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AZ UTCA HANGJA

Milyen Vecsést is szeretnénk látni tavasszal? Olyat, ahol színes 
és szép növények vannak a kertekben és látványuk a természetes 

kikapcsolódást jelenti. Megkérdeztük a vecsési járókelőket, ők 
mennyire tartják fontosnak a kertek ápolását és gondozását.     

„Az élet álmok nélkül, olyan 
mint a kert virágok nélkül…”

Nyugdíjas vagyok, a csa-
ládnak viszonylag 
nagy kertje van, és 
éppen most végez-
tük el a fontosabb 
tavaszi munká-
kat: ásás, gereb-
lyézés, miután úgy 
néz ki, hogy lassan 
vetni szeretnénk. Pa-
radicsomra és papri-
kára gondolunk, de a fe-
leségem éppen most vásárolt 
gyümölcsfákat is, pontosabban három 
darab sárgabarack fát, melyeket a ba-
rátnője tanácsai alapján már el is ültet-
tünk. A kert egyik felét tehát felástuk, a 
másik felébe pedig gyümölcsfákat telepí-
tünk. Más gyümölcsfákra is gondolunk, 

mint a sárgabarack, és persze fi -
gyelni kell az ültetésnél a fák 

egymástól való távolsá-
gára is. A kert művelé-

sében az egész család 
részt vesz. Két gyere-
künk van, bár a lá-
nyom vidéken él, de 
a fi am segít a ker-
ti munkákban. Van 

a kertben egy kis ku-
tunk is, melyből a ker-

tet locsoljuk és egy kis 
virágos kert is a ház előté-

rében, melyet alapvetően a fe-
leségem gondoz. Csodálatosak a tulipá-

nok, a liliomok, a rózsák, szóval nagyon 
szépen néz ki. A temetőbe is viszünk be-
lőlük a szüleink sírjára. A kert mindig cso-
dálattal tölt el, és ha új életet kezdenék, 
biztosan kertész lennék. 

Új családi házban lakunk, és a kertünk-
ben mindenképpen szeretnék füvesíte-
ni és gyerekbaráttá tenni az egész ud-
vart. Egy gyerekünk van, és 
fontosnak tartom az ud-
varban a gyerek szem-
pontjából a bizton-
ságot. Játszóteret 
is szeretnénk épí-
teni és persze a 
kis kertünkben 
színes virágokat 

ültetni. Jelenleg éppen egy nagyáruház-
ban néztem körül, hogy milyen virágok-
ra vonatkozó lehetőségek vannak, hoz-
záteszem, a részletek majd a férjemre 
hárulnak. Virágokat az előkertben sze-

retnék ültetni és a szomszéd ke-
rítésének a vonulatában. 

Hogy pontosan milye-
neket, az még nem 

eldöntött, de leven-
dulát mindenképp 
szeretnék ültet-
ni, miután annak 
nyugtató a hatá-

sa, az illata is nagyon kellemes, és tudo-
másom szerint még bizonyos bogarak 
ellen is hatékony. Persze fi gyelnem kell, 
hogy a virágokat a gyerek ne érje el. A 
virágokon túl konyhakertben most nem 
gondolkodunk, igaz a párom a szüleinél 
eddig vetett kukoricát, paradicsomot, 
különféle paprikát, és persze gyümöl-
csöket, azaz ezen a területen ő otthon 
van.  Majd persze meglátjuk, esetleg ké-
sőbb a konyhakert is megvalósítható 
lesz, de akinek van lehetősége, az gon-
dozza a kertjét, hogy a városunk szép le-
gyen.  

