
Nyolc hónap után 
üléseztek újra 
a képviselők

Ültessünk fát! 
Idén is lesz lakossági 
faültetési akció

Elkészült 
az új pálya 
a Halmi suliban

3. old. 6. old. 14. old.

A FOGATSPORT KRÉMJE 
VERSENYZETT VECSÉSEN 22. old.

VECSÉSI 
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

XXXI. évfolyam 6. (368.) szám – 2021. június

www.vecsesitajekoztato.hu



2021. június 3
Tájékoztató Tájékoztató

 2021. június

HÍREK

ENNYI ÁLDOZATOT KÖVETELT A KORONA-
VÍRUS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN
Március 4-éig 15 659-en haltak meg koro-
navírus-fertőzés következtében a magyar-
országi településeken – derült ki a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ (NNK) által 
kiadott adatokból. (Az elhunytak számát 
településekre lebontva tartalmazó doku-
mentumot a K-Monitor kérte ki az NNK-tól.) 
A legtöbb koronavírusos áldozat, 2850 fő 
Budapesten volt, majd Miskolc következik 
a sorban 324 elhunyttal. Debrecenben 246, 
Szegeden 226, Nyíregyházán 221, Kecske-

méten 204, Pécsen 176, Győrben 164, Ka-
posváron 142, Szombathelyen 137 áldoza-
tot követelt a járvány március 4-éig. 
 Az elmúlt hónapokban több olvasónk is 
érdeklődött a vecsési adatok felől, de erről 
nem tudtunk korábban tájékoztatást adni, 
mert nem voltak ismertek a számok. A nyil-
vánosságra hozott adatokból az derült ki, 
hogy március 4-éig 24 vecsési áldozata volt 
a járványnak (Vecsés népessége 21 328 fő 
a 2019-es adatok szerint). Ez három fővel 

kevesebb, mint a szomszédos Gyálon (24 
607 lakos), ahol 27 elhunytat regisztráltak. 
A másik szomszédos településen, Üllőn (12 
194 lakos) 19 koronavírusos beteg hunyt el, 
a nagyjából azonos lélekszámú Maglódon 
és az alig több mint 4000 lelket számláló 
Ecseren 6-6 áldozata volt a járványnak.
 Március 4. óta lényegesen emelkedett az 
elhunytak száma, e sorok írásakor (június 
13-án) a halálos áldozatok száma 29 904.  
 varga   

Nyolc hónap után ülésezett 
újra a képviselő-testület

Csendes koszorúzás 
VECSÉS ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 

EMLÉKNAPJÁN

Szlahó Csaba polgármester 
június 17-ére rendkívüli testü-
l eti ülést hívott össze, melyen 
tizenkét napirendi pontot 
tárgyaltak a városvezetők. 

Június 14-én ünnepeltük Vecsés újratelepítésének 235. 
évfordulóját. Pontosabban ünnepeltük volna, hiszen a 

veszélyhelyzetre való tekintettel a jelenlegi rendelkezések értelmé-
ben a megszokott városi ünnepség a tavalyi évhez hasonlóan 

elmaradt. Ahogy az elmúlt évben, úgy idén is csak csöndes 
koszorúzásra volt lehetőség a Városháza előtti Szent István téren. 

V ecsés Város Önkormányzata nevé-
ben Szlahó Csaba polgármester és 
Frühwirthné Halász Melinda alpol-

gármester koszorúzott, majd a helyi pártok 
és civilszervezetek képviselői rótták le tisz-
teletüket az újratelepítési emlékműnél. 
 A hagyományok szerint június 14-én ünne-
pélyes keretek között adja át az önkormány-
zat a város legrangosabb kitüntetéseit, a dísz-
polgári címet, a Pro Urbe díjat, a Vecsésért 
Életműdíjat vagy a sport terén elért eredmé-
nyekért járó elismeréseket, de idén erre sem 
volt alkalom június 14-én. A kitüntetések át-

adására vélhetően egy későbbi időpontban 
kerül sor. 
 Egy évvel ezelőtt abban reménykedtünk, 
hogy idén majd újra együtt ünnepelhetünk, 
de sajnos a járványhelyzet miatt még mindig 

nem tért vissza az életünk a nor-
mális kerékvágásba. Zárásként 
most is csak annyit írhatunk: bí-
zunk benne, jövőre a megszokott 
módon ünnepelhetjük, hogy elő-
deink 236 évvel korábban lerak-
ták mai városunk alapjait.  VT info  

A városi önkormányzat koszorúját 
Szlahó Csaba és Frühwirthné Halász 
Melinda helyezte el az emlékműnél

Skribekné Komár Ágnes és Alattyányi István 

 Frühwirthné Halász Melinda és dr. Lugosi 
Mária (Német Nemzetiségi Önkormányzat)

Nagy Károly önkormányzati képviselő 

Frühwirth Mihály helytörténész

Petőfi  Sándor Római 
Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium

Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola

Az újratele-
pítés emlékére állított 
márványtábla a Városháza falán 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-
ló tavaly novemberi kormányren-
delet megjelenése óta nem ülése-

zett a képviselő-testület. Az élet ettől még 
nem állhatott meg, a várost érintő fontos 
kérdésekben továbbra is döntéseket kellett 
hozni, ezért a katasztrófavédelmi törvény 
rendelkezésének megfelelően a képvise-
lő-testület feladat- és hatásköreit a polgár-
mester gyakorolta. A döntések előkészí-
tésében a testület tagjai is részt vettek, a 

rendeletek és határozatok tervezetét a pol-
gármesteri hivatal kiküldte a képviselőknek 
és az érintett bizottságok külsős tagjainak 
is, akik elektronikus úton küldték vissza 
az előterjesztésekhez fűzött véleményüket. 
A járványhelyzet miatt kialakult hosszú szü-
net után június közepén nyílt újra lehetőség 
arra, hogy személyesen is összeüljön a kép-
viselő-testület a városháza dísztermében. 
 A képviselő-tesület döntött azokról a 
szabályozási terv módosítására vonatko-
zó kérelmekről, melyek az elmúlt hóna-
pokban érkeztek. A veszélyhelyzet ideje 
alatt a polgármester előzetes tárgyaláso-
kat folytatott a kérelmezőkkel, ennek meg-
felelően terjesztette be a képviselő-testü-
let elé a szabályozási terv módosításának 
megindítására vonatkozó javaslatokat. Az 
eljárás körülbelül nyolc-tíz hónapot vesz 
igénybe.

 Egyhangú döntés született arról, hogy Ve-
csés ez év december 31-ével kilép az Érd és 
Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulásból. A képviselő-testü-
let felhatalmazta Szlahó Csaba polgármestert, 
hogy tárgyalásokat folytasson lehetséges új 
közszolgáltatókkal.   
 Magánszemélyek, cégek és vállalkozások 
kezdeményezésére, a könnyebb tájékozódás 
elősegítése végett, a város területén levő név-
telen utak, közterületek elnevezéséről is egyet-
értésben döntöttek a képviselők. Az Airport 
Hotel mögötti új lakóparkban a környékbeli ut-
canevekhez igazodva három utcát neveztek el 
Magyarország néhai miniszterelnökeiről, ne-
vezetesen Andrássy Gyuláról, Tisza Kálmán-
ról és Wekerle Sándorról. Az ipari területe-
ken egyebek között Fuvaros, Szállító, Raktár, 
Csavar, Tengely neveket adták a közterületek-
nek, az egyik most zajló beruházásnál pedig a 

kormányozható léghajó feltaláló-
járól, Schwarz Dávidról neveztek 
el utcát. Az érintett ingatlantulaj-
donosokat a polgármesteri hiva-
tal értesíti a változásokról. 
 A képviselő-testület további öt 
évre megbízta Lakner Brigittát a 
Bálint Ágnes Óvoda vezetésével. 
A köznevelési törvény lehetővé te-
szi, hogy a második vezetői cik-
lusra pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül nevezzék ki az intézmény-
vezetőt, ha ezzel a nevelőtestület 
is egyetért. A városvezetők a ne-
velőtestülettel összhangban hoz-
ták meg a döntést.       VN    
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Elfogadták a zárszámadást Nyitott szemlélettel és empatikus 
hozzáállással kezelik a szociális ügyeketA vecsési önkormányzat 

gazdasági lehetőségeire 
is rányomta bélyegét a 
koronavírus-járvány. 

Az önkormányzat szociális bizottsága az elmúlt 
évben több mint ezer esetben állapított meg 
támogatást szociálisan rászoruló személyek 

számára, és több mint 48 millió forintot 
biztosított a vecsési hátrányos helyzetű 

személyek, családok támogatására. A bizott-
ság elmúlt évi munkájáról Skribekné Komár 

Ágnes bizottsági elnökkel beszélgettünk. 

A 2020-as év sok család számára oko-
zott nem várt anyagi nehézséget. 
A koronavírus-járvány megfékezé-

sére hozott szigorító intézkedések következ-
tében sokan veszítették el az állásukat, foko-
zódott az elszegényedés, sok esetben pedig 
olyan családok is nehéz helyzetbe kerültek, 
akik rendelkeztek némi megtakarítással. 
Természetesen nem csak a járvány vagy a 
munkahely elvesztésének számlájára írha-
tók a nehéz élethelyzetek, sokszor súlyos 
betegség, a hitelek törlesztése, egy váratlan 
baleset, káresemény – például tűzeset, ami-
ből tavaly több is előfordult Vecsésen – okoz 
olyan nem várt kiadásokat, amelyek krízis-
helyzetet idézhetnek elő. Ilyen esetekben az 
önkormányzat rendeletben meghatározott 
feltételek alapján települési támogatással 
segíti a bajbajutott személyeket, családokat. 
 – Az önkormányzat települési támoga-
tást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez, másrészt a gyógy-
szerkiadások viseléséhez. Ez a támogatás 
egyéves időtartamra szól, és a megállapí-
tott összeget havonta folyósítja az önkor-
mányzat. Emellett rendkívüli települési tá-
mogatásban részesülhetnek, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról máskép-
pen nem tudnak gondoskodni, vagy várat-
lan többletkiadások, esetleg a gyermekük 
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. Főleg az utóbbi támogatás ter-
mészeti juttatásként is megállapítható, azaz 
pénz helyett például élelmiszercsomag is 
adható a támogatást igénylőknek. Egy ha-
lálesetnél a temetés költségei nagyon ma-
gasak lehetnek, ezért rendkívüli települési 
támogatás temetési célra is igényelhető – 
foglalta össze a bizottság elnöke, hogy mi-
lyen lehetőségei vannak azoknak, akik az 
önkormányzathoz fordulnak anyagi támo-
gatásért.    
 Skribekné Komár Ágnes elmondta, 2020-
ban 1014 kérelem esetében nyújtott segítséget 

a bizottság, és több 
mint 48 millió forint 
támogatást biztosí-
tott az önkormányzat 
a hátrányos helyzetű, 
rászoruló családok 
támogatására kará-
csonyi csomag, te-
lepülési támogatás, 
illetve rendkívüli te-
lepülési támogatás formájában. 
 A szociális bizottság minden évben saját 
keretéből támogatja azokat a szociálisan hát-
rányos helyzetű tanulókat, akiket létszám-
keret hiánya miatt nem részesültek Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjban. 
 – Tavaly négy hallgató kivételével meg-
kapták az ösztöndíjat a jelentkezők, bizott-
ságunk részükre fejenként 50 ezer forint 
támogatást nyújtott. Emellett a rászorult 
gyermekek nyári étkezését is támogattuk, a 
tavalyi nyári szünetben 22 hátrányos hely-
zetű gyermek szülője igényelte a szünidei 
étkeztetést, rajtuk kívül további 48 gyer-
mek részére biztosítottuk az étkezést. Ezek 
a gyermekek jellemzően olyan családokból 
jönnek, ahol rendkívül alacsony a jövedelem. 
Természetesen idén nyáron is biztosítja az 
önkormányzat a szünidei étkezést a szoci-
álisan rászoruló vecsési gyermekeknek. Az 
állami normatíván felül további hárommil-
lió forintot különítettünk el erre a célra a vá-
ros költségvetéséből, hogy azoknak a gye-
rekeknek is biztosított legyen az ingyenes 
nyári étkezés, akik a központi szabályozás 
feltételrendszere miatt erre nem lennének 
jogosultak, de az önkormányzat úgy ítél-
te meg, hogy a szociális körülményeik ezt 
indokolttá teszik – mondta Skribekné a rá-
szoruló gyermekek szünidei étkeztetésével 
kapcsolatban. 
 A leginkább rászoruló személyeknek, csa-
ládoknak karácsonykor tartósélelmiszer-cso-

magok osztásával teszi szebbé az ünnepet az 
önkormányzat. Tavaly 350 csomagot osztot-
tak ki a rászorulóknak, összesen kétmillió 
forint értékben.
 Skirbekné Komár Ágnes a szociális in-
tézmények működésével kapcsolatban el-
mondta, az elmúlt másfél évben a Vecsés és 
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat és Központ, valamint a Gondozási Köz-
pont munkatársaira is nagyobb teher hárult 
a járványügyi intézkedések miatt. 
 – Mindkét intézmény munkatársai alkal-
mazkodtak az új kihívásokhoz és minden 
tekintetben helytálltak ebben a nehéz hely-
zetben. Köszönettel tartozunk nekik az el-
végzett munkáért. De nemcsak nekik, ha-
nem a többi városi intézmény munkatársának 
is, hiszen a bölcsődékben, az óvodákban, az 
iskolákban ugyanúgy megtették a magukét 
a dolgozók. Külön köszönet illeti a Vecsé-
si Egészségügyi Szolgálat munkatársait, az 
orvosokat, illetve a többi dolgozót, akik az 
oltások szervezésében részt vettek. A Dó-
zsa György úti Alapellátási Központot már-
cius közepén minősítették oltóponttá, ahol 
a vecsési lakosokon kívül a környékbeli te-
lepülésekről érkezőket is oltották, ezért az 
egészségügyi dolgozóinknak is jóval több 
feladatot kellett ellátniuk – hangsúlyozta a 
bizottság elnöke, aki szerint bárhogyan is 
alakul az elkövetkező időszak, a szociális 
bizottság továbbra is nyitott szemlélettel és 
empatikus hozzáállással kezeli a hatásköré-
be utalt ügyeket.   VN

Skribekné Komár Ágnes, a szociális bizottság elnöke

A z ország valamennyi gazdálkodó 
szervezete számára nehéz év volt a 
2020-as esztendő. A koronavírus-

járvány terjedésének megfékezésére hozott 
intézkedések rányomták a bélyeget a gazda-
ság teljesítményére, ezért nem meglepő, hogy 
az elmúlt időszak nehézségei a vecsési ön-
kormányzat pénzügyi helyzetén is nyomot 
hagytak. A város költségvetésére számos 
többletterhet róttak a járvánnyal kapcsola-
tos kiadások, ugyanakkor az önkormány-
zat bevételei sem úgy alakultak, mint a jár-
vány előtti években. A gépjárműadó elvonása, 
az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az 
iparűzési adó csökkentése miatt jelentős be-
vételtől esett el az önkormányzat, de a ko-
rábbi évek észszerű és megfontolt gazdál-
kodásának köszönhetően Vecsés pénzügyi 
helyzete még ebben a nehéz időszakban is 
stabil maradt. 

Kisebb beruházásokra, 
fejlesztésekre jut pénz
Az ez évi költségvetés összeállításakor 
kiderült, hogy a járvány elleni védekezés 
miatt jelentős forrásokat csoportosít át 
az állam, például az iparűzési adó csök-
kentésével és a gépjárműadó elvonásá-
val, ezért a korábbi években megspórolt 
pénzmaradványokkal (mintegy 1,5 mil-
liárd forintról van szó) ki kellett egészíte-
nünk a város költségvetését. Ezzel nagyjá-
ból az is eldőlt, hogy el kell halasztanunk 
azokat a nagyobb beruházásokat, melye-
ket erre az évre terveztünk. Ezekkel ak-
kor számolhatunk újra, ha a kormánytól 
visszakapjuk az év elején elvont forráso-
kat. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy 
az intézmények működtetése és az egyéb, 
önkormányzat által vállalt feladatok ellá-
tása továbbra is biztosított. 
 2020. évre vonatkozóan a teljesült be-
vételek főösszege a zárszámadást követő-
en 8,9 milliárd forint – ebből fi nanszíro-
zási bevétel 2,8 milliárd forint –, a kiadási 
főösszeg pedig 6,1 milliárd forint. A ket-
tő közötti különbség 2,8 milliárd forint, 
melyből 2,1 milliárd forint feladattal ter-
helt; azaz 700 millió forint volt az a pénz-
maradvány, melyről most tudott dönteni a 
képviselő-testület – tudtuk meg a gazda-
sági bizottság elnökétől.

