlini olimpiára a magyar labdarúgó válogatottat. 

Könyvutalványt nyert: Orbán Adrienn. Gratulálunk a nyertesnek, és további jó szórakozást, kellemes rejtvényfejtést kívánunk! 

E havi keresztrejtvényünk fősorából kiolvasható az egyik vecsési templom felszentelésének ideje. 

A helyes megfejtést beküldők között egy 5000 FORINT ÉRTÉKŰ KÖNYVUTALVÁNYT sorsolunk ki. 

A megfejtéseket az info@vvft.hu e-mail címre, levélben pedig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 2220 Vecsés, Károly utca 2. 

postacímre várjuk. Beküldési határidő: MÁJUS 14. 

Edző is, bíró is a vecsési 
ritmikus gimnasztikázók motorja

  Zahradnik Gina immár hat éve irányít-
ja a Vecsési Sportegyesület ritmikus gim-
nasztikázóinak munkáját, de a tavalyi év őt 
is különös kihívás elé állította, hiszen a ko-
ronavírus-járvány miatt csak online edzése-
ket tudott tartani.
 Mostanra sokat változott a helyzet, hiszen 
olyan előnyt élvezünk, hogy 2021 óta van sa-
ját csarnokunk, így a vírus nem tud hátráltat-
ni minket – mondta a csinos edzőnő, aki el-
árulta, hétfőtől vasárnapig egész héten tudnak 
edzeni, természetesen a megfelelő óvintézke-
désekkel.
 – Az épületbe csak a gyerekek jöhetnek 
be, ők is maszkban. Belépéskor kézfertőtle-

nítés, és kértük a szülőket, ha lehet, átöltözve 
jöjjenek a gyerekek. A mi csoportunkat még 
nem érte el a vírus, akiknél az iskolában vagy 
a családban előfordult, önkéntes karanténba 
vonultak – mondta az edző.
 Elárulta, minden verseny zártkapus, eze-
ken maximalizálták a létszámot, kisbusszal 
viszik a gyerekeket, a szülők pedig online 
tudják követni az eseményeket. A gyerekek 
élvezik ezt a fajta szabadságot, ráadásul a 
szülők nélküli létnek köszönhetően kicsit 
önállóak is lesznek, ami még jót is tesz ne-
kik. A versenyen a fellépés kivételével vé-
gig maszkban vannak, még a dobogóra is 
úgy mennek fel.

 Zahradnik Gina egyébként nem csak edző, 
egyben versenybíró is, aki a legtöbb versenyen 
csak bírói minőségében van jelen. Ennek kö-
szönhetően annyi edző megy a gyerekekkel 
egy-egy versenyre, hogy mindenkivel tudja-
nak foglalkozni. 
 – A gyerekek örülnek neki, hogy ott ülök a 
bírói asztalnál, hiszen 12 ember csak azt nézi, 
mit ront el. Biztonságot ad számukra, hogy 
engem is látnak, és ilyenkor többnyire csak 
engem néznek – mondta Gina, aki örül, hogy 
együtt lehet a gyerekekkel, hiszen az online 
edzésekkel ellentétben így azonnal ki tud ja-
vítani egy rossz lábtartást, vagy egy rosszul 
kivitelezett mozdulatot.  SzgY
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B ármelyikünk életében bekövetkezhet 
egy mélypont, ahol át kell gondolnunk 
addigi életünket, és változtatásra, to-

vábblépésre kényszerülünk. A Richter Gede-
on Nyrt. által 2018-ban közösségépítő szán-
dékkal életre hívott Richter Főnix Közösség 
egyik célja megmutatni, hogy az élet mély-
pontjaiból is van kiút, mindig meg lehet ta-
lálni az ösvényt egy új és teljesebb élet felé. 
 – A Richter Főnix Közösség legfontosabb 
üzenete, hogy mindig van lehetőség újrakez-
désre. Ez a program újrakezdőket, pozitív pél-
dákat és egyben bárki által követhető mintá-
kat mutat be a nehéz élethelyzetek kezelésére  
– vallja Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. 
PR és kormányzati kapcsolatok vezetője.

A Richter Főnix 
Közösség legújabb tagjai

Szabó Lilla kisgyermekkora óta cirkuszi 
artistának készült. B terve nem volt arra, 
hogy mi mást is csinálhatna az életben, hi-
szen lételeme a mozgás. Légtornász karrier-
jének első állomásán, egy előadás közben 6 
méter magasról partnerével együtt a mélybe 
zuhant, és nyílt combcsonttörést szenvedett. 
Elkezdődött egy hosszú rehabilitáció, ahol 

nem kecsegtették semmi jóval: azt jósolták, 
hogy számára már nincs visszaút a manézs-
ba. Lilla azonban úgy döntött: nem adja fel! 
Szabó Lilla történetét feldolgozó fi lm már-
cius 19-én került fel a Richter a Nőkért 
Facebook-oldalra, illetve a Richter Gedeon 
Nyrt. Youtube-csatornáján is elérhető.

