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AJÁNLÓ ÖNKORMÁNYZAT

A korábbi évekhez hasonló-
an idén nyáron is biztosítja 
az önkormányzat a szünidei 
étkezést a szociálisan rászo-
ruló vecsési gyermekeknek. 
 A városvezetés az állami nor-
matíván felül saját költségvetésé-
ből további hárommillió forintot külö-
nített el erre a célra, ami lehetővé teszi, hogy 
azoknak a gyerekeknek is biztosított legyen az in-
gyenes nyári étkezés, akik a központi szabályozás 
feltételrendszere miatt erre nem lennének jogo-
sultak, de az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy 
a szociális körülményeik ezt indokolttá teszik – tud-
tuk meg az önkormányzat Szociális Bizottságának 
elnökétől, Skribekné Komár Ágnestől. 
 A törvény szerint a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő hátrányos helyze-
tű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyere-
kek vehetnek részt a szünidei étkeztetésben, ha 
ezt írásban igénylik. Ennek az anyagi forrásait az 
állam fi nanszírozza. Az önkormányzati támoga-
tás pedig azt is lehetővé teszi, hogy kibővítsék az 
ellátásban részesülő gyerekek körét. A Szociális 
Bizottság elnöke elmondta, hogy tavaly huszon-
két hátrányos helyzetű gyermeknek biztosította 
kötelezően a nyári meleg ételt az önkormányzat, 
rajtuk kívül pedig további negyvennyolc gyer-
mek étkeztetéséről gondoskodtak. 
 – Két évvel ezelőtt ennél sokkal többen kap-
tak nyáron meleg ebédet, tavaly feltételezhető-
en a járvány miatt vették kevesebben igénybe 
ezt a lehetőséget. Egyelőre nem tudjuk ponto-
san, hogy idén hány gyermek részesül az ellátás-
ban, a rászorulók feltérképezése jelenleg is zaj-
lik a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ munkatársainak segítségé-
vel – mondta Skribekné. 
 A nyári étkezést a szünidő valamennyi mun-
kanapján biztosítják a rászoruló gyerekeknek a 
helyi intézményekben. A tervek szerint az önkor-
mányzat által fi nanszírozott ételeket az iskolás-
korúak a Bálint Ágnes Óvodában és a Központi 
Konyhában vehetik át. 
 Az ételeket az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is a vecsési központi konyhában készítik a gyer-
mekétkeztetésre vonatkozó szabályok betartá-
sával.  VN 

PROGRAM:
•  A megemlékezést v.Hompoth Zoltán, 

az  Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitja meg.

•  Himnuszok éneklése.

•  A megemlékezésen beszédet mond 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.

•  Labdarózsa Népdalkör 
és Citerazenekar műsora.

•  Bálint Ágnes óvoda csoportjának műsora.

•  Verset mond a Pető i Sándor Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanulója. 

•  Szózat eléneklése.

•  A megemlékezés a koszorúzással zárul.

A megemlékezést 

2021. június 4-én 
16 órai 

kezdettel a Megmaradás 
emlékműnél tartjuk.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város 
Önkormányzata szeretettel meghív minden vecsési 

lakost a nemzeti összetartozás napján tartandó 
trianoni békediktátum 101. évfordulójára.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, akik férjem, 
Ungvári László temetésére eljöttek, 
utolsó útjára elkísérték és sírjára virá-
got helyeztek el. Gyászoló család

IDÉN KÉT NYÁRI TÁBORT 
SZERVEZ a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Köz-
pont idén is megszervezi az önkormányzat nyári napközis tábo-
rát, emellett, a Földfém Alapítvány támogatásával, Balatonbog-
láron is eltölthetnek öt tartalmas napot a vecsési gyerekek. 

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy Isten segedel-
mével, a hívek és más támogatók nagylelkű adományaiból, il-
letve sok szakember áldozatos munkájával befejeződött a 
vecsési Szent Kereszt Felmagasztalása templom teljeskörű 
belső felújítása.

Huszka Mihály plébános úr és a Fehér János Közhasznú Alapít-
vány nevében hálásan köszönjük a nagylelkű támogatásokat, 
amellyel hozzájárultak a munkálatok sikeres elvégzéséhez.

A felújítás nagy kihívást jelentett úgy a szükséges anyagi erő-
források előteremtésében, mint a szakipari munkák kivite-
lezésében, melyek a járványügyi rendelkezések miatt csak 
jelentős késedelemmel kezdődhettek el. A felmerült nehéz-
ségeket sikerült leküzdenünk, hálával telt szívvel, méltókép-
pen szeretnénk megemlékezni erről.

2021. június 6-án, vasárnap – Úrnapján 11 órakor
ünnepélyes hálaadó szentmise lesz templomunkban.

Erre az alkalomra szeretettel várjuk a kedves adományozó-
kat, családjaikat és minden érdeklődőt. Szeretnénk, ha ve-
lünk együtt ünnepelnének a szépen felújított templomunk-
ban, osztoznának velünk a sikeres felújítás felett érzett 
örömünkben.

Fehér János Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt vecsési keresztény Testvéreink!

A nyári napközis tábort az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is a Vecsés és 
Környéke Család- és Gyermekjólé-

ti Szolgálat és Központ munkatársai szerve-
zik az önkormányzat megbízásából. A június 
28-ától július 30-áig tartó nyári program iránt 
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy lapzár-
tánkig gyakorlatilag betelt az összes szabad 
hely – tudtuk meg Tárnokiné Dr. Törő Krisz-
tinától, a család- és gyermekjóléti szolgálat és 
központ vezetőjétől. Nem csoda, hogy ilyen 
gyorsan lecsaptak a kínálkozó lehetőségre, hi-
szen a dolgozó szülőknek nagy segítség, amit 
a tartalmas programok mellett a tábor a nyári 
hétköznapokra ígér: a reggel nyolc órától dél-
után négy óráig biztosított gyermekfelügyelet. 
 – Az önkormányzat idén 2 millió forint-
tal támogatja a napközist tábort, ezért nagyon 
kedvezőek a költségek. Egy hétre gyermeken-
ként mindössze hétezer forintot és a napi há-
romszori étkezés árát kell kifi zetniük a szü-
lőknek. Támogatás nélkül körülbelül kétszer 
ennyibe kerülne – emelte ki Tárnokiné. 
 – Idén a Grassalkovich Antal Német Nem-
zetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola ad ott-
hont a napközis tábornak. Hetente nyolcvan 
gyereket fogadnak, korosztályonként négy 
húszfős csoportra bontva. Az első táborozók 
június 28-án érkeznek, az utolsó csoportok 
július 30-án hagyják el az iskolát. Tárnokiné 
elmondta, változatos programokkal készül-
nek a gyerekeknek, naponta akár két-három 
program közül is választhatnak majd. 
 – Hétfőnként kézműves foglalkozás, ked-
denként csoportos játékok, szerdánként ki-
rándulás, csütörtökön ugrálóvár és gyermek-
könyvtár, péntekenként pedig uszoda várja a 
gyerekeket. Minden hét projekthét is egyben, 
ezért a foglalkozások egy része adott téma köré 
épül. A hét lezárásaként „Ki mit tud?” vetél-
kedőt tartunk, amire egész héten készülnek 
majd a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk 

a sportprogramokra is, ezeket az iskola tor-
natermében rendezzük meg.        
 A tábor ugyan megtelt jelentkezőkkel, de 
egy úgynevezett pótlistára még feliratkozhat-
nak a gyerekek, ahonnan úgy kerülhetnek be 
a táborba, ha valaki visszamondja a foglalást.
 

Balatonboglári tábor a Földfém 
Alapítvány támogatásával 
A napközis tábor mellett idén ottalvós tábort 
is szervez a család- és gyermekjóléti szolgá-
lat és központ. A vecsési Földfém Kft. alapít-
ványa kétmillió forinttal támogatta a szociá-
lis intézményt, a felajánlott összeget vecsési 
gyermekek nyári táboroztatására fordítják. A 
jelentkezők augusztus 2. és 6. között négy éj-
szakát (öt napot) tölthetnek el Balatonbogláron. 
 – Három csoportot, összesen hatvan gyer-
meket és csoportonként két felügyelőtanárt tu-
dunk elvinni Balatonboglárra. Az üdülő köz-
vetlenül a vízparton fekszik, egy biztonságos, 
elkerített területen. A helyszín adottsága miatt 
hangsúlyosak lesznek a strandprogramok, de 
többfajta kirándulást is tervezünk, megláto-
gatjuk a környék nevezetességeit, és balatoni 
hajókázásra is szeretnénk elvinni a gyereke-
ket – avatott be a tábor részleteibe Tárnokiné.  
 A Földfém Alapítvány támogatásának kö-
szönhetően a balatonboglári tábor költsége-
it is sikerült alacsonyan tartani: öt napra tel-
jes ellátással összesen harmincötezer forintot 
kell fi zetniük a jelentkezőknek. Bár szubjektív, 
hogy kinek mi az olcsó, fontos tudni, hogy az 
alapítványi támogatás nélkül egy ilyen tábo-
rért ennek az összegnek a dupláját is elkérik 
sok helyen. A nehéz anyagi helyzetben lévő 
családoknak még nagyobb támogatás jár, a 
család- és gyermekjóléti szolgálat és központ 
klienseinek jelképes összeget, tízezer forintot 
kell fi zetniük a táborért.   
 Tárnokiné Dr. Törő Krisztina kiemelte, a 
balatonboglári program is nagyon népszerű, 
már a meghirdetést követő napon betelt az el-
érhető helyek fele. Jelentkezni június 18-áig 
lehet a www.cssegito.hu honlapon elérhető 
jelentkezési lappal. A táborról további infor-
mációt kérhetnek a 06-30/668-7030 és a 06-
20/225-2830 telefonszámon.  VN

-

or-
ésé-
otkülö-

MINDEN HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ GYERMEKNEK 
JUT MELEG ÉTEL
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A külterületen fellelt illegális szemétlerakatok 
felszámolását követően a belterületek gondozottságára, 

tisztántartására fordítana nagyobb hangsúlyt az 
önkormányzat. A részletekről a város alpolgármestere, 

Frühwirthné Halász Melinda tájékoztatta lapunkat. 

TEGYÜK EGYÜTT 
VONZÓBBÁ 

Vecsés közterületeit!

Az önkormányzat cége, a Városgondnok 
Nonprofi t Kft. vásárolt egy kistraktort, 
melyhez a korábbi kiegészítő eszközök 
mellé most egy seprőgépet is beszereztek 
– tudtuk meg Frühwirthné Halász Melin-
dától. Az új eszköz júniusban érkezik meg 
és a közterületek tisztántartásában nyújt-
hat majd nagy segítséget. Kialakításának 
köszönhetően az útpadka mellett is ösz-
sze tudja szedni a szemetet, a sepréshez 
pedig vízpermetet is adagol, ami különö-
sen jól jön nyáron, mert a nedves seprés-
sel nem veri fel a port. 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az ingatlan 
előtti közterület (járda, zöldfelület, árok) 
tisztán tartása, gondozása korábban is, és 
most is a mindenkori tulajdonos/haszná-
ló kötelessége.

Ez a kötelesség magában foglalja:
 •   az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítá-

sát, télen síkosság-mentesítését,
 •   a zöldfelület, árok hulladék- és gyom-

mentesítését,
 •   az árok, áteresz tisztán tartását,
 •   az ingatlan előtti növények, fák gondo-

zását, ápolását.
 Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni az ingatlanról a közterületre kihajló 
bokrok, faágak telekhatárvonalig, a járda 
fölé nyúló ágak 2,5 méter magasságig tör-
ténő lemetszéséről.

 

Árok, áteresz megszüntetése tilos!
 Parkoló kialakítása közterületen, önkor-
mányzati út mellett a Polgármesteri Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Osztálya által ki-
adott engedély alapján lehetséges. 
 Esővizet az ingatlanról a közterületre ki-
vezetni szigorúan tilos!
 A fenti szabályok be nem tartásáért az 
ingatlan tulajdonosa 50 000 forintig ter-
jedő helyszíni bírsággal vagy 200 000 fo-
rintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható.
 A bírság kiszabása nem mentesít a köte-
lezettségek teljesítése alól.
 Kérjük Önöket, hogy az ingatlan előtti 
terület gondozására, tisztán tartására a 
jövőben is szíveskedjenek fi gyelmet for-
dítani!

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Új hulladékgyűjtőket helyeztek el a köz-
területeken, a forgalmasabb útvonalak 
mentén pedig további kukák kihelyezé-
sét tervezik. Sajnos, ennek ellenére is so-
kan dobják el a szemetet az utcán, a leg-
több problémát a röviditalok üvegei, a 
cigarettacsikkek, az energiaitalok dobo-
zai, csokipapírok és csipszeszacskók okoz-
zák. A sportparkokban a dohányzás je-
lenti a legnagyobb gondot, az eldobált 
csikkek többször kiégették a műfüvet és a 
gumiburkolatot. (Dohányosok fi gyelmé-
be ajánljuk az úgynevezett zsebhamutar-
tókat, melyek kompakt méretüknek kö-
szönhetően észrevétlenül meglapulnak 
egy szűkebb nadrágzsebben is. Több csikk 
is elfér bennük, zárhatóak, ezért nem ko-
szolják össze a ruhát. Általában fémből 
készülnek, így tartósak, rendszeres tisztítás 
mellett több évig használhatók. Áruk egy-
kétezer forint között mozog, beszerezhe-
tők trafi kokban és webáruházakban.)   
 Folyik az átfogó ellenőrzés a hulladék-
szállítási szerződéssel nem rendelkező la-
kosok és vállalkozások felderítésére. 
 A Halomi dűlő tanyákon élőket is be-
vonták a hulladékszállítási szolgálta-
tásba. 
 Rengeteg betonmaradványt, törmelé-
ket, tuskót szállíttatott el az önkormány-
zat a közterületekről, és kipucoltatta a 
Shell benzinkút előtti árkokat. 
 Négy új kamerával bővült a térfi gye-
lő rendszer. Az új eszközök külterületeken 
lettek elhelyezve.
 Minden évben biztosítanak kedvezmé-
nyes árú facsemetéket a lakosság részére, 
melyeket a közterületeken ültethetnek el, 
akik jelentkeznek a fásítási programra. 
 Járdaépítéshez kedvezményes árú tér-
kő áll rendelkezésre. 
 (Felsorolásunkban a teljesség igénye 
nélkül csak a fontosabb önkormányzati 
lépések olvashatók.) 

Seprőgépet 
vásárolt a 
Városgondnok

Felhívás ingatlanok előtti 
közterület rendben tartására

Mit tett az 
önkormányzat 
közterületek 
állapotának 
javításáért? 

A Vecsési Tájékoztató korábbi lap-
számaiban rendszeresen olvashat-
tak az önkormányzat, a mezőőrök, 

a közterület-felügyelők, a helyi környezet-
védők és a szemétszedő akciókhoz csatla-
kozó lakosok áldozatos munkájáról, ami-
nek köszönhetően ma már elmondhatjuk, 
hogy a város külterületein sikerült fel-
számolni az illegális hulladéklerakatokat. 
Az egyik legnagyobb akció alkalmával 
három helyszínen: az M0 autópálya mel-
lett, a Budai Nagy Antal utca végén és a 
skandináv fatelep mögötti területen kö-
zel harminc tonna szeméttől és mint-

egy húsz köbméternyi építési törmeléktől
 – ami között veszélyes hulladékot is találtak – 
sikerült megtisztítani a határt. A hulladé-
kok között olyan dokumentumok is előke-
rültek, amelyek elvezettek az elkövetőkhöz, 
így több bírságot is kiszabtak a közterület-
felügyelők, a veszélyes hulladék kihelyezése 
miatt pedig büntetőeljárás indult. Bár az el-
múlt hónapok munkája jelentős eredménye-
ket hozott – csak ebben az évben megköze-
lítőleg kilencven tonna szemetet távolítottak 
el a város külterületeiről –, még mindig nem 
dőlhetünk hátra elégedetten, hiszen a szeme-
telés a város belterületein is állandó gondot 
jelent, ezért a következő hónapokban az ön-
kormányzat ezeknek a területeknek a rend-
ben tartására szeretné helyezni a hangsúlyt, 
és erre kérik a lakosságot is.        
 – Éves szinten körülbelül százmillió fo-
rintot költ az önkormányzat a városi közte-
rületek, parkok, játszóterek, szabadtéri sport-
létesítmények gondozására. Az ezzel járó 
munkálatokban részt vesznek a közmunká-
sok, külső vállalkozók és helyi civilek is, de 
önmagában ez nem elég ahhoz, hogy egy va-

lóban szép és rendezett képet alakítsunk ki a 
város egészében. Ezt csak a lakossággal kö-
zösen tudjuk megvalósítani – hangsúlyozta 
Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester.  
 Hogy ebben milyen szerepe van a vecsé-
si lakóknak, azt törvényi előírások és önkor-
mányzati rendelet szabályozza. A közösségi 
terek gondozását az önkormányzat folyama-
tosan végzi, de az ingatlanok előtti járdasza-
kaszok és zöldfelületek – beleértve az árko-
kat is – gondozásáról, tisztántartásáról, mint 
a legtöbb településen úgy Vecsésen is, az in-
gatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk. 
Ebbe pedig a hulladék eltakarítása, a gyom-
mentesítés, a zöldfelület nyírása, a csapa-
dékvíz elfolyását akadályozó anyagok eltá-
volítása éppen úgy beletartozik, mint a téli 
síkosság-mentesítés. 
 Szerencsére azt nem állíthatjuk, hogy a 
várost ellepi a szemét, ami nagyban köszön-
hető annak, hogy a lakosság lelkiismeretes 
többsége nem sajnálja a portája előtti terület 
rendben tartására áldozott időt és energiát. 
Ugyanakkor vannak, akik valamilyen oknál 
fogva nem érzik úgy, hogy követniük kelle-
ne a jó példát. Vannak, akik például arra hi-
vatkozva nem szedik össze a szemetet, hogy 
nem ők dobták el. Érthető, hogy senki nem 
dolgozik szívesen mások hanyagsága miatt, 
mégis érdemes volna megbarátkozni a gon-
dolattal, hogy vannak olyan kötelezettségek, 
amiket meg kell tennünk, ha tiszta környe-
zetben szeretnénk élni. 