50 millió forint 
bérkiegészítésre
A szabadon felosztható keretből többek kö-
zött pályázati céltartalékra 40 millió forin-
tot, út- és járdaépítésre 78 millió forintot, 
vis maior tartalékra 10 millió forintot, álta-
lános tartalékra 20 millió forintot, a civil-
szervezetek támogatására 10 millió forintot, 
sportegyesületek támogatására és sportcélú 
fejlesztésekre 50 millió forintot, bérkiegészí-
tésre szintén 50 millió forintot különített el 
a képviselő-testület. 
 – Fontos kiemelni, hogy az illetmény-
alapot felemeltük 48 ezer forintról 60 ezer 
forintra. Ez a bérkiegészítés a köztisztvi-
selőket és a polgármesteri hivatalhoz tar-
tozó technikai, illetve fi zikai alkalmazot-
takat érinti. Ezzel a lépéssel amellett, hogy 
utolértük a környező települések illetmény-
alapjait, a fi zetéseket is versenyképesebbé 
tudtuk tenni, azaz vonzóbb ajánlatokat tu-
dunk kínálni azoknak a szakembereknek, 
akik a vecsési polgármesteri hivatalban 
szeretnének elhelyezkedni – hangsúlyozta 
Alattyányi István.
 A bizottság elnöke elmondta, hogy az ön-
kormányzat kiemelt fi gyelmet fordít a pályá-
zati lehetőségekre, hiszen a meglehetősen ne-
héz gazdasági helyzetben elsősorban azokra 
a beruházásokra kerülhet sor, melyek kivi-
telezésére külső forrásokat is be lehet von-
ni. Ehhez kapcsolódva Alattyányi István el-
mondta, idén is pályázott az önkormányzat 
a Deák Ferenc utca felújítására, erre a célra 
46 millió forint önrészt különített el az ön-
kormányzat. Hozzátette, hogy az M0-ás au-
tópálya melletti logisztikai beruházást vég-
ző cég 200 millió forintot fi zetett be a városi 

költségvetésbe, amit elkülönítettek az útalap-
ba, a 0202-es út megépítésére fordítja majd 
az önkormányzat.
 A civilszervezetek támogatására elkülöní-
tett 10 millió forint mellett további 5 millió 
forinttal támogatja az önkormányzat a pol-
gárőrség munkáját, és az oktatási célokra for-
dítható tartalékba is 5 millió forintot külö-
nített el a képviselő-testület. Rendezvények 
támogatására további 7,5 millió forintot biz-
tosít a városvezetés, a Káposztafesztiválra – 
amennyiben a járványhelyzet lehetővé te-
szi, hogy megrendezzék – pedig további 10 
millió forintot fordítanak. Városi faültetésre 
5 milliót, a városi sportpark program folyta-
tására pedig 13,5 millió forintot szánnak. 

Talán jövőre lehet 
lazítani a nadrágszíjon
A kormány ígérete szerint két részletben, 
nyáron és ősszel kaphatják vissza az önkor-
mányzatok a kiesett iparűzési adóbevétele-
ket, amelyeket a világjárvány elleni védeke-
zés okán átcsoportosítottak a településektől 
(Az iparűzési adó csökkentésével a cégek jól 
jártak, de így az önkormányzatok mintegy 
150 milliárd forint adóbevételtől estek el). 
A 25 ezer fő alatti települések – ide tartozik 
Vecsés is – automatikusan kapnak majd tá-
mogatást, míg a nagyobb településekkel kü-
lön egyeztet a kormány – ezt Gulyás Ger-
gely, Miniszterelnökséget vezető miniszter 
jelentette be május elején. Az ország többi 
településéhez hasonlóan Vecsésen is abban 
az esetben tervezhetnek nagyobb beruházá-
sokat, ha az iparűzési adó elvont részét a te-
lepülés visszakapja. Varga Norbert
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Eredményes fél évet zártak 
A VECSÉSI KÖRNYEZETVÉDŐK
A Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladék kom-

mandó életét is megnehezítette a koronavírus-járvány, de 
az előírásokat betartva volt lehetőség egyéni vagy kisebb 

létszámú szemétszedő akciók szervezésére, melyekhez 
az elmúlt hónapokban sok vecsési lakos csatlakozott. 

O lyanok is szép számmal jöttek, akik 
korábban nem vettek részt hason-
ló önkéntes munkában, fi atalabbak 

és idősebbek egyaránt jelentkeztek a felhí-
vásokra, és kesztyűt húztak, hogy megtisz-
títsák a város határát az illegális hulladék-
halmoktól és az utcákat az elszórt szeméttől 
– tudtuk meg az egyesület elnökétől, Korjher 
Gabriellától. 
 – Idén minden hónapban meghirdettünk 
legalább két szemétszedő akciót, melyeken 
kisebb létszámú csoportokban vagy egyéni-
leg gyűjthették a szemetet az önkéntesek. Az 
idei legnagyobb megmozdulásunkat a Tisz-
títsuk meg az ország! program pályázatán el-
nyert támogatásból valósítottuk meg, akkor 
összesen több mint hatvan köbméter szeme-
tet gyűjtöttünk össze a határban. Ez az ak-
ció tényleg széleskörű összefogással jött lét-
re, munkánkat segítette az önkormányzat, a 
közmunkások, a közterület-felügyelők, a Vá-
rosgondnok Kft., Brindzik László vállalko-
zó, és a Vecsési Madárles csoport tagjai is 
közreműködtek. Szeretném kiemelni továb-
bá Szlahó Csaba polgármester, Frühwirthné 
Halász Melinda alpolgármester, Várszegi 
Csaba bizottsági elnök, valamint Sevecsek 
László, Tardi István és Nagy Róbert munká-
ját, akik rendszeresen segítik a munkánkat. 
Köszönettel tartozunk azoknak a vecsési la-
kosoknak is, akik a meghirdetett alkalmak-
kor a szabadidejüket feláldozva gyűjtik össze 
mások után a szemetet. Tavasszal volt még 
egy nagyobb akciónk, amit az önkormány-
zattal közösen bonyolítottunk le. Akkor kö-
zel ötven tonna hulladékot szedtünk össze és 

szállítattunk el az FCC Magyarország  Kft. 
gyáli hulladéklerakójába, ahol kedvezményes 
áron vették át a külterületről származó sze-
metet. A Kispatak medrét és partját is meg-
tisztítottuk a Vecsési Madárles csoporttal, 
és volt egy sikeres adománygyűjtő akciónk 
is. A befolyt összegből egy interaktív táblát 
rendeltünk, amit a Kőhíd közelében, a patak 
mellett állíttattunk fel. A tábla segítségével a 
gyerekek játékos formában ismerhetik meg 
a patakpart madárvilágát. Május közepén a 
Magyar Református Szeretetszolgálat Sze-
retethíd nevű programjához csatlakoztunk, 
akkor összesen több mint negyven köbmé-
ter hulladékot gyűjtöttünk össze. A belterü-
leteken, például a vasútállomás környékén és 
a forgalmasabb útvonalak mentén, több hul-
ladékgyűjtő akciót is szerveztünk az önkor-
mányzattal közösen – foglalta össze az el-
múlt hónapok munkáját az egyesület elnöke.
 Az önkénteseknek és az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően a hulladékprob-
léma megoldódni látszik Vecsésen, de a kör-
nyezet megóvásában a lakosságnak is együtt 
kell működnie, mert csak így lehet hosszú 
távon is tartós eredményeket elérni. A for-
galmasabb útvonalak mentén rendszeresen 
újratermelődik az eldobált szemét, aminek 
az összetétele általában nem változik: sörös 
és energiaitalos dobozok, röviditalos kis-
üvegek, cigarettacsikkek, csipszeszacskók 
és papírzsebkendők „díszítik” a járdákat, 
árkokat, zöldfelületeket. Vannak, akik arra 
panaszkodnak, hogy kevés a kuka a közte-
rületeken, emiatt szemetesek az utcák, de 
ezzel az állítással vitába szállnánk, hiszen 

attól még nem kell elszórni a szemetet, hogy 
nincs minden utcasarkon hulladékgyűjtő 
edény. 
 – Ausztria egy nagyon szép, tiszta or-
szág, de ott sincs minden sarkon köztéri sze-
metes. Az osztrákok mégsem szórják el az 
utcán a kiürült palackokat, zacskókat, ha-
nem hazaviszik és otthon dobják ki a kuká-
ba. Nem értjük, hogy nálunk ez miért nem 
működik így, hiszen háztartásonként fi zet-
nek a lakók a szemétszállításért, a kukákat 
pedig heti rendszerességgel ürítik – magya-
rázta Krojher Gabriella. 

Támogatják az egyéni 
szemétszedő akciókat
Az egyesület elnöke elárulta, tavasszal be-
bizonyosodott, hogy egyre népszerűbbek 
az egyéni szemétszedő akciók. Többen is 
jelezték, hogy összeszednék a szemetet la-
kókörnyezetükben vagy akár a város távo-
labbi pontjain, ezért a környezetükért ten-
ni akaró személyeket az önkormányzat és a 
Kispatak Természetvédő Egyesület egy kö-
zös kezdeményezéssel szeretné támogatni. 
Ha valaki hulladékkal szennyezett terüle-
tet lát, és úgy dönt, hogy szeretné megtisz-
títani, akkor ezt jelezze a Kispatak Termé-
szetvédő Egyesületnek a kispatak.vecses@
gmail.com e-mail címen, esetleg az egye-
sület Facebook-oldalán keresztül Messen-
ger üzenetben vagy telefonon a 06-30/386-
7470-es számon. A kapcsolatfelvétel során 
a jelentkezőnek meg kell adnia a nevét és 
az elérhetőségét, továbbá a szemétszedés 
helyszínét. Ezután személyesen átveheti az 
egyesülettől a szemétszedéshez használha-
tó, egyedi matricával ellátott zsákot. A sze-
métszedést fotóval is dokumentálni kell, a 
megtöltött szemeteszsákot pedig a kommu-
nálishulladék-begyűjtés napján a saját kuka 
mellé vagy bármelyik közterületi hulladék-
gyűjtő mellé is ki lehet helyezni.
 Az egyéni szemétszedéssel kapcsolatban 
további információt kérhetnek a 06-30/386-
7470-es telefonszámon.   varga         

KÖRNYEZET

Ez a felirat olvasható az egyéni szemét-
szedéshez igényelhető zsákokon

HÍREK

  Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje 
megváltozott, már csütörtökönként is elér-
hetőek vagyunk!
 Nyitvatartás: hétfő: 8 órától 16 óráig, kedd: 
8 órától 16 óráig, szerda: 8 órától 18 óráig, 
csütörtök: 8 órától 16 óráig, péntek: 8 órá-
tól 12 óráig. Szombat, vasárnap: zárva. 
 A Vecsési Városgondnok Nonprofi t Kft. 
ügyfélszolgálatának címe: 
 Károly u. 2. 
 Telefon:  06-29/350-563, 

06-30/697-4869.  
E-mail: info@v-varosgondnok.hu. 
 Web: http://vvarosgondnok.hu, 
 Facebook: facebook.com/ 
 Vecsési-Városgondnok-Nonprofi t-Kft. 

Vecsési Városgondnok

VÁLTOZOTT 
a Városgondnok 
ügyfél-
fogadási ideje

ÜLTESSÜNK FÁT!
– idén is lesz lakossági 
faültetési akció

A zon lakosok számára, akik vállalják, 
hogy a városképet rontó, kiöregedett, 
kiszáradt fákat saját ingatlanjuk előtt 

a közterületen kivágják, vagy a fával nem 
rendelkező közterületet szeretnék faültetés-
sel szebbé tenni, és a faültetéssel járó mun-
kálatokat elvégzik, az önkormányzat környe-
zetbe illő díszfa csemetét biztosít.

Igényelhető fafajták 
és jelentkezés
Idén gömbjuhar, gömbkőris, gömbakác, gömb-
szivar, gömb csepleszmeggy és termés nélküli 
vérszilva igénylésére lesz lehetőség. 
  A faültetési akcióra legkorábban 2021. 
augusztus 16-ától lehet jelentkezni. Jelentke-
zéseket a faültetési keretösszeg erejéig tudunk 
fogadni. Az igénylés leadása után az ügyin-
téző ellenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az 
egységes utcakép kialakítása érdekében az 
utcában nagyobb részt megtalálható fafaj-
ta igénylése lesz elfogadható.
 Az igénylés csak megfelelő hely és rende-
zett utcakép esetén kerül elfogadásra. Egy 
igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igé-
nyelhet. Az igénylőktől a facsemetékért da-
rabonként 2 500 forint jelképes összeget kér 
az önkormányzat, hogy ezzel is erősítse a tu-
lajdonosi tudat kialakítását.

 A befizetendő összegről szóló csekk a 
szemlét követően az ügyintéző által kerül 
átadásra, vagy postai úton kerül kiküldésre. 
Az igénylés véglegesítéséhez a befi zetett csek-
ket, illetve az utalás igazolását az ügyintéző-
nek bemutatni szükséges, illetve a kovacs.
krisztina@vecses.hu e-mail-re kell megkül-
deni legkésőbb 2021. szeptember 14-éig.

Ültessen fát gyermeke 
születése alkalmából! 
Régebbi időkben hagyománya volt annak, 
hogy gyermek születésekor a család – jel-
lemzően a családfő vagy a nagyszülők – fa-
csemetét ültettek. Ezt a szép szokást szeretné 
feleleveníteni az önkormányzat azzal, hogy 
ingyenesen biztosít gyermekenként 1 darab 
facsemetét azoknak a családoknak, ahol a fa-
ültetési akciót megelőző egy éven belül szü-
letett gyermek. A fák további gondozása, ön-
tözése az igénylő kötelessége.
 A faültetési akcióra 2021. augusztus 16-
ától lehet jelentkezni személyesen a Vecsé-
si Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Osztályán (2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási 
időben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@
vecses.hu. Telefonos jelentkezést nem foga-
dunk el!
 A jelentkezéshez szükséges adatok: név, 
telefonszám, cím, ahová a fát ültetné, értesí-
tési cím (ha nem egyezik a fa ültetési helyé-
vel), igényelt fa fajtája és darabszáma.
 A facsemeték kiosztására előreláthatóan 
2021. november elején kerül sor.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Vecsés Város Önkormányzata 
2021. évben is meghirdeti őszi 
faültetési akcióját városunk köz-
területeinek szépítése céljából. 

JÚLIUSI SZELEKTÍV-
HULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

PÁRATLAN HÉT - HÉTFŐ – sárga

Július 5., 19.

PÁRATLAN HÉT - SZERDA – zöld

Július 7., 21.

PÁROS HÉT - HÉTFŐ – szürke

Július 12., 26.

PÁROS HÉT - SZERDA – kék 

Július 14., 28.
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MEGEMLÉKEZÉS KULTÚRA

A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján a 
Megmaradás Emlékműnél tartott közös megemlékezést az 
Orbán Balázs Erdélyi Kör és Vecsés Város Önkormányzata.

Idén júliusban ismét megnyitja kapuit a 
BÁKK Nyári Tábor. Kreatív-kézműves fe-
ladatok, sportprogramok, színházi nap, 
életmód és relaxációs foglalkozások hét-
főtől péntekig, minden nap más-más 
tematikával. 
 Időpont: 2021. július 12-16.
 Várjuk szeretettel a gyerekeket!
 Részletes program és jelentkezés a 
www.kulturba.hu weboldalon.

BÁKK Nyári Tábor„Trianon a hatalmi politika 
kudarcának bizonyítéka”

A z első világháborút lezáró versailles-i 
békekonferencia eredményeként jú-
nius 4-én született meg a Magyar-

országgal szemben kikényszerített trianoni 
békeszerződés, amely következtében hazánk 
területének jelentős részét elvették, ezzel 
együtt több mint hárommillió magyart sza-
kítottak el szülőföldjétől. Az Orbán Balázs 
Erdélyi Kör kezdeményezésére 2005-ben ál-
lított Megmaradás Emlékműnél gyűltek ösz-
sze a nemzeti összetartozás napján, akik fon-
tosnak tartották, hogy megemlékezzenek a 
101 évvel ezelőtti eseményekről. 
 A megemlékezés kezdetén Hompoth Zol-
tán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd a magyar 
és a székely himnusz eléneklését követően 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mon-
dott beszédet. 
 – Ez a nap azért különleges, mert Trianon 
tragédiája szükségszerűen közös és fájdal-
mas emlék minden magyarnak. Olyan emlék, 

amely eleven, amely kézzelfogha-
tó, és még évtizedek távlatából is 
érzelmekkel teli – mondta Szűcs 
Lajos, aki szerint a maiak felada-
ta az emlékezésen túl az is, hogy 
újra és újra elmondják, mit jelent 
Trianon és mit üzen a jövőnek.     
 – Trianon nem csak a magyar-
ság tragédiája, hanem a falak és 
a tagadás jelképe, és a hatalmi 
politika kudarcának a bizonyí-
téka – mondta. 
 Szűcs Lajos kiemelte: Párizs 
környéki palotákban történt meg 
az, ami addig soha: határt és so-
rompót építettek oda, ahol koráb-
ban utak, hidak és alapvető biza-
lom kötötte össze a közösségeket. 