Péter Katalin számos nehézségen van túl, 
de kiállta az élet próbáit. Erős, céltudatos és 
sikeres családanya, dolgozó nő. Élete mély-
pontjairól újra és újra fel tudott emelkedni, 
mert végig a szeme előtt lebegett: nem csak 
a saját útját járja, de négy gyermeke életé-
nek ösvényét is most tapossa ki. Hisz abban 
– és életútja is ezt példázza –, hogy minden-
ki megkapja a továbblépéshez szükséges se-
gítséget, lehetőségeket, de a lehetőségekkel 
tudni kell élni is. Hogyan élt Katalin a szá-
mára felkínált esélyekkel? Filmjében erről 
mesél nekünk. 
 Péter Katalin történetét feldolgozó fi lmet 
április 19-én mutatták be a Richter a Nőkért 
Facebook-oldalon.

Bogár Nikolett gyermekkorától kezdve azt 
látta, hogy tökéletességre kell törekedni. 14 
évesen anorexiás lett, 178 centi magasan és 
30 kilósan az intenzív osztályra került. Ni-
kiben ekkor támadt fel az élni akarás, és 

mindent megtett azért, hogy újra az lehes-
sen, aki előtte volt: egy egészséges, átlagos 
lány. Ehhez azonban hosszú út vezetett. Az 
anorexiát sikerült maga mögött hagyni, de 
a háttérben megbúvó önképzavar újra át-
vette a hatalmat a teste felett. Niki fi lmjé-
ből megtudhatjátok, hogyan tudott a sikeres 
modell karrierjét követően egy újabb mély-
pontról is felállni! 
 Bogár Nikolett történetét feldolgozó fi lm 
részleteit májusban tesszük közzé a Richter 
a Nőkért Facebook oldalon. Bogár Niki tel-
jes fi lmjének premiere: május 21-e.

 – Ezeknek a hölgyeknek az élete példa 
arra, hogy van kiút, van fölállás, van re-
mény. Nem nagyon tudok annál nagyobb 
erőt elképzelni, mint amikor egy másik em-
ber élettapasztalatából mások is tudnak me-
ríteni – osztja meg személyes motivációját 
Jakupcsek Gabriella, a Richter Főnix Közös-
ség egyik alkotója, aki a beküldött élettörté-
netek kiválasztásától kezdve az életutak fi l-
mes feldolgozásáig tevékenyen részt vesz a 
Főnix Közösség építésében.

Új koncepció, 
újszerű megközelítés 
Maga a Főnix Közösség is megújult idén. Az 
idei évadban három fi atal dokumentarista 
rendezőnőt kértünk fel, hogy egyéni látás-
módjukkal nőként dolgozzanak fel egy-egy 
bátor nőről szóló motiváló élettörténetet. Így 
idén három teljesen eltérő stílusban, egyéni 
megközelítésben, ám művészi feldolgozás-
ban leforgatott fi lmet mutatunk be a nagy-
közönségnek. (x)

EGÉSZSÉG

Három újabb inspiráló élettörténettel és teljesen megújult 
formával folytatódik 2021-ben a Richter Főnix Közösség. 
A Főnixekről készült fi lmeket idei évadban három fi atal, 

nemzetközi fesztiváldíjas dokumentarista rendezőnő 
szemein keresztül mutatjuk be, egyedi látásmódban, művészi 

feldolgozásban. A Főnixek életútját bemutató videókat 
márciustól kezdődően a Richter a Nőkért Facebook oldalán, 

weboldalán és Youtube csatornáján tesszük elérhetővé.

Példaértékű nőkkel 
A KÖZÖSSÉGÉRT 

Szabó Lilla

Péter Katalin

Bogár Nikolett

2220 VECSÉS, ECSERI ÚT 11.
(a temető főbejáratával szemben)

Sírhely megváltás ügyintézése helyben

Iroda: +36 29 350 357
+36 30 494 2336  és +36 30 461 8848

ELHUNYT SZÁLLÍTÁS 0-24-ig:  
+36 30 919 7165

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

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

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ 
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK „A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET  
ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

HNIKA

E

VECSÉSEN  
10  % EXTRA 
KEDVEZMÉNYT 
BIZTOSÍTUNK!