 – A szemét összeszedése, a tisztaság, a 
rendezettség iránti igény, talán mindenkitől 
elvárható minimum lenne. Ezen felül pedig 
jön még az a jó érzés, amit azzal okozhatunk 
magunknak és a környezetünknek, hogy a 
portánk elé kiültetünk pár virágot, nyírjuk, 
gondozzuk a zöldfelületet, hogy egy szépen 
ápolt terület alakuljon ki a házunk előtt. Ön-
kormányzatunk ezt szeretné elérni, ezért ezt a 
szellemiséget szeretnénk erősíteni az itt élők-
ben. Akik rendszeresen tesznek ezért, azok-
nak megköszönjük az erőfeszítéseiket, ezzel 
szemben, akiket világos érvekkel sem lehet 
meggyőzni, azokat csak a rendeletek betar-
tatásával tudja ösztönözni az önkormányzat 
– mondta Frühwirthné Halász Melinda. 
 Fontos megjegyezni, ebben a helyzetben 
sem az a célja az önkormányzatnak, hogy mi-
nél több bírságot szabjon ki, ezért nem is ez 
lesz az első eszköz, amit alkalmazni fognak. 
A közterület-felügyelők ellenőrzik majd az 
ingatlanok előtti területek tisztántartását, ha 
ez nem valósul meg, első lépésben felhívják 
a tulajdonos fi gyelmét az elvégzendő felada-
tokra. Ha többszöri fi gyelmeztetés ellenére 
sem tapasztalható javulás, akkor természe-
tesen nem marad más, mint a bírság kivetése, 
de Frühwirthné bízik abban, hogy erre tény-
leg csak kevés esetben kell majd sort keríte-

ni. Ha pedig valaki azért nem tudja rendben 
tartani az otthona előtti területet, mert a kora 
vagy az egészségi állapota ezt nem teszi le-
hetővé, és az illető ezt jelzi, akkor az önkor-
mányzat segíteni fog – tette hozzá az alpol-
gármester.    
 – Sok vecsésivel együtt én is úgy érzem, 
hogy az otthonomhoz hozzátartozik a házunk 
előtti közterület is, ezért ugyanúgy gondoz-
zuk, ahogyan a kertet is. A munkába gyer-
mekeinket is be szoktuk vonni, hogy felnőve 
ez nekik is természetes legyen majd. Olyan 
jó lenne, ha egyre többen a sajátjuknak érez-
nék a kerítésen túli területet, még akkor is, 
ha ez egy picit több ráfordítást igényel az in-
gatlantulajdonosoktól. Tőlünk nyugatabbra, 
például a szomszédos Ausztriában ez magá-
tól értetődő, a lakosság ugyanúgy csinosít-
ja, gondozza az utcafrontot, mint az ingatlan 
belső udvarát – mondta Frühwirthné Halász 
Melinda.  
 Jó volna, ha helyben is minél többeknél 
kialakulna ez az igény – meg kell jegyezni, 
hogy az utcákat járva Vecsésen is egyre több 
a jó példát láthatunk erre – mert akkor idő-
vel egy valóban szép és rendezett város ké-
pét mutatná Vecsés. A szemetelés társadal-
mi probléma, ami csak akkor szűnik meg, ha 
mindannyian teszünk ellene.   Varga Norbert

Ezek a virágok gondozójuknak, Sárosi 
Jánosnénak nyílnak, de a járókelők is 
gyönyörködhetnek bennük

Rossz példából is akad bőven. 
A gyomirtó csak a növényt öli 
meg, a szemetet nem tünteti el  

Egyre több a jó példa az ingatlan 
előtti közterület rendben tartására



2021. május  7Tájékoztató Tájékoztató6 2021. május

„Kézzelfogható értéket
 teremtünk a városnak”

Jaj, a vesztesnek! – tartja 
a mondás. És még annak 
is, aki a bűnösnek mondott 
nemzethez tartozónak vallja 
magát, de semmi köze a 
történtekhez – tehetjük 
hozzá a vecsési svábság 
elűzetésének tanulságaként.

A városvezetés évekkel ezelőtt tűzte ki megvalósítandó célként, 
hogy Vecsés a sportos és egészséges város példájaként kerüljön 

be a köztudatba. A tudatos építkezésnek köszönhetően az 
elmúlt években fi gyelemre méltó változások történtek az 

egészségügy és a sport területén. A helyi egészségügyi ellátást 
érintő eredményeket az elmúlt hónapokban már számba 

vettük, mostani írásunkban a sporttal kapcsolatos fejlesztések 
kerülnek nagyító alá. Czibolya Zoltán, az önkormányzat 

sportbizottságának elnöke avatott be a részletekbe. 

V ecsés életében mindig is fontos szere-
pet játszott a sport, a Vecsési Sport-
egyesület berkein belül jelenleg tizen-

egy szakosztály működik, plusz a labdarúgó 
club és a Ferihegy sport akadémia, több száz 
igazolt sportolóval, az egészséges testmozgás 
pedig minden ember számára elő-
nyös, ezért döntöttünk amellett, 
hogy olyan beruházásokat va-
lósítunk meg a városban, ame-
lyek bővítik a vecsésiek sporto-
lási lehetőségeit – foglalta össze 
Czibolya Zoltán röviden, hogy 
miért fektet nagy hangsúlyt a vá-
rosvezetés a sporttal kapcsolatos 
fejlesztésekre. 
 Az elmúlt évek sportcélú be-
ruházásait nézve ki lehet jelente-
ni, hogy ezen a területen is jelen-

tős fejlődés ment végbe Vecsésen. 
Nem csak az élsport számára biz-
tosítottak a jobb körülmények, a 
szabadidősport támogatásával a 
hobbisportolók előtt is egyre több 
lehetőség nyílik az egészségmeg-
őrzés céljából végzett sporttevé-
kenységre. 
 – Fitneszparkok épültek vá-
rosszerte, legutóbb tavaly ad-
hattunk át egyet a lakótelepen. 
A Kispatak mellett alakítottuk ki 
a város első futópályáját, a Kis-

epresben műfüves és gumiburkolatú pálya 
épült, majd elkészült a futókör is, a környék-
beli lakók örömére. Néhány héttel ezelőtt el-
készült a város első pétanque pályája a Hal-
mi téren, nagy örömömre szolgált, hogy a 
kialakításában én is közreműködhettem. Ez 

egy francia eredetű golyójáték, egyre na-
gyobb a népszerűsége, ami nem is csoda, 
hiszen remek szórakozás. A pálya nyilvá-
nos, bárki használhatja– mondta az elnök a 
lakossági sportfejlesztésekről. 
 Czibolya Zoltán azt vallja, hogy az egész-
séges életmóddal való ismerkedést nem lehet 
elég korán kezdeni, ezért az önkormányzat 
számára az is fontos volt, hogy a nevelési és 
az oktatási intézményekben is növelje a gyere-
kek mozgáslehetőségeit. Ennek köszönhetően 
a Bálint Ágnes óvodában és a Falusi óvodá-
ban az Ovi-Sport Program keretében egy-egy 
többfunkciós műfüves pálya létesült, a Pető-
fi  iskola egy kisméretű műfűvel borított pá-
lyával, az Andrássy iskola egy gumiburkola-
tú pályával gyarapodott.  A Halmi iskolában 
fel lett újítva a régi műfüves pálya, és az el-
múlt napokban az intézmény új rekortán pá-
lyája is elkészült.
 Az önkormányzat a játszótereket is fejlesz-
tette, melyek ugyan nem sportolási célokat 
szolgálnak, de a gyerekek mozgásfejlődésé-
ben fontos szerepük van. Pár évvel ezelőtt az 
Erzsébet téren adtak át új játszóteret, majd az 
Epresben épült egy korszerű játékokkal fel-
szerelt játszótér, és a meglévőket is korszerű-
sítették. Czibolya Zoltán elárulta, a jövőbeli 
tervek között szerepel egy új, modern játszó-
tér kialakítása a Halmi téren.
 Az élsporttal kapcsolatos fejlesztések 
területén nagy előrelépést jelentett a Bu-
dai Nagy Antal utca végén található, Gö-
rög tanya néven ismert telek megvásárlása, 
ugyanis ezen a területen épülhet fel Vecsés 
új sportcentruma. A fejlesztés több ütem-
ben valósul meg tao-támogatás bevonásá-
val. Első lépésben egy nagyméretű műfü-
ves labdarugó pálya épült, majd elkészült az 
élő füves pálya is, a pálya körül egy gumi-
burkolatú futó körrel. 
 – Nagy örömünkre sikerült egy versenyek 
lebonyolítására is alkalmas pályát kialakíta-
ni a Vecsési SE terepíjász szakosztálya szá-
mára. Tavaly elkészült a sportcentrumhoz 
vezető aszfaltos út, még idén sikerül meg-
építeni a parkolót és a belső úthálózat egy 
részét – hangsúlyozta az elnök. A hosszabb 

távú tervek között pedig egy modern sport-
székház és mobillelátó építése is szerepel – 
derült ki.  
 – Egy modern, közel 800 négyzetméte-
res épületről van szó, ami megfelel a Magyar 
Labdarúgó Szövetség előírásainak. Egyelőre 
úgy néz ki, hogy a járvány miatt kialakult ne-
héz gazdasági helyzetben csak később lesz rá 
támogatás. Terveink közt szerepel a Sándor 
tanyán egy gumiburkolatú koordinációs pá-
lya megépítése, és a Dózsa György úti sport-
telep kerítését is szeretnénk megcsináltatni. 
Ezekre is pályáztunk, de támogatás vélhető-
en csak jövőre lesz ezekre a beruházásokra, 
a már említett nehéz gazdasági helyzet miatt 
– mondta Czibolya Zoltán a tervezett fejlesz-
tésekről. 
 A bizottság elnöke kiemelte, hogy a sport-
célú fejlesztésekre az önkormányzat minél 
több pályázati forrást szeretne igénybe ven-
ni, hiszen ezáltal jelentős összeget spórolhat 
meg a város.
 Czibolya Zoltán közreműködésének kö-
szönhetően eddig is több százmillió forint 
tao-támogatás érkezett a városba, ha ez nincs, 
akkor a felsorolt beruházások nagy része sem 
valósulhatott volna meg.  
 – Ahhoz, hogy egy városban az élsport és 
a lakossági sport is jól működjön, elenged-
hetetlen a korszerű infrastruktúra. A szülők 
általában a legjobb óvodát és a legjobb is-
kolát választják a gyermeküknek, ezért ma-
gától értetődő, hogy amikor a gyerek spor-
tolni szeretne, akkor is oda szeretnék vinni, 
ahol jók a körülmények, és adott a megfele-
lő szakmai háttér. Pest környékén sok von-
zó lehetőség várja a fi atalokat, ha azt sze-
retnénk, hogy megmaradjanak itt helyben, 
akkor meg kell teremtenünk ennek a feltéte-
leit. Ez nem megy egyik napról a másikra, 
egyszerre nem tudunk annyi pénzt ráfor-
dítani, amennyit szeretnék, hiszen a sport 
mellett sok mást kell még megfelelő szín-
vonalon működtetni a városban. Ezért csak 
kisebb lépésekkel tudunk haladni a céljaink 
felé. A társasági adóból befolyt támogatá-
sokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy 
míg sokan mások felélik ezeket a forráso-
kat, addig mi itt, Vecsésen kézzelfogható ér-
téket teremtünk belőle a városnak. Ezeket a 
létesítményeket az utánunk következő ge-
nerációknak, az unokáinknak és a déduno-
káinknak is építjük, hiszen azon túl, hogy 
a mostani korosztályoknak lehetőséget biz-
tosít a sportolásra, a kialakított infrastruk-
túra még évekig, évtizedekig fennmarad és 
használható lesz – hangsúlyozta az elnök. 
 Czibolya Zoltán a jövőre vonatkozó tervek-
kel kapcsolatban elmondta, a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben nincsenek nagyratörő 
terveik, de az önkormányzat célja továbbra 
is az, hogy a lehetőségeihez mérten minél 
több hasznos sportcélú beruházást hajtson 
végre, hiszen ez a jövő szempontjából is fon-
tos érdeke a településnek.  Varga Norbert

 ÖNKORMÁNYZAT

Czibolya Zoltán, az önkormányzat 
sportbizottságának elnöke

Az egykori Görög tanya helyén épül 
a város új sportkomplexuma

Fitneszpark a lakótelepen. 
16 féle eszközön dolgoztat-

hatjuk meg az izmainkat

 A műfüves pálya a Kisepresben. Népszerű a létesítmény a hobbisportolók körében
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A z újonnan alakult koalíciós parla-
ment és kormány 1945 decemberé-
ben elfogadta a német nemzetiség 

kitelepítését magyar földről, mert „fele-
lősei” a világégés magyarországi pusz-
tításainak. Fontos rögzíteni, hogy nem a 
nemzetközi nyomásnak engedett, sokkal 
inkább a megszálló szovjet vezetésnek 
igyekezett megfelelni az akkori hatalom. 
Hamar megszülettek a kitelepítendők lis-
tái, és 1946. május 14-én már el is indul-
tak az első marhavagonok a szülőföldjük-
ről elűzettek első csoportjaival. A néhány 
ládába vagy bőröndbe összecsomagolt ap-
róságaikon kívül mást nem vihettek ma-
gukkal. A nagyállomásról induló szerel-
vényeket síró vonatoknak is nevezték, a 
helybeliek hallhatták a szívszorító sírást 
a távozó vonatból.
 A borzalomnak több szálon futó tragédi-
ái lettek. Azok a svábok, akiket 1945 janu-
árjában a megszálló szovjetek elhurcoltak 
malenkij robotra, és évek múltán, testileg-
lelkileg megnyomorodva érkeztek haza, már 
nem találták a rokonságot, és vadidegeneket 
találtak az ősi házban. Ugyanis a kitelepítet-
tek házait meghirdették az országban, és bel-
földi telepesek foglalták el azokat. A felvi-
déki magyarok kitelepítése 1947–1948-ban 
zajlott le. A magyar családok elhelyezését 
úgy oldották meg, hogy két sváb családot 
összeköltöztettek, és az üresen maradt há-
zat megkapták.
 Gyakori volt, hogy az „új rend híve” rá-
mutatott egy sváb házára, hogy neki az kell, 

és a kitelepítés után övé is lett. Gondolja-
nak bele, hogy milyen fájdalommal élhet-
tek azok, akiket elkerült az elűzetés, de ősi 
portájukon mások éltek. 
 Az elűzetésre, a családok szétszakításá-
ra, életek ellehetetlenítésére nincs mentség, 
de a 20. század bővelkedett ezekben a ször-
nyűségekben. 
 Az alábbi történetet Makovecz Imre, a vi-
lághírű építész mesélte el az egyik vecsési 
látogatásán. A feleségével jöttek haza kül-
földről, és már Magyarországon beültek egy 
étterem teraszára vacsorázni. Beszélgettek és 
a szomszédos asztalnál ülő idős úrral össze-
ismerkedtek. Az idős úr elmondta, hogy kite-
lepített volt, minden évben „hazajön”, de fa-
lujukba nem megy el, mert azt nem élné túl, 
de visszajár. Miért? – volt a kérdés. Amire 
a világ legfájóbb-legszebb válasza érkezett:
– Érezni. Éreznem kell a heimat (szülőföld) 
illatát.
 A hagyományos megemlékezés idén, 
május 15-én a Szent Kereszt templom-
ban kezdődött. Dr. Huszka Mihály plébá-
nos által celebrált kitelepítési szentmisén 
emlékeztek az elűzetés 75. évfordulójára. 
A mise után a városi és a német nemzeti-
ségi önkormányzat és sokan mások meg-
koszorúzták a templom és a vasútállomás 
falán 1996-ban elhelyezett emléktáblákat. 
Az esős idő ellenére sokan érezték köte-
lességüknek az emlékezést. 

Szalontai, fotók: Nagy István Elek

Elűzetés a szülőföldről
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HÍREK

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy május 3-án 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon -
kezelő Zrt. (NHKV Zrt.) személyes ügyfélpontot nyitott 
a Vecsés, Telepi út 47-49. szám alatti postahivatalban.

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével 
kezdte meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
az egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-éig on-
line, azt követően pedig június 15-éig összeírók segítségével sze-
mélyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

Helyi civilszervezetek kez-
de mé nyezésére a korábbi 
autóbusz vonalak össze vo-
násával április 11-én új jára -
tot indított a Volánbusz Buda-
pest, Vecsés és Gyál között.  

JÚNIUSI SZELEKTÍVHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

PÁRATLAN HÉT 
HÉTFŐ – sárga

PÁRATLAN HÉT 
SZERDA – zöld

PÁROS HÉT 
HÉTFŐ – szürke

PÁROS HÉT 
SZERDA – kék 

Június 7., 21. Június 9., 23. Június 14., 28. Június 2., 16., 30.