 – Az erősebb a győztes jogán döntött a 
sorsunkról és javainkról, mindarról, ami egy 
évezreden keresztül egyet jelentett a közös-
ség gyökereivel. Ezek az emberek elítélték a 
magyarságot, majd erővel megszűntették azt 
a gazdasági és társadalmi egységet, amely 

évszázadokon keresztül virágzott itt a Kár-
pát-medencében – hangsúlyozta.  
 Szűcs Lajos rámutatott, hogy Trianon nem 
csak a magyarság tragédiája, hanem Euró-
pa nagyhatalmainak szégyenteljes kudarca 
is, amelyet soha nem fognak beismerni, mert 
soha ilyen kárt nem okozott az önzés, a bi-
zalmatlanság egy kontinensnek. Hozzátette: 
ami megtörtént, az nem volt szükségszerű, 
mert nem a történelem kényszere okozta a 
bajt, hanem azok az emberek, akik jogot for-
máltak az önkényre, és akik a hatalmi poli-
tika nyers erejével a szakadékba taszították 
Európát ahelyett, hogy felemelték volna. 
 – Nekünk kell emlékeztetni mindenkit a 
személyes felelősségre, és el kell mondanunk 
azt is, hogy ez a felelősség ma sincs máskép-
pen. Ezek az emberek ma is itt vannak kö-
zöttünk és ma is készek elkövetni ugyanazo-
kat a hibákat, bűnöket. Ezért vagyunk ma itt, 
és ezért kell emlékeznünk Trianonra. Hogy 
emlékeztessünk a tragédiára, a kudarcok-
ra és a felelősségre. Mert ha Európa képes 
szembenézni a múltban elkövetett hibákkal, 
akkor Magyarország valóban független, Eu-
rópa pedig szabad és egységes lehet – zárta 
beszédét Szűcs. 
 Az emlékező gondolatok után a Bálint Ág-
nes Óvoda óvodásainak műsora következett, 
majd Soltész János és Soltészné Kovács Zita 
adott elő marosszéki forgatós táncot, vége-
zetül Szép Dóra, a Petőfi  Sándor Római Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium ta-
nulója szavalta el Reményik Sándor: Erdély 
magyarjaihoz 1918 őszén című versét. 
 A megemlékezés a Szózat eléneklésével 
és koszorúzással zárult.  varga

A megemlékezésen beszédet mondott Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő (középen), 
a háttérben Hompoth Zoltán és Szép Dóra

Szlahó Csaba polgármester koszorút 
helyezett el az emlékműnél

Soltész János és Soltészné Kovács Zita 
marosszéki forgatós táncot adott elő

 A Bálint Ágnes 
Óvoda óvodásai
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ÚJRAINDULT 
A KULTURÁLIS ÉLET

Több mint fél év zárva-
tartás után Bereczki Zoltán 

egyszemélyes színdarabjával 
és BÁKK Manó mesés nap-
jával nyitott újra a BÁKK. 

A z újranyitás alkalmából június 7-én 
egy vidám és interaktív egyszemé-
lyes színdarabra invitálta a nézőket 

a Bálint Ágnes Kulturális Központ csapata. 
A Játékszín és a Lepkegyűjtő közös produk-
ciójában készült Dolgok, amikért érdemes 
élni című előadás Bereczki Zoltán fősze-
replésével könnyed, mégis tartalmas szóra-
kozást ígért azoknak, akik jegyet váltottak 
az előadásra.   
 – Szerettünk volna egy kicsit vidámabb 
darabbal visszatérni, ami újra meghozza a 
kedvet a színházi előadásokhoz. Ugyan elég 
kevés volt az időnk volt a szervezésre, de na-
gyon fontosnak éreztük, hogy a színházi élet 
újra beinduljon a ház falai között, ezért nem 
szerettük volna későbbre tolni az előadást. 
Egyébként is, ha normális kerékvágásban 
mennek a dolgok, júniusban véget ér a szín-
házi évad, a jó idő beköszöntével pedig in-
kább a szabadtéri rendezvényeket részesítik 
előnyben az emberek, ezért úgy is mondhat-
juk, hogy ezzel az előadással megnyitottuk 
és egyben őszig le is zártuk a színházi sze-
zont. Bár nagyon bíztunk benne, végül nem 
lett telt ház az előadáson, ami talán annak is 
köszönhető, hogy a járványügyi szabályok 
nem engedték meg mindenkinek, hogy eljöj-
jenek a házba, hiszen csak a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező nézőket engedhettük 
be a színházterembe. A visszajelzések alap-
ján elmondhatjuk, hogy a darab nagyon jól 
működött, jól érezték magukat, akik eljöt-
tek az előadásra. Bereczki Zoltán közvetlen 
volt, megszólította és bevonta a közönséget 
az előadásba, amit sokan élveztek – mondta 
Kis-Tóth János intézményvezető, aki szerint 
egyelőre arra lehet számítani, hogy ősszel is 
védettségi igazolványhoz kötik a színházlá-
togatást.  
 – Mindent elkövettünk, hogy a közön-
ségünk biztonságban érezze magát, az elő-
adás előtt az egész épületet fertőtlenítettük. 
A járvány számlájára írható szorongás, ami 
az utóbbi időben többeknél is jelentkezett a 
zárt térben való tartózkodás miatt, egyálta-
lán nem volt tapasztalható a nézőtéren. Biz-

tosíthatom a közönséget, hogy a jövőben is 
megteszünk mindent az egészségük védel-
me érdekében – hangsúlyozta az igazgató.   
 A megújult belső arculat, az új lelátó, a 
hang- és fénytechnika is jól vizsgázott az 
előadáson – tudtuk meg –, az előadás után 
többen is megdicsérték a BÁKK-ban tapasz-
talt újításokat. 
 – A kollégáimmal sokat dolgoztunk azért, 
hogy a nyitásra minden jól működjön. A ház 
arculatváltása a belső terek megújítása mellett 
számos egyéb újdonságot is hozott. Többek 
között megújult a honlapunk is. Egy moder-
nebb és informatívabb weboldalt készíttet-
tünk, amit ezúton is szeretnék mindenkinek 
a fi gyelmébe ajánlani. Elindítottuk a hűség-
programunkat is, melyhez a megújult honla-
pon lehet csatlakozni. Ennek az előnye többek 
között, hogy a feliratkozók hamarabb vásá-
rolhatnak belépőjegyet, mert egy-két nappal 
korábban értesítjük őket a programjainkról, 
mint ahogy azokat a nagy nyilvánosság előtt 
meghirdetjük. A visszajelzések alapján az új 
lelátó is elnyerte közönségünk tetszését. Bí-
zunk benne, hogy hosszú távon is szeretni 

fogják az új környezetet – mondta a változá-
sokkal kapcsolatban Kis-Tóth János. 

Mesés nap várta a gyerekeket 
június első hétvégéjén
A Mesefesztivál ugyan idén is elmaradt, de 
hogy a gyerekek ne maradjanak program nél-
kül, BÁKK Manó egy mesés nappal örvendez-
tette meg azokat a kicsiket és szüleiket, akik 
június első hétvégéjén ellátogattak a Bálint 
Ágnes Emlékházba és az Vecsési Andrássy 
Gyula Általános Iskola udvarára. A rendez-
vény szabadtéren zajlott, védettségi igazol-
ványt nem kértek, de előzetes regisztrációhoz 
kötötték a belépést, és a látogatók létszámát 
is korlátozták. A két helyszínen egy időben 
összesen 750 fő lehetett jelen. Erre a járvány-
ügyi szabályok betartása miatt volt szükség. 
 – Az már a regisztráció alatt kiderült, hogy 
nagy az érdeklődés a program iránt, de nem 
volt tumultus a bejáratoknál, mindkét helyszí-
nen várakozás nélkül bejutottak, akik eljöt-
tek a rendezvényre. A Bálint Ágnes Emlék-
ház egyébként is egy kisebb helyszín, ahol a 
200-250 fő már szinte teltházat mutat. Egyéb-
ként pont annyian voltak jelen egy időben, 
ami lehetővé tett egy egészséges távolság-
tartást, ez pedig nyugodtabb kikapcsolódást 
eredményezett. Ezúton is szeretném meg-
köszönni az Andrássy iskola igazgatóasszo-
nyának, Veszprémi Klárának, illetve a Mo-
nori Tankerület vezetőjének, dr. Hrutkáné 
Molnár Monikának, hogy mindenben a se-
gítségünkre voltak, és befogadta az iskola a 
rendezvényünket. A Városgondnok igazga-
tójának, Tuba Zoltánnak is szeretnék köszö-
netet mondani, amiért segítségünkre volt a 
logisztikai feladatok ellátásában. Nagyon 
köszönjük azoknak, akik eljöttek a BÁKK 
Manó mesés napjára, nagyon reméljük, hogy 
jövőre már a hagyományos Mesefesztiválon 

találkozhatunk a gyerekekkel és 
szüleikkel – mondta Kis-Tóth Já-
nos igazgató, aki azt is elárulta, a 
napjainkban is nagy népszerűség-
nek örvendő Bálint Ágnes jövőre 
lenne száz éves, ezért egy nagy-
szabású rendezvénnyel szeretné-
nek jelentkezni 2022-ben.  VN

Élményekben gazdag volt BÁKK Manó mesés napja  

Bereczki Zoltán a közönséget 
is bevonta a színdarabba
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Már jelentkezhetnek a csapatok 
a Káposztafeszt főzőversenyére 

Egy vidám, élményekkel teli 
szombat délután szervezett 

a motoros karitatív klub. 

Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt 
a XX. Vecsési Ká posz tafeszt, de az idei jár vány-
helyzet egyelőre bíztató nak tűnik, így van esély 
arra, hogy szeptember végén újra megrendezzék 
a város legnagyobb kulturális programsorozatát.    

Z ajlanak a XX. Vecsési 
Káposztafeszt megren-
dezésének előkészületei. 

A Káposztafeszt Szervezőbi-
zottságának döntése szerint 
azonban a rendezvény közön-
ségének nagy létszáma (vala-
mint a felvonulás) miatt csak ab-
ban az esetben valósulhat meg a 
két napra tervezett programso-
rozat, ha a szep temberben ak-
tuális járványügyi rendelkezé-
sek szerint: nem lesz szükség 
a védettségi igazolványok el-
lenőrzésére, illetve nem lesz 

létszámkorlátozás – olvasható 
a szervezőbizottság által köz-
zétett tájékoztatóban a feszti-
vál hivatalos honlapján (www.
vecsesikaposztafesztival.hu).
 A fesztivál megrendezését il-
letően, a végső döntésről, a szep-
temberi aktuális rendelkezések 
ismeretében adnak majd tájé-
koztatást.   
 A szervezőbizottság a főzőver-
senyekre, valamint a gasztro- és 
árusítósorra való jelentkezéseket 
folyamatosan közzé teszi a fesz-
tivál honlapján.

Kalandozzunk együtt 
a káposztás fi nomságok 
világában! – jelentkezés 
főzőversenyre
A 2021. szeptember 25-26-ára 
tervezett XX. Vecsési Káposz-
tafeszten idén is két napon át 
mérhetik össze tudásukat a fő-
zőversenyen résztvevő csapatok. 
Az elkészült ételeket szomba-
ton és vasárnap is külön érté-
keli a zsűri.  
 Várjuk baráti társaságok, csa-
ládok, munkahelyi csapatok és 
mindenki más jelentkezését, aki 
szívesen megmutatná főzőtudo-
mányát a Káposztafeszten is! 
 A felhívás – egyelőre, 
első körben – vecsési csa-
patoknak szól! Jelentke-
zési lap letölthető a www.
vecsesikaposztafesztival.hu ol-

dalon a Jelenkezés/Főzőver-
seny menüpont alól. A részvé-
teli lap beérkezési határideje: 
2021. július 20. Díjfi zetési ha-
táridő: 2021. augusztus 31.
 A dokumentum adobe acrobat 
reader programmal számítógépen 
is kitölthető, a gyorsabb beérke-
zés érdekében kérjük a fozes@
vecsesikaposztafeszt.hu e-mail 
címre visszaküldeni!
 A jelentkező csapat tudomá-
sul veszi és aláírásával is meg-
erősíti, hogy az általa bérelt he-
lyen a Káposztafeszt ideje alatt 
csak és kizárólag káposztát tar-
talmazó főételt vagy levest készít-
het. Egyéb sütemény, lángos, pa-
lacsinta, rétes, kolbász, pecsenye 
stb. készítése/árusítása tilos, a te-
vékenység felfüggesztése mellett 
a csapat azonnali kizárását von-
ja maga után. VT info

Általános iskola 
és gimnázium 

FELNŐTTEKNEK

Jót 
tenni 

JÓ!

A Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma, 
Általános Iskolája azokat a nem tanköteles 16 éves vagy 

idősebb polgárokat várja, akik nem végezték el az általános 
iskolát, vagy a középiskolát, és érettségit szeretnének.  

A z 1946-ban alapított iskola négy év-
folyamos gimnázium, amely 2020. 
szeptember 1-jével általános iskolai 

tagozattal is bővült. Mivel állami iskola, tan-
díj nincs. Az intézmény 560 gimnáziumi és 
60 általános iskolai tanulót vehet föl. 
 Az iskolában sajátos oktatás folyik, mely 
a távoktatás, az esti és a nappali keveréke. 
Két tagozatra lehet jelentkezni: az „A” ta-
gozaton kedden és szerdán 16 óra 30-tól 21 
óráig tartják a tanórákat, a „B” tagozaton pe-
dig szombaton reggel 8 órától 18 óráig tar-
tanak az órák. Csütörtökön és pénteken 16 

órától 21 óráig egyéni konzultációs órák van-
nak. Az általános iskolásokat hétköznap az 
„A” tagozat idején fogadják. Az órákon való 

részvétel nem kötelező, de ajánlott. Jelenlé-
ti ívet vezetnek. 
 Minden héten segédanyagot küldenek di-
gitális módon, így azok is követni tudják az 
oktatást, akik nem tudnak jelen lenni az órá-
kon. E-könyvtárt működtetnek, melyhez az 
iskola valamennyi tanulója hozzáférhet. Fél-
évente legalább két alkalommal mód van di-
gitális úton beküldendő feladat elkészítésére. 
Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a fél-
éves osztályzatok megszerzéséhez feltétle-
nül szükséges. Ekkor azokat a tanulókat tud-
ják lezárni, akik legalább három osztályzatot 
szereztek, megírták a két elektronikus dolgo-
zatot, és egy szóbeli beszámolót tettek. Félév-
kor csak beszámolók vannak, amelyeken sze-
mélyesen kell megjelenni. 
 Tandíj nincs, de az iskola alapítványa évi 
5000 forintos támogatást elfogad (ez nem fel-
tétele a tanuló felvételének). 
 Beiratkozás 2021 májusától – hétfő kivéte-
lével – hétköznapokon 13 óra 30-tól 18 óráig, 
szombaton 10 órától 15 óráig. Nyári időszak-
ban (július, augusztus) szerdánként 12 órától 
18 óráig lehet személyesen beiratkozni. Aki 
nem fér be az 560, illetve 60 fős keretbe, vá-
rólistára kerül. 
 További információ: 06-1/291-9597, tit-
kárság: 06-30/357-2542. E-mail: felgimi.
igazgatas@gmail.com VT info

S zanyi-házaspár (Gyöngyi és Zsolt) egy 
motoros karitatív klub (Looney riders 
rc-charity motorcycle ride club) tagjai. 

Egész évben segítenek a rászorulókon, ország-
szerte élménynapokat tartanak a gyerekott-
honban élőknek, ahol együtt bográcsoznak, 
zenélnek, motoroztatják őket, és adományo-
kat is visznek. Decemberben cipődoboz akciót 
hirdettek meg Vecsésen, és óvónőkön keresz-
tül 29 család számára tudtak ajándékot adni.

 Már akkor jelezték, terveznek egy élmény-
napot a motoros csapattal, ahová meghív-
ják az adományokat adó és kapó családokat 
egy ebéddel egybekötött vidám találkozás-
ra és motoroztatásra. A pandémia csitulásá-
val június 5-én nyílott erre lehetőség. Abban, 

hogy a  Looney Mosoly Nap megvalósulha-
tott, oroszlánrészt vállalt Földi Károly úr, a 
Földfém Kft. tulajdonosa, aki a Dózsa György 
úti telephelyén biztosított minden feltételt a 
rendezvény sikeréhez. Nem mellékesen így 
sikerült a járvány aktuális feltételeinek is 
megfelelni és teljesen biztonságos környe-
zetet teremteni az eseményhez, ahová csak 
meghívóval lehetett belépni, és minden in-
gyenes volt.
 A motoros élménynapon sokan, sokféle 
programmal igyekeztek mosolyt fakasztani az 
arcokra. Többek között volt ugrálóvár, arcfes-
tés, bohócdoktorok lufi hajtogatása, kézműves 
sarok, karaoke és tánc. Természetesen, moto-
ros egyesület révén, volt motoroztatás is, és a 
gyermekek kaptak egy „mosolymenüt” is. 
 Köszönet a Szanyi-házaspárnak és a mo-
toros csapatnak. Tevékenységükért a sok mo-
soly és hálás tekintet volt a fi zetség. Ez pedig 
a legtöbb! Szalontai János, fotók: Katona Csaba
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Búcsút vettek nyolcadik 
osztályos tanulóiktól a 

vecsési általános iskolák. 