Igen, a családomnak van 
kertje, történetesen a 

nagyapám szeretett 
kertészkedni, és ez 

idővel rám is átra-
gadt. Szeretem csi-
nálni, mert meg-
nyugtat. Közepes 
nagyságú kert-

ről van szó, és min-
dent ültetünk bele, 

amit lehet, paradi-
csom, paprika, bor-

só, retek, répa terem ben-
ne. Ezenfelül a kertben szőlőm van, és 
persze gyümölcsfáim is, például szil-
va és cseresznyefa, de a málna és sze-
der is megterem benne. Most vásá-
roltam törpefákat és földi epret, mely 
bokorszerű lesz. A permetezés például 
tőlem messze áll, eddig ezzel nem iga-
zán volt dolgom, de most fejembe vet-
tem, hogy megtanulom azt is. Néztem 
hosszúszárú permetezőgépet is hozzá, 
mivel a cseresznyefa hat méter magas. 
Szép ropogós cseresznye van rajta, de 
az utóbbi időszakban bekukacoso-
dott, ezért tennem kell valamit ez el-
len. Van egy vegyszer, ami a méheket 
nem bántja, és virágzáskor kell perme-
tezni. Sok kert van Vecsésen, de sokan 
csak fűvel vetik be. Tény, hogy ez vala-
mivel egyszerűbb, mint kertet művel-
ni, de az utóbbi szerintem több örö-
met okoz.    
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Vrankó Zoltán

Babirák Anita 

Bíró József

A tavalyi belső felújítást kö-
vetően a márciusban el-
kezdett beruházás – me-

lyet akár a rekonstrukció második 
ütemének is nevezhetünk – csak 
a templom külsejét érintette. A 
kivitelezésre 13,5 millió forint 
állami támogatást kapott a Ve-
csés Óváros Plébánia az „Egy-
házi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások támogatása” 
című állami pályázat keretében. 
 – A pályázati kiírás kifejezet-
ten egyházi jogi személyeknek 
szólt, ezért Huszka Mihály plé-
bános úr nyújthatta be a plébá-
nia pályázatát. Az elbírálást kö-
vetően az első döntés még arról 
szólt, hogy nem nyertük meg a 

pályázott összeget, majd pár hó-
nap elteltével egy utólagos dön-
téssel a nem nyert pályázatokat 
is nyertessé nyilvánították, így a 
mi anyagunk is pozitív elbírálás 
alá esett, így végül megkaptuk a 
13,5 millió forintot a templom kül-
ső felújítására – mondta a támo-
gatás elnyerésének körülménye-
iről László Endre, a Fehér János 
Alapítvány elnöke. 
 A külső rekonstrukció tartal-
mazta a vakolat felújítását és fes-
tését, az eresz és a széldeszkák 
felújítását és újrafestését, illetve a 
főbejárat előtti műkő lépcső rész-
leges felújítását, továbbá a bejá-
ratnál felállított kőfeszület meg-
tisztítását is elvégezték a munkák 
során – tudtuk meg. László Endre 
elmondta, hogy a felújítás végső 
határideje a pályázat szerint áp-
rilis vége lett volna, de a meste-
rek olyan jól haladtak a munkák-
kal – szerencsére ezt az időjárási 
körülmények is lehetővé tették –,

Külsőleg is megújult 
A SZENT KERESZT TEMPLOM

A beruházás pályázati 
forrás segítségével, 
kormányzati támo-

gatásból valósult meg. 

hogy a húsvéti ünnepséget már 
a felújított templomban tarthat-
ták meg. 
 A felújítások eredményeként 
összességében a Szent Kereszt 
templom külső és belső képe is 
teljesen megújult, de a Fehér Já-
nos Alapítványnak további há-
rom fontos megvalósításra váró 
célja van még a templommal 
kapcsolatban – árulta el Lász-
ló Endre. 
 – Három nagy dolog van még 
hátra, ezekre gyűjtést is fogunk 
indítani, és ha az anyagi lehető-
ségeink engedik, akkor belekez-
dünk a munkákba. Egyik célunk 
az orgona felújítása. A hangszer 
már igen régi, ezért a javítása és 
a tisztítása egyaránt fontos lenne. 
Másik célunk a templomban talál-
ható secco festmények felújítása. 
A tavalyi belső felújítás során erre 
nem volt anyagi lehetőségünk, de 
a jövőben ezt is szeretnénk megol-
dani. A harmadik a szentély, és a 