Személyes ügyfélpontot 
nyitott Vecsésen az NHKV

Május közepén megkezdte az egyéni 
gazdaságok összeírását a KSH

ÚJ BUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK 
Budapest, Vecsés és Gyál között

A z NHKV Zrt. személyes ügyfélpont-
ján kizárólag csak hulladékgazdálko-
dási számlázással, pénzügyi rende-

zéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos 
ügyek intézésére van lehetőség. Az NHKV 
Zrt. ügyfélponton szerdánként 8 órától 14 
óráig, illetve péntekenként 8 órától 14 óráig 
várják az ügyfeleket.    
 Egyéb hulladékszolgáltatási ügyek (szál-
lítás, zsákvásárlás, belejelentés stb.) intézése 
továbbra is a Vecsési Városgondnok Károly 
utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodájá-
ban történik.   

 Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy június 1-jétől a „sárga színű” 
kommunális hulladékgyűjtő zsák vásárlá-
si feltételei megváltoznak. A változásról az 

ügyfélszolgálati iroda munkatársai adnak tá-
jékoztatást. 
 A Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. 
ügyfélszolgálatának címe: Károly u. 2. Tele-
fon: 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, csütörtök: zárva, 
péntek: 8.00–12.00.  Vecsési Városgondnok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
idén május 15. és június 15. között 
hajtja végre aktuális mezőgazdasá-

gi összeírását.  Az adatgyűjtés célja, hogy 
naprakész információkkal szolgáljon a hazai 
és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gaz-
dálkodók számára, valamint a kapott ada-
tok felhasználásával a KSH tesz eleget az 

Európai Unió iránti adatszolgáltatási köte-
lezettségének.
  Az összeírás keretében – a 2020-as ag-
rárcenzus folytatásaként – a gazdáknak a 
használatukban lévő földterületről, továbbá 
az állatállomány nagyságáról kell adatokat 
szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelen-
tősen lerövidült a korábbi években használ-
takhoz képest, köszönhetően annak, hogy a 
KSH ebben a felmérésben már felhasználja 
a Magyar Államkincstár egységes terület-
alapú támogatási adatait, így a válaszadók-
nak azokat nem kell megadniuk.
 Az összeírásban országszerte mintegy 21 
ezer, matematikai-statisztikai módszerrel ki-
választott egyéni gazdaság vesz részt. Szá-
mukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, 
az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, 
azokat kizárólag összesítve, név nélkül pub-
likálja.
 – A járványügyi helyzetre való tekintettel 
szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehe-

tőség szerint minél többen vegyék igénybe az 
online kitöltési felületet. A KSH valameny-
nyi érintett részére május 14-éig elektronikus 
vagy postai levélben megküldi a belépéshez 
szükséges kódot – hívja fel a fi gyelmet Tóth 
Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 
26. és június 15. között pedig fényképes iga-
zolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel 
mindazokat, akik nem kívántak élni az elekt-
ronikus önkitöltés lehetőségével. 
 – A járványhelyzetre való tekintettel idén 
ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon ke-
resztül is adatot szolgáltathatnak – tette hoz-
zá Tóth Péter.

Kiemelt egyéni 
gazdaságok felmérése
Az egyéni gazdaságok összeírásával 
egyidőben tartja a KSH több mint 4000 ki-
emelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevé-
kenységének felmérését is. Ezeket a gazda-
ságokat a részükre küldött felkérőlevelekben 
tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra 
május 15. és június 15. között kötelező az on-
line adatszolgáltatás, az összeírók az e felvé-
telben érintetteket nem keresik fel.
  Az egyéni gazdaságok összeírásának rész-
leteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tá-
jékoztatást. VT info

HÍREK

V ecsést és Gyált mindössze néhány ki-
lométer választja el egymástól, ennek 
ellenére a közösségi közlekedés nem 

volt akadálytalan a két település között. Ve-
csés önkormányzata pár évvel ezelőtt a he-
lyi buszjáratot üzemeltető vállalkozó bevo-
násával saját járatot indított Gyálra. A busz 
próbaüzemmódban vitte vasárnaponként a 
gyáli piacra a vecsési utasokat, de a szolgál-
tatást alig néhányan vették igénybe, ezért a 
járatot néhány hónapon belül megszüntet-
ték. Ezt követően, amikor elkezdődött az 
M3-as metró felújítása, a Volán elindította 
az 578-as számú buszjáratot a két város kö-
zött, hogy a gyáliak elérjék a vecsési vasút-
állomást, ahonnan tovább utaz-
hatnak Budapestre. Mivel ezen 
a járaton sem tolongtak az uta-
sok, félő volt, hogy megszűnte-
tik. Hogy ez ne történjen meg, 
közbelépett az Eleven Vecsés és 
az Eleven Gyál, a két civilszer-
vezet a járat racionalizálása ér-
dekében elkezdte felmérni a la-
kossági igényeket. 
 – A tapasztalatok alapján úgy 
tűnt, hogy a gyakorlatban nem 
működött jól az, ahogy a Volán-

busz elképzelte ezt a járatot. Nem szerettük 
volna, hogy megszűnjön a közösségi köz-
lekedés lehetősége a két település között, a 
gyáli civilekkel közös aláírásgyűjtésbe kezd-
tünk. Közlekedési szakembert is bevontunk 
a kezdeményezésbe, hogy segítsen egy ész-
szerűbb, ezáltal jobban kihasznált útvonal 
megtervezésében. Benyújtottuk a javasla-
tainkat az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériumnak, ahonnan azt a választ kaptuk, 
hogy akkor léphetünk tovább, ha a telepü-
lések vezetői is támogatják a kezdeménye-
zést – modta Tóth Judit, az Eleven Vecsés 
képviselője. 
 Vecsés és Gyál városvezetői is meghall-
gatták a civilek elképzeléseit, mindkét tes-
tület támogatta a kezdeményezést, így újabb 
egyeztetések következtek, immár a Közle-
kedéstudományi Intézet, az önkormányza-
tok és a Volánbusz képviselőivel. A tárgya-
lások eredményeként megszületett a Volán 
javaslata: a korábbi autóbuszvonalak ösz-
szevonásával egy új útvonalat indítottak 
a térségben. 576 – 578 Budapest–Vecsés–
Gyál–Vecsés–Budapest néven indított új 

útvonalon április 11-e óta közlekednek a 
járatok. A Volánbusz hivatalos közlemé-
nye szerint Az 578 Vecsés–Gyál–Vecsés 
és az 576-577 Budapest–Vecsés, Erzsébet 
tér autóbuszvonalak összevonásával, az 
új 576-578 buszjáratoknak köszönhetően, 
közvetlenül elérhetővé válik Gyálról Ve-
csés mellett Ferihegy vasútállomás, Kő-
bánya-Kispest, továbbá tanszünetes napo-
kon délután 40 helyett 30 percenként, azaz 
gyakrabban indulnak Kőbánya-Kispest és 
Vecsés között a buszjáratok. 
 Az új útvonalon közlekedő buszokkal a 
gyáliak számára is könnyebben megköze-
líthető lesz a vecsési szakrendelő, a Market 
Central bevásárlóközpont és Kőbánya-Kis-
pest, a vecsési lakosok pedig a gyáli piacot, 
a kormányablakot, a tanuszodát, esetleg a 
Boráros teret és a Határ utat érhetik el a kö-
zösségi közlekedéssel. 
 Az új járatok nagyjából egy évig teszt-
üzemben működnek, ami azt jelenti, hogy a 
Volánbusz fi gyelemmel kíséri a kihasznált-
ságot, és annak függvényében dönt majd a 
járatok megtartásáról vagy kihasználatlan-

ság esetén a megszüntetésükről 
– mondta el Tóth Judit. A jára-
tok megfelelő kihasználtsága és 
fennmaradása esetén Vecsésen és 
Gyálon is mérlegelik, hogy szük-
séges-e további buszmegállók ki-
alakítása az útvonal mentén. 
 A buszjáratok menetrendje el-
érhető a www.volanbusz.hu ol-
dalon, illetve elolvashatják és le-
tölthetik újságunk honlapjáról, a 
www.vecsesitajekoztato.hu ol-
dalról is.  VN   

  Vecsés önkormányzata az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium települé-
si önkormányzatoknak szóló, az illegális 
hulladéklerakatok felszámolását elősegítő 
Tisztítsuk meg az országot! program kereté-
ben meghirdetett pályázaton nyert 6 055 300 
forintot. A támogatást térfi gyelő 
kamerák beszerzésére és telepí-
tésére fordította. Az új eszközö-
ket az illegális hulladékkal leg-
inkább szennyezett külterületek 
megfi gyelésére alkalmazzák a 
Jókai Mór utca Kakucsi úti cso-
mópontjánál, a Budai Nagy An-
tal utca végén a patak partján és 

Kamerákkal az illegális szemetelés ellen
az onnan kivezető út mentén, az M0-ás túlol-
dalán, illetve a XVIII. kerület irányába hala-
dó Halomi út–Széchenyi út csomópontjánál. 
 Rózsa Balázs, a polgármesteri hivatal köz-
biztonsági és környezetvédelmi osztályvezető-
je elmondta, négy darab 360 fokban elfordulni 

képes Hikvision már-
kájú kamerát szerel-
tek fel az említett 
helyszíneken. Az 
eszközök éjszaka is 
jó minőségű felvételt 
rögzítenek, csatlakoz-
nak a város térfi gyelő 
kamerarendszeréhez, 

ami egyúttal lehetővé teszi, hogy a Vecsési 
Rendőrőrsön és a Monori Rendőrkapitány-
ságon is hozzáférhetőek a felvételek. 
 – Lényegesen gyorsabb lehet az elkövetők 
felderítése azáltal, hogy a vecsési és a monori 
munkaállomásokon a rendőrség is rálát a fel-
vételekre. Idővel ezek a kamerák az Orszá-
gos Rendőr-főkapitánysághoz is be lesznek 
kötve, így még hatékonyabb lehet a rendőr-
ség felderítő munkája – hangsúlyozta Rózsa 
Balázs. 
 A kamerákat május 14-én helyezték üzem-
be, az eszközök beszerzését és a kivitelezés 
összes költségét fedezte a pályázaton elnyert 
támogatás.  VN
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OKTATÁSOKTATÁS

Április 19-ével engedélyezte a kormány az 
óvodák és az iskolák alsó tagozatai számára az 

újranyitást. Intézményeink vezetőitől érdeklődtünk 
az előkészületekről, a tapasztalatokról. 

NAGY NAP 
az ovisoknak 

és az alsósoknak

A higiéniás szabályok általánosak vol-
tak: csak egészséges gyermek menjen 
az intézménybe, kötelező a maszk-

használat és a hőmérséklet ellenőrzés. Jelen-
leg a szülő kérelmezheti, hogy gyermekét tá-
vol tartsa az intézménytől, ennek nagyságát 
is tudakoltuk.

Vecsési Bálint Ágnes Óvoda
Lakner Brigitta óvodavezető:
 – Az óvodánk is nagy szeretettel és öröm-
mel várta a gyermekeket. A megszokott jár-
ványügyi intézkedések mellett a belépés a 
kijelölt ajtóknál történik a csoportosulás el-
kerülése végett, és egy gyermeket egy szülő 
kísérhet be, és ő is a legrövidebb ideig tar-
tózkodhat az intézmény területén.
 Óvodánk 194 gyermekéből 120 kezdte új-
ból meg vidám ovis napjait.
 Az óvó nénik az első napokban húsvéti 
hangulatot idéztek a különböző tevékenysé-
gekkel. Volt locsolkodás, tojáskeresés a kert-
ben, éneklés, mondókázás, rajzolás, festés. 
Soltészné Kovács Zita óvodapedagógus és 
férje, Soltész János egy szép Nyárád men-
ti tánccal ragyogták be egyik délelőttünket 
a Kukori és a Tádé csoportosok nagy örö-
mére.

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
Vargyasné Bakonyi Ildikó óvodavezető:
  – A gyermekfelügyelet utáni újranyitást 
már nagyon vártuk mindannyian, hiányoz-
tak a kis ovisaink és a mindennapos gyer-
mekzsivaj. Az első héten 141 gyermekből 76 
gyermek vette birtokba az óvodát, kilátása-
ink szerint ez a létszám növekedni fog má-
justól. 
 A fokozatos és az óvatos visszatérés ér-
dekében intézményünk továbbra is fenn-
tartja a gyermekfelügyelet alatt hozott bel-
ső korlátozó szabályozásunkat, miszerint a 
szülők csak az óvoda bejárati ajtajáig jöhet-
nek, ahol testhőmérséklet-mérést követően 
átadják gyermekeiket az ajtóban tartózko-
dó óvodai dolgozónak. Hazabocsájtáskor a 
szülőknek szintén a bejárati ajtónál kell vá-
rakozni, amíg az óvó/dadus nénik felöltöz-
tetik és átadják a gyermekeket. Ez a még 
szokatlan rendszer nagyon jól kialakult, a 
gyermekek, szülők hamar alkalmazkodtak 
a szabályokhoz. 
 Óvodásaink minden reggel nagy örömmel 
és izgalommal érkeznek, alig várják, hogy 
a társaikkal önfeledten játszhassanak. Nem 
feledkezünk meg a betervezett óvodai prog-
ramjainkról. 

Vecsési Tündérkert Óvoda
Gáspár Judit óvodapedagógus:
 – Már nagyon vártuk, hogy újra együtt 
legyünk. Előzetes felméréseink beigazolták, 
hogy nagy szükség van az intézményünk-
re, a nyolc csoportunk szinte teljes létszám-
mal kezdte a hetet. A gyerekek nagyon örül-
tek egymásnak, mi pedig annak, hogy ez a 
kezdés talán a járvány végét is jelentheti, és 
visszakapjuk a régi megszokott életünket.
 Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a 
megelőzésre, védekezésre, betartjuk a higi-
énés előírásokat, ami már napi rutinná vált 
mindenkinek. Reméljük, hogy a nevelési 
évünk rövid hátralévő részét egészségben, 
vidám játékban, élményekben gazdagon tud-
juk lezárni.

Vecsési Mosolyország Óvoda
Kovácsné d’Elhougne Ilona óvodavezető:
  – A szülők közel 20 százaléka kérte gyer-
meke óvodai távolmaradásának meghosz-
szabbítását. 
 „Zöld hét” projekttel kezdtünk. Mint min-
dig, most is a gyermekek kérdései vannak 
fókuszban, az ő problémafelvetéseikre ke-
ressük közösen a válaszokat. Zöld óvoda-
ként konzisztensen kutatjuk, miként lehetne 
környezettudatosabban élni, a fenntartha-
tóság érdekében mit-hogyan tudunk meg-
valósítani, ez az attitűd áthat minden ovist 
és felnőttet. 
 Gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtés 
fortélyait, és barangolunk kincseket keres-
ve az Erkel Ferenc utcában. Célunk, hogy 
minél többet tartózkodjunk a friss levegőn, 
sok mozgással, játékkal gazdagítva az óvo-
dai időt. 
 Kétnyelvű óvodaként a játékosság, a ha-
gyományok felelevenítése, átélése – magyar 
és német nyelven – áthatja életünket. Hálás 
a szívünk, a gyermekek – a szülők – a kol-
légák alkotta csapatért, az együttérzésért, 
együtt gondolkodásért, a gyors információ-
áramlásért, a sok szeretetért.

Czövek Olivér Református Óvoda
Bartháné Tábori Mária óvodavezető:
 – A Református Óvodában a márciusi zá-
rás után napi átlag 10 gyermek vette igénybe 
az óvodai ügyeletet. Vártuk a nyitást, hogy 
újra láthassuk a gyerekeket, de kicsit félünk 
is a bizonytalan jövőtől. A családoknak jó és 
biztonságos, hogy nyitva vagyunk, és bizton-
ságban, jó helyen tudhatják a gyermekeiket. 
Az első héten 48 gyermek jelent meg, ami 
kicsivel több a fele létszámnál. Ez a szám a 
szülők aggodalmát fejezi ki. Reméljük, hogy 
a többség hamarosan visszatér, és az életünk 
is a normális kerékvágásban haladhat tovább.

Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató:
 – Intézményünkben megtörtént a fertőt-
lenítő nagytakarítás. Nagy szeretettel vár-
tuk tanítványainkat. A korábbi és általános 
járványügyi szabályok mellett az iskolába 
lépéskor kötelező a kéz fertőtlenítése, erre a 
bejáratnál van lehetőség érintésmentes esz-
köz segítségével. Az alapvető higiénés kéz-
mosáson túl napközben is többször szükséges 
a kéz fertőtlenítése, ennek feltételeit tanter-
menként biztosítjuk.
 A digitális oktatás magas színvonalon tar-
tása nagy kihívás mindannyiunknak, mely-
nek mi igyekeztünk eleget tenni. 
 Természetesen megértjük, ha a fertőző-
déstől való félelem miatt néhány szülő nem 
engedi gyermekét az iskolába. Jelen pillanat-
ban ez intézményünkben kb. 20 százalékos 
távolmaradást jelent, előzetes kérelmek be-
nyújtása alapján. 
 Az alsó tagozaton tanítók minden órájukat 
a továbbiakban is kiírják a Microsoft Teams 
felületén, melybe be lehet kapcsolódni a tan-
anyag nyomon követése szempontjából, hi-
szen a gyermek mindent hallani fog az órá-
ból. Ez a megoldás előnyös, mert a hiányzás 
utáni felzárkóztatást megkönnyítheti.

Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola
Feketéné Kovács Viktória tanító:
 – Végre nyitva a kapu, megtelik élettel az 
udvar, zsong a folyosó a gyermekhangoktól. 
Nagyon várta ezt a pillanatot szülő, gyermek 
és pedagógus. Ha maszkban is, de személye-
sen találkozunk, meséljük az elmúlt hetek él-
ményeit, örömteli vagy sajnos szomorú pil-
lanatait. 
 Az online oktatás nem egyszerű sem 
a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak, 
és nagy erőfeszítést igényel a szülőktől is. 
Nincs mindenhol megfelelő eszköz, a csa-
lád több tagjának egyszerre kellene hasz-
nálni a gépet, megszakad az internet, a ki-
csi gyerek még nem tudja egyedül kezelni 
– ilyen és hasonló problémákkal kellett szem-
benézni.
 De végre itt vagyunk a tiszta, fertőtlení-
tett termekben, – köszönet a takarító nénik-
nek – és folytatjuk a munkát. Sajnos, nem 
teljesek az osztálylétszámok, sokan óva-
tosságból az otthon tanulást választották. 
Igyekszünk számukra is minden segítséget 
megadni, hogy a tananyagban együtt halad-
janak társaikkal. 
 Reméljük, minél előbb visszaáll a régi rend, 
amikor felszabadultan, félelmek nélkül éne-
kelhetünk, táncolhatunk – és maszk nélkül 
– egymásra mosolyoghatunk.

Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskola
Mándoki Réka tanító:
 – Az Andrássy iskola is megnyitotta 
kapuit az alsós diákok előtt. 2021. április 
19. napjától az általános iskola 1-4. évfo-
lyamai rendes munkarendben működnek. 

Ezek az évfolyamok tehát ismét jelenléti 
oktatásban vesznek részt a járványügyi 
szabályok szigorú betartása mellett. A tan-
évben megszokott rend szerint történik a 
be- és kiengedése a diákoknak: testhőmér-
séklet-mérés és fertőtlenítés után mindkét 
bejáraton!
 A tanító nénik nagy izgalommal várták a 
kicsiket. Kovácsné Gyetvai Györgyi néni-
nek és segítőinek köszönhetően az iskola ta-
vaszi dekorációval köszöntötte a visszatérő 
diákokat. A gyerekek nagy része lelkesen 
várta az iskolát a pedagógusokkal egyetem-
ben. A tanulók 85 százaléka választotta a 
jelenléti oktatást. Mind annyiunk örömére 
az intézmény újra megtelt élettel, gyerek-
zsivajjal és csillogó szemekkel.

Vecsési Halmi 
Telepi Általános Iskola
Dobiné Oláh Éva tanító:
 – Várva-vártuk a viszontlátást, és kettős 
érzésekkel készültünk erre a napra: egy-
részt örültünk a találkozásnak, hiányoztak 
már a gyerekek, a csacsogásuk, a zsibongá-
suk – még a csínytevéseik is. 
 Reggel mindenki mosolyogva várta a gye-
rekeket, és ők boldogan visszamosolyogtak. 
Egyszerre próbálták elmondani azt a sok me-
sélni valót, ami az otthon töltött hetek alatt 
felhalmozódott bennük. Persze az élmény-
beszámolók után tanulás következett – és 
ennek most a legtöbb gyerek őszintén örült. 
Szívesen fogadták a magyarázó szavakat, a 
segítséget. 
 A dolog árnyoldala abban rejlett, hogy va-
lamennyien féltjük a gyerekeket. A szülők 
egy része (kb. 20 százalék) ezért úgy dön-
tött, hogy nem engedi a gyermekét iskolába 
járni, inkább otthon oldják meg a tanításu-
kat, felkészítésüket. 
 Ez a helyzet nem könnyű a családoknak, 
és nincs igazán jó döntés. Kívánjuk, hogy 
mindenki egészségben vészelje át ezt a ne-
héz időszakot, és bízunk benne, hogy hama-
rosan teljes létszámban folytathatjuk a közös 
munkát. 

Szalontai János, 
fotók: intézmények
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Témahét a Halmi suliban
Iskolánk Örökös Ökoiskola címmel rendelkező 
madárbarát iskola. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a környezetvédelemre, a környezettudatos 
nevelésre és a fenntarthatóságra. A járvány-
helyzet miatt át kellett szervezni az öko-prog-
ramokat, részben jelenléti, részben online for-
mában tartottuk a fenntarthatósági témahetet.

A FENNTARTHATÓSÁGÉRT
– Sulizsák és faültetés az And-
rássy Gyula Általános Iskolában

OKTATÁS

A fenntarthatóság, a környezetünk védelme fontos 
értéket képviselnek intézményünkben. Ennek szel-
lemében az iskolához kötődő, de az iskola falain túl-
mutató programok zaj lottak le áprilisban nálunk.

Várszegi Csaba (balra), Horváthné Gyurcsán Erika, 
Krojher Gabriella, Kovács Márton és az iskola nyolcadikos 

diákjai három kocsányos tölgyet ültettek a Kispataknál 

A hagyományos papírgyűj-
tésünk mellett idén har-
madik alkalommal csat-

lakoztunk a Sulizsák „Göncölj a 
Földért!” – akcióhoz. A ruhákat 
április közepétől fogadtuk isko-
lánkban, elszállításukra május 
5-én került sor. Szülők, az isko-
la tanárai, munkatársai lelkesen 
hozták a zsákokat két héten ke-
resztül, s minden eddiginél több 
ruha gyűlt össze az idén: 2365 ki-
logramm. Köszönjük szépen min-
denkinek, aki hozzájárult ehhez 
az eredményhez, és ezzel együtt 
sokat tett a Földért!
 Nyolcadikos diákjaink balla-
gási emlékként április 16-án egy-
egy kocsányos tölgyet ültettek a 
Kispatakhoz. A faültetés ötle-
tét Krojher Gabriella, a Kispa-
tak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó lelkes tagja 
segítségével kezdtük megszervez-

Több mint két 
tonna ruha gyűlt össze 
az Andrássy iskolában

A rendezvénysorozatot ta-
vasszal, még márciusban, 
a Föld órájával kezdtük: 

egyre több tanulónk és család-
tagjaik hívják fel az emberiség 
fi gyelmét a bolygónk erőforrása-
inak tékozlására azzal, hogy egy 
órán keresztül nem használnak 
áramforrást otthonaikban. 
 A Fenntarthatósági témahét 
április 19-én vette kezdetét. Idén 
kiemelt szerep jutott az erdőre, 
mint ökoszisztémára. Felsős di-
ákjaink online tanulhattak, be-
számolót készítettek ebből a té-
mából. A www.fenntarthatosagi.

temahet.hu honlapon naponta 
három, tematikusan jelentkező 
videót az alsósok már az isko-
lapadból, a felsősök otthonról 
követhettek fi gyelemmel a fenn-
tartható közlekedésről, az erdők 
védelméről vagy az akkumulá-
torok újrahasznosításáról. 

 Április 22-én, a 
Föld napján „zöld-
pólós napot” tartot-
tunk, mindenki zöld 
vagy kék ruhában je-
lent meg az iskolá-
ban, illetve az on-
line órákon. Ez a 
nap évek óta népszerű diákja-
ink körében.
 Az ötödik és hatodik évfo-
lyam fotomontázs versenyt is 
rendezett, ahol a környezetvé-
delem és a Föld napja témakö-
rökből szebbnél-szebb fotókat 
szerkesztettek.
 A hetedikesekből álló csapat 
a Zöld Okos Palánta online ver-
senyben eddig a megyei elődön-

tőig jutott, ráadásul az előkelő 
második helyen, és még ver-
senyben van a regionális dön-
tőért is.
 Az első évfolyamosok faül-
tetéssel és virágültetéssel tették 
szebbé iskolánk udvarát.
 A madárbarát program kere-
tein belül minden osztályunk fo-
lyamatosan gondozza és feltölti a 
saját madáretetőit, itatóit, ápolja 
fáját.
 Reméljük, hogy programja-
inkkal olyan tanulók kerülnek 
ki iskolánkból, akik környezet-
tudatos életmódjukkal hozzá-
járulnak majd bolygónk meg-
mentéséhez. 

Vas Sándor, öko-felelős

ni. A megvalósításhoz legnagyobb 
örömünkre csatlakozott Várszegi 
Csaba és Kovács Márton képviselő 
is, akik nemcsak jelenlétükkel, de 
adományukkal is megleptek min-
ket, ugyanis az ötletünk hallatán 
úgy döntöttek, megveszik a facse-
metéket a három nyolcadik osztály-
nak. Így lett egy egyszerű gondo-
latból csodás összefogás. Annak is 
nagyon örülünk, hogy azóta más 
iskola is csatlakozott már ehhez a 
kezdeményezéshez, így újabb fa 
került elültetésre. Nagyon szépen 
köszönjük a segítőink és támoga-
tóink hozzájárulását, munkáját. Bí-
zunk abban, hogy a tölgyfák hosz-
szú-hosszú éveken át adnak majd 
árnyékot, madaraknak otthont; 
volt diákjaink pedig szép emlék-
ként fogják mesélni, hogy ezt ők 
ültették annak idején…

Horváthné Gyurcsán Erika

MAGYAR KÉMIAOKTATÁSÉRT DÍJ
Általános iskolai, középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő 

kémiatanárok részére ír ki pályázatot a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar 

Kémiaoktatásért kuratóriuma – idén 23. alkalommal – annak érdekében, 

hogy támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. A Magyar 

Kémiaoktatásért díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerését 

célozza, de a határon túli iskolákban magyar nyelven tanító kémiatanárok is 

javasolhatók. 

RICHTER GEDEON ALAPÍTVÁNY  
A  M A G Y A R  K É M I A O K T A T Á S É R T

2021
pályázati 

k i írás

A rangos elismerést, a személyenként 500 ezer forintos díjat a Richter Gedeon Alapít-

vány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda olyan kémiatanároknak, akik elis-

merten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltéséért, elkötelezett és sikeres 

cselekvői a tehetséggondozásnak, akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek hazai és 

nemzetközi kémiai tanulmányi versenyeken, akiknek tevékenysége túlmutat saját isko-

lájukon, valamint akik jelenleg is aktív tanári tevékenységet folytatnak, mindezzel je-

lentős szerepet vállalva a jövő generációjának nevelésében. A Magyar Kémiaoktatásért 

díjra iskolaigazgatók, kollégák, egykori és jelenlegi diákok jelölhetnek tanárokat.

„Szeretném őszinte el ismerésemet,  t iszteletemet és hálámat 

ki fejezni  mindazon kiváló kémiatanároknak,  akik ebben az 

országban (és azon túl)  tevékenykednek,  és akik közül évről-

évre kiválasztásra kerülnek az alapítvány dí jazott jai .  Kérem 

mindazokat,  akik ismerik a jelen és a jövő kiváló kémiatanárait , 

hogy jelöljék őket erre a  dí j ra,  hiszen nagyon is szükségük van 

a biztatás minden formájára,  a  vi lágnak pedig rájuk…” 

Prof.  Dr.  Szántay Csaba,  a  kuratórium elnöke

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a https://kemiaoktatasert.richter.hu 

portálon, az ott leírt útmutató alapján. Egy adott tanárt egy vagy több személy külön-

külön, vagy közös pályázatban is felterjeszthet a díjra. Határon túli tanár felterjesztése 

esetén kérjük, hogy egy magyarországi ajánló is szerepeljen a pályázatban.

Az adatkezelésről szóló bővebb tájékoztató az online pályázati portálon található.

Az ünnepélyes díjátadóra 2021 őszén, később megjelölendő időpontban kerül sor.

JELÖLÉSI HATÁRIDŐ: 
2021. JÚLIUS 2.

LZD: 2021.02.19. PR/03/2021
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OKTATÁS

„A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”

TrachtTag a Grassalkovich iskolában

A z iskolák újranyitásának 
első hetében egy jeles na-
pot ünnepeltünk a gye-

rekekkel, a Föld napját. Minden 
évben változatos, színes progra-
mokkal hívjuk fel a gyerekek fi -
gyelmét arra, hogy milyen sok-
féle tevékenységgel segíthetjük a 
természetben élő növények és ál-
latok védelmét, milyen sokat tehe-
tünk környezetünk tisztaságáért. 
A gyerekek szép, ötletes plakáto-
kat, tárgyakat készítettek a kör-
nyezetvédelem és az újrahaszno-
sítás jegyében: volt tenger színes 
élőlényekkel, kagyló, teknős és 
sok-sok szép plakát. Délelőtt min-
den alsós osztály kisfi lmeket né-
zett meg a témával kapcsolatban: 
megismerkedhettek Glóbival, a 

kis földgolyóval, meghallgatták a 
Föld dalát, és zárásként a híres ter-
mészettudós, David Attenborough 
kalauzolt bennünket a csodálatos 
természetbe. A gyerekek nagyon 
élvezték a programokat. Sok in-
formációt tudnak már most is a 
környezetvédelemről, az újrahasz-
nosításról és az idekapcsolódó té-
mákról. Fontos, hogy már gyer-
mekkorban megtanulják, hogy 
felnőttként milyen lehetőségeik 
vannak környezetünk és élette-
reink védelmére. 
 Mivel a felsős évfolyamok ta-
nulói még digitális oktatásban 
vannak, így nekik a fenntartha-
tóság és a Föld napja témákban 
az osztályfőnökök segítségével el-
juttattunk egy több pontból álló 
gyűjteményt, melyben láthat-
tak videókat a klímaváltozásról 
(Klímánk védelmében), a glo-
bális problémákról (Egy boly-
gón élünk), a Föld napjáról ké-
pekben, valamint az ökológiai 
lábnyom kiszámításának módjá-

Föld napja, fenntart-
hatósági témahét és
májusfa-állítás a Gras-
salkovich iskolában. 

Évek óta nagy népszerűségnek örvend iskolánkban is a kezde ményezés, mely szerint az év 
egy napján, idén április 30-án, ki választunk egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, 
összekombináljuk a hétköznapi öltözékünkkel, és egész nap vagy egy napszakban hordjuk. 
Így ünnepeljük a magyarországi német nép viseletet, bizonyítva azt a tényt, hogy a múlt 
darabjai fontos ré szei a jelennek. Megpróbáljuk ilyen módon is őrizni a hagyományt.

ról. Ennek segítségével a gyere-
kek családjukkal együtt le tudják 
ellenőrizni, hogy mennyire kör-
nyezetbarát az életmódjuk. Az 
ökológiai lábnyom kiszámítása jó 
lehetőség arra, hogy a Föld nap-
ja környékén megvizsgáljuk szo-
kásainkat, és változtatásokat ter-
vezzünk. Az ökológiai lábnyomot 
kiszámíthatjuk egyénileg, de egy 
munkahely, munkaközösség láb-
nyomát is megtudhatjuk, ha ösz-
szevetjük az egyéni értékeket.
 Kaptak ötleteket a lábnyom 
csökkentésére is: csökkentsük 
már a bevásárláskor a hulladék 
mennyiségét; víztakarékos élet-
mód; komposztáljunk lombége-
tés helyett. Hisz mindenki ismeri 
ezt az örök bölcsességet: „A Föl-
det nem apáinktól örököltük, ha-
nem unokáinktól kaptuk kölcsön” 
( David Brower, környezetvédel-
mi aktivista).
 Az idei tanévben felelevenítet-
tünk egy szép népszokást, a má-
jusfa állításának hagyományát. 

A lsós és felsős osztályok 
egyaránt, valamint isko-
lánk pedagógusai közül 

is néhányan képviseltették ma-
gukat a programon, mely egysé-
get kovácsol úgy, hogy nem kell 
hozzá összejönnünk egy térbeli 
rendezvényen. Képek, tablók ké-
szültek, sőt idén még videófelvétel 
is került iskolánkból feltöltésre a 
TrachTag 2021 eseményhez, me-
lyet a Zentrum, a Magyarországi 
Német Kulturális és Információs 
Központ hirdet meg immáron he-
tedik éve. A felsős tanulók idén, 
ahogy tavaly is, otthon készítet-
ték el képeiket, hiszen ők digitáli-
san tanulnak továbbra is. Az alsó-
sok részben otthonról, nagyrészt 
azonban a hatályos egészségügyi 

előírásokat fi gyelembe véve az is-
kolában készültek erre a különle-
ges alkalomra.
 Az osztályokat képviselő gye-
rekek fényképeiből csoportképet 
állítanak össze az osztályfőnökök 
és a népismeretet tanító tanárok, 
az így elkészült montázsok örök 
emlékként megmaradnak nemcsak 
iskolánkban, hanem a Zentrum ar-
chívumában. Osztályommal, akik 
most nyolcadikosok (8.c), ötödik 
óta népszerűsítjük a megmoz-
dulást, mindig nagy örömmel és 
kedvvel készültek erre az áprili-
si alkalomra. Bízom benne, hogy 
mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy 
egyre több vállalkozó kedvű diá-
kunk csatlakozik és mutatja be 
ötletesebbnél ötletesebb öltözetét, 

és most már olyan helyszíneken 
bemutatva, melyek a nemzeti-
ség életéhez kapcsolódnak, kap-
csolódtak: a tájház környékén és 
udvarán, egy-egy mezőgazdasági 
munkához kapcsolódó környezet-
ben. A mai modern életmódhoz 
is alkalmas a nemzetiségi viselet, 
hiszen fénykép készült például 
arról, hogyan lehet gördeszkáz-
ni Trachtban. Külön öröm, hogy 
már elsősök is jeleskedtek a bemu-
tatón, a nagyobb korosztályokból, 
harmadiktól nyolcadik osztályig 
minden évfolyamon volt résztve-
vő, akiknek képei, videói megta-
lálhatók az esemény Facebook-
oldalán és az Instagramon is.