Elhunyt Tóth János (1937–2021) 
a Halmi iskola volt igazgatója.

A nyolcadikosok ballagását június első 
felében tartották az intézmények, a 
tavalyi búcsúztatástól szabadabban, 

hiszen ha korlátozott létszámmal is, de már 
szülők, rokonok, barátok is jelen lehettek a 
gyerekek életének egyik legjelentősebb nap-
ján. 281 diák intett búcsút a négy vecsési ál-
talános iskolának, összeállításunkban a bal-
lagók névsorát olvashatják.

Petőfi  Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium
12.a. osztály
Osztályfőnök: Szűcs Ildikó 
Csernai Lili, Ecsedi Klaudia, Juhász Lili, Ju-
hász Márk, Korponai Ádám Gyula, Kovács 
Gréta, Laza Petra Kinga, Molnár Ágoston Ár-
pád, Oláh Olivér, Palotai Tamás, Pelle Fanni 
Katalin, Pető Ottó Márk, Róth Szabina Erzsé-
bet, Szijjártó Norbert, Szűcs Roxána 

12.b. osztály
Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Cserei Róbert Szilárd, Dajcsin Rebeka, Dankó 
Fruzsina, Dienes Nikolett, Garamszegi Anna, 
Geiger Laura, Horváth Dominik, Juhász Zol-
tán Dávid, Kiss Annamária, Kovács Dániel, 
Körmendi Barnabás, Mihály Nikoletta, Pász-
tor Bence Péter, Schubert Gergő, Tóth Anna, 
Weidel Márton Ernő

12.c. osztály
Osztályfőnök: 
Hegyesi Krisztina
Balogh Domini-
ka, Béres Beatrix, 
Csiszér Bernadett, 
Fagyal Nikoletta, 
Fodor Fanni, Föld-
vári Hanna, Gál Ba-
lázs, Geröly Rebeka 

Csilla, Görbe Zétény, Göttli Lilla Viktória, 
Jánosa Fanni Katalin, Jurászik Dávid, Koz-
ma János, Magyarosi Szidónia, Mezőfi  Ba-
bett Márta, Romhányi Petra, Stiller Roland, 
Szabó Nikolett, Tóth Hunor György, Váli 
Viktor, Vicze Fanni Patrícia, Werner Denis

8.a. osztály
Osztályfőnök: Juhász Mónika
Antal Laura, Bisztrovics Mézi, Bóta-Depinyi 
Soma, Egri Lara, Ehrlich Liliom Anna, Farkas 
Boróka Csenge, Galambos Zsombor, Gáspár 
Adrián, Gáspár Enikő Roxán, Geröly Tibor, 
Gyebnár Ádám, Herbály Amarilla, Korponai 
Anna Rebeka, Kovács Kinga, Lauter Boglárka, 
Lázár István Lajos, Lengyel Fruzsina, Mayer 
Martin, Molnár Botond Attila, Molnár Ger-
gely, Molnár Petra Angéla, Nagy Máté Gá-
bor, Németh Réka Alexandra, Németh Vanda, 
Pozsa Gábor László, Susán Réka, Szabó Csil-
la Szofi , Szász Hunor András, Tapodi Már-
ton Sándor, Tóth Hanna Eszter, Tóth Roland 
Kristóf, Vanek Gábor István

8.b. osztály
Osztályfőnök: Czékus Jób Géza
Bíró Alexandra, Halász Csenge, Incze Do-
minik, Kántor Kamilla Zsuzsanna, Kanyar 
Noémi, Kazi Norbert, Kovács Boglárka, La-
pos Molli Nikol, Maruzsi Noémi, Nagy Lil-
la, Nyalka Laura, Pap Róbert, Róth Regina, 
Sebestyén Attila, Simó Barbara, Tardi Milán, 
Uri Anita Lívia, Vámosi Dominik, Vecsei Rita, 
Zupkó Ákos Iván

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
8.a. osztály
Osztályfőnök: Kiss Sándor
Benczik Marcell Ferenc, Benes Attila Márk, 
Dányi István András, Fagyal Regina Viktória, 
Fodor Anna Petra, Fodor Zsófi a Bernadett, 
Gergely Panna Flóra, Gulyás Evelin Virág, 
Honvéd Loretta Katalin, Jakab Ádám, Jánosa 
Noémi Flóra, Juhász Áron, Katona Veronika 
Krisztina, Kauremszki Szabolcs Miron, Maj-
sai Adrienn, Molnár Nikoletta Szintia, Ola-
jos Adrienn, Pál Dominik, Soós-Nagy Márk, 

Tamási Kálmán Balázs, Varga Arnold, Varga 
Jázmin Lili, Varga Marcell Kevin

8.b. osztály
Osztályfőnök: Jánosáné Csirkovics Katalin
Barta Csilla, Blaha Ferenc József, Danyi 
Alexandra Mercédesz, Diós Ramóna, Divéki 
Ferenc, Dominek Zoltán, Erdős Tímea, Föl-
di Bence Márk, Füstös Panna Zsófi a, Ganea 
Daniella Aranka, Gyarmati Csenge Zoé, Ha-
vasi Virág, Juhász Margit Anna, Lengyel Zoé 
Ilona, Lörinci Anita Kinga, Madura Anasz-
tázia, Madura Dzsesszika, Oláh Máté, Oláh 
Tamás Norbert, Radványi Fanni Dominika, 
Szilágyi Regina, Tani Kitti, Tasnádi János 
Mihály, Tolvay Ákos Zoltán

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola 
8.a. osztály
Osztályfőnök: Eszenyiné Varga Zsuzsanna
Csurgó Bálint, Dobrovitz Dominik Brendon, 
Erdélyi Vencel, Farnadi Ákos István, Fehér 
Csilla, Fehér Lili, Jakab Tamás, Kári Han-
na, Koponyás Karolina Kata, Kőmíves La-
ura Alexandra, Lakai Boglárka, Lakatos 
Vivien Irén, Makula Natasa, Marosi Kíra, 
Miklós Erik,  Pető Barbara Vivien, Ren-
dek Sztella, Szatyina Máté Bence, Szloboda 
Kristóf, Urbán-Szabó Bálint, Varga Patrik, 
Vogelsinger Bence

8.b. osztály
Osztályfőnök: Pozsár László
Abonyi Lázár Szilárd, Antal Hanna Eszter, 
Bodnár Sára, Frühvirt János, Frühvirth Má-

tyás, Hidvégi Betti-
na, Hidvégi Melin-
da, Horváth Ferenc, 
Jusztin Gréta, Kaári 
Áron, Korn Csaba 
Dávid, Kozák Ben-
ce, Marosi Renáta, 
Mátyás Sándor, Mé-
rai Gergő, Osváth 
Lili Beatrix, Rátóczi 
Zalán, Stiller Fédra, 
Zsichla Dorka Petra

8.c. osztály
Osztályfőnök: Lahocsinszky Nóra
Erős Balázs, Fazakas Bálint, Gáspár Levente, 
Gombos Gyula, Holczer Bence, Klag Noemi, 
Kohr Rebeka, Kopó Alex, Liszkai Kinga Ni-
kol, Paládi Péter, Sinkó Vivien Anna, Somo-
gyi Marcell, Szabó Viola, Szász Dániel, Ve-
res Boglárka, Viola Boglárka

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
8.a. osztály
Osztályfőnök: Malinkó Judit
Bayer Milán Ákos, Beleslin Zorka, Czalbert-
Halasi Balázs, Csorba Szófi a Ivett, Csor-
dás Dávid Kristóf, Fábián Péter, Horváth 
Hanna, Horváth Szabolcs Zsolt, Kiss Edi-
na, Kiss Eszter Emma, Nagy Marcell Nim-
ród, Nemesmagasi Gréta, Pénzes Laura, Pe-
thes Bianka, Pollák Réka Renáta, Stabarecz 
Martin Dávid, Szarka Zsombor, Szénási 
Márton, Szilágyi Dominika Lilla, Szilágyi 
Mátyás, Szórádi Anna, Szórádi Eszter, Vaj-
da Gréta Boglárka, Varga Rebeka Andrea, 
Vass-Bozsó Benedek

8.b. osztály
Osztályfőnök: Simon Gyöngyi
Aschenbrenner Barbara, Balázs Kristóf, Ber-
ki Richárd, Böjte Milán Krisztofer, Czeglédi 
Zsigmond Máté, Farkas Petra, Halgas János 
Tamás, Kató Alexandra, Keresztes Jázmin,
Kocsik Adél Kata, Malatinszky Milán Le-
vente, Markó Barnabás, Mester Réka, 
Nagy Dávid, Nagy Marcell, Ondics Gábor 
György, Patócs-Rabe Anna, Somogyvári 
Ivett, Weiszháb Nóra

8.c. osztály
Osztályfőnök: Horváthné Gyurcsán Erika
Bánki Zoltán Károly, Bolla Dániel, Császár-
Dajka Panna, Fényi Anna Lilla, Gáspár 
Antónia, Hoksza Zsombor Alex, Horeczki 
Zsófi a Zsuzsanna, Juhász Milán, Kálmán 
Mirella, Kiss Konrád János, Kovács Ro-
land, Kun Alexandra, László Flóra Hanna, 
Lehocki Martin Dániel, Lik Gergő, Mádi 
János Gábor, Mátyás Krisztián, Moldo-
ván Réka, Nagy Nikolasz, Nagy Rebeka, 
Nagy Réka, Péter Attila Kristóf, Sárosi Ta-
más Bálint, Szántó Vivien Gabriella, Sző-
nyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka Johanna
 VT info

Ballag már a vén diák…

IN MEMORIAM 

Kirepültek (ballagás a Petőfi  iskolában) 

Az Andrássy iskola ballagó diákjai 
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T óth János 1937-ben született Szege-
den. Az általános iskola elvégzése 
után a Nagykőrösi Tanítóképzőben 

szerezte meg tanítói diplomáját. 1956-ban 
Uri községben kezdett tanítani, majd 1959-
ben helyezték át Vecsésre az akkor még 2. sz. 
Általános Iskolába (Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola). Kezdetben a felső tagoza-
ton rajzot tanított, és megválasztották úttörő-
vezetőnek. A tanítói munka mellett 1966-ban 
diplomázott a Marxista Leninista Egyete-
men, később elvégezte a fi lozófi a szakot is. 
 1967-ben helyezték át az újonnan épült 4. 
sz. Általános Iskolába, vagyis Halmi telep-
re. Ez egy remek lehetőség volt számára, hi-
szen feleségével, Magdikával egy iskolába 
kerültek és szolgálati lakást is kaptak.
 Kiváló vezetői tulajdonságai miatt 1980. 
szeptember 1-jétől kinevezték iskolánk igaz-
gatójának, mely tisztséget 22 éven át töltöt-
te be.
 Vezetői munkája elismeréseként 1983-ban 
Népszava plakettet, 1985-ben pedig „Kiváló 
munkáért” kitüntetést kapott. Vecsés Város 
Önkormányzata többször is kitüntetésben – 
Köszönő Oklevél, Elismerő Oklevél és Ve-
csésért Életműdíj – részesítette. A Károli 
Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 
Főiskolai Kara 2017-ben gyémántdiplomát 
adományozott neki, melyet a június 14-ei 
vecsési ünnepségen vehetett át. (Fotón)
 Vezetői munkáját segít megismerni az 
alábbi idézet, amit Bosznayné Waldner Eri-
ka, az iskola igazgatóhelyettese írt:
 „Tehetséges, alkotó képességekkel rendel-
kező pedagógus volt, aki szívügyének tekin-
tette a gyermekek nevelését. Óráinak ered-
ményességét a rendszeres, eleven és világos 
előadása, a hatékony fogások alkalmazása, 
a tanulókkal való egyéni bánásmód érvé-
nyesülése biztosította. 
 Mint jó nevelőt kihelyezték az iskola (Hal-
mi) napközi otthonába, ahol felsős tanulókkal 
foglalkozott. A gyerekek nagyon szerették és 

tisztelték, hiszen nemcsak a házi feladatuk 
elkészítésére fordított gondot, hanem sok ér-
dekességet is tanított nekik. Odafi gyelt tes-
ti egészségükre, sok sportjátékot játszottak 
a napköziben, és fejlesztette a logikus gon-
dolkodásukat, a stratégiai érzéküket a sakk 
szakkör megszervezésével. A fi úk igaz örö-
mére még kismotor szakkört is tartott nekik, 
ahol nemcsak közlekedési ismeretekben sze-
rezhettek jártasságot, hanem szerelhették is 
és ki is próbálhatták a motorokat. Tevékeny-
ségét olyan szakszerűen végezte, hogy 1975-
től megyei napközis felügyelő megbízatást 
kapott.
 Vezetői éveiben állhatatosan törekedett 
arra, hogy iskolánk fejlődjön, szépüljön. 
Neki köszönhetjük, hogy az intézmény bő-
vült: 1992-ben egy új épületrészt építettek 
hozzá, amelyben tornaterem és ebédlő léte-
sült. Így már minden feltétel adott volt ah-
hoz, hogy a településrészen lévő tanulókat 
ellássa. 
 Igazgatói munkájában mindig segítette 
pedagógustársait a szakmai kiteljesedésben 
tanácsaival, továbbképzésük támogatásával. 
Jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel és a tanu-
lókkal egyaránt. 1997-től nyugdíjasként irá-
nyította iskolánkat egészen 2002 februárjáig, 
amikor Vecsés Város Önkormányzata címze-
tes igazgatói címet adományozott számára. 
Utolsó nálunk töltött tanévében, 2002/2003-
ban ismét napközis tanárként dolgozott vég-
leges nyugdíjba vonulásáig.
 Váratlanul ért bennünket, hogy 2021. má-
jus 30-án elhunyt. Iskolánkban nagyon sok 
generáció került ki a keze alól, akik csak a 
„Tanár Úr” néven emlegetik a mai napig is. 
Mi kollégát és vezetőt ismerhettünk és tisz-
telhettünk benne. Emléke szívünkben él.”
 Felesége, Szlávik Magdolna, korábban au-
tóbalesetben elhunyt. Leánya párjával és még 
meg nem született gyermekükkel él Vecsé-
sen. Mint leendő nagypapa nagyon várta a 
kis unokája érkezését, amit sajnos, nem él-
hetett meg. Tóth Jánost június 9-én a vecsé-
si temetőben római katolikus szertartás ke-
retében helyezték örök nyugalomba. 
 Nyugodjon békében! VT info

Tóth János feleségével, Magdikával
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Új szabadidős térrel bővítenék 
az Andrássy iskola udvarát

Petőfi s sikerek a Pénzokos kupán 

„Grasi Nap” a Grassalkovichban
Elkészült a régi beton pálya felújítása a Halmi Telepi Általános Is-
kolában. A munkálatokat az alsósok már az iskolában fi gyelhették, 
így igazi meglepetés érte a felsősöket, amikor a digitális oktatás-
ból megérkeztek, és egy új pálya fogadta őket az iskola udvarán. 

A koronavírus-járvány a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
mindennapjait is jelentősen megnehezítette, de az intézmény 
munkatársai derekasan helytálltak a kihívásokkal tarkított tanév-
ben. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól és a jövőt érintő fejlesztési 
elképzelésekről Veszprémi Klára igazgatónővel beszélgettünk. 

Immár 4 éve, hogy a petőfi s gyerekek közül többen is belekóstoltak a pénzügyek világába 
délutáni gyakorlás keretében. Megismerkedtek a banki termékek széles skálájával, nem 
jelent nekik gondot egy kamatszámítás, sőt már adózási kérdésekben is járatosak. A tudásuk 
önmagában is érték, de még jobb, ha versenyen is bizonyíthatják rátermettségüket. A digitális 
tanítás ideje alatt a Teams alkalmazás segítségével tudtak a csapatok együtt készülni. 