hozzá tartozó berendezés felújítá-
sa. Az oltár és a tabernákulum rész 
is régi, és már elég rossz állapot-
ban van, ezért a szentély komplett 
megújítását tervezzük. Ehhez bel-
sőépítészeti terveket is kell készít-
tetni, amelyeket el kell fogadtatni 
az egyházmegyével, csak ezt kö-
vetően kerülhet sor az átalakítás-
ra – részletezte a jövőre vonatko-
zó terveket az alapítvány elnöke. 
 László Endre elmondta, hogy 
a felsorolt munkákat a Fehér Já-
nos Alapítványon keresztül sze-
retnék megoldani, ezért igyekez-
nek minden anyagi lehetőséget 
előteremteni a célok eléréséhez. 
A templomfelújítá si munkák he-
lyi koordinátora az egyházmegye 
képviselője, Mihály atya, ezért a 
feladatokat vele egyeztetve tudják 
elvégezni. A megvalósítással pe-
dig igyekeznek úgy haladni, hogy 
az egyházmegyének, Mihály atyá-
nak, az alapítványnak és a hívek-
nek is megfelelő legyen.   VN

L egutóbb „az utca hangja” azzal a kér-
déssel foglalkozott, hogy „mire költe-
né a város pénzét?”, ahol sok pozitív 

visszajelzést kaptunk. Most a tavasz érkezé-
sével úgy gondoltuk, arról faggatjuk a járó-
kelőket, hogy mit is gondolnak a kertek ápo-
lásáról és műveléséről, illetve, ha van éppen 
kertjük, akkor milyen elképzeléseik vannak 
azok gondozására. Nagy lendülettel láttunk 

neki a körkérdés „áldozatai-
nak” felkutatásának, és per-
sze most is hatalmas szeren-
csénk volt, ugyanis minden 
megkérdezett személynek 
volt kertje. Sőt, olyan járó-
kelőbe is belebotlottunk, aki  
– ha az életét újra kezdené –, 
akkor kertész lenne. 
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HÍREK

A z Ecsert, Felsőpakonyt, 
Gyált, Gyömrőt, Magló-
dot, Pécelt, Üllőt és Ve-

csést magában foglaló Pest me-
gyei 7-es választókerületben az 
országos átlag fölötti, 71,76 szá-
zalékos volt a részvétel április 
3-án. A nyolc településen össze-
sen 99 szavazókörben adhatták 
le voksaikat a választópolgárok, 
a szavazófülkéknél 63 408 fő je-
lent meg, átjelentkezéssel és kül-
képviseleten 1637-en szavaztak, 
így összesen 65 045 fő élt szava-
zati jogával a választókerületben. 

Az átjelentkezéssel és külkép-
viseleten szavazók borítékjait a 
vecsési 001. számú szavazókör-
ben, a helyben leadott voksok-
kal együtt számolták meg ápri-
lis 9-én. A választási bizottság 
ezt követően állapította meg a 
választókerület eredményét: a 
parlamenti mandátumot dr. Szűcs 
Lajos (Fidesz-KDNP) szerezte 
meg 31 623 szavazattal. 
 Mohainé Jakab Anikó jegyző, 
a Helyi Választási Iroda vezetője 
elmondta, a szavazókörök az elő-
írások szerint kinyitottak reggel 