Lahocsinszky Nóra, 
népismeret és német szakos tanár

Elmeséltük a gyerekeknek, hogy 
milyen hagyományai voltak en-
nek a szokásnak településenként 
és az ország különböző tájain is. 
Napjainkban újra kezd elterjedni 
ez a szokás: óvodákban, telepü-
léseken állítanak és díszítenek fel 
fákat, koszorúkat. Így tettünk mi 
is. Minden alsós osztály más-más 
színű szalaggal díszítette fel a fát 
szimbolizáló koszorút, amely is-
kolánk bejáratánál kapott helyet.  
Kis tanítványaink egy újabb nép-
szokással, hagyománnyal gazda-
gították tudásukat.

Maár-Bárány Anikó tanár 
és Gáborné Bárány Ágnes tanító
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További információkért kövessenek minket a Facebookon, 
vagy megújult weboldalunkon (www.kulturba.hu).
 A megfelelő óvintézkedések mellett várunk minden-
kit szeretettel programjainkra!
 Kérjük, olvassák el a www.kulturba.hu oldalon jár-
ványügyi tájékoztatónkat!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes 
programokról és a jegyértékesítésről weboldalunkon 
és a Facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhet-
nek leggyorsabban. Jegyek online a www.kulturba.hu 
oldalon válthatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

  Van listája? Dolgokról, amikért érdemes élni? És hány dolog 
van rajta?
 Nekem egymillió. Tényleg. Gyerekakorom óta írtam. De most 
abbahagyom.
 Azt hiszem. De az is lehet, hogy nem. Már nem fontos, mármint 
az, hogy továbbírjam. Mert a fejemben van ez a lista, és szünte-
lenül szaporodnak rajta a dolgok. És ez jó… Önnek van listája?

Játssza: Bereczki Zoltán, írta: Duncan Macmillan
Társszerző: Jonny Donahoe
Fordították: Csukás Márton és Csukás Barnabás
Alkotótársak: Dubniczki László, Elek Nelli, Ferenczi Orsolya, Gáncs 
Nikolasz, Holdampf Linda, Lőkös Ildikó, Osváth István, Pogács Zsuzsa

  November 21-én 18 órakor Dombóvári István önálló estje 
„Kettőskereszt, vagy amit akartok” címmel, a vecsési Bálint 
Ágnes Kulturális Központban!
 Műsorvezető: Bellus István
 Jegyek kaphatók a Bálint Ágnes Kulturális Központban, a Líra 
Könyváruházban és interneten.
 (A nem dumaszinhaz.jegy.hu-n vásárolt jegyekért kezelési költ-
séget számolhatnak fel!)

  Igen, a hír igaz, sajnos a megszokott formájában idén sem tarthat-
juk meg a Bálint Ágnes Mesefesztivált, viszont BÁKK Manó min-
denképpen szeretne ellátogatni Vecsésre, hogy egy nyár eleji csa-
ládi programmal kedveskedjen a gyerkőcöknek.
 A megfelelő óvintézkedések betartásával június 5-én egy egész 
napos programra várjuk a családokat a BÁKK előtti Fő térre, ahol 
mese- és bábelőadásokkal, koncertekkel készülünk, valamint né-
hány mókás játékot is kipróbálhatnak kisebbek és nagyobbak.
 Színpadi programjainkat korlátozott létszámmal, ültetett formá-
ban, megfelelő távolságtartással szervezzük, melyre kérjük, előze-
tesen a www.kulturba.hu oldalon regisztráljanak a szülők.
 Nagyon várjuk már a személyes találkozást június elején, szeret-
nénk egy mesés napot varázsolni a gyerekeknek és a szülőknek is, 
hogy újra önfeledten szórakozhasson együtt az egész CSALÁD!
 

RÉSZLETES PROGRAM:
Kukori bokorszínpad:
 11 óra: Ametist – Makktündér csodái
 13 óra: Tekergő Bábszínház – Bundás bocsok kalandjai
 15 óra: Nefelejcs Bábszínház – Kippkopp és Tiptopp
 17 óra: Színházikó – Brémai muzsikusok

Kotkoda bokorszínpad:
 11 óra: Szép Ernő Színház – Panni és az álommanók
 13 óra: Napraforgó Meseszínpad – Alíz csodaországban
 15 óra: Figurina – Grim/m/aszok
 17 óra: Maszk Bábszínház – Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj

(kis) Nagyszínpad:
 14 óra: Kispárna Zenekar
 16 óra: Handabanda zenekar

Járványügyi szabályok a rendezvényen
Június 5-i családi rendezvényünket szabadtéren, a BÁKK előtti te-
rületen rendezzük.
 A rendezvényen történő részvétel ingyenes, azonban a program-
ban szereplő gyermek-előadások, koncertek megtekintéséhez re-
gisztráció szükséges, melyre korlátozott számban, 500 főig bizto-
sítunk lehetőséget. Regisztrálni a www.kulturba.hu oldalon lehet.
AMINT ELÉRTE A JELENTKEZŐK SZÁMA AZ 500 FŐT, 
A REGISZTRÁCIÓT LEZÁRJUK.
 Az eseményen kipróbálható játékokat folyamatosan fertőtlenít-
jük, kérjük ezeket lehetőség szerint családonként külön-külön ve-
gyék majd igénybe.
 Az eseményen 6 éves kor felett a maszk viselése javasolt! Kér-
jük fi gyeljenek a távolságtartásra és a hatályban levő járványügyi 
szabályok maradéktalan betartására.

  A hét alatt, minden nap feldolgozunk egy aranyos, állatos me-
sét, amit utána közösen eljátszunk.
 A nap témájával kapcsolatban ügyességi feladatokkal szórakoz-
tatjuk magunkat, és maszatolni, festeni, rajzolni, vágni, ragaszta-
ni is fogunk. Várjuk a meséket és az alkotni szerető gyerekeket!

 Ajánlott korosztály: 5-9 éves korig
 Napidíj: 3 500 Ft/nap
 Testvér kedvezmény: 2. gyermek: 3 000 Ft/nap
 3. gyermektől: 2 500 Ft/nap
 Heti díj (4 napra): 12 000 Ft

Tudnivalók: Ebédet nem biztosítunk, ezért kérjük a gyerekeknek 
csomagoljanak tízórait és innivalót.
 Előre meghirdetett jelentkezés alapján történik a felvétel; csak 
beszélni tudó, megbízhatóan szobatiszta, együttműködő és külön-
leges bánásmódot nem igénylő gyerekeket tudunk fogadni a nap-
köziben!
 Létszám: 15 fő/nap

A napközi 3 000 Ft előleg vagy a teljes összeg befi zetésével foglal-
ható! A napközire elsősorban heti jelentkezést fogadunk el.

 Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ, 
 2220 Vecsés Telepi út 43.
 e-mail: mazsola@kulturba.hu 
 Tel.: 06-29-351-442

Időpont: 2021. június 7. 19 óra • Jegyár: 5 800 Ft

Új időpont: 2021. július 2. 18 óra
Jegyár: 3 990 Ft (Jegyek még kaphatók)

Új időpont: 2021. június 5. 10 óra
Az esemény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött!

AZ ESEMÉNYEN A MAXIMUM LÉTSZÁM: 500 FŐ.

1. TÁBOR: 2021. július 6.–július 9. 
(keddtől péntekig) 8 órától 13 óráig

2. TÁBOR: 2021. augusztus 3.–augusztus 6. 
(keddtől péntekig) 8 órától 13 óráig

    A Játékszín bemutatja
DOLGOK, AMIKÉRT ÉRDEMES ÉLNI
A LEPKEGYŰJTŐ PRODUKCIÓ 

ÉS A JÁTÉKSZÍN KÖZÖS PRODUKCIÓJA

    Családi és gyermekprogram:
BÁKK MANÓ MESÉS NAPJA

MESÉL AZ ERDŐ
A Mazsola Játszóház nyári tábora

DOMBÓVÁRI ISTVÁN önálló estje 
Vecsésen! mv. Bellus István
KETTŐSKERESZT VAGY AMIT AKARTOK

DUMASZÍNHÁZ – A 2020. november 21-én 
és 2021. április 23-án elmaradt előadás pótlása.

A koronavírus-járvány miatt bezárva töltött hónapokat ma-
ximálisan kihasználta a BÁKK csapata, munkájuk ered-
ményként az újranyitásra megtörtént a ház arculatváltása. 

Az épület belső megújítása mellett elkészült a BÁKK új honlapja 

Elérkezett a várt pillanat: június 7-én 
újra megnyitja kapuit a közönség előtt 
a Bálint Ágnes Kulturális Központ!

is, amelyen az aktuális programok és hírek mellett a „Vecsés, ahol 
az étel mesés – gasztroséta Bandival” című fi lmsorozat összes epi-
zódja elérhető. 
 Látogassa meg Ön is a megújult honlapot a www.kulturba.hu 
internetcímen! Ha szeretne naprakész információkat kapni a ház 
programjairól és a jegyértékesítésről, akkor iratkozzon fel a hír-
levélre és kövesse a BÁKK Facebook-oldalát (www.facebook.
com/kulturba)! 
 A kultúra mindenkié! BÁKK – az élményvár

    

A Bálint Ágnes Kulturális Központ épületébe kizárólag védettségi 
igazolvány felmutatásával lehet belépni.
 Színházi programunkra javasoljuk az online jegyvásárlást, 
mely megújult weblapunkról a www.kulturba.hu címen el-
érhető.
 Helyszíni jegypénztárunk rendkívüli nyitvatartása: H-P 8.00-
16.00. A jegypénztárhoz történő belépéshez szintén a védettségi 
igazolvány felmutatása szükséges.
 Közösségi foglalkozásaink, tanfolyamaink továbbra is szünetel-
nek, az intézményben kizárólag felnőttképzés, valamint ültetett 
helyjegyes vagy regisztrált előadás tartható.

 A jelenleg hatályban lévő járványügyi rendelkezések értelmében 
közönségünk védettségi igazolvány és személyazonosságot igazo-
ló fényképes igazolvány felmutatásával vehet részt a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ beltéri, ültetett programjain, maszk használata 
javasolt. Védettségi igazolvánnyal rendelkező nézőink felügyelete 
alatt álló 18 éven aluliak a beltéri programokat védettségi igazol-
vány nélkül látogathatják, esetükben a belépéshez az életkor iga-
zolására alkalmas igazolvány bemutatása szükséges. Belépéskor 
az igazolványokat kollégáink ellenőrzik.
 A megfelelő óvintézkedések mellett várunk mindenkit szeretettel 
színházi programjainkra!

A Bálint Ágnes Kulturális Központ látogatásával 
kapcsolatos járványügyi szabályok

e 
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KÖZÖSSÉG

ÚJRAINDUL 
A MOTOROS ÉLET VECSÉSEN 

Vecsésen virágzó motoros kultúra alakult ki évtizedek óta, melyet a 
koronavírus ugyanúgy megviselt, mint minden más közösségi tevékenységet. 

Oláh Lászlót – Csigavezért –, a Vecsési Gördülő Csigák vezetőjét kérdeztük, 
milyen hatással volt a motoros közösségre a világjárvány, illetve, hogy 
lesznek-e idén motoros programok. Szanyi Gyöngyit, a Loony Riders RC 
képviselőjét pedig arra kértük, mutassa be egyesületük tevékenységét. 

H ogyan hatott a korona-
vírusos időszak a ve-
csési motoros közös-

ség életére? 
 – Oláh László: Sajnálattal 
mondható el, hogy a világot be-
járt koronavírus bennünket is 
megtréfált a legnagyobb szo-
morúságunkra. A nagy kontakt-
számokat csökkentő jogszabályi 
intézkedések mellett a kisebb lét-
számmal bíró motoros esemé-
nyek is elmaradtak, bár moto-
rozni továbbra is lehet egyedül. 
Azokat a rendezvényeinket, me-
lyek eddig természetesek voltak 
számunkra, mint a Mikulás és a 
húsvéti felvonulás, az egészség és 
a biztonság érdekében nem ren-
deztük meg. Tavaly augusztus-
ban már nem tudtuk megtarta-
ni a Dobrovitz tanyán a hetedik 
Vecsési Motorock Fesztivált sem. 
Ez utóbbi rendezvény már hagyo-
mánnyá vált, az ország minden 
pontjáról jöttek motoros vendé-
gek. Kulturális előadóművészek 
is jelentkeztek nagy számban, 
mert hallották, hogy sikeres a 

rendezvény, és ők is 
szeretnék megmu-
tatni magukat. Ez a 
háromnapos rendez-
vény mindig töme-
gesen mozgatta meg 
motoros barátainkat, 
ugyanis barátságos 
légkörű, balhémen-
tes bulik voltak.  Így 
lett volna tavaly is, 
ugyanakkor az élet, 
pontosabban a koro-
navírus felülírta ter-
veinket, és mindez 
rányomta a bélye-
gét motoros közös-
ségünk életére.  Ve-

csésnek egyébként igen jelentős 
motoros társadalma van, kezd-
ve a legfi atalabbaktól, azaz a 14 
évesektől, akiknek már van se-
gédmotoros jogosítványuk, foly-
tatva az idősebbekkel, akik sze-
retnek még és persze tudnak is 
motorozni – magamat is ezek 
közé sorolom –, és végül azon 
hölgyek és urak, akik a moto-
ros élet szerelmesei. Vecsésen a 
motoros élet nem tegnap kezdő-
dött. Annak idején a volt piacté-
ren rendszeresen állítottunk fel 

motoros rutinpályát, azaz üdítős 
petpalackokat megtöltöttünk víz-
zel, kiraktuk a pályát, és ezeket 
kerülgetve gyakoroltunk. Mindez 
felkeltette az érdeklődését a he-
lyi ifjúságnak, akik korábban in-
kább azzal töltötték az idejüket, 
hogy száguldoztak le s fel Ve-
csésen. Először nézelődtek, az-
tán kedvet kaptak és nekiláttak 
a gyakorlásnak. Ezt az eseményt 
korábban négy alkalommal ren-
deztük meg, és úgy gondolom, 
most is időszerű lenne. Fontos-
nak tartom a rendőrséggel és a 
polgárőrséggel való jó kapcso-
latok kialakítását, így például a 
motoros találkozók felvezető- és 
záróautóját mindig ők adják. Mo-
toros oktatónapot is szerveztünk 
a rendőrséggel közösen a Búcsú 
téren, ahol egy speciális rutinpá-
lyát állítottunk fel. Szeretném, ha 
hamarosan ismét szervezhetnénk 
egy hasonló gyakorló jellegű ok-
tatói napot a motoros fi ataloknak. 
Ez a preventív gyakorlás rutin-
ból is segítséget nyújthat szá-
mukra, hogy a valóságban, azaz 
a közúti forgalomban elkerüljék a 
ba lesetveszélyes helyzeteket. 
Ezeket az oktatási lehetőségeket 

is ellehetetlenítette a pandémia, 
és mindez sajnos visszaüthet a 
motoros fiatalok közúti felké-
szültségére. Fontosnak tartom 
megemlíteni a gyáli motoros ba-
rátaink aktivitását, akik minden 
rendezvényünkön nagy számban 
részt vesznek, és természetesen 
mi is viszonozzuk látogatásaikat.  

– Milyen tervekkel készülnek az 
idei motoros szezonra?   
 – O.L.: Ez a kérdés ma nehe-
zen megválaszolható, ugyanis 
egyelőre még mindig bizonyta-
lan a helyzet. Motoros találkozó 
szervezése ma még nem fér bele a 
járványügyi helyzetbe. Amennyi-
ben úgy változik a helyzet, hogy 
lesz lehetőség nagyobb rendez-
vények megszervezésére, akkor 
a tavalyihoz hasonlóan egy újabb 
Vírusűző Motoros Felvonulást 
szervezünk Vecsésen.  Tervezés 
alatt van továbbá a hagyományok 
folytatásaként a Vecsési Motorock 
Fesztivál is szeptemberre. Mint 
említettem, motoros vezetéstech-
nikai oktatónapra is szükség len-
ne a rendőrséggel egyeztetve, de 
ilyet akkor érdemes szervezni, 
amikor más motoros rendezvény 
is van Vecsésen. A szeptemberi 
háromnapos Vecsési Motorock 
Fesztivál akár lehetőséget is ad-
hat egy ilyen oktatópálya felállí-
tására a Búcsú téren. 