A pálya rekortán burkolatot, új felfes-
téseket kapott, valamint egy hat mé-
ter magas labdafogó hálót. Így sokkal 

jobban használható a labdajátékok oktatásá-

ra, hiszen nem kell félteni az iskola ablaka-
it, valamint a szomszédos óvodába sem kell 
átmennünk az átpattant labdákért. A pálya 
mellett a távolugró gödör is megújult, így 

Új pálya a Halmi suliban

újra erősíthetik lábizmaikat és ruganyossá-
gukat a halmis diákok. 
 A pálya multifunkciós, hiszen a csapatsport-
ágak oktatása mellett atlétikai versenyszámo-
kat, tenisz, lábtenisz, tollas, teqball sportágak 
elemeit is tudják tanítani az iskola pedagó-
gusai. A gyerekek nagy izgalommal várták, 
hogy birtokba vehessék és kipróbálhassák a 
minden tekintetben korszerű, a lábukat és tes-
ti épségüket jobban kímélő új pályát. 
 A mindennapos testneveléshez most már 
egy tornaterem, egy műfüves labdarúgópá-
lya és az új rekortán pálya is rendelkezésre 
áll. Ez egyértelműen eredményesebb okta-
tást tesz lehetővé, hiszen nem kell két-három 
osztálynak osztozkodni egy pályán, hanem 
külön pályákon tudnak egyszerre mozogni a 
tanulók. 
 Köszönjük szépen a felújítást és támoga-
tást Vecsés Város Önkormányzatának, és kü-
lön szeretnénk megköszönni Czibolya Zol-
tánnak, a sportbizottság elnökének, hogy a 
kivitelezés közben folyamatosan egyeztetett 
az iskola testnevelőivel a leghatékonyabb el-
készítés érdekében. Az iskola testnevelői

A Magyar Nemzeti Bank Pénzirány-
tű Alapítványa szervezte idén is a 
PénzOkos Kupát, mely országos pénz-

ügyi tudásverseny általános iskolások számára. 
 Az 5-6. osztályosok junior kategóriájában 
maximális pontszámmal jutott döntőbe a csa-
patunk. Az online döntőt videokonferencia ke-
retében szervezték, de ez sem jelentett gondot 
nekik. Pénzügyi virtuális szabaduló szobából 
kellett a három fős csapatoknak kijutniuk, és 
a Számoló gepárdok (talán a nevük sem vé-
letlen?) voltak a leggyorsabbak, így megnyer-
ték az országos döntőt. A csapat tagjai Hajbel 
Bence, Mayer Kinga és Molnár Dominik (6.a). 
 Ennél is nagyobb megmérettetés várt nyol-
cadikosainkra, akik az online selejtezők után 
projektmunkát készítettek. Ez idő tájt éppen 
digitális tanrendünk volt, így a Teamsen ke-
resztül megosztott dokumentumban tudtunk 
dolgozni, így még a digitális gyakorlatunk 
is nőtt. A projektmunkában pénzügyi tervet 
készítettünk egy családnak, és laptop vásár-
láshoz felvehető hiteleket hasonlítottunk ösz-
sze. Május végén következett a nagy össze-
csapás, a videokonferenciás élő döntőben 
rangos szakmai zsűri hallgatta a csapatokat. 

Összetett számolós feladatok, pénzügyi köz-
mondások és gyorsasági kvíz, hogy csak egy 
párat említsünk. Nem hiába Profi  Befektetők 
a mieink, akik ráadásul összeszokott csapat 
is, így rendkívüli lelkesedéssel és jókedvvel 
vettek részt a döntőn. Igen szoros versenyben 
a legmagasabb összpontszámmal ezt a kate-
góriát is megnyertük. A díjazottak fejenként 
egy Dell Laptopot kaptak tudásuk elismeré-
se képen. A versenyről az Origo hírportál is 
beszámolt.  A csapat tagjai: Gyebnár Ádám,  
Mayer Martin, Molnár Gergely (8.a).
 A hatodikosoknál olyannyira lelkesen szá-
moltak be a Számoló gepárdok a versenyről, 
hogy később az alapítvány a teljes osztálynak 
lebonyolította a virtuális játékot, immár tét 
nélkül. Ezzel is színesíteni tudtuk az otthoni 
tanulás napjait, hiszen egy remek csapatépí-
tővel lettek gazdagabbak a gyerekek. Nagyon 
ügyesek voltak mind, jár nekik a dicséret.  
 Hamarosan jelentkezünk a KH bank ver-
senyének eredményeivel is. 
 A Profi  befektetők csapat felkészítésében 
Molnár Dalma és Mayer-Timári Júlia, a Szá-
moló gepárdok felkészítésében Mayer-Timá-
ri Júlia vett részt. Mayer-Timári Júlia

Számoló Gepárdok: Mayer Kinga, Hajbel 
Bence és Molnár Dominik

A ballagó nyolcadikosok otthagyták emlékül 
kézjegyüket az Andrássy iskola kerítésén 

Profi  Befektetők, azaz Molnár Gergely, 
Mayer Martin és Gyebnár Ádám

  Áció, káció, akáció – számoljuk 
a napokat, egyre több és nagyobb 
betű jelenik meg a táblákon a „va-
rázsszóból”. Lassan véget ér ez az 
izgalmakkal teli tanév. Az utol-
só hét legszínesebb programja a 

„sulinap” volt, amit idén – rend-
hagyó módon – osztálykeretek 
között tartottunk meg. 
 Munkaközösségünk igye-
kezett érdekes feladatokat ki-

találni a tanulók számára. A 
„Barkácsmackó Műhely” segít-
ségével minden alsós tanuló meg-
ismerkedhetett a varrás alapjai-
val. Kedves plüssfi gurák születtek 
az apró kezek munkája nyomán. 
A mackók, baglyok, sünik még 
„Születési Anyakönyvi Kivona-
tot” is kaptak. 
 Aztán megemlékeztünk név-
adónkról, gróf Gras sal ko vich An-

E z volt a második tanév, 
melyet egyszer jelenléti, 
másszor digitális mun-

karend szerint haladva kellett vé-
gigvinni a kollégáknak. Ez nem 
volt egyszerű, de munkatársaim 
alkalmazkodóképességüknek 
köszönhetően mindig fel tudták 
venni az adott munkarend ritmu-
sát. A digitális oktatásra történő 
átálláskor digitális órarendet ké-
szítettek, ezt a gyerekek is meg-
kapták, és eszerint haladt tovább 
az oktatás. Nehezítette a helyze-
tet, hogy voltak olyan tanórák, 
például a készségfejlesztő órák, 
melyeket a digitális térben ne-
héz lett volna megtartani. Azon 
igyekeztünk, hogy ezeket a dol-
gokat kézzelfoghatóvá tegyük
– összegezte a járványhelyzettel 
kapcsolatos kihívásokat Veszp-
rémi Klára. 
 Az igazgatónő elárulta, míg 
az ország legtöbb iskoláját két 
hónapig nem látogathatták a fel-
sős diákok, addig ez az időszak 
az Andrássyban közel egy hó-
nappal hosszabb volt a pedagó-
gusok megfertőződése miatt. 
 – A korlátozó intézkedések mi-
att március 8-ától május 10-éig 
nem járhattak iskolába a felső-
sök, de a tantestületből olyan so-

kan lettek covidosak, hogy rend-
kívüli intézkedésre volt szükség, 
ezért iskolánkban korábban, már 
februárban kérnünk kellett a tan-
kerülettől a digitális tanrend be-
vezetését. 
 Az iskola fejlesztését célzó ter-
vekkel kapcsolatban Veszprémi 
Klára elmondta, az intézmény 
tornaudvarát szeretnék szebbé 
tenni. A munkák egyik része a 
belső kerítés lefestésével már el 
is kezdődött. A kerítésfestést a 
szülői munkaközösség szervez-
te, és a kivitelezést is elkezdték. 
A szülők mellett a gyerekek, a ta-
nárok és az igazgatónő is ecsetet 
fogott a kezébe és csatlakozott a 
munkához. 

 – Nem csak szebbé szeretnénk 
tenni a kerítést, hanem egy ha-
gyományt is szeretnénk teremte-
ni. Az elképzelésünk az, hogy az 
éppen aktuálisan ballagó nyolca-
dikosok a kézlenyomatukkal ké-
szítenek majd színes képeket em-
lékül a lefestett betonelemekre. 
 A kerítés csinosítása mellett 
egy fontos fejlesztés is megvaló-
sulhat a jövőben az iskola udva-
rán egy évek óta kihasználatlanul 
álló udvarrész hasznosításával. 
 – A tornaudvar mögött van 
egy négyszáz négyzetméteres el-
zárt terület, amit szeretnénk meg-
nyitni, hogy bővüljön a gyerekek 
szabadtéri játszóterülete. Az isko-
laépület bővítésére is igény mu-

talról. Minden évfolyam korosztá-
lyának megfelelő feladatot kapott. 
A kisebbek a gödöllői kastélyt 
rakták ki puzzle-ből, a nagyob-
bak rövid életrajzot állítottak ösz-
sze rejtvényes formában. 
 Nagy élmény volt a gyerekek-
nek a zenefelismerő verseny és 
közös éneklés, ahol kedvenc me-
séik, fi lmjeik zenerészleteit hall-
hatták zongorakísérettel. Végül 
„Ki mit tud?”-dal, közös játék-
kal zártuk ezt a vidám napot.

Feketéné Kovács Viktória tanító

tatkozik, hiszen intézményünk-
ben növekszik a tanulói létszám, 
két új tanteremre és tornaszobá-
ra is szükségünk volna. Polgár-
mester úrral egyeztetve úgy lát-
tuk, hogy az említett udvarrészt 
az elhelyezkedése miatt ilyen célra 
nem tudjuk hasznosítani, ezért in-
kább szabadidős térré alakítanánk, 
ahol tornázni és játszani egyaránt 
lehetne. Kültéri padokat és aszta-
lokat is szeretnénk, így a jó idő-
ben a testnevelésen kívül egyéb 
órákat is tarthatnánk a szabadban. 
Egy külső szertárra is szükségünk 
lesz, ahol a pingpongasztalokat és 
egyéb sporteszközöket tudjuk tá-
rolni – magyarázta az igazgatónő. 
 Az iskola három évvel ezelőtt 
jótékonysági bált is rendezett, 
hogy előteremtse a fejlesztéshez 
szükséges anyagi forrásokat. Ak-
kor támogatói felajánlások is ér-
keztek vállalkozóktól, és az ese-
ményen befolyt összeget is erre 
a célra tették félre. Az Andrássy-
telep Ifjúságáért Alapítvány is 
támogatja az udvar bővítését. 
Az idei Sulizsák ruhagyűjtő akci-
óból, a szülői munkaközösség tá-
mogatásából és papírgyűjtésekből 
befolyt pénzből a diákönkormány-
zat is hozzájárul a költségekhez. 
 Az igazgatónő hozzátette, a te-
rület megfelelő kialakításához bon-
tási munkákra és tereprendezés-
re is szükség van, az építőiparban 
tapasztalt áremelkedések miatt a 
teljes beruházást saját erőből nem 
tudják megvalósítani, ezért az ön-
kormányzat és a tankerület támo-
gatására is számítanak.  varga
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Hegedűs Károly
A csend kódja 

Szénási Sándor István
Városunk húszéves 

Sallay Gyula
Május

Varjasi Béla
Álomkép

Kelemen Bata Mária
Megújulás a természetben

Benke Mária
Fény és árnyék

A nap arany ölében pihennek a szavak,
nyugalom terül szét a gondolataimban,
most nem fi gyel a gonddal terhelt világ,
hunyorogva festi magát a magány.

Mellettem piheni az izzadtság szivárvány
árnyait, madarak szárnyán verdes,
falevelek árnyékában űzi a rosszkedvet,
szikrázó fényeiben nyugszik a némaság.

Ez a csend, az üzenetek hangtalan kódja,
belevész a víztükörbe rejtett valóságba,
varázslat a világ, mindig más formában
mutatja arcát, titka a csend sóhaja.

Az ember maga a sorsa szimfóniája,
születés, kiteljesedés, halál; mindenben
ott evez a remény bárkája, csendbe merül,
a szeretet kódja a legnagyobb titka.

Az alászálló köd selyemfátyla
betakarja magát az estébe,
az ölelések parazsa átizzik az
álmokba, szállj velem a horizontra......

Orgona szemekkel nézett rám a május,
reám borítva vágyak illatát.
A virágok között nevetve állt,
vakító fogsorával a gyöngyvirág.
Az arának öltözött akác,
bebólintott a szoba ablakán.
Esténkén méhek döngték át,
a méhsörbe fulladt fülledt éjszakát.
Mikor a szél kavarta az út porát,
az ablakon bebújt a lombsusogás
s a falevelek zizegő neszére
szólót zengett a tücsök zenéje.
A világ ébredő életét
a bútorok ropogva mesélték,
A harmatcseppekben fürdő levelek,
friss széllel csipkedték az ébredő eget.
Az utca köveit is elöntötte a vágy,
mikor látta a lányok ringó derekát.
A tetőn az eresz lejjebb ereszkedett,
s a lányok keblével szemezgetett.
A dübörgő hangok megszelídültek,
simogatóbb lett a kopácsolás.
A fűnyíró lábujjhegyen járt,
hogy ne zavarja az élet ritmusát.
Az ég a megújulás örömétől telve
szivárvány karjaival a földet átölelte.

Gyöngyöző pataknak csillámló tükrében
megállva fi gyeltem a tükörképem.
Folyton változó arc tekintett vissza,
nem tetszett, gyorsan haladtam tova.

A táj lenyűgözött mikor körülnéztem,
az már jobb kedvre sarkallt engem.
Csodás virágszőnyeg a patak mentén,
ámultam lepkék és sok madár röptén.

Távolban sok fűzfa hajlongott,
közöttük több mezei vad bolyongott.
A háttérben hegycsúcsok magasodtak,
festmény sem ábrázol szebbet-jobbat.

Sajnos, nagyon kegyetlen az élet,
inkább kedvelem az álomképet.
Egyszer így lesz, merem remélni,
de ma más valóságot kell átélni.

Ha tavasszal megújul a határ, 
újra dalra fakad sok kismadár. 
Vadvirágok nyílnak, zöldül a rét,
van élet a Földön, hisz ez a tét. 

Várja a kert: virágba boruljon,
méhek dolgozzanak az ágakon,
a tavaszi szél esőt tereljen,
faágain sok gyümölcs teremjen. 

Várja a kalász: vén Nap sugarát,
fürdőzik benne hónapokon át:
aranysárgára érik Pál napra, 
friss kenyérként teszik az asztalra. 

Őszi erdő a festékét várja, 
természet új ruhát fest a tájra,
ködös, csípős reggel után sírva 
levelek hullnak az avar sírba. 

Várja a tél: a hófehér dunnát, 
alatta álmodja napmosolyát.
Csak téli álom, vagy talán örök,
megáll az idő, vagy tovább pörög? 

Mikor a fények vakítanak,
ha az árnyék takarja a Napot,
hangulatunk is változik,
szívünk egyre áhítozik
a fényre, s annak melegére.
Mikor télből tavaszra vált
az időjárás, csodákat lát,
napsütésben jég, hó esik,
az ember ámul, s elveszik.
Hóbortos április mit tartogatsz?
Végre tavaszt, vagy hirtelen nyarat?
Rügyfakadás után lefagyott a virág,
nem lesz termés, csak drágaság…
Szeretném már végre élvezni a Napot,
szeretném, ha a járvány véget érne,
ha nem lenne halál, betegség
és ha végre az élet többet érne!

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Mint mély sóhajtás, úgy múlt el
húsz év a városunk felett.
Felnőtt már egy új nemzedék,
aki ünnepre született.

Nem kell sáros úton járni,
elakadni autóval,
egy s másért Canossát járni,
szerényebb az idő-tolvaj.

Nem hiába ültek álmok
dolgos elménkre, kezünkre,
örömmel néz vissza ránk most
az elmúlt idő húsz éve.

Mennyi minden épült-szépült,
amióta város lettünk,
mélységes mély  hálát érzek
mindazért, mit élvezhetünk.

Megvalósult álmainkat
felsorolni nehéz lenne:
Istenünké a dicsőség,
aki lehetővé tette.

Visszanéznek elmenőben
a jóérzésű öregek:
ennyi  volt, ennyire tellett,
mi megtettük, mit lehetett.

Előttünk az időkerék,
tovább fordul szépre, jóra,
mögöttünk az új nemzedék,
aki megvalósíthatja.
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Úrnap ünnepe Vecsésen

Megáldották a felújított 
Szent Kereszt templomot

Gondolatok…

A Jókai utcai hívők 
idén is csodálatos 
virágszőnyeget 
varázsoltak a 
szürke járdákra. 

Varga Lajos váci segédpüspök, általános helynök, úrnapján 
megáldotta a felújított Szent Kereszt templomot, ünnepi 
püspöki misét mutatott be és vezette az úrnapi körmenetet. 