6 órakor és 19 órakor be is zár-
tak, nap közben sehol nem történt 
rendkívüli esemény, a szavazás 
menetét egyetlen szavazókörben 
sem kellett megszakítani. Közlé-
se szerint nagy volt a nyomás a 
szavazatszámláló bizottságokon, 
a magas részvétel miatt folyama-
tosan érkeztek a szavazók, és a 
munkát az is nehezítette, hogy a 
korábbiaktól eltérő módon idén 
két szavazást kellett lebonyolítani 
egy eljárásban. Mohainé elmond-
ta, hogy az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezettől 
és más nemzetközi szervezetek-
től is érkeztek megfi gyelők, akik 
ellenőrizték a szavazást a válasz-
tókerületben. 
 – Nagyon sok volt a munka 
és a feladat is április 3-án, en-
nek ellenére a bizottságok idő-

ben végeztek a szavazatszám-
lálással. Mire a vecsési adatok 
végére értünk, már a környező 
településekről is jöttek az ered-
mények. Felfokozott hangulat-
ban zajlott a választás, egész nap 
nagy volt a stressz, de minden-
ki nagyon jól dolgozott, igazi 
csapatmunka volt, amit ezúton 
is nagyon köszönök a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak 
és mindenkinek, aki részt vett 
a munkában április 3-án – ösz-
szegzett a Helyi Választási Iro-
da vezetője. 
 A választás eredménye április 
12-én délután emelkedett jogerő-
re. Az országgyűlési megbízóle-
velet lapzártánk után adja át dr. 
Szűcs Lajosnak a választási bi-
zottság elnöke, dr. Gerencsér Ba-
lázs.  varga

Magas részvétellel, fennakadások nélkül 
zajlott le az országgyűlési választás és 
népszavazás a vecsési központú 7-es számú 
országgyűlési egyéni választókerületben. 

Az országos átlagnál nagyobb volt 
a részvétel a választókerületben
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Szűcs Lajos 
képviselheti Vecsést és

 a környező településeket 
az Országgyűlésben 

Ahogy arra a kampányidőszak kezdetén számítani lehetett a 
Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért jelöltje között 

dőlt el a választás Pest megye 7-es számú választókerületében. 
A végeredmény azonban korántsem lett olyan kiélezett, mint 

azt többen sejteni vélték a választást megelőző napokban. 

A Magyarországi 
Németek Orszá-
gos Önkormány-
zata (MNOÖ) lis-
tájáról szerzett 
mandátumot 
Ritter Imre. A 
nemzetiségi po-
litikus 2018 után 
újra ott lehet a 
parlamentben, 

ezáltal ismét ő képviselheti a magyar-
országi németek érdekeit az ország-
gyűlésben. 
 Az MNOÖ országos pártlistája 437 
szavazatot kapott Vecsésen.  

RITTER IMRE 
ismét bejutott 
a parlamentbe 

P est megye 7. számú országgyűlési 
egyéni választókerületében (OEVK) 
nyolc településen hat jelöltre adhat-

ták le voksukat a szavazati joggal rendelke-
ző választópolgárok. A Fidesz-KDNP és az 
Egységben Magyarországért mellett a Mi Ha-
zánk Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya-
párt, a Megoldás Mozgalom és a Normális 
Élet Pártja állított jelöltet a kerületben. Az 
előzetes várakozásoknak megfelelően a kor-
mányzó párt és az ellenzéki összefogás je-
löltjére és pártlistájára szavaztak a legtöbben. 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz-KDNP) 31 623 sza-
vazatot kapott (49,22 százalék), ezzel szem-
ben Fricsovszky-Tóth Péterre (Egységben 
Magyarországért) 23 499 szavazatot adtak le 
(36,50 százalék), azaz végül sima kormány-
párti győzelem született. A Fidesz-KDNP je-
löltje 2018-ban 27 485 szavazatot kapott (az 
akkori szavazatok 44,82 százalékát), így az 
is elmondható, hogy a négy évvel ezelőtti vá-
lasztáshoz képest nemhogy csökkent a tér-
ségben Szűcs támogatottsága, hanem jelen-
tősen emelkedett, összesen 4138 szavazattal. 
 Szabóné Papp 
Klára, a Mi Hazánk 
mozgalom jelölt-
je 4219 szavazattal 
(6,57 százalék) har-
madik lett a parla-
menti mandátumért 
folytatott versenyben, 
utána Iván Petra, a 
Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt jelöltje kö-
vetkezik 2915 szava-
zattal (4,54 százalék), 
majd Balogh István 
(Megoldás Mozga-
lom) 1484 szavazat-
tal (2,31 százalék), 
végül pedig Bocz Dá-