– A Gördülő Csigákon kívül egy 
másik motoros társaság, a Loony 
Riders RC is működik Vecsé-
sen. Mit érdemes tudni az egye-
sületről?   
 – Szanyi Gyöngyi: Az egye-
sület 2019-ben alakult és úgyne-
vezett élménynapokat szervez a 
gyerekeknek, ahol többek között 
motorral szállítjuk ki az ajándé-
kokat, és a helyszínen különféle 
közösségi tevékenységet szerve-
zünk a gyermekek számára, pél-
dául íjászkodást, arcfestést, teto-
válást és még sok más programot. 
Nem csupán motorosok vannak 
közöttünk, hanem egyre több ci-
vil tagunk is van, ahol mindenki 
a maga módján segít a jótékony-
sági rendezvényeken. 
 Örömteli, hogy a vecsési moto-
rosok mind a rendezvényszerve-
zésben, mind a vezetéstechnikai 
ismeretek terjesztésében, mind 
a karitatív tevékenységek terén 
a pandémia ellenére is mozgás-
ban vannak!     Práczki Péter

Szanyi Gyöngyi és férje, Szanyi Zsolt 
a Loony Riders RC tagjai

Oláh László "Csigavezér" amellett, hogy önkormányzati képviselő, 
a Vecsési Gördülő Csigák motoros közösségének vezetője is

A Madarak és Fák Napja 
alkalmából csoportun-
kon belül családoknak, 

baráti társaságoknak 6 állomás-
ból álló sétát hirdettünk meg a pa-
takpartra. A kiírt 13 indulási idő-
pont rövid időn belül megtelt. A 
2,5 km-es séta során a résztvevők 
megismerkedhettek a Kispatak 
Tanösvény élővilágával, közelről 
megcsodálhatták a természetes 
gólyafészket a határban, felfedez-
hették a környék jellegzetes fáit, 
bokrait. Az állomásokon játékos 
feladatok és beszélgetés keretében 
bővebb ismereteket szerezhettek 
az itt élő madarakról, fészkelési 
szokásaikról, táplálkozásukról. 
A napsütéses időben öröm volt 
nézni a természet iránt érdeklődő, 
lelkes gyerekeket: voltak, akik a 
feladatok megoldására koncent-
ráltak, mások a növényeket, rova-
rokat, pillangókat, békákat fi gyel-

ték, fotózták. Büszkék vagyunk a 
saját családtagjainkra (gyereke-
inkre, férjünkre), akik segítettek 
a szükséges feladatok, segédesz-
közök elkészítésében és az állo-
másokon aktívan közreműköd-
tek. Jövőre is várunk mindenkit! 
Akik lemaradtak a sétáról, azok-
nak hoztunk pár érdekességet.
 

Visszatért a gólyapár 
Fantasztikus dolog, hogy a ta-
valy nálunk fészkelő gólyapár 
visszatért, némi javítgatás után 
használják tovább a fészküket, 
lassan fi gyelhetjük már a kikelt 
fi ókákat. Rajtuk kívül is vannak 
gólyák Vecsésen, a még nem 
ivarérett vagy épp pár nélküli 
madarak négy fős csapatát rend-
szeresen látjuk táplálkozni, kö-
rözni a rétek felett, sőt egy alka-
lommal már alváshoz készülni 
is láttuk őket városunk szélén. 
Bízunk benne, hogy a kihelye-
zett mesterséges fészkek is segí-
tenek abban, hogy a következő 
években több pár is megteleped-
jen a határban.
 
Rétihéjával 
és pézsmapocokkal 
is találkozhatunk
Nem csak a gólyák, a barna ré-
tihéják is felkeltik a fi gyelmün-
ket röptükkel. Ahogy visszatér-
tek tavasszal, megkezdődött a 
látványos nászrepülés és a fé-
szek építése a nádasban. A tojá-
sok melegen tartása, majd a ki-
kelt fi ókák etetése a tojó feladata. 
A táplálék beszerzése a hímé, így 
most őt fi gyelhetjük, ahogy a kör-
nyező mezők, mocsaras részek 
felett alacsonyan repülve kisem-
lősökre, kisebb madarakra, ma-

SÉTA a Vecsési Madárlessel

Május van – a patak, 
azaz a Gyáli-csatorna 
és környéke tele van 
élettel: madárdallal, 
csipogó fi ókákkal, 
színes virágokkal.

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

dárfi ókákra, tojásokra, békákra 
vadászik. Nagyobb szélben vi-
torlázó repülését és zuhanásait 
is élvezhetjük.
 A patakban élő pézsmapocok 
is remek táplálék a ragadozó ma-
daraknak. Az Észak-Amerikában 
őshonos rágcsálót a 20. század 
elején hozták Európába, farmo-
kat létesítettek, ahol a prémje mi-
att tenyésztették. Természetesen 
szöktek el példányok, így rövid 
időn belül elterjedt a faj a konti-
nensen, hazánkban nagy és sta-
bil az állománya, így vadászha-
tó is. Ahogy a Tanösvény táblája 
is jelzi, állandó lakója a pataknak. 

A gólyapár a kaszálón

Barna rétihéja tojó és hím

Pézsmapocok

B étihéj t jó é hí

 Nappal is tevékeny, de szürkés-
barna bundája miatt a vízben nem 
könnyű észrevenni. Főként vízi-
növényekkel táplálkozik, mellső 
lábait nagyon ügyesen használja 
hozzá. Kisebb várakat épít magá-
nak, abban ellik, évente több alom 
is van. A telet is ott tölti, nem al-
szik téli álmot, így a nádat, kákát, 
sást eszi, amiből a várat készítet-
te. Az elmúlt 2 hónapban a patak 
több különböző részén is láttuk 
amint épp evett, úszott vagy tár-
saival kergetőztek. 

Lengyel Hajnalka, Vecsési Madárles
Fotók: Kiricsi Ágnes, Lengyel Hajnalka,

 Csányi Vonková Petra 

Pé k

Apróhirdetés
ELADÓ! Vecsésen hagyatékból maradt sok 
hasznos apróság olcsón eladó: edények, 
bérletek, ajándék, bizsu, szőnyeg, porszívó 
és ruházat.  Érdeklődni: 06-29/352-887

Eladó Hyundai I30 1.4 DOHC 2008, pezs-
gő metál, friss műszaki, 8 db könnyűfém 
felni (téli, nyári gumi), automata klíma, 
elektromos ablak elől-hátul, elektromos 
tükör. Irányár: 1.390. 000 Ft.
Tel.: 06-20/5-934-534

További érdekes és érté-
kes tartalmakat olvashat 

a város életéből a Vecsési 
Tájékoztató internetes oldalán! 
 A G. Ferenczy Hanna Irodal-
mi Kör májusi verseit ezúttal a 
www.vecsesitajekoztato.hu 
portálon olvashatja. 

 Állandó szerzőnk, Nagy Ist-
ván Elek e havi Gondolatok… 
című írását keresse a www.
vecsesitajekoztato.hu oldal a 
Hitélet rovatában. 
 Online felületünkön megta-
lálható és letölthető a Vecsési 
Tájékoztató májusi lapszáma, 

melyet számítógépén és mo-
bileszközein is olvashat. A „Ré-
gebbi számaink” menüpont 
alatt 2013-ig visszamenőleg 
megtalálható az újság vala-
mennyi lapszáma. 
 Kellemes böngészést és jó ol-
vasást kívánunk! 

a

Olvassa el az interneten, ami a nyomtatásból kimaradt!
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Az aranyember VECSÉSEN
A Bálint Ágnes Emlékház hajdanán Andrássy Aladár vadászháza 
volt. Úgy gondoltam, hogy az építtető is Andrássy lehetett, de 
Németh Ágnes, Bálint Ágnes unokája egy nagyon érdekes tényre 
hívta fel a fi gyelmem. A hajdani házrész bontott téglái tele vannak 
S (ina) jelzésű régi téglákkal. Ez alapján a ház régebbi, az 1850-es 
évekből való. Valószínű, Sina Simon építtette. Az aranyember.

HELYTÖRTÉNETCSAK ÜLÖK ÉS MESÉLEK

„Én egy boldog ember vagyok”
Madari Gyula 77 éves, és még mindig aktív. Élete változatos. 

Dolgozott a vecsési lakótelep építésénél építésvezetőként, 
Monoron az államigazgatásban, de hivatását a 33 éve 

maga alapította Makrovilág Zarándok Utazási Irodában, 
Isten és az emberek szolgálatában találta meg.

S zületési helye: Pusztaszer – informá-
ció és egyben címe is a most születő 
könyvemnek, a családi legendárium-

nak. Az oroszok a II. világháborúban éppen 
1944-ben Budapestet bombázták, amikor Ta-
nya 357. szám alatt rácsodálkoztam a világra. 
Szüleim már az évek óta tartó háború borzal-
mai ellenére is hittek az életben. Ekkor még 
kisnemesi családként jegyeztek bennünket, 
amely azonban pár 
év múlva büdös ku-
lákká magasztosult.
 Ám nemcsak ek-
kor hittek Istenben és 
az életben, hanem az 
ötvenes évek, a Ráko-
si rendszer borzalmai 
közepette is. A végre-
hajtók mindennapos 
vendégek voltak, a 
„padlássöprés” a ku-
lákoknál fontos taná-
csi munka. A család 

élete kemény küzdelem. Jó szüleim a prob-
lémák ellenére is derűsek maradtak. Mondd 
meg, kinek ígér Isten küzdelemmentes életet – 
mondta édesapám a vasárnapi sövényházi (ma 
Ópusztaszer) templomba menetkor a kutya-
nyaki Vendel bácsinak. Édesanyám nagyon 
bölcs és okos kaszáló-kapáló parasztasszony 
volt. Az 50-es évek elején 200 kötetes könyv-
tárral büszkélkedhetett. A sok üldöztetés fel-
őrölte egészségét, rákos lett. Tudta, hogy ko-
rán meg fog halni (11 éves voltam), és engem, 
a bátyáimnál 7-8 évvel fi atalabbat sem akart 
muníció nélkül hagyni. Megtanított dolgozni, 
szenvedni, szeretni, küzdeni, a másik embert 
tisztelni, örülni, sírni, boldognak lenni; és ne-
hogy féljek a haláltól, mert az az élet része, hi-
szen ezután jön az örök élet, az örök boldogság. 
Édesapám politikai okok miatt a Szegedi Csil-
lag vendégszeretetét élvezte, „Ne csak őrizd, 
gyűlöld is” bátorító felirat alatt. ’56-os szaba-
dulása után megtanított a mindig van újrakez-
dés fortélyaira. A sövényházi plébános Radnai 
atya a szabad akarat élharcosaként állt előt-
tem, míg a pusztaszeri Mag atya a hit igaz-
ságait táplálta belém. Így egy küzdelmes és 
tartalmas élet 77 éve után büszkén elmond-
hatom, hogy én egy boldog ember vagyok.
 Szabad egyedül boldognak lenni? Ma, ami-
kor teljességgel káoszos a világunk? Amikor 
ellenségeskedés és gyűlölködés van minden 
sarkon? Amikor minden 5. magyar gyermek 
idegenben, külföldön születik? Munkanélkü-
liség, vállalkozások tönkremenése sújtja az 
embereket? Nyakunkon van a Covid-járvány? 
A házasságok 60-70 %-a felbomlik? E sok 
baj láttán a Jeruzsálemben 38 éve a Bethesda 
fürdőnél fekvő beteg szavai jutnak eszembe. 
„Uram, felelte a beteg, nincs emberem, aki le-

vinne a fürdőbe, amikor fölkavarodik a víz” 
(János 5 1-8). Mivel én ennyi jót kaptam, nem 
maradhatok tétlen. „Írd újra az életed” – mo-
dern életvezetési könyvemmel sietek a küsz-
ködők megsegítésére. Az emberek jók, a fi -
atalok romlatlanok, csak nincs vagy nagyon 
kevés az az ember, aki eligazítást tud adni a 
mai reklámoktól harsogó, emberi kapcsola-
tokat szétverő, az internet tutit hirdető, a va-
lódi értékeket tagadó világban.
 Egyetemen tanítván a hallgatók jól ismer-
nek. Az egyik fi atal huszonéves srác megkér-
dezi: Tanár úrnak mi a véleménye, ha egy 
leány és egy fi ú találkozik, egymásba szeret-
nek és két hét múlva összeköltöznek.” Tud-
ják, hogy én tisztelem a szabad akaratot, de 
egy szerelem, ha lábon viszik ki a házassá-
gig, tartósabb lesz, mintha ágyon. 
 S végül: hivatásom, munkám, hobbim, sze-
relmem az UTAZÁS. Sok kedves vecsési la-
kossal is róttuk már együtt a kilométereket, 
csodálkoztunk rá a világ szépségeire. 50 éve 
vagyok idegenvezető is, ez azt jelenti több 
mint 100 ezer ember ült már mögöttem a bu-
szon. Micsoda öröm látni a vendégek ragyo-
gó arcát, amikor szavaim felfedik előttük a 
látnivaló titkait, szólók a történelemről, vagy 
éppen jó étvággyal megeszünk Ausztráliá-
ban egy kenguru sültet. Nincsenek szavak 
arra, hogy elzarándokolunk Lourdesbe. Egy 
nagyon beteg atya hátul az ötös ülésen fek-
szik, testvére és egy ápoló nővér teszi tisztá-
ba a 2400 km-es út folyamán. A szenthelyen 
tolószékben közlekedik. És mindannyiunk 
ámulatára Körmenden feláll és misézik, há-
laadó misét mond a Szent Erzsébet templom-
ban csodás gyógyulásáért…
 A járvány ideje alatt sem vagyok egyedül. 
A több ezer levél, élménybeszámoló, fi lmek 
és fényképek arra ösztökélnek, hogy emlé-
ket (könyv és múzeum) állítsak a több mint 
500 ezer Makrovilágos utasnak, zarándok-
nak. Történelmi eseményt írtak a magyar 
emberek 2000-ben, a szentévben, amikor 8 
ezren Rómába, 1000 fő Szentföldre látoga-
tott el szervezésünkben a Nemzeti Zarán-

doklat keretében. A magyar za-
rándokok magyar nyelvű emléket 
is hagytak a Biblia földjén, Ain 
Karemben, a Benedictus táblát. 
(1 x 2 m kerámia). Egyedülálló 
élmények öt kontinensen a vi-
lágjáró utakon.
 Betűim elfogytak, mesélni va-
lóm viszont tenger, ezért olvassa 
most készülő könyvemet: 33 év 
kegyelem, avagy a Makrovilág 
igaz története az alapító tollából.

A vallomást lejegyezte: 
Szalontai János

Kambodzsa,Angkor,a világ legnagyobb 
szentélye az őserdő fogságában

Sina Simon szobra a Görög Akadémián

Népviseletbe öltözött türkmén hölgyek társaságában
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A legenda szerint Jókai Mór Az arany-
ember főszereplőjét, Tímár Mihályt 
Sina Simon és felmenői alakjából 

gyúrta össze. Írói notesze megőrizte, hogy 
Sina Simon nagypapája kereskedett egy tö-
rökkel a Dunán, és az, mikor megkapta a 
szultán halálos ítéletét, ráhagyta vagyonát. 
A regénybeli Ali Csorbadzsi is így hagyta a 
vagyont Tímár Mihályra. A Tímár Mihályt 
jellemző becsület, takarékosság és az álmok 
kergetése a Sinák életét is átszőtte.
 Vecsésnek és Halom-pusztának 1851-ben 
a cincár származású Sina György és fi a, Sina 
Simon lettek a tulajdonosai. A cincárok a Bal-
kán déli részén élő, görög hagyományokkal 
rendelkező, latin nyelvű népcsoport. A ma-
gyarok a „görög” gyűjtőnévvel illették őket. 
Sina Simon nagypapája közülük került észak-
ra, a Habsburg Birodalomba. Mint tehetsé-
ges kereskedő, magyar nemesi címet kapott, 
melyet utódai is örököltek.

Sina György (1783–1856)
Képzeljük magunkat gondolatban a Lánchíd 
budai hídfőjéhez! A kőoroszlán lábánál a kö-
vetkező szöveg olvasható: „gróf Széchenyi 
Istvánban támadt a gondolat Buda és Pest 
városokat lánczhíddal összekapcsolni, s a 
nagy hazafi  ezen óriási mű kivitelére báró 
Sina Györggyel egyesült...”
 Sina György Széchenyi István rengeteg 
ötletét segítette. Ő teremtette elő a pénzt a 
Lánchíd építéséhez. Belépett Széchenyivel 
az alakuló Dunai Gőzhajózási Társaságba, 
majd az óbudai hajógyár legnagyobb be-
fektetője lett. Együtt hozták létre a Sopron-
Bécsújhely vasutat, és közösen dolgoztak a 
Tisza-szabályozás, illetve a Duna-Tisza csa-
torna munkálatain is. A sok közös erőfeszítés 
barátsággá lett, Széchenyi Sinát bízta meg 
magánvagyona kezelésével. 
 A reformkorát élő Magyarország mellett 
másik hazájáról, a függetlenségét frissen ki-
vívó Görögországról sem feledkezett el. 1842-
ben két alapkőletételre került sor: Buda-Pes-
ten az első állandó híd, a Lánchíd, Athénban 
pedig az Akropolisszal szemben a Csillag-
vizsgáló építése kezdődött meg. Utóbbit is 
Sina György fi nanszírozta, akiben a magyar 
és a görög hazafi ság jól megfért egymással.