HITÉLET

A z úrnap ünnepe tulaj-
donképpen nagycsütör-
tökön van, amikor Jézus 

az Oltáriszentséget alapította. 
De a nagyhét és húsvét ünne-
pei nem hagynak lehetőséget 
arra, hogy méltóképpen meg-
ünnepelhessük ezt a csodála-
tos ünnepet. Ezért az egyház az 
ünneplést „áthelyezte” a Szent-
háromság vasárnapja utáni csü-
törtökre, illetve az ezt követő va-
sárnapra. Jézus látomásban adta 
lüttici Szent Juliannának tudo-
mására, hogy szeretetének ezen 
titkát külön ünneppel dicsőítsék. 
Először 1247-ben ülték meg az 
ünnepet, majd 1264-ben IV. Or-
bán pápa az egész egyház számá-
ra kötelezővé tette. A pápa meg-
bízásából Aquinói Szent Tamás 
domonkos szerzetes írta meg az 
ünnep imáit, himnuszait.
 De mi is történt nagycsütörtö-
kön, az utolsó vacsorán? A tör-

ténetet pontosan a Bibliából is-
merjük. Maga az Úr mondta 
apostolainak: „Vágyva-vágy-
tam, hogy elkölthessem veletek 
az ünnepi vacsorát.” A vacso-
ra kezdetekor Jézus kötényt kö-
tött maga elé, mosdótálba vizet 
vett, és ő, az Úr és Mester mos-
ni kezdte apostolai lábát, majd 
megtörölte, példát adva mások 
szolgálatára. A tanítványok til-
takozása ellenére is cselekedte 
ezt Jézus, hogy „teljesen tisz-
ták legyenek.”  
 A vacsora végén Jézus kezé-
be vette a kenyeret, megtörte és 
elmondta felette az átváltoztatás 
(konszekrálás) szavait: „Vegyé-
tek és egyétek, mert ez az én tes-
tem, mely értetek adatik. Aztán 
a borral telt kelyhet is a kezébe 
vette, megáldotta, s e szavakkal 
adta apostolainak: igyatok ebből 
mindnyájan, mert ez az én vérem-
nek a kelyhe, mely értetek és so-
kakért kiontatik a bűnök bocsá-
natára. Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre!” Jézus ezzel a 
cselekedetével és ekkor alapí-
totta meg az Oltáriszentséget és 
az egyházi rendet. Hála neked, 
Uram!  Majd hosszan és benső-
ségesen szólt hozzájuk: „Fiaim, 

már csak rövid ideig vagyok ve-
letek. Új parancsot adok nektek: 
szeressétek egymást! Amint én 
szerettelek benneteket, ti is úgy 
szeressétek egymást.” Szemlé-
letes hasonlattal adja tudtunk-
ra, hogy: „Én vagyok a szőlőtő, s 
Atyám a szőlőműves. Minden sző-
lővesszőt lemetsz rólam, amely 
nem hoz gyümölcsöt. (…) Aki 
bennem marad és én őbenne, az 
bő termést hoz.” Majd megígérte 
a Vigasztalót, a Szentlelket, „aki 
majd elvezet benneteket a teljes 
igazságra”. Végül elmondja fen-
séges főpapi imáját, imádkozik az 
apostolaiért és a hívőkért: „Kö-
nyörgök azokért is, akik szavuk-
ra hinni fognak bennem! Atyám, 
azt akarom, hogy akiket nekem 
adtál, ott legyenek velem, ahol 
én vagyok!”  
 Érthető az előzőek után, hogy 
miért szükséges külön ünneppel 
köszönteni a Sanctissimum-ot, a 
Legszenteltebbet, az egyház leg-

féltettebb, leginkább őrzött tit-
kát és kincsét. Mértéke és irány-
mutatója megszentelődésre váró 
életünknek. Tápláléka egyénnek, 
erőforrása közösségnek. Általa 
Krisztus él közöttünk. A legna-
gyobb áldás az, hogy Isten ve-
lünk van. A mindenható szeretet 
állandó csodájaként a tabernáku-
lumban itt hagyta az Úr az oltá-
riszentséget, a szentostyát. Nem 
emlékét, nem szimbólumát, nem 
ígéretét, hanem dobogószívű, vé-
res valóságát. Ezért varázsolnak 
a Jókai utcai hívek csodálatos vi-
rágszőnyeget a szürke betonjár-
dákból, hogy méltó legyen az utca 
is, amerre a pap az oltáriszent-
séget viszi, a hívek sokasága kí-
séretével, a fúvószenekar hang-
jai mellett. Őt fogjuk ünnepelni 
szeptemberben Budapesten, az 
Eucharisztikus Kongresszuson, 
együtt az egész világ kereszté-
nyeivel. 

Szöveg és kép: Nagy István Elek      

A kik június 6-án délelőtt a Jókai utcai 
Szent Kereszt templomban ünnepel-
ték meg az Úr napját, nem kis áldoza-

tot vállaltak azzal, hogy részt vettek a hosszú, 
de kegyelmekben nagyon gazdag ünnepsé-
gen. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, ál-
talános helynök megáldotta a nagy részben 
már felújított templomot, ünnepi szentmisét 
mutatott be és vezette a hagyományos úrnapi 
körmenetet. Az elhúzódó szertartás viszont 
sok kegyelemmel járt. 
  Azt tudjuk, hogy az 1945-ben felrobban-
tott templom helyett a vecsési hívek áldoza-
tos munkája és Kovács István prépost veze-
tése eredményeként már 1962-ben dr. Kovács 
Vince váci megyéspüspök úr felszentelhet-

te jelenlegi templomunkat. Az eltelt időszak 
alatt mindeddig komoly javítási szándékkal 
nem nyúltak az épülethez. Nagyon szüksé-
ges volt a templomtető javítása, a világítás 
megújítása, a járólapok cseréje és csiszolása, 
a templombelső kifestése. Mivel a hatalmas 
takarítás után már használható a templom, a 
Püspök atya megáldhatta, megszentelhette. 
Huszka Mihály plébános atya megköszönte 
az adományozók nagylelkűségét, városunk 
önkormányzatának hathatós segítségét, a Fe-
hér János Alapítvány áldozatos tevékenységét, 
akik tulajdonképpen elindították, szervezték 
és lelkesen segítették ezt a nagy munkát. Kö-
szönet jár a mérnököknek, a szakemberek-
nek, a takarítóknak és minden segítőnek. 

  Tulajdonképpen Jézus szívének ünnepe
– mely a Felsőtelepi Jézus Szíve templom bú-
csúnapja - szoros összefüggésben áll az úrnap 
ünnepével. 1675. június 16-án az 
Üdvözítő látomásban megjelent 
Alacoque Szent Margitnak, sze-
retettől lángoló, töviskoronával 
koszorúzott szívére mutatva pa-
naszolta, hogy ez a szív, mely az 
embereket végtelenül szereti, az 
oltáriszentségben csak hálátlan-
ságot, ridegséget kap. Óhaja, hogy 

az úrnap nyolcadát követő pénteken szentelje-
nek egy napot szent szíve tiszteletére. Tehát en-
gesztelő szeretetet vár a hálátlanságok és bán-

talmak helyett. Ez a látomás indította el Jézus 
szívének tiszteletét. IX. Pius pápa 1856-ban 
az ünnepet az egész egyházra kiterjesztette, 
majd XI. Pius pápa 1929-ben külön imádsá-
gokkal gazdagította.
 A Felsőtelepi Jézus Szíve templomnak ekkor 
van a búcsúnapja, s hogy ez minél ünnepélye-
sebb legyen, a szentmise végén a szertartást 
vezető pap az Oltáriszentséget ünnepélyesen 
körbeviszi a hívek és a fúvószenekar kísére-

tével a Petőfi  téren.  
 Őszintén, szívből jövően hang-
zik az ének a körmenet alatt s az 
áldásosztáskor: „Előtted, Jézusom, 
leborulok./Féltelen bűnös én, Hoz-
zád bújok./Ó kérlek, hogy nekem 
kegyelmet adj,/Hisz Te a bűnöshöz 
irgalmas vagy.” (SzvU. 143/1.) 

Kép és szöveg: Nagy István Elek

 Már most szép a templomunk, de még 
szebb lesz. Ezért tennivaló is van még bő-
ven. A mérnökök már dolgoznak azon, hogy 
a templom szentélye is művészien változ-
zon, s ezáltal még szebb legyen az Isten háza. 
A nagyméretű falfestményeket is javítani 
fogják. A keresztút 14 stációjának restaurá-
lási költségét egy-egy család vállalta. Az ala-
pítvány pályázaton 13,5 millió forintot nyert, 
melyből a bejárat lépcsőzetét és a külső javí-
tási munkákat kívánják fedezni. Természetes, 
hogy anyagiak is szükségeltetnek még ilyen 
hatalmas, költséges munkákhoz. 
 Az Ószövetségeben az Úr olajjal jelöltet-
te meg azokat a helyeket, ahol népével talál-
kozott. S amikor Mózesnek megjelent a csip-
kebokorban, felszólította: „Vesd le saruidat, 
mert a hely, ahol állsz, szent hely.” A sze-
líd Jézus korbácsot fogott és úgy zavarta ki 
a kereskedőket és pénzváltókat a templom-
ból: „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsar-
nokká !!!” 
 Őseink a háborús években hoztak szinte 
emberfeletti áldozatot, hogy ez a templom 
felépülhessen. 
 Mi azért hozzunk áldozatot, hogy az Isten 
háza, a templom, méltó legyen az Úrhoz! Ez 
tulajdonképpen a saját érdekünk!      

Fotó és szöveg: Nagy István Elek

Jézus Szentséges Szívének 
ünnepe a Felsőtelepen

A felújított templomban Szlahó Csaba 
polgármester köszöntötte a híveket Huszka Mihály plébános és Varga Lajos váci segédpüspök
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VECSÉSI OLIMPIKONOK 1.

  Több mint egy év 
után újra tatamira 
léphettek a vecsési 
karatésok. 2021. má-
jus 22. és 24. között 
rendezték meg Sop-
ronban a V4-ek nem-
zetközi edzőtáborát 
és versenyét. Akik 
nem tudtak eljönni, 
azok online mutat-
ták be gyakorlataikat. 
A többiek verseny-
körülmények között 
léphettek a tatamira.
 Görgényi Bence és 
Görgényi Balázs kor-
osztályukban arany 
érmet szereztek. Gra-
tulálunk a verseny-
zőknek a kiváló ered-
ményért.
  A karate szakosztály szeptembertől újra 
várja a sportolni vágyókat minden korosz-

T öbb példát találtam, mint amire számí-
tottam, és rengeteg tanulságos, embe-
ri történetet. Ezeket fogom most rövi-

den közreadni. Időrendi sorrendben haladok, 
és szívesen veszek minden pontosítást. A tör-
ténet 1928-ban kezdődik Amszterdamban…

Marton József, futó 
(1907–1974)
Az Andrássy-telepen lakott a Bercsényi 
utcában. Húsz éves volt, mikor kikerült az 
amszterdami olimpiára. Abban az évben ő 
lett az országos bajnok az 1500 méteres fu-
tásban. Az MTK színeiben versenyzett, a 
klub ma is számon tartja a nevét. Az olim-
pia nem indult túl jól neki, mert begyulladt 
a foga, és a verseny előtti napokban gyö-
kérkezelést kellett rajta végezni. E mellett 
erős előfutamba került. Ennek ellenére a 
magyar rekordot megdöntve harmadiknak 
jött be, de kiesett. Csak az első két futó 
ment tovább. Marton így is azzal büszkél-
kedhet, hogy az első volt településünkről, 
aki olimpián vett részt. Haláláig Vecsésen 
lakott, és többször emlékeztek hőstetteire. 
1962-ben a későbbi olimpikon, Hatlaczky 

Ferenc kupát ajánlott fel neki a vecsési is-
kolák közötti versenyen, 1970-ben pedig a 
Vecsési Honismereti Kör vetélkedőjén tart-
hatott élménybeszámolót.

Énekes István, ökölvívó 
(1911–1940)
A népszerű pehelysúlyú bokszoló, „Csi-
csa” 1932-ben aranyérmet nyert a Los An-
geles-i olimpián. Az elődöntőben 10 000 
néző előtt a helyi reménységet, az ameri-
kai Louis Salica-t győzte le. Ő nem Vecsé-
sen élt, de kötődik településünk történeté-
hez. Két hónappal az olimpiai bajnoki cím 
után sportpálya-avatást tartottak Vecsésen. 
Halmy József földbirtokos 1932 októberében 
ingyen és bérmentve sporttelepet ajándéko-
zott a községnek. Ezt egy kétnapos sport-
bemutatóval ünnepelték meg, ahova a fő-
szervező, Holló Zoltán több olimpikont is 
meghívott. Így érkezett hozzánk Énekes, aki 
egy gálameccsel mutatkozott be. Énekes a 
BVSC versenyzője volt, óriási tehetség, aki 
az angyalföldi mélyszegénységből emelke-
dett a világhírnévig. Halmy felajánlott neki 
a frissen kialakított Halmy-telepen egy ház-
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helyet, hátha révbe ér az élete. A bokszoló 
végül ezt nem fogadta el. 
 1940-ben öngyilkos lett. 1959 óta évente 
megrendezik emlékére az Énekes István If-
júsági Emlékversenyt, ahol a vecsési spor-
tolók is kitűnő eredményeket érnek el.

Éden Vilmos, evezős 
(1914–1984)
A Hungária Evezős Egylet sportolójaként 
hétszeres magyar bajnok evezős. Vecsésen 
született, és itt is élt, a Szép utcában. Bár 
pingpongban és lövészetben is tehetséges 
volt, végül az evezést választotta. 1934-ben 
az evezős nyolcas csapattal Európa bajnok, 
egy évre rá főiskolai világbajnok lett, ezért 
nagy reményekkel indult az 1936-os olimpi-
ára. Az előfutamban harmadik lett az evezős 
négyes tagjaként, így nem került be csapa-
tával a végső döntőbe. A középfutamot vi-
szont olyan jól teljesítették, hogy végül ötö-
dik helyezést értek el.
 Éden Vilmos akkora erővel bírt, hogy egy 
dániai versenyen a húzásai eltörték az eve-
zőlapátot tartó villát.

Horváth II. Gyula, labdarúgó 
(1917–?)
Az Andrássy-telepi Gyáli úton lakott. A Ve-
csési SC-ben futballozott, majd a Csepeli 
MOVE labdarúgójaként került ki az 1936-
os olimpiára, de játéklehetőséghez nem ju-
tott. Bár az olimpián a magyar csapat az első 
meccs után kiesett, Horváth karrierje tovább 
ívelt felfelé, mert leszerződtette a Hungária 
(MTK). A Hungária abban az idényben baj-
nok is lett, de Horváth csak két meccsen fért 
be a kezdőbe. Igaz, még csak húszéves volt. 
Később, a futballt abbahagyva, testneve-
lés tanár lett. A tanári pálya családi hagyo-
mány volt, mert édesapja is tanított. Ő volt a 
pesti Berzsenyi gimnázium tanárlegendája, 
Vecsés korabeli életének egyik meghatáro-
zó alakja, Horváth Antal, aki az Erkel utca 
környékét parcellázta.

Vághy Kálmán, labdarúgó edző 
(1897-1950)
Vecsés kulturális életének egyik vezetője a 
36-os olimpián a magyar amatőr válogatott 
edzője volt. Ő válogatta be Horváth Gyula, 
vecsési labdarúgót. Nem volt könnyű dol-
ga kapitányként. Sok támadás érte a szak-
ma és az újságírók részéről az olimpia előtt, 
így nem a legjobb lelki állapotban ért ki a 
versenyekre. A magyar csapat az első mecs-
csén egy rendkívül durva meccsen kikapott 
a lengyelektől, és kiesett. Vághy később ki-
köszörülte a csorbát, mert sikeres szövetsé-
gi kapitány lett.
 Vecsés sokat köszönhet neki a labdarúgás 
és a közösségi élet szervezése terén. A régi 

Ha minden jól megy, idén megrendezésre kerül a tokiói olimpia. 
És ha minden jól megy, akkor két vecsési sportolót is láthatunk 
az ötkarikás játékokon. Mindketten az Andrássy iskola tanulói 
voltak, és mindketten csapatsportban érdekeltek. Pohl Zoltán, 

válogatott vízilabdázóról és Kiss Nikolett kézilabdázóról van szó. 
Mivel tanítványaink voltak, duplán örülök sikerüknek, illetve el-
gondolkoztam azon, hogy kik voltak előttük, akik idáig jutottak.

Tokió és a múlt

Kultúrház, az Ipartestület székháza, a telepi 
tornaterem, a helyi amatőr színjátszás, a he-
lyi foci mind-mind magukon viselték a keze 
nyomát.

Székely Éva, úszónő 
(1927–2020)
Halhatatlan olimpiai bajnokunk nem volt ve-
csési, de élete egyik legtragikusabb idősza-
kából öt hetet Vecsésen töltött. Az FTC fi atal 
versenyzőjeként származása miatt munka-
szolgálatra hurcolták. Településünk határá-
ban dolgoztatták a 17 éves sportolót. Csontig 
sebes volt a lába, kutyaólban lakott novem-
berben, konzervdobozból mosakodott, de 
nem adta fel a reményt, hogy egyszer olim-
piát nyer Magyarországnak. Öt hét után sike-
rült megszöknie, majd családjával együtt el-
rejtőznie a nyilas razziák elől. Mikor hazaért, 
édesanyja csak a szeméről ismerte fel lányát, 
annyira elgyötört, sovány és rongyos volt. 
 A háborút túlélve a Fradi legendájaként 117 
regionális, országos és világcsúcsot úszott és 
olimpiát nyert 1952-ben Helsinkiben.
 „Megtanultam, hogyan kell veszteni, és 
hogyan lehet győzni. Saját bőrömön tanul-
tam meg, hogy a kemény munka így vagy 
úgy, mindig meghozza a maga eredményét. 
Az élet csak úgy igazi, ha az ember semmit 
sem kap ingyen, öröme csak abból van, ami-
ért meg kell küzdeni.”

Kiss Gábor, Andrássy iskola

POHL ZOLTÁN: Aranyérmet 
szeretnék nyerni az olimpián

KARATE HÍREK

Felemás szezonon van túl a Ferencváros vízilabdacsapata, melynek 
alapembere a vecsési Pohl Zoltán. A zöld-fehérek címvédőként vágtak 
neki a szezonnak a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is. Előbbiben 
végül bronz-, utóbbiban ezüstérmet szereztek, míg a Magyar Kupát 
megnyerték. Vajon ezek után sikeres vagy csalódást keltő volt az idény?