niel (Normális Élet Pártja) 558 szavazattal 
(0,87 százalék).
 A választókerületben az országosnál (69,54 
százalék) némileg magasabb volt a részvé-
teli arány, a választópolgárok 71,36 százalé-
ka ment el szavazni április 3-án. Az eredmé-
nyen hűen tükrözi az országos népakaratot, 
hiszen az egyéni jelöltekre és a pártlistákra 
leadott szavazatok is az országos átlaghoz 
hasonlóan alakultak. 

Így szavazott Vecsés
Vecsésen a 15-ös választókörzetben volt a leg-
magasabb arányú részvétel, 807 választópol-
gárból 655 adta le a szavazatát (81,16 százalé-
kos részvételi arány). Ez volt az egyik olyan 
vecsési szavazókör a 24-ből, ahol minimális 
különbséggel (33 szavazat), de Fricsovszky-
Tóth Péterre voksoltak többen. Ellenzéki 
többséget mutatott az eredmény az 1-es sza-
vazókörben is, ahol a külképviseleti és át-
jelentkezős szavazatokat is bekeverték az 
április 3-án leadott szavazatok közé. A két 

szavazókört leszámítva valamennyi vecsési 
helyszínen Szűcs Lajos kapta a szavazatok 
többségét. A kormánypárti jelöltre összesen 
6564 vecsési voks érkezett, míg az ellenzé-
ki összefogás jelöltjére 4890.
 Szabóné Papp Klárára (Mi Hazánk) 773 
vecsési szavazott, a Kutyapárt jelöltjére, Iván 
Petrára 635 szavazat érkezett, Balogh István 
(Megoldás Mozgalom) 267 szavazatot kapott, 
Bocz Dániel (Normális Élet Pártja) pedig 111 
szavazatot vitt el.  
 A Fidesz-KDNP pártlistája 6203 szava-
zatot kapott Vecsésen, az ellenzéki összefo-
gás pártlistájára pedig 5098 voksot adtak le. 
A Mi Hazánkra 597, a Magyar Kétfarkú Ku-
tyapártra 445, a Megoldás Mozgalomra 151, 
a Normális Élet Pártjára 85 szavazat érkezett. 

Az ellenzék 
túlértékelte magát
A választást megelőző hetekben feltűnő op-
timizmus és magabiztosság jellemezte az el-
lenzéki összefogás képviselőjelöltjeit. A Pest 
megyei 7-es választókerületben is ezt tapasz-
talhatta, aki fi gyelemmel kísérte az Egység-
ben Magyarországért jelöltjének megnyilvá-
nulásait. A közösségi oldalon április 1-jén 
közzétett bejegyzésében azt írta „Soha eny-
nyi szív, soha ennyi támogatás, soha ilyen 
lelkesedés nem állt még egyetlen választá-
si szövetség mögött”. Egy nappal később a 
szavazásra buzdító írásában így fogalmazott: 