Sina Simon (1810–1876)
Sina György 1856-os halálakor Sina Simonra 
hagyta életművét. A fi ú méltó lett rá. Ahogy 
édesapja nélkül nem lenne Lánchíd, Sina Si-
mon nélkül nem lenne Akadémia. Az Akadé-
mia felépítésére és működésére ő adta a va-
laha volt legnagyobb összeget. Hosszú lenne 
felsorolni, mi mindent köszönhet neki még 
az ország. A magyar földhitelintézet, a ma-
gyar biztosítótársaság, a vasút, a gőzhajózás, 
a folyószabályozások, a Nemzeti Múzeum, 
kórházak és árvaházak, a Vakok Intézete, a 
Nemzeti Színház, a magyar zene és a lóver-
seny, az alakuló tűzoltóságok, a nemzeti ka-
szinó vagy a lipótvárosi bazilika mind-mind 
a nevét dicsérik. Fő célja mégis a tudomá-
nyok elterjesztése, az iskolai viszonyok ja-
vítása volt. Kereskedelmi Akadémia, mező-
gazdasági iskolák, népiskolák, kisdedóvók 
és bölcsődék alakultak vagy fejlődtek álta-
la. Vecsésen is. 
 Sina Simon volt, aki Gödöllőről Vecsés-
re hozta Arndorfer Alajos, 48-as plébánost, 
aki fél évszázadon át szolgálta a falu hitéle-
tét és oktatásügyét. Sina Simon segített a 
vecsési plébánia helyre hozatalában is. Egy 
1857-es iskolaszenteléskor őt ünnepelte a falu. 
„Vecsésen oct. 28-ka, mint Sina Simon név-
napja, örömünnep volt. E napon szentelé fel 
Haas Mihály prépost az új iskolát.” Vecsés-
Pusztaszentlőrincen 1860-ban népiskolát 
alapított. Ide a majorsági gyerekek mel-
lett Vecsésről és Soroksárról is jártak ta-
nulók. 

 És ő se felejtette el Görögországot. Athén-
ban felépíttette a Görög Akadémiát, melyet 
Sinai Akadémiának is hívnak. Előtte ma is 
a Sina utca őrzi emlékét. Sikerrel folytatta 
az athéni Csillagvizsgáló fejlesztését, ami-
ért hálából krátert neveztek el róla a Holdon.
 Sina Simon a dolgok árnyékosabb oldalát 
is megtapasztalta. Az 1850-es évek az úrbér-
rendezés ideje. Az uradalom falvai, köztük 
Vecsés, keményen megküzdenek jogaikért. 
De ez volt a könnyebb ügye, a nehezebb az 
urakkal történt. Ahogy édesapjának Széche-
nyi, Sina Simonnak Deák Ferenc és Eötvös 
József lettek a jó barátai. Más birtokosokkal 
viszont megromlott a viszonya. Négy lányá-
nak magyar férjet szeretett volna. A kinézett 
férjek viszont rangon alulinak tartották, hogy 
egy felkapaszkodott görög, „egy török bazá-
ros” lányát vegyék feleségül. A másik pofon 
az volt, hogy amikor az Akadémia épületére 
adományozott, a pénzt elfogadták, de a gö-
rög származásába újra belekötöttek. „Ne-
hogy már egy jött-ment szarajevói egyedül 
építse fel az Akadémiát!” Sina Simon csaló-
dása akkora volt, hogy 1864-ben a birtoka-
it eladta egy belga banknak, és Bécsbe köl-
tözött. Magyarország erőfeszítéseit viszont 
haláláig támogatta. 1868-ban alapítványt ho-
zott létre a magyarországi és erdélyi népta-
nítók megsegítésére. Ez az alapítvány még 
évtizedekkel halála után is képes volt támo-
gatást nyújtani. 1871-ben Lónyay Menyhért 
miniszterelnök kitüntette Magyarországért 
végzett munkájáért. Arad, Buda és Szeged 
díszpolgárává választotta. Arany János pe-
dig megérezvén, ki ő, „nemeslelkű ember-
barátnak” hívta.  Kiss Gábor, Andrássy iskola 

Folytassa 
a weben! 

Keresse fel honlapunkat, Kiss Gábor 
cikke a www.vecsesitajekoztato.hu
oldalon folytatódik.

s-

Sina Simon

A 
ké

pe
k 

fo
rr

ás
a 

a 
W

ik
ip

éd
ia



2021. május  23Tájékoztató Tájékoztató22 2021. május

A „Vecsés Község 175 éves” – című ju-
bileumi könyv (szerkesztő: Dr. He-
tényi Rezső) sorait idézzük fel a ve-

csési foci újjáéledéséről. 
 „A régi játékosokat újak váltják fel: Jánya, 
Feczkó, Minár, Horváth I., Horváth II., Katus, 
Sarudi, Stász, Kári, Sah és a többiek helyét_
Rigler, Duhaj, Bogdán, Reibach, Sipiczky, 
Radványi, Csurgai, Geringer, Kővári, Földi 
és Kári József váltják fel. Ők voltak a má-
sodik világháború előtti vecsési jó játéko-
sok.” 
 Majd pár sorral később: „1945 tavaszán 
mindent újra kellett kezdeni. A pálya ro-
mokban hevert, a felszerelés elveszett, de 
már március elején megkezdődött a szerve-
zés és újjáépítés. Czafi k József, Sztankovics, 
Vági, Henzelmann, Duhaj, Szántó és Jánya 
András munkához láttak. Nagy segítségükre 
volt Lugosi Artúr és Halasi József. Segítet-
te a munkás sportegyesületet a helyi MKP 
és a szovjet katonaság. Felszerelést, élelmet, 
autót, építkezési anyagot kaptak. Társadal-
mi munkával újra felépült az öltöző és a ke-
rítés. A VMTK l946-ban már a megyei baj-
nokságban vesz részt és 1948-49-ben az NB. 
III-ban bajnokságot nyert. 1951-ben első 
lett a megye déli csoportjában. 1952-ben 
a „Vecsési Lokomotív”, 1955-ben „Vecsési 
Traktor Sportegyesület” veszi át az egye-
sületet, de 1956. dec. 2-án a közgyűlés ki-
mondja a VMTK újjáalakulását. Az újjáa-
lakult VMTK Kertész Gábor elnöklete alatt 
megkezdte működését és 1957-ben osztályo-
zó bajnokságot nyert. Trasser I., Trasser II; 

Gilicze József, Pintér, Müller, Bodnár, Mol-
nár I., Moravecz, Földi, Leimeter, Hanek, 
Krausz, Krész, Kári, B. Nagy és Molnár II. 
a tagjai.” 
 Az idézethez hozzá kell tenni, hogy a 
közelmúltról ír, pár év távlatából, pontos-
nak kell tartani.
 Persze van benne pártos elfogultság, ami 
messze áll a valóságtól, ilyen az MKP és a 
szovjet segítség. A Vági név alatt nyilván 
Vághy Kálmánt, a volt magyar szövetsé-
gi kapitányt kell érteni, akinek döntő ér-
demei voltak a 49-es bajnokság megnye-
résében. A márciusi számban írtam már 
róla „A Vághyk” című írásomban. Hábo-
rús múltja miatt eltiltották a közéleti- és 
sporttevékenységtől. Kerítésen kívülről 
kerékpárjára állva irányította a csapatot. 
Az idézetből következik, hogy kiesés kö-
vetkezett az NB III.-ból, és maradt a me-
gyei bajnokság, ami a hatvanas évek köze-
péig jellemezte a helyi labdarúgást. Ebben 
a korszakban divatos volt a régi patinás 
nevek elvétele (FTC-Kinizsi, Újpest-Dó-
zsa, Kispest-Honvéd stb.) és az új rend-
szer szájízének való név felvétel. Ezt lát-
juk helyben is, sőt az 1986-ban megjelenő 
„Vecsés története” (szerkesztő: Dr. Laka-
tos Ernő) monográfi ában a névmódosítá-
sokat tovább sorolja:
 „1956 decemberétől régi nevén, VMTK 
szerepel, majd 1962-től VM Spartacus, 1964-
től Vecsési VÍZÉP Sportklub, 1970-től pedig 
Vecsési Sportegyesület néven játszanak.”
 Tavaly februárban Molnár Istvánnal ké-
szítettem beszélgetést, az alábbi fotó is az 
ő tulajdona. 
 A beszélgetésben több minden mellett 
elmondta, hogy az akkori fi atalságnak leg-
népszerűbb sportja a foci volt. Ezt nagy-
ban befolyásolta, hogy akkor alakult ki az 
Aranycsapat, ahol a példaképek tömegét ta-
lálhatták.
 Kiemelte B. Nagy László szerepét, aki ját-
szott is a csapatban és edzője is volt később, 
de róla bővebben a következő fejezetben 
írok. Nagy szeretettel beszélt gyerekkori ba-
rátjáról, Hanek Jánosról, vele együtt lettek 
megyei ifi  válogatottak. Hanek később ma-
gyar ifi válogatott is lett, de 1956-ban kül-
földre távozott. Frankfurtban bundesligás 
játékos lett, majd Amerikában, Kansas-ben 
fejezte be aktív pályafutását, ahol le is te-
lepedett. 

 Az 1961-es könyv idézetében máig jól 
csengő neveket találunk. A két Trasser: Já-
nos csak pár évet játszott itt, később Eszter-
gomban védett és ott élt. Lajos (a legendás 
Koszos) a vecsési foci korszakos alakja. Éle-
tét a pályán és mellette töltötte el. Vele is 
bővebben illik foglalkozni. Pintér (Csilaj) 
kiváló kapus volt éveken át – méltó utóda 
Duhajnak – helyét Nyáry Zoli vette át. Mül-
ler (Jeza) a kőkemény, villámgyors hátvéd, 
később szakvezető volt. Leimeter (Görbe) 
korának legjobb balhátvédje volt a megyé-
ben. Földi (Spenyó) bombáitól rettegtek a 
kapusok. A két Molnár közül a fi atalabb, 
Gyula a későbbi nagy sikerek idején is a 
csapat erőssége volt. Kári Feri a csupaszív 
több poszton használható játékos minden-
ki kedvence volt. De jó szívvel emlékezhe-
tünk a többiek: Krész, Varényi, Schiszler, 
Skribek, Szlahó, Zombori, Kassai nevére 
is. Feltűnnek zseniális tehetségek: Krausz, 
Kalász, Mercz és utánuk tucatjával a töb-
biek, akik a következő fejezet 1965–1971. 
hősei lettek, de róluk a folytatásban olvas-
hatnak.
 1957-ben a VMTK osztályozót játszott a 
megyei I-be jutásért, sikerrel. A következő 
évek a megyei I. osztályban találják a csa-
patot. Közben átszervezik a magyar labda-
rúgást, tavaszi-őszi rendszerben (naptári év-
ben) zajlanak a bajnokságok. 1964 sötét év, 
a csapat botrányos körülmények (tömegve-
rekedés, bíróverés) után kiesett az I. osztály-
ból. (folytatjuk) Szalontai János

SPORT

A folytatásban a háború 
éveitől a ’60-as évek elejé-
ig tekintjük át a vecsési 
labdarúgás történetét. 

A VECSÉSI LABDARÚGÁS 
110 ÉVES

Az 1947-48-as bajnokcsapat

A vecsési focisták, balról: Moravecz, 
Molnár Gyula, Molnár István, Takács, 
B. Nagy, Hanek Károly, Újfalusi. 
Elöl: Mezei, Trasser János, Bognár 
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A találkozó első félideje kiegyenlített 
küzdelmet hozott, de a kapuk nem 
igazán forogtak veszély-

ben, mindkét csapat a védekezés-
re helyezte a hangsúlyt. Amikor 
már mindenki a félidőt várta, a 
hazaiak egy jobboldali támadás 
végén Gulyás Máté jól eltalált lö-
vésével kerültek előnybe. 

 Az utolsó pillanatokban kapott gól azon-
ban nem fogta meg a Vecsést, a második fél-
időben hihetetlen elszántsággal vetették ma-
gukat a küzdelembe. Egyre nagyobb nyomás 
volt a hazaiakon, negyedóra játék után azon-
ban majdnem mégis növelni tudták előnyü-
ket, egy kapu előtti kavarodás során az utol-
só pillanatban sikerült menteni. 
 Hatalmas volt a feszültség a pályán, ne-
gyedórával a vége előtt egy belépő után szinte 
egymásnak estek a játékosok, de a játékveze-
tő két sárga lappal meg tudta fogni a dulako-
dást. A 83. percben egy gyors vecsési táma-
dást csak szabálytalanul tudtak megállítani 
a 16-oson belül a hazaiak, a jogosan megítélt 
11-est Mojzer váltotta góllá.
 A hátralévő időben a hazaiak mindent meg-
tettek a győztes találatért, de a vendégek re-

A labdarúgó megyei első osztály 28. fordulójában a 
Vecsés FC a Dunaharaszti vendégeként lépett pályára. A 

képlet egyszerű volt, ha a vecsésiek pontot szereznek, úgy 
az utolsó forduló eredményétől függetlenül bajnokok. 

Minden más esetben a Dunaharaszti az utolsó fordulóban 
megelőzhette volna Vincze Gábor együttesét. 

Bajnok a Vecsés!

SPORT

A 2021-es bajnokcsapat tagjai: 
Bacskai Péter Áron, Bíró Tamás, Bogári 
Péter, Dévai Csaba László, Feka Márk Jó-
zsef, Gál Szabolcs, Gecse Gyula, Gendur 
László, Hamar István, Hollauer Balázs, 
Kispéter Mihály, Kiss Krisztián, Komora 
László, Kónya Zsolt Benjámin, Mojzer 
György, Mosonyi Viktor Bence, Nádasi 
Kornél, Patkó György, Puskás Ádám, Rása 
Gergő, Róhfeld Gergő, Sándor Norbert 
Rudolf, Szkunc Vjacseszláv, Tárkányi 
Gergő, Tóth Tamás, Virág Levente István. 
 Vezetőedző: Vincze Gábor
 Technikai vezető: Keresztes József, 
Novák Alexisz
 Fizioterapeuta: Bellus Péter
 Elnök: Czibolya Zoltán

Gratulálunk a Pest 
megyei I. osztály 
2020/2021-es 
bajnokcsapatának! 

SIKERÜLT! 

Puhl Sándorra, a legendás magyar játék-
vezetőre emlékeztek a mérkőzés előtt

mekül védekeztek, és még kontrákra is volt 
erejük. Az eredmény már nem változott, így 
a Vecsés az utolsó forduló eredményétől füg-

getlenül az első helyen végzett.
 A játékosok a találkozó után 
kimentek a szépszámú vecsési 
szurkolóhoz megköszönve nekik 
a bíztatást. Vincze Gábor vezető-
edző pedig csak annyit mondott 
a szurkolók felé: „Nagyok vagy-
tok! Köszönjük!” Pedig ezúttal 
ő és a csapat volt nagyon nagy
– egész szezonban!
 Pest megyei I. osztályú 
bajnokság 29. forduló
 Dunaharaszti MTK
–Vecsési FC 1-1 (1-0)
 G.: Gulyás Máté (47) ill. Moj-
zer György (83. 11-esből) 

SzgY

Pest megyei I. osztályú bajnokság 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P
1. Vecsési FC 28 22 3 3 75 25 50 69
2. Dunaharaszti MTK 27 20 5 2 59 18 41 65
3. Nagykáta SE 27 15 3 9 44 37 7 48
4. Viadukt SE-Biatorbágy 27 14 6 7 55 40 15 48
5. Gödöllői SK 27 12 6 9 42 32 10 42
6. CSO-KI Sport 27 12 3 12 41 43 -2 39
7. Maglódi TC 27 11 6 10 44 40 4 39
8. Fémalk-Dunavarsány 27 11 3 13 45 46 -1 36
9. Budakalászi MSE 27 11 3 13 40 49 -9 36

10. Veresegyház VSK 27 10 5 12 39 37 2 35
11. Pilisi LK-Legenda Sport 27 9 5 13 41 41 0 32
12. Felsőpakonyi KSE 27 9 4 14 40 47 -7 31
13. VSK Tököl 27 7 5 15 31 57 -26 26
14. VS Dunakeszi 27 6 3 18 31 72 -41 21
15. Százhalombattai LK 27 2 4 21 22 65 -43 10
16. Törteli KSK (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

Kijárt a gratuláció Vincze Gábor 
vezetőedzőnek, hiszen bajnok-

csapatot épített Vecsésen
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Május második hétvégéjén 
rendezte a Magyar Darts Szö -
vetség a soft szakág soron- 
következő csapatbajnoki for -
dulóját, ahol a Vecsés egyes 
csapata mindenkit letarolt.

Dobrovitz József nyerte 
május második vasárnapján 
a szeptemberben sorra kerülő 
budapesti négyesfogathaj-
tó Európa-bajnokság első 
felkészülési versenyét. 

Két vecsési lány, akik tehetségesek a sportáguk -
ban, reálisan látják a helyzetü ket, mindig a kö -
vetkező szintet szeretnék meglépni, és nagy ál-
muk, hogy olimpián szerepeljenek. De nem úgy, 
mint Kállai Tamara és Kállai Szonja díj ugratók, 
ha nem csapatban, mint a Kállai testvérek. 

Hatalmas vecsési siker 
a soft csapatbajnokságon

Dobrovitzék idén is remekelnek, de 
a csúcsformát szeptemberre tartogatják

A lovon nincs olyan pillanat, amikor 
nem kell rá fi gyelni, vele foglalkozni

Az egyes csapat: Jehirszki György, Börzsei 
János (CSK), Vágó Ágoston, Jakab Péter

A 2020-as bajnoki idényt a koronavírus 
járvány félbeszakította, ezért a szö-
vetség még decemberben úgy dön-

tött, hogy összevonja a 2020–2021-es idényt. 
Még tavaly kezdte meg a csapat a szereplést 
a másodosztályú bajnokságban, mivel az elő-
ző idényben sajnos, kiestünk az első osztály-
ból. Az első fordulót is 100 százalékos tel-
jesítménnyel zártuk, négy meccsből mind a 
négyet megnyertük 
 Most a folytatásban sem találtunk legyő-
zőre. Az egyes csapat feltett szándéka, hogy 
visszajusson a legjobbak közé. Ennek megfe-
lelően kezdte a fordulót és a Wekerle csapa-

tát győzte le 9-0 arányban. A Wekerle csapa-
ta még csak leget sem tudott nyerni a meccs 
során. 
 A második meccsünk is 9–0 lett, ez azon-
ban megállapított eredmény, hiszen az Acél-
darazsak nem tudott kiállni.
 A nap utolsó meccsén az Újpalota ellen 
játszott a csapat, és bár a meccsen már 6-3 
arányban is elhúztak a palotaiak, a vecsési 
csapat megfordította a meccset és nyert 9-7 
arányban.