I nkább csalódás, hiszen a bajnokság-
ban még a döntőbe se jutottunk és csak 
a Magyar Kupában sikerült az élen vé-

geznünk. A BL-ben a helyosztókon sajnos 
nem játszottam egy kisebb sérülés miatt, de 
szerintem így is szép eredményt értünk el a 
második hellyel – mondta a klasszis pólós.
 A BL-ben a legjobb nyolc között 3 nap 
alatt három komoly meccset kellett játsza-
niuk, ráadásul egy nagyon kemény elődön-
tőt, amely után eltiltották Sedlmayer Tamást. 
 – Én csak a döntőre utaztam ki, de látszott, 
fáradtak voltunk a döntőben, hiszen az elő-
döntő roppant feszült és izgalmas, az utolsó 
pillanatig nyílt volt, még az utolsó percben 
is döntetlen volt az állás – mondta Pohl, aki 
azért nem lehetett ott a medencében, mert 
előjött egy 7-8 éves hátsérülése a fokozatos 
terhelésre. Közel egy hetet töltött az ágyban 
gyógyszerekkel, majd gyógytornára kellett 
járnia. 
 – Örültem, hogy az olimpiai felkészülés-
re felépültem, bár a formám messze van még 

a száz százaléktól, de egészségileg száz szá-
zalékos vagyok – mondta a remek bekk, aki 
elárulta, a válogatotton belül mindig van fe-
szültség, harc, hiszen nem mindegyik hely 
fi x, meg kell küzdeni a csapatba kerülésért.
 – Nekem  is meg kell harcolnom a he-
lyemért, és ahogy a felnőttek között eddig 
mindig sikerült, most is mindent belete-
szek, ahogy szoktam. Az olimpián a leg-
nagyobb riválisaink a szokásos ellenfelek, 
a szerbek, horvátok, olaszok, spanyolok és 
Montenegró lesznek, de nyerni megyünk 
Tókióba. Ki merem jelenteni, aranyérmet 
szeretnék nyerni. Sz. Gy. 

tályból. Érdeklődni a 06-20/544-2114 telefon-
számon lehet. Cím: Vecsés, Fő út 112. „OSS”
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A FOGATSPORT KRÉMJE 
versenyzett Vecsésen

Erős volt a mezőny a 25. alkalommal megrendezett Vecsés Kupa nemzeti és 
nemzetközi fogathajtó versenyen, a világ legjobb négyesfogathajtói közül 
többen is megmérettették magukat a Dobrovitz Lovasfarmon június 3. és 6. 

között. A négyesfogathajtók versenyén Dobrovitzék lemaradtak a dobogóról, 
de a kettesfogatok versenyét „hazai” versenyző, Osztertág Kristóf nyerte. 

SPORT

A május végén megrendezett Vecsés Kupa nemzetközi fogathajtó-
ver senyen –  melyen nyolc nemzet közel kilencven fogathajtója 
vett részt  –  a kettes fogatok versenyében Osztertág 
Kristóf a világbajnok Hölle Martint megelőzve győzött. 

OSZTERTÁG KRISTÓF: Bíztam a lovaimban 
és a csapatom munkájában

Szép eredmények a VSE 
Rutintól az NB  III.-ban

  A VSE darts szakosztályának 
második csapata, a wekerlei sport-
telepre látogatott, ahol a nem-
zeti bajnokság soron következő 
fordulójában a csapat átszerve-
zések ellenére nagyon szép ered-
ményt ért el.
 Május harmadik hétvégéjén 
rendezte meg a magyar darts szö-
vetség a nemzeti bajnokság har-
madik osztályának soron követke-
ző fordulóját. Itt Vecsés második 
csapata, a VSE Rutin érdekelt. 
 Sajnos, a Covid-19 okozta hely-
zet több csapatunkat is átszerve-
zésre kényszerítette. Így járt a VSE 
Rutin, azaz a második csapatunk 
is. E sorok írója is tagja volt idény 
elején a Rutinnak, ám a helyzet 
úgy kívánta, hogy soft szakágban 
feljebb kell lépjen az egyes csapat-

ba. A szabályok értelmében a ké-
sőbbiekben alacsonyabb osztályba 
vissza nem mehet. Sajnos voltak, 
akik egyéb okok miatt nem tud-
tak csatlakozni, illetve páran fel-
hagytak a dartsozással.
 A csapotok vezetői úgy döntöt-
tek, hogy Lakner Józsefet a har-
madik csapatból feljebb teszik a 
Rutinhoz, és csatlakozott hozzájuk 
a teljesen újonc Magos Szilárd is. 
Az alaposan megújult Rutin azon-
ban így sem vallott szégyent.

 A fi úk három bajnoki meccset 
játszottak ezen a játéknapon, két 
győzelem, egy vereség lett a mér-
leg a nap végén.
 Az első meccsen a Piliscsabai 
Darts Club ellen sikerült egy 9-6-
os győzelem. A mérkőzés a felé-
ig volt csak szoros, a végén na-
gyot hajráztak a vecsési fi úk.
 Második meccsünket a rend-
kívül erős Kecskeméti Hírős Hu-
nok csapata ellen vívtuk. Sajnos 
nem sok eséllyel indultunk az 

összeszokott csapat ellen, akik 
letaroltak minket (is). A mérkő-
zés végeredménye 9-1 lett.
 Az utolsó meccsen a vecsési 
alakulat megmutatta, hogy egy 
nagyobb pofon után sem adja fel, 
és 9-6 arányban legyőzte az Új-
városi DC-t.
 Összességében elmondhatjuk, 
hogy a fi úk nagyon szépen telje-
sítettek, az elvárható győzelme-
ket behúzták. Gratulálunk a VSE 
Rutinnak!
 Amennyiben bárki kedvet kapna 
a darts sport kipróbálására, meg-
ismerésére, a következő elérhető-
ségeken érdeklődhet: Nagy László 
szakosztályvezető, tel.: 06-20/225-
1037, Matasdi János (főként után-
pótlással kapcsolatban) tel.: 06-
30/950-4484, illetve a Matasdi 
János által létre hozott, több mint 
500 követővel rendelkező, Vecsés 
Darts Cham pi onship Facebook-
oldalon. Címünk: Vecsés, Fő út 
112. (Táblabolt épülete)
 Várunk mindenkit szeretettel!

Forgács László

A Vecsési SE színeiben 
versenyző Dobrovitz 
Józsefnek és fi ának, ifj. 

Dobrovitz Józsefnek olyan el-
lenfelekkel kellett szembenéz-
niük, mint a többszörös holland 
világbajnok, Ijsbrand Chardon 
és fia, Bram Chardon, vagy a 
német Mareike Harm és Micha-
el Brauchle, illetve a kilencsze-
res világbajnok Lázár Zoltán. Az 
említett fogathajtók valamennyi-
en a győzelem reményében száll-
tak versenybe Vecsésen, így borí-
tékolható volt, hogy izgalmas és 
kiélezett lesz a küzdelem a ve-
csési versenyhelyszínen. 
 A verseny első két napja a díj-
hajtásról szólt, a négyesfogathajtók 
mezőnyét a holland Ijsbrand 
Chardon nyerte meg, a második 
helyen Lázár Zoltán zárt, harmadik 
lett Bram Chardon, míg Dobrovitz 

Józsefnek be kellett érnie a negye-
dik helyezéssel. Ifj. Dobrovitz Jó-
zsef a nyolcadik helyen zárta a díj-
hajtás versenyszámot. 
 Maratonhajtásban a német Mi-
chael Brauchle bizonyult a leg-
jobbnak, Bram Chardon a máso-
dik, Ijsbrand Chardon a harmadik 
helyen végzett, Lázár Zoltán a 
legjobb magyar versenyzőként a 

negyedik helyen zárt, őt követte 
Dobrovitz József az ötödik helyen, 
ifj. Dobrovitz József pedig hatodik 
lett a szombati megmérettetésen. 
 A verseny vasárnap az akadály-
hajtással zárult, ebben a verseny-
számban a cseh Radek Nesvacil 
bizonyult a legjobbnak, Bram 
Chardon a második, Lázár Zol-
tán a harmadik helyen zárt. A do-
bogósok alapidőn belül, hibapont 
nélkül teljesítették a versenyszá-
mot. Dobrovitz József a hatodik 
helyen végzett, ifj. Dobrovitz Jó-
zsef pedig a nyolcadik helyen zárt 
vasárnap. 
 A négyesfogathajtók össze-
tett végeredménye: 1. Ijsbrand 
Chardon, 2. Bram Chardon, 3. 
Lázár Zoltán. Dobrovitz József 
az ötödik helyen, ifj. Dobrovitz 

József a hetedik helyen végzett a 
XXV. Vecsés Kupán. 

Osztertág Kristóf 
nyerte a kettős-
fogatok versenyét
A kettesfogatok versenye is iz-
galmasnak ígérkezett, hiszen ver-
senybe szállt a győzelemért a ha-
zai kettesfogathjatók krémje, a 
csapatvilágbajnoki címet leg-
utóbb megszerző Hölle Martin, 
ifj. Dobrovitz József és Osztertág 
Kristóf, de a korábbi világbajnok, 
Nagy Tibor is megmérette magát 
és fogatát.
 A díjhajtáson Hölle Martin 
bizonyult a legjobbnak, a má-
sodik helyen az olasz Claudio 
Fumagalli végzett, ifj. Dobrovitz 
József harmadik, Osztertág Kris-
tóf pedig a negyedik lett. 
 A szombati maratonhajtást kö-
vetően átrendeződött a mezőny, 
összetettben Hölle Martin ve-
zetett, második helyre jött fel 
Osztertág Kristóf, a dobogó har-
madik fokán pedig Ifj. Dobrovitz 
József állt. 
 A vasárnapi akadályhajtást 
Osztertág Kristóf alapidőn be-
lül, hibapont nélkül teljesítette, 
míg ifj. Dobrovitz József hat hi-
bapontot gyűjtve a hetedik helyen 
zárt, Hölle Martin pedig csak a 
huszonegyedik helyet szerezte 
meg. A kettesfogathajtók össze-
tett versenyét Hölle Martin és ifj. 
Dobrovitz József előtt Osztertág 
Kristóf nyerte.  

Szöveg és képek: Varga Norbert

A holland Isbrand 
Chardon nyerte a négyes-

fogatok versenyét. 

A kettesfogat-
hajtók győztesének, 

Oszter tág Kristófnak 
Szlahó Csaba polgár-

mester is gratulált

A négyesfogathajtók összetett versenyén a kilencszeres 
világbajnok Lázár Zoltán lett a második helyezett

Dobrovitz József és fogata

A vecsési sportoló a díjhajtást 
követően még csak negye-
dik helyen állt, a szomba-

ti maratonhajtásban már feljött a 
második pozícióba, de több mint 
nyolc ponttal el volt maradva esé-
lyesebb vetélytársától, aki maga-
biztosan vezetett. 
 A vasárnapi akadályhajtásban 
azonban Osztertág 4,40 hibapont-
tal zárt, Hölle viszont nagyon el-
rontotta a zárószámot, amelyben 
16,11 hibaponttal csak 21. helyen 
végzett. A három éve csapatban 
vb-aranyérmes Osztertág így há-
rom hibaponttal megelőzte ötszö-
rös világbajnok honfi társát. A har-
madik a Vecsésen, hazai pályán 
szereplő ifj. Dobrovitz József lett.
 A kettesfogathajtók idén a szep-
temberi világbajnokságra, míg a 

négyesek a szeptember 2. és 5. 
között a Kincsem Parkban sor-
ra kerülő budapesti Európa-baj-
nokságra készülnek. A hivatalos 
hír szerint nagy meglepetés volt 
a végeredmény, de vajon mit gon-
dol erről a friss győztes?
 – Én is azt gondolom, kisebb 
meglepetés volt a győzelmem, hi-
szen mégis az aktuális világbaj-
nokot múltam felül. Ugyanakkor 
én bíztam a lovaimban és a csa-
patom munkájában. Pedig a lova-
imnak ez volt az első versenyük, 
így ha innen nézzük, meglepe-
tés volt az eredmény. Én tudtam, 
hogy nagyon jók, és rengeteg le-
hetőségük lesz még, de nem gon-
doltam, hogy már most ilyen jól 
teljesítenek – értékelt Osztertág, 
aki szerint a három nap alatt nyúj-

tott kiegyen-
súlyozott tel-
jesítménye volt 
a siker kulcsa.
 Két hatéves és 
egy hétéves lóval in-
dult a versenyen, ami azért 
is dicséretes, mert csak hatéves 
koruk után lehet velük versenyez-
ni, így csak most lehetett velük 
először igazi versenykörülmé-
nyek között menni. Áprilisban 
és májusban is voltak már verse-
nyek, de nem akarta őket hamar 
a mély vízbe dobni.
 – Ezekkel a lovakkal szeret-
nék kikerülni a világbajnokságra. 
Én jelenleg csak a kettesfogatban 
gondolkozom. Ősszel Budapes-
ten lesz a négyes fogathajtó Eu-
rópa-bajnokság, azon csak néző 

leszek. Hatalmas energia kell hoz-
zá, hogy valaki mind a két szám-
ban eredményes legyen, ráadásul 

elég nehéz összehangolni 
a két számot – mond-

ta a 29 esztendős 
sportember.
 Jelenleg még 
nem tudja , 
tagja lesz-e 
a világbaj-
noki keret-

nek, hiszen 
ezt majd csak 

később jelöli ki 
Tóth Tamás szövet-

ségi kapitány. 
 – Addig lesz még egy-két ver-
seny, azokon igyekszem bizonyí-
tani. Én viszonylag fi atalnak szá-
mítok a 29 évemmel, pedig már 
2005 óta űzöm versenyszinten 
ezt a sportot, de bízom benne, 
ott lehetek a világbajnokságon 
– mondta Oszterág, aki elárulta, 
a többi fogathajtóhoz hasonlóan 
titkolt vágya, hogy egyszer sze-
retne ő is a dobogó tetején áll-
ni egy jelentős világversenyen. 
Akár egy világbajnokságon. 

Sz. Gy. 
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Osztertág Kristóf nyerte a 
kettesfogathajtók verse-

nyét a XXV. Vecsés 
Kupán

A VSE Rutin csapat tagjai: Göbölös József (csk), 
Magos Szilárd, Fehér József, Lakner József, Fuchs Gábor 
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A Vecsés labdarúgócsapata megnyerte a Megye I-es bajnokságot, 
így jogot szerzett arra, hogy a következő szezonban az NB III.-
ban szerepeljen. De ne szaladjunk ennyire előre. Vincze Gábor 
csapata az egész szezonban remekül teljesített, az utolsó for-
dulóban úgy utazott Dunaharasztiba, ha nem kap ki, bajnok. 

Vincze Gábor: Büszke vagyok 
a fi úkra, le a kalappal előttük!