„április 3-a az a dátum, melyre úgy fogunk 
visszatekinteni, hogy megcsináltuk együtt”. 
A szavazás napján pedig úgy hiúsult meg a 
szinte már tényként kezelt választási győ-
zelem, hogy a választókerületet 99 válasz-
tókörzetéből mindössze nyolcat tudott meg-
nyerni. Beszédes, hogy Üllőn is veszített. 
Fricsovszky-Tóth a szomszédos településen 
indította politikusi pályáját – 2019-től önkor-
mányzati képviselő a városban –, ennek elle-
nére mindössze egy körzetben voksoltak rá 
többen, mint Szűcsre, de ott is csak elenyé-
sző 35 szavazat volt a különbség. 
 Az ellenzéki jelölt abban bízhatott, hogy 

az összefogás eredményeként leg-
alább annyian szavaznak majd rá, 
ahányan négy évvel ezelőtt az 
ellenzéki pártok jelöltjeire vok-
soltak. Azonban ettől lényege-
sen elmaradt a végeredmény, hi-
szen 9002 szavazattal kevesebbet 
kapott, mint 2018-ban a Jobbik, 
a DK, az LMP, a Momentum és 
az Együtt jelöltjei összesen. 

Kötelező lett 
volna a győzelem
Fricsovszky-Tóth Péter úgy éb-
redhetett fel a szavazás reggelén, 
ha csak szűkösen is, de jobbak 
az esélyei, mint Szűcs Lajosnak. 

Legalábbis erre következtethetünk az Azon-
nali.hu internetes portálon közölt írásból, 
melyben azt fejtegetik, vajon mi mehetett 
ennyire félre az ellenzék számára, hogy ek-
kora bukás lett a választási végeredmény? A 
portál azt írja, hogy a birtokába jutott egy az 
ellenzéki összefogás kampányában használt 
táblázat, mely szerint az ellenzék 30 egyéni 
körzetet biztosan megnyerhetőnek számolt, 
emellé pedig további 24 körzetet minősített 
kötelezően megnyerendőnek. A választó-
kerületeket 5 különböző csoportba sorolták, 
és aszerint rangsorolták, hogy milyen ered-
mények született a 2018-as országgyűlési és 
a 2019-es európai parlamenti választáson. 
 Pest megye 7-es választókerületét az úgyne-
vezett csatatérkörzetek közé sorolták („C-osz-
tályú OEVK, csatatér (4 és 6 százalékpont kö-
zötti különbség), kötelezően megnyerendő;” 
– olvasható az Azonnali.hu-n), de mind közül 
itt számoltak a legnagyobb előnnyel. A cikk 
szerint Fricsovszky-Tóth 4,87 százalékponttal 
jobban állt, mint Szűcs, ami 18,28 százalékos 
javulást jelentett a korábbi választási eredmé-
nyekhez képest. Ezzel szemben – amint már 
írtuk is – a valóságban nem emelkedett, ha-
nem jelentősen csökkent az összefogás jelölt-
jére leadott szavazatok száma. Fricsovszky-
Tóth Pétert 12,72 százalékponttal előzte meg 
Szűcs Lajos. 
 Vélhetően a Vecsési központú választó-
kerületben is fontos szerepet játszottak az 
eredmény alakulásában a Jobbiktól elszi-
várgó szavazók – a híresztelések szerint 
Fricsovszky-Tóth éppen az egykor nemzeti 
radikális nézeteket valló Jobbik frakcióba ül-
hetett volna be, ha megszerzi mandátumát. 
Az előválasztás hivatalos oldalán a mai na-
pig megtalálható az a csatlakozási szándék-
nyilatkozat, melyen az aláírása is szerepel. 
Emellett az is elgondolkodtató, hogy az el-
lenzéki pártok helyi tagsága láthatóan nem 
fogadta el maradéktalanul Fricsovszky-Tóth 
Péter személyét. Többen is azzal vádolták, 
hogy sokszor bántó, személyeskedő stílus-