50% os  
ÁLLAMI VISSZATÉRÍTÉS  
3 MILLIÓ FORINTIG! *
* az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatás

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés

 
 

 

t

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
•  
• 
• 

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

REKLÁM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bővebb információk:   f

www.eljvele.hu/alapitvany 
székhelyünk: Vecsés, Erzsébet tér 2.,  

az Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia épülete 

 

 
 

 

 



28 2021. április 2021. április  29
Tájékoztató Tájékoztató

INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – április 26-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – május 3-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – május 10-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – május 17-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – május 24-ével,  
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – május 31-ével,
kezdődő héten ügyeletes. 

   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus patika, 
szombaton 8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után 
és hét közben az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

ELMŰ (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; 10.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1030; 1130; 1400, szombaton: 830; 930

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

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
Támogató Szolgálat: 2220 Vecsés, Károly u. 2. +36-29/350-423

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

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 

2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/551-473  
Háziorvosi rendelők:

Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
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
Dr. Székely Lilla – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-421

Gyermekorvosi Rendelők: 
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
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, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

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: +36-30/698-3976;  hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafi kai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest. 
Nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7900 példányban. Címlapfotó: Facebook/Szíjjártó Péter oldala

A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a 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

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYFÉLFOGADÁSA
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. 

Frühwirthné Halász Melinda
alpolgármester (3. vk.) 

Tel.: 06-30/649-4539; 

e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu

Előzetes egyeztetés szerint. 

Skribekné Komár Ágnes (1. vk.)

Tel: 06-30/698-3976; e-mail:  eskomaragnes@gmail.com

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. 

Kovács Márton (6. vk.)

Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: kmarton@upcmail.hu

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.

Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com

Előzetes egyeztetés szerint.

Nagy Károly
Tel.: 06-20/320-6177; e-mail: dj.carusoo@gmail.com

Előzetes egyeztetés szerint. 

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

Előzetes egyeztetés szerint. 
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REKLÁM

CSIRKELÁB

PB 
PALACK

LEMEZES 
HALTÁP 120 ml

TENGERI-
MALAC 
ELESÉG 1 kg

BÁRÁNYOS  
KUTYA TÁP 20 Kg

LIBA-
TEPERTŐS 
TÉSZTA 12 kg

TAVI HALTÁP 
2,5Kg

NYÚLTÁP

2 999  Ft/zsák

99  Ft/kg11  300  Ft

3100  Ft

1860  Ft

980  Ft/kg

290  Ft

Több mint 50 féle hús kedvenceink örömére. Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-

szerelésekből kutyáknak és cicáknak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek széles kínálata.

BARF ÉTREND

b i 50 fél hús kedvenceink örömére Óriási választék tápokból, konzervekből, fel-ll

ÁLLATELEDEL ÉS VEGYIÁRU SZAKÜZLET

Ó l ék tá kból konzervekb
VECSÉS, Mária u. 19. • Nyitvatartás: H-P: 9-19, Szo: 8-13

KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

s cicáknak. Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleség

ÁÁÁ ÁÁ ZETTÉÉÉSII LEHETŐŐSÉGÁ

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

VECSÉSEN részletek: www.cupak.hu
SÉGSSÉG

COCCOLINO

930  Ft/db

880  Ft

SZARVAS NYESEDÉK

899  Ft/kg

PERFEX,  
WC PAPÍR 24 tekercs

NAGYPAPAGÁJ 
KEVERÉK

TÓFERTŐT-
LENÍTŐ

1 020  Ft250  Ft/kg

MÁTÉ CSABA

Tel.: 06-70/313-0617

AKÁR LAKÁSTÁMOGATÁSSAL IS!

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

Sitt, szemét,   
szállítás és gépi földmunka 

(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

MÁRTA ERVIN
Tel.: 06-20/984 9242

KONTÉNER 
SZÁLLÍTÁS



•   Kiszállítás hétköznapokon 24 órán belül!
•   5 000 Ft felett ingyenes házhozszállítás Vecsésen belül!
• 
• 

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS VECSÉSEN

SHOP.JEGTRADE.HU

Kövesse Facebook oldalunkat, ahol friss 
hírekkel és játékokkal is jelentkezünk!

facebook.com/Jegtrade
FAGYASZTOTT HÚSOK, HALAK, 
ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK, 

TÉSZTAFÉLÉK, TEJTERMÉKEK,

ÉS MÉG SOK MINDEN MÁS

Gyorsfagyasztott

Ft/kg

Ft/

Ft/

Ft/
Ft/kg

 
tojás ‚L’ Ft/db

Ft/

Ft/

OLÍVABOGYÓ  

Ft

Ft/ OLASZ,
Ft