 A feljutást innentől csak akkor veszítheti 
el csapatunk, ha az összes hátralévő meccsét 

elveszíti. 100 százalékos győzel-
mi mutató után ezt azért nehéz 
elképzelni . 
 A fi úk minden dicséretet meg-
érdemelnek, hiszen minimum lét-
számmal, csere nélkül koncent-
rálták végig ezt a hosszú napot, 
és hatalmas sikert arattak. 
 Eredmények: Vecsés SE I.–We-
kerle 9–0, Vecsés SE I.–Acéldara-
zsak 9–0, Vecsés SE I.–ÚKDC 9–7. 
 Szívből gratulálunk. Hajrá, Ve-
csés!   Forgács László

xxx

H. Csapat Gy. D.  V. +/- Pont

1. Vecsés SE I. 7 0 0 35 21

2. Prince of Darts DSE 5 0 2 20 15

3. Újpalotai KDC 4 1 2 11 15

4. Hírös Hunok DC I. 4 0 3 7 12

5. Acéldarazsak SE 3 0 4 -2 9

6. Wekerlei Szőr Vájvörsz 2 1 4 -10 7

7. Aramis DC 1 0 6 -33 3

8. PSK 0 2 5 -28 2

M ezőhegyesen a négyesek mezőnyé-
ben 19 egység állt rajthoz, közülük 
a csapatban világbajnok Dobrovitz 

József végzett az élen mindössze 1,09 hiba-
ponttal megelőzve a kilencszeres világbaj-
nok Lázár Zoltánt. Harmadikként a cseh Jiri 
Nesvacil zárt.
 Az erős szél és az egész napos eső által ne-
hezített díjhajtásban előzőleg Lázár bizonyult 
a legjobbnak, míg a szombati maratonhajtást 
Dobrovitz nyerte. A vasárnapi akadályhajtás-
ban újra Lázár lett az első, de Dobrovitz egy 
keveset megőrzött az előnyéből.
 Mezőhegyesen összesen 74 fogat indult a 
kettes- és négyesfogatok versenyében, a ma-

gyarok mellett a cse-
hek, az osztrákok és 
a románok képvisel-
tették magukat. 
 Dobrovitzéknak 
nem ez az első sike-
rük idén, április 12-
én került megren-
dezésre a Fedeles 
Fogathajtó Országos 
Bajnokság Döntő-
je Szilvásváradon, a 
Lipicai Lovasközpont 
stadionjában. A ver-
senyen összesen 57 
start került lebonyo-
lításra hat kategóriában a póni egyesfogattól 
a négyesfogatok versenyéig.
 A négyesfogatok versenyében hármas ve-
csési siker született, hiszen ifj. Dobrovitz 
József lett az első, megelőzve az idősebb 
Dobrovitzot, míg a harmadik helyen Tóth Si-
mon Sándor végzett, aki szintén a Vecsés SE 
LSZ versenyzője. 
 Ifjabb Dobrovitz az április végén, Hetény-
egyházán  megrendezett háromnapos orszá-

gos fogathajtó versenyen is nyerni tudott. 
A felkészülési versenyekkel megkezdődött 
a fogathajtók szezonja, mindenki bízik ab-
ban, hogy a körülmények javulnak, és mi-
előbb nyílt versenyeket is tudnak szervezni. 
 A következő viadal Vecsésen lesz június 
2. és 6. között. A négyesek Eb-je szeptember 
2. és 5. között a Kincsem Parkban, a kettesek 
vb-je szeptember 8. és 12. között a hollandi-
ai Kronenbergben lesz. SZ.

SPORT

D e vajon miért pont a díj-
ugratás az, amiben eny-
nyire kiemelkedőek? 

 – Már kicsi korom óta szeretem 
a lovakat, és nem is tudom, hon-
nan jött ez, de mindig evidens volt. 
Amióta tudom, hogy van ilyen ál-
lat, mindig fel akartam rá ülni, si-
mogatni szerettem volna egész nap 
– mondta Tamara. 
 – Én először úgy gondoltam, 
nem fogok lovagolni, mert ez a 
Tamara sportja, és nekem nem 
kell, nem gondoltam, hogy idő-
vel ennyire megszeretem, de éle-
tem egyik legjobb döntése volt. 
Én mást is sportoltam, úgy gon-
doltam, ez a sportág a testvéremé 
lesz – mondta a fi atalabbik Kál-
lai lány, Szonja. 
 Mindketten úgy vélik, egy 
gyermek számára kiskorában dől 
el, hogy mennyire szereti meg a 
lovakat, mennyire kötődik hozzá-
juk. „Ez egy hatalmas állat, vagy 
félsz tőle, vagy nem. Ha nem, ak-
kor belé esel” – mondta Tamara, 
aki 12 éves kora óta lovagol, de 
már nagyon kicsi korában, ha lo-
vat látott, azonnal szerette volna 
„kipróbálni”. Két évvel fi atalabb 
testvére 13 évesen kezdett el lo-
vagolni, akkor egy olyan lovon 
ült, aminek annyira kényelmes 
volt a mozgása, hogy azonnal be-
lészeretett. 
 De miért a díjugratás lett a be-
futó a lovas sportágak közül? 
 – Az edzőm ezt a részét pre-
ferálta a sportnak, és ez az, ami 
a leglátványosabb és nagyon iz-
galmas. Minden sportághoz más-
fajta ló tartozik, és nekünk ez a 
favorit – mondta Tamara.
 Felmerülhet a kérdés, vajon az 
általuk izgalmasnak tartott sport-
ág mennyire veszélyes? Egyön-
tetű véleményük szerint akkor 
veszélyes, ha nem értesz hozzá 

és nem tartod be a szabályokat.
– A veszélyfaktor mindig játszik, 
hiszen egy 800 kilós állatról be-
szélünk, akit irányítani kell, és 
bármi történhet, nem tudod, mi 
következik, bármitől megijedhet. 
Nagyon benne van a szerencse-
faktor is, de ha valaki ért hozzá, 
és tudja, hogy mit csinál, akkor 
ki lehet kerülni – mondta Tamara. 
 Szonja szerint nagyban függ az 
edzőtől is a veszélyesség, hiszen 
ha ő hozzáértő, és megmondja, 
mit csinálj, veszélyhelyzetben is 
átlátja a dolgokat, és ha hallgatsz 
rá, akkor tényleg működik.
 Sokakban felmerülhet a kérdés, 
miért jó olyan sportot űzni, ami 
nem elsősorban az emberi telje-
sítménytől függ? A lányok sze-
rint pont ez a szépsége a sport-
águkban, hogy nem csak rajtuk 
áll az egész, hanem egy nagyobb 
csapatmunka. De a kézilabdához 
vagy a futballhoz nem hasonlít-
ható, hiszen ott érted a társadat, 
itt viszont teljes mértékben az ér-
zékekre, az összhangra kell töre-
kedni, a minél nagyobb harmó-
nia megteremtésére a ló és a lovas 
között. Itt erről szól a sport, hogy 
hogyan találod meg egy ilyen ha-
talmas állattal az összhangot.
 Üllőn, a Dóra Majorban edze-
nek, előtte Gödön voltak, de a lo-
varda mellet épült egy nagy gyár, 
ami egy idő után annyira ráépült 

a lovardára, hogy meg is vette. 
Üllőt nagyon szeretik, nagyon 
profi  lovarda, hatalmas terület, 
több istálló is van. Tamara lova 
egy kanca, aki a Blue Lightning 
névre hallgat, míg Szonja egy Szi-
laj nevű herélt gazdája, és mind-
ketten nagyon kötődnek a lova-
ikhoz. 
 Mi kell ahhoz, hogy valaki jó 
lovas legyen? Egybehangzóan ál-
lítják, kitartás, szorgalom, bátor-
ság, elhivatottság, elszántság. 
 – De emellett szerencse és te-
hetség is kell, amikor centiken 
múlik, hogy levered az akadályt. 
Nálunk mindig minden esetben 
a lovat kell előtérbe helyezni, ha 
úgy van, addig nem is iszol, amíg 
nem szerelted le a lovat és nem 
láttad el. A ló mindenek előtt van, 
hogy jól érezze magát – mondta 
Tamara. 
 Tisztában vannak vele, ez egy 
nagyon drága sport, a ló is drá-
ga, az edzések is, de a kezdéshez 
nem kell semmi. 
 – Két hónap után látszik, hogy 
menyire félsz tőle, szereted, van 
hozzá érzéked. Vannak, akik fe-
lülnek és le se tudnak szállni, és 
két hónap után úgy döntenek, be-

ruháznak rá, de a kezdéshez szin-
te nem kell semmi. Ráadásul a 
lovassport az, amit egy életen át 
lehet űzni, akár 70 évesen is le-
het valaki válogatott – összegzett 
Szonja. 
 Nagy álom az olimpia, oda is 
együtt mennének, de az még sok 
idő és sok pénz, egyelőre csak a 
következő kis lépésre koncent-
rálnak. Ha eljön az ideje, csapat-
ban szeretnének indulni, hogy 
úgy emlékezzenek rájuk, mint 
a Kállai testvérek. Az edzőjük, 
a legmagasabb szintű lovas elis-
meréssel, a Gróf Széchenyi István 
Emlékéremmel kitüntetett koráb-
bi olimpikon, Balogh István is így 
indult testvérével számos világ-
versenyen, ők a példaképek, rá-
juk szeretnének hasonlítani.
 Vajon a két fi atal, törékeny 
hölgy, mennyire fél a sérülé-
sektől? 
 – Sérülésünk még nem volt, 
de többször estünk már le a ló-
ról. Edzőnk szokta mondani, ez 
olyan, mint ha egy úszótól azt 
kérnéd, ne legyen vizes. Én már 
többször estem le, de az összes az 
én hibám volt. Előfordult olyan 
edzés, hogy hatszor estem le a 
lóról. Sokan úgy vannak, ha le-
esnek, akkor nagyon félnek, de 
ez belőlem nagyon hiányzik
– mondta Tamara.
 Szonja ezzel szemben összesen 
négyszer esett le a lóról. „Nagyon 
kell koncentrálni minden egyes 
apró mozdulatra. Ha tartok is ki-
csit attól, hogy leeshetek, akkor is 
visszaülök, úgy soha nem fejezek 
be edzést, hogy leesek – mondta 
a fi atalabbik Kállai lány. Sz. Gy. 

Kállai Szonja

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

Sírhelymegváltás 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

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

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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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 Z

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

• 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

KÖSZÖNJÜK A MEGFEJTÉSEKET! 
Áprilisi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Száz éve szentelték fel a Felső-telepi Jézus Szentséges Szíve templomot. Könyvutalványt nyert: Jászainé 
Kosztik Lídia. A nyereményhez ezúton is gratulálunk, és további jó szórakozást, kellemes rejtvényfejtést kívánunk! A nyereményről e-mailben küldünk értesítést.  
Májusi keresztrejtvényünk fősorából kiolvasható egy egykor élt nagybirtokos és fi a neve, illetve, hogy milyen kapcsolatban álltak Vecséssel.  
A helyes megfejtést beküldők között egy 5000 FORINT ÉRTÉKŰ KÖNYVUTALVÁNYT sorsolunk ki. 
A megfejtéseket az info@vecsesitajekoztato.hu e-mail címre, levélben pedig a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profi t Kft. 
2220 Vecsés, Károly utca 2. postai címre várjuk. Beküldési határidő: JÚNIUS 15.
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A z ötlet egy vecsési fi atalemberé, Er-
szény Krisztiáné volt, aki saját be-
vallása szerint a 90-es években egy 

francia fi lmben látta először a pétanque-ot, 
majd amikor Franciaországban járt, élő-
ben is rácsodálkozott, mennyi ember ta-
lálta meg örömét a játékban. 
 – Ezt a játékot bárki bármikor tudja ját-
szani, ha van hozzá hely. Nagyon megtet-
szett, hogy a szabadban, parkokban játsz-
szák, közben beszélgetnek, barátkoznak 

Vecsésen is játszható már 
a franciák nemzeti játéka

az emberek. Bár sokan űzik versenysze-
rűen, de ez tényleg egy barátságos sport – 
mondta a vecsési pálya kitalálója és meg-
alkotója. 
 – Láttam egy külföldi cikket, hogy a 
pétanque járványkompatibilis, írtam az ön-
kormányzatnak, hiszen pont egybevágott azzal, 
hogy menjünk ki a szabadba. Ott a Sportbi-
zottság elnökéhez, Czibolya Zoltánhoz irá-
nyítottak, akinek nagyon tetszett az ötlet. A 
járvány miatt aztán kissé lelassultak az ese-

mények, de a szigorítások után ismét keres-
tük egymást, és akkor ajánlották fel a Prés-
ház melletti területet – mondta Krisztián. 
 A hazai szövetségtől kaptak pontos leírást 
a rétegekről, mi alapján kell megépíteni a pá-
lyát, hogy ne lazuljon fel. Miután megépült, 
ő jár ki naponta ellenőrizni és rendben tarta-
ni, elgereblyézni a buckákat. Külön kérés a 
pályát használók felé, hogy játék után egyen-
gessék el, a szülőktől pedig azt kérik, ne ott 
homokozzanak a gyerekek a murván, hiszen 
ott van mellette négy homokozó is. 
 – Magyarországon még nem annyira isme-
rős a pétanque, pedig már 20 éve jelen van, 
készültek pályák, bajnokságok vannak, or-
szágszerte léteznek egyesületek. És tényleg 
nem kell hozzá sok minden, játékosonként 
3-3 szabványgolyó, amik 7-8 cm átmérőjű 
homokkal töltött vasgolyót jelentenek. Eh-
hez kell még a kis golyó, az „Öcsi”, ami fá-
ból vagy műanyagból készül – összegzett a 
Vecsési Pétanque Baráti Kör vezetője. SzgY

Pétanque pálya épült Vecsésen, a Présház utcában 
lévő parkban. A pálya nyilvános, ezért lefoglalására 
nincs lehetőség, amikor szabad, bárki használhatja. 
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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

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,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – június 7-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – június 14-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – június 21-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – június 28-ával,  
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

Téged keresünk, ha 

• szívesen dolgoznál egy új,  

modern munkakörnyezetben,

• szeretnél versenyképes jövedelmet 

(alapbér, cafeteria, műszakpótlék, bónusz)

• és bevállalod a kétműszakos munkavégzést.

A Flex Magyarországon 7 városban innovatív tervezési, 

mérnöki, gyártási, szerviz, ellátási lánc menedzsment  

és logisztikai tevékenységet kínál különböző profilú  

és méretű vállalatok, valamint a végfelhasználói  

piac számára.

Jelentkezz a Flex újonnan megnyíló üllői  
telephelyére az alábbi munkakörökbe:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG  
A FLEXNÉL 

Bővebb információ és jelentkezés: a toborzas@flex.com e-mail 
címen vagy a 06 80/ 205 192-es ingyenesen hívható zöld számon

Raktáros

Targoncavezető 
raktáros

KIEMELT AKCIÓINK 
tól JÚNIUS 20-ig TARTANAK!

KOLBÁSZOS 
TÉSZTA 12 kg

NYULAS 
DARÁLÉK

PB 
PALACK

VÖRÖS 
SZÚNYOG-
LÁRVA

RÁGCSÁLÓ 
MAGKEVERÉK

DOLLY CAT  
CICA KONZERV

CSIRKE FEJ

KUTYA 
TÁP 10 kg
1 570  Ft

3 100  Ft

145  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

Rágcsáló, hal, madár, hüllő eleségek s

YÁÁS FFFIIZZETÉSI LEEHHETŐSÉGGÁÁÁ

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 

VECSÉSEN részletek: www.cupak.hu

PERFEX PAPÍR 
KÉZTÖRLŐ 2 tekercs

PUR MOSOGATÓSZER

86  Ft

799  Ft

599  Ft

189  Ft

440  Ft

179  Ft/kg 690  Ft/kg

250  Ft/kg

HIPÓ 1 l

DOSIA 
9 Kg

3 380  Ft
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BIOLUX 
 10 kg

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  



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

LAKOSSÁGI ÉLELMISZER  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS VECSÉSEN

SHOP.JEGTRADE.HU

•
•
•
•

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!
Aktuális álláshirdetéseinket a 

 oldalon éred el!

• GÉPKOCSIVEZETŐ
• RAKTÁROS
• ÜZEMI DOLGOZÓ

Küldje el önéletrajzát a karrier@jegtrade.hu e-mail címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Gyorsfagyasztott

Ft/kg

Gyorsfagyasztott 
egész, belezett  

PISZTRÁNG
Ft/

GRILLEZETT 
PADLIZSÁN SZELETEK

Ft/

BURGONYA GOLYÓK
Ft/

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g
• Erdei mix 479
• Feketeszeder 445
• Málna 678
• Meggy 479
• Piros ribizli 549
• Szamóca 479
• Egres 489

g

MARHA HÁTSZÍN
STEAK 325g

Ft/db
OLASZ GRILL

ZÖLDSÉGKEVERÉK
Ft/

KLASSZIKUS
HASÁBBURGONYA

Ft/

Ft/
ZÖLDSPÁRGA

GEREZDEK
Ft/