ban kezelte a vele egyet nem értőket. Elő-
fordult, hogy azokat az ellenzéki kötődé-
sű személyeket is fi deszbérencnek nevezte, 
akik vele ellenkező véleményen voltak bi-
zonyos kérdésekben, bár az eff éle kommu-
nikáció az ellenzék miniszterelnök-jelöltjé-
től sem állt távol. Emellett többen nevezték 
felforgatónak a tevékenységét, melynek el-
sősorban a káoszkeltés és az elbizonytala-
nítás volt a célja. 
 Fricsovszky-Tóth személye ellen a De-
mokratikus Koalíció helyi szervezetei tilta-
koztak a leghangosabban. A párt egyik gyá-
li önkormányzati képviselőjével, Hegymegi 
Istvánnal komoly összetűzésbe is került egy 
lakossági fórumon. Korábban egy üllői füg-
getlen, de a Fidesz támogatását élvező kép-
viselővel is összerúgta a port, de míg ez az 
eset kimerült egy heves szóváltásban, addig 
Hegymegivel tettlegességig fajult a vita. A 
DK képviselői nyíltan felvállalták ellenvé-
leményüket, ebből pedig leszűrhető, hogy 
az ellenzéki összefogást sok esetben inkább 
megosztotta, mint összekovácsolta a képvise-
lőjelölt személye. Ezt mutatja az is, hogy az 
ellenzéki pártlistára többen szavaztak – még 
ha nem is olyan nagy különbséggel –, mint a 
közös jelöltre (Vecsésen ez a különbség 208 
szavazat volt a pártlista javára). Mindezek 
mellett az is kijelenthető, hogy Fricsovszky-
Tóth Péter kormánypárti ellenfelét célzó 
kampány hadjárata sem vezetett eredményre. 
A kormánypárti jelölt hibáinak megvilágítá-
sa mellett nem kapott kellő hangsúlyt, hogy 
mi várna a térségre, hogyan oldaná meg az 
itt tapasztalható problémákat, ha mandá-
tumhoz jutna. 

Szűcs Lajos jelentős 
eredményeket 
tudott felmutatni
Tény, hogy több kritika is érte, például az 
elnöksége alatt a Magyar Teniszszövet-

Ritter Imre

ségnél jelentkező költségvetési hiány mi-
att, de elvitathatatlan, hogy Szűcs Lajos 
jelentős eredményeket tudott felmutatni a 
térségben az elmúlt parlamenti ciklus vé-
gén. Az egészségügy területén kiemelke-
dő változások történtek Vecsésen, többek 
között az Egészséges Budapest Program 
keretében megvalósult fejlesztéseknek és 
az Alapellátási Központ és Mentőállomás 
megépítésének köszönhetően. Közvetle-
nül a választás előtt elkezdődött két rég-
óta várt állami beruházás, a tanuszoda és 
a kézilabda munkacsarnok építése is. Bár 
a vasúti átjáró problémáját nem sikerült 
megoldani, a Dózsa György úti kanyaro-
dósáv megépítésének bejelentésével előre-
lépés történt az ügyben. Az ivóvízminőség 
és a vízhálózat javítása érdekében tett lé-
pések és a jövőben várható pályázati kiírá-
sok reményt keltenek, hogy talán belátha-
tó időn belül ez a probléma is megoldódik, 
vagy legalább elindul a megoldás irányába. 
Emellett fontos megjegyezni, hogy a kör-
nyező települések polgármesterei tavaly 
többször is tárgyalóasztalhoz ültek, hogy 
közösen találjanak megoldást a települése-
ken átívelő agglomerációs problémákra. A 
találkozók eredményeként többek között a 
tömegközlekedést és a települések közötti 
kerékpáros közlekedést javító és elősegítő 
elképzelések is körvonalazódni látszanak. 
 Hogy a napirenden lévő problémák kö-
zül melyekben várható további előrelépés 
vagy végérvényes megoldás, arra a követ-
kező kormányzati ciklus adhatja meg a 
választ. Kívánjuk, hogy minél több olyan 
döntés szülessen, amely Vecsés és a kör-
nyező települések érdekeit szolgálja.  