Még legalább 2-3 év, mire a Vecsés FC 
vállalhatja az osztályváltást

Hirdetés

A meccs kiegyenlített küzdelmet hozott, 
de a hazaiak az első félidő utolsó per-
cében előnybe kerültek. A vecsésiek 

viszont úgy jöttek ki a második félidőre, lát-
szott rajtuk, ha a Barcelona állt volna velük 
szemben, azoknak is nekimennek. 
 – A meccs lélektanát tekintve nem jókor 
jött az a gól. A hazaiaknak voltak támadása-

ik, de semmi olyat nem láttam bennük, ami-
vel lefociztak volna minket. Stabil NB III.-as
játékosok alkották a csapatukat, de nem lát-
szott a különbség. Mi pontatlanok voltunk, 
az utolsó passzok nem sikerültek. Az ő pró-
bálkozásaikat is könnyebben hatástalanítot-
tuk volna, ha magabiztosabbak lennénk – ér-
tékelte a találkozót Vincze. 
 Elárulta, csapata sokkal jobban tud épít-
kezni, mint az ilyen oldalról bejövő labdák-
kal szórakozni. Ráadásul meghatározó em-
berek hiányoztak a csapatból, ha ők is pályán 
vannak, a szakember szerint már az első fél-
időben lefocizták volna a hazaiakat.
 – Büszke vagyok a fi úkra, le a kalappal 
előttük! A tavasz miatt, de az egész szezon 
miatt is. Év közben többször nyilatkoztam, 
hogy a dobogót céloztuk meg, ami idén vég-
re sikerült, ráadásul aranyérem lett a vége. 
Voltak nehézségeink: a vírus, a számunkra 
szokatlan szerda-szombat ritmus, de megol-
dottuk – mondta a szakvezető nem kis büsz-
keséggel a hangjában. Ez érthető is, hiszen 

a tavaszt két döntetlennel és egy vereséggel 
tudták le, ami kiemelkedő teljesítmény bár-
milyen szinten. 
 A bajnoki cím ellenére a klub nem vállal-
ja az NB III.-as szereplést, mert nincsenek 
meg a feltételek az osztályváltáshoz. Így a 
szakvezetés célja, a jelenlegi csapatot egy-
ben tartani és a következő évben is megcé-
lozni a dobogót. Emellett jelentős fejleszté-
sek vannak a csapat körül, épül az új pálya 
és székház.
 – A jelenlegi játékoskeret sem alkalmas 
az NB III.-ra, bár szerintem csont nélkül bent 
tudnánk maradni. Ehhez azonban nem lenne 
elég a heti három edzés, legalább négy kel-
lene. Ráadásul ki kellene cserélni tucatnyi 
játékost és egy teljesen új csapatot építeni. 
A mostani eredmények azonban alátámaszt-
ják, ez egy nagybetűs csapat – mondta a ko-
rábbi válogatott játékos.
 Úgy véli, nem csak a játék, az emberi té-
nyezők is számítanak egy csapatban. Ezt 
jól mutatta, hogy a Dunaharaszti nem bi-
zonyította, hogy papíron jobb futballisták-
ból áll. 
 – A szünetben csak annyit mondtam a 
srácoknak, menjünk rájuk, próbáljunk meg 
minden párharcot megnyerni. Úgy vélem, a 
játék képe és az egész éves teljesítmény alap-
ján megérdemelten lettünk elsők – mondta 
Vincze Gábor.  SzgY

  A Vecsés FC egész éves remek teljesítmé-
nyének köszönhetően megnyerte a Megye I-es 
labdarúgó-bajnokságot. Ez a siker azt jelenti, 
a csapat indulhatna az NB III.-ban, de ezút-
tal nem élnek a lehetőséggel, így jövőre is a 
megyei bajnokságban indulnak. A miértek-
ről Czibolya Zoltán, a VFC elnöke beszélt. 
 – Ez az első hely óriási nagy sikert je-
lent a csapat mellett a városnak is. Jelentős 
múltunk van, hiszen évekig szerepeltünk az 
NB II.-ben, de az átalakítások miatt jelenleg 
csak a Megye I-ben vagyunk. Most eggyel 
feljebb léphetnénk, de nem adtuk be a licen-
cet az NB III.-ra. A jelenlegi gazdasági hely-
zetben a legfőbb támogató az önkormányzat, 
nekünk nincs külön szponzorunk, bár nagyon 
várjuk, hogy esetleg valaki segítené a csapa-
tot. Így semmi esélyt nem látunk arra, hogy 
egy osztállyal feljebb szerepeljünk. A két osz-

tály között mintegy 50-60 millió forint költ-
ségvetési különbség van – mondta az okok-
ról a klubvezető. 
 Szakmailag sem lenne egyszerű, hiszen 
újra kellene alakítani a csapatot. A mosta-
ni játékosok legtöbbje épp az NB III.-ból ér-
kezett, és azért váltottak, mert nem tudták 
vállalni a heti öt edzést a munka és a család 
mellett, bár a szívük mélyén vállalták volna 
a szereplést. 
 – Új csapatot kellene építeni, ami nem egy-
szerű. Ha majd vállaljuk, a legfőbb fe ladat 
lesz olyan fi atalokat hozni, akik ambiciózu-
sak, vannak céljaik, szeretnének bizonyíta-

ni, akkor velük tudjuk vállalni az NB III.-at 
– mondta Czibolya a hosszabb távú tervekről.  
 Akkor már valószínűleg a Sándor tanyán 
épülő új sortcentrumban rendezhetik a hazai 
meccseket. Az új pálya és székház 70 százalék 
támogatásból és 30 százalék önrészből épül. 
Már kész vannak a székházépítés tervei is, de 
a pandémia közbeszólt, így előreláthatólag két-
három év, mire megépül az új komplexum. 
 – Idén is a dobogó volt a cél, a lehető leg-
jobb szereplést vártuk el a csapattól, de a já-
tékosok már a szezon elején tisztában voltak 
vele, akkor se vállaljuk az osztályváltást, ha 
sikerül megnyerni a bajnokságot. Július 10-én 
indul a felkészülés, akkor kiderül, kik marad-
nak, kiket kerestek meg, és váltanának. Úgy 
vélem, mire meglesz az új stadion, tehát két-
három év múlva lehet olyan döntést hozni, 
hogy megpróbáljuk az NB III.-at – összeg-
zett a sportvezető, aki maga is a helyszínen 
szurkolta végig a bajnoki címet eredménye-
ző Dunaharaszti elleni döntetlent.  Sz. Gy. 

A bajnoki címért járó serleg 
a legjobb helyre került 

Vincze Gábor (középen) taktikai megbeszélést tart 
a Dunaharaszti elleni sorsdöntő mérkőzés előtt 
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V ecsés határában egy nagy tó állt úgy 
200 évvel ezelőtt, és a területek le-
csapolásával, csatornák kialakításá-

val sem sikerült a vizes részeket teljesen meg-
szüntetni. Sokban hasonlít ez az élőhely az 
Ócsai Tájvédelmi Körzethez, az úgynevezett 
turjános részhez, így madarászás közben az 
ott élő növényeket, állatokat kezdtük tudato-
san keresni itt is. A Kispatak Tanösvényen ki-
helyezett táblák információi is komoly segít-
ségünkre voltak az elinduláskor.
 
 
 
 
 
 
 

 
 Az épp virágzó védett növények közül ta-
láltunk mocsári gólyahírt, törpe nőszirmot, 
de az igazi meglepetést a kosborok, azaz a 
vad orchideafélék okozták. Hazánkban 22 
faj él, melyek mindegyike védett, eszmei ér-
tékük tövenként tízezer és százezer forint 
között mozog. Ellentétben a virágboltokból 

ismert egzotikus rokonaikkal, e növények 
talajlakók. Bár élőhelyük elég változatos 
lehet, az mindegyik növényről elmondha-
tó, hogy megtelepedésének és elterjedésé-
nek különleges feltételei vannak, és éppen 
ezért rendkívül érzékenyek a környezeti 
változásokra is. Parányi magjuk önmagá-
ban életképtelen, csupán akkor tud kicsí-
rázni, ha találkozik a vele szimbiózisban 
élő gombával, és még ezután is évekig tart-
hat, míg annyira megerősödik, hogy kiala-
kul a jellegzetes gyökérgumó és a leveles 
hajtások. A Vecsés melletti nedves rétek 
legalább három fajnak adnak otthont: él itt 
mocsári kosbor, pompás kosbor és hússzí-
nű ujjaskosbor is, többféle színváltozatban, 
és egyes területeken megdöbbentő – több 
ezres – mennyiségben. 
 A másik védett különlegesség, amit ta-
láltunk, a nagy tűzlepke, ennek eszmei ér-
téke 50 000 Ft. Ráadásul Natura 2000-es 
állat, ami azt jelenti, hogy európai szin-
ten is a veszélyeztetett, sérülékeny, ritka 
fajok közé tartozik. Alapvetően nedves ré-
teken, lápokon él, tápnövényei a sóskafélék. 
A hímek élénk narancssárga, tűzvörös szí-
ne rendkívül feltűnő. Közepes méretű lep-
kénk két generációja repül évente, a mos-
tani az első.

 Európa-szerte erősen csökken a tűzlepkék 
és a kosborok élettere – a beépítések, a víz-
járta területek lecsapolása és az intenzív gaz-
dálkodás egyaránt szerepet játszanak ebben. 
És az élettér csökkenés a legfőbb oka annak, 
hogy védettségre szorulnak. Felvetődik a 
kérdés, hogy az M0-tól párszáz méterre ho-
gyan maradhatott meg ez az élőhely. A terü-
let mocsaras, így a legeltetésen és az évi leg-
feljebb kétszeres kaszáláson kívül másra nem 
igazán alkalmas, ez a kettő hagyományos te-
vékenység pedig kifejezetten elősegíti ezek-
nek a növényeknek, állatoknak a megtelepe-
dését, fennmaradását. Ismerve a kosborok és 
a tűzlepkék különleges igényeit, büszkék le-
hetünk rá, hogy hazánkban épp a városunk 
határában van még olyan terület, ahol adot-
tak a megfelelő életfeltételeik. Felvettük már 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és az önkor-
mányzattal is a kapcsolatot az értékek védel-
me, megőrzése érdekében.

Írta és a képeket készítette: 
Lengyel Hajnalka, Kiricsi Ágnes

Vecsési Madárles

KIEMELKEDŐ 
természeti értékeink
A Vecsési Madárles alapítóiként már egy éve járjuk a határt, 

eddig 133 madárfajt fi gyeltünk meg. A patakpart és a 
hozzá kapcsolódó nádasok rendkívül gazdag madárvilága 

arra ösztönzött bennünket, hogy utánajárjunk, milyen 
különleges rovarok, növények élhetnek ezen a területen. 

VECSÉSI ÉLŐVILÁG

2234, Maglód Szent István tér 5. 1. ajtó

Sarkadi József

 +36 30 820 4939

Kosborok – színkavalkád

Mocsári és ujjaskosbor

Nagy tűzlepke – hím
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KÖSZÖNJÜK A MEGFEJTÉSEKET! 
Májusi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Vecsésnek és Halompusztának Sina György és fi a Sina Simon volt a tulajdonosa. Könyvutalványt nyert: Jablonkai 
Noémi. A nyereményhez ezúton is gratulálunk, és további jó szórakozást, kellemes rejtvényfejtést kívánunk! A nyereményről e-mailben küldünk értesítést.  
Júniusi keresztrejtvényünk fősorából kiolvasható két vecsési sportoló neve, akik részt vesznek a tokiói olimpián.  
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: JÚLIUS 13.

Apróhirdetés
Szeretettel várom kedves vevőimet 
július hónapban is. 1-2. hét: nadrág-
vásár: sort, farmer és szövetnadrágok 
nagy választékban 30-54 méretig! 
3-4 hét: nyári blúzok, pólók, ruhák, 
fürdőruhák, bizsuk, cipők! Árak meg-
egyezés szerint. Érdeklődni, Vecsés, 
Attila u. 28. Tel.: 06-29/352-887A 2021-ben 120 éves fennállását ünneplő Richter Gedeon Nyrt. 

egy városi minierdő telepítését valósította meg a Főkert 
Nonprofi t Zrt.-vel együttműködve a budapesti Tabánban. 

A minierdőben a 120 év tiszteletére 120 fa található.

A Richter 120 éves fennállá-
sának alkalmából az idei 
év során számos prog-

rammal és aktivitással igyekszik 
megemlékezni az alapító, Richter 
Gedeon szellemi hagyatéka és az 
elmúlt több mint egy évszázad je-
lentősebb eseményeiről, eredmé-
nyeiről. Az emlékév részeként va-
lósult meg a minierdő telepítése is, 
melynek eredményével már talál-
kozhatnak a Tabánba látogatók.

Kísérleti projekt 
a Tabánban
A Richter Gedeon Nyrt. támoga-
tásával telepített minierdő nem 
csupán Magyarországon, de 
Kelet-Európában is egyedülálló 
kezdeményezés. Amennyiben a 
kísérleti projekt sikeresnek bizo-
nyul, úgy a Főkert további erdők 
telepítését tervezi a városi klíma-
változás ellensúlyozására.
 – Franciaország, Belgium, 
USA, Thaiföld, Japán, Nagy-Bri-
tannia, India, Hollandia után végre 

Magyarországon is lesz Miyawaki 
erdő. A 120 telepített növény kö-
zött olyan fajok találhatóak, mint 
a barkócaberkenye, gyertyán, vad-
körte, vénic szil, kocsánytalan 
tölgy, csíkos kecskerágó, egybibés 

galagonya és legnagyobb számban 
mezei- és korai juhar. 
 Ezek a fajok a budai hegyek lej-
tőin jellemzően őshonosak, így a 
kis erdővel a meszes talajú, közép-
hegységi lombhullató erdőtársu-
lást imitáljuk. A Miyawaki erdők 
sajátossága, hogy a fi atal növé-
nyek fényért való versengésére 
építi a sikert, így nem kell évti-
zedeket  várni, hogy elérjék azt a 
magasságot és fejlettséget, amitől 
már erdőnek látszik az erdő. Mi-
vel a városi környezetben a talaj 
minősége már nem kimondottan 
jó, ezen a folton talajcserét kell 
végeznünk az ültetés előtt. Az 
első magyar Miyawaki erdő 120 
fája az idén 120 éves első magyar 
gyógyszergyár, a Richter Gede-
on Nyrt. ajándéka a budapestiek-
nek – foglalta össze a projektet a 

A Richter támogatásával létrejött 
BUDAPEST ELSŐ MINIERDŐJE 

Facsemeték előkészítése a minierdő telepítéséhez

Kerítés is készült a minierdő védelmére

Kelet-Európa első minierdője a budapesti Tabánban

Főkert nonprofi t Zrt. Társadalmi 
Kapcsolatok Osztálya.
 – A Richter majd 120 éves fej-
lődésének állandó építőelemei a 
hosszú távú gondolkodás és a fo-
lyamatos innováció. Ennek ke-
retében az üzleti mellett kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a környeze-
ti és társadalmi fenntarthatóság 
szempontjaira is, hiszen tudjuk, 
hogy hosszú távon csak úgy lehe-
tünk sikeresek, ha minden tőlünk 
telhetőt megteszünk környeze-
tünk védelme érdekében és fele-
lősséget vállalunk társadalmunk 
iránt. Ez a minierdő projekt egy-
szerre szimbóluma az egészség 
megőrzésének és az innováció-
nak, így nem is volt kérdés, hogy 
támogatjuk a kezdeményezést
– mondta el Beke Zsuzsa, a Rich-
ter Gedeon Nyrt. PR és kormány-
zati kapcsolatok vezetője.

Mit kell tudni a 
minierdőkről?
A minierdők koncepciója a ja-
pán botanikus, Akira Miyawaki 
nevéhez fűződik, aki több mint 
ezer ilyen apró erdőt ültetett el 
Japánban és Malajziában. Ezek 
a minierdők nagyságrendileg tíz-
szer gyorsabban nőnek, mint a 
hagyományos telepítésű erdők, 
a növekedés átlagos, éves mérté-
ke megközelítőleg eléri az 1 mé-
tert. Sűrűségük harmincszoros, 
mivel négyzetméterenként 3 fa 
kerül elültetésre. Egy Miyawaki 
erdőben minimum 30 különbö-
zőféle fafaj található.
 A minierdők ötlete Japánban 
született meg a városi klímaválto-
zás ellensúlyozására. Ennek első 
kelet-európai változata itt, a buda-
pesti Tabánban jött létre, ahol ki-
zárólag a hazánkban őshonos fa-
fajták kaptak helyet. Ez a minierdő 
a fajgazdagságnak köszönhetően 
arányaiban sokkal több szén-dioxi-
dot képes elnyelni, mint azok az 
erdők, ahol csak egyféle faj talál-
ható. A minierdő több madárfaj-
nak is otthont ad, ráadásul egyfajta 
„gyorsétteremként”, téli és városi 
menedékként szolgál az éhes ma-
darak és sünök számára.  (x)

KÖRNYEZET

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, 
akik leányom, Lu kács Lász-
lóné, Fülöp Klára temeté-
sén részt vettek, sírjára vi-
rágot helyeztek. 

Fülöp Tiborné és családja

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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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 1200–1600; szerda 800–1600; 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 800–1800, kedd és csüt.  800–1600, szerda 1100–1900, péntek 800–1400

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

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓCSERE

Tel.: 06-70/622-21-12
E-mail: info@reginagarden.hu
Bemutató terem: Vecsés, Telepi út 50.

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

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

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

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

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

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes• Szájsebészet

• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma rtg
• Fogtechnika

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

KIEMELT AKCIÓINK 

INSTANT 
TÉSZTA 10 kg

KITEKAT 
100 g

CIRMI 
MACSKA 
ALOM

ARIEL 4,55 l

FLÓRASZEPT 
1 l

CSIRKE 
SZÁRNYVÉG 

BIRKA LÉP 

OKÉ DUO 
CROCK 
20 kg

7 999  Ft

3 499  Ft1 700  Ft

160  Ft/kg

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

FRESHMAKER 
120 db-os antibakteriális 

kéztőrlő

COCCOLINO 1,68 l

-15  %

-15  %

650  Ft 499  Ft

910  Ft

450  Ft/kg

79  Ft/db

313131111

PERFEX 
24 db-os

899  Ft
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DELICAN 
TÁPOK 12 kg



•   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 
egész, belezett  

PISZTRÁNG
Ft/

GRILLEZETT 
PADLIZSÁN SZELETEK

Ft/

OLASZ GRILL
ZÖLDSÉGKEVERÉK

Ft/

Ft/
ZÖLDSPÁRGA

Gyorsfagyasztott bajor  
és magyaros grill kolbász 

Ft/

LEPÉNYHAL FILÉ

KLASSZIKUS
HASÁBBURGONYA

OLASZ SZEMES 

OLASZ SZEMES 

Ft/

Ft/

Ft/

Napraforgó olajban Ft
Olíva olajban Ft

 
OLÍVA OLAJ

Ft/

 
BURGONYALÁNGOS

Ft/