Varga Norbert
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Javában tartanak az előké-
születek a XX. Vecsési Ká-
posztafesztre, amelyet az 
elmúlt két év során a jár-
ványhelyzet miatt nem 
tudtunk megtartani. 2022. 
szeptember 24-én és 25-én 
azonban ismét megrende-
zésre kerül térségünk egyik 
legismertebb és legnép-
szerűbb hagyományőrző 
gaszt rokulturális fesztivál-
ja az Epresben. 
 A jelszavaink mellett fon-
tos üzenete rendezvé-
nyünknek a minőség és tra-
díció!
 Mint minden évben, idén 
is szeretnénk az ország leg-
kiválóbb kézműves meste-
reit felvonultatni. Első kör-
ben 2022. április 22 és 
május 13 között csak ve-
csési székhellyel rendelkező 
vállalkozások jelentkezését 
várjuk gasztró- és kézműves 
vásárosaink közé, akik ked-
vezményes részvételi díjjal 
vehetnek részt az esemé-
nyen. 
 Második körben 2022. 
május 20 és június 10. 
között a jelentkezés már 
mindenki számára nyitott, a 
nem vecsési székhellyel ren-
delkező kiállítók is jelentkez-
hetnek. A fennmaradó he-
lyek függvényében pedig 
2022. június 11 és június 
24. között lehetőséget biz-
tosítunk utójelentkezésre is. 
 További információk és a 
jelentkezéssel kapcsolatos 
tudnivalók megtalálhatók 
a www.vecsesi kaposzta-
fesztival.hu oldalon, vala-
mint a rendezvény Facebook 
oldalán.  Szervezők

KÉSZÜLÜNK 
A XX. VECSÉSI 
KÁPOSZTA-
FESZTRE!
 – felhívás helyi 
vállalkozóknak

ÖNKORMÁNYZAT

A március 29-ei testületi ülés legfonto-
sabb napirendi pontja az ivóvízhálózat 
felújítását célzó pályázat benyújtása volt. 

Víziközmű-hálózat fejlesztésére 
PÁLYÁZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT Testületi ülésről 

jelentjük

A testületi ülés elején a két 
ülésszak között történt 
fontosabb eseményekről 

számolt be Szlahó Csaba polgár-
mester. Elmondta, hogy az önkor-
mányzat tavaly decemberben kérte 
meg a Damjanich utcai új bölcső-
de építési engedélyét. A hatóság 
jóváhagyta a kérelmet, így elkez-
dődhet a közbeszerzési eljárás elő-
készítése. Beszámolt a felújított jár-
daszakaszokról: elkészült a Telepi 
úti járda felújítása a Könyök utca 
és a Kossuth Lajos utca közötti 
szakaszon, és a Fő úton az úgy-
nevezett gázos házaktól a Tinódi 
utcáig tartó szakaszt is felújították. 
A Wass Albert utcában a CBA-tól 
a társasházakig tartó járdasza-
kasz tavaly elkészült, de a parko-
lók megépítése áthúzódott erre az 
évre. A márciusi testületi ülésig ez 
a beruházás is elkészült. Egyez-
tetések történtek a Petőfi  Petőfi  
Sándor Római Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium lehetsé-
ges bővítéséről. Az iskola növelni 
szeretné a gimnáziu-
mi osztályok számát, 
de ehhez további tan-
termekre van szükség. 
Az iskolabővítés lehe-
tőségének vizsgálatá-
ra a város főépítészét 
kérték fel.

   Pályázati forrásból 
valósulhat meg a 
korszerűsítés első üteme
A képviselő-testület egyhangúlag 
döntött arról, hogy a város benyújt-
ja támogatási kérelmét a Környeze-
ti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében meghirdetett 
„Felhívás víziközmű hálózatok át-
alakítására, hatékonyságnövelő fej-
lesztésére, víziközmű-rendszerek 
műszaki állapotának felmérésére, 
problémák feltárására” című felhí-
vásra. Szlahó Csaba polgármester 
a testületi ülésen elmondta, hogy 
a lakossági panaszok figyelem-
be vételével, a Dél-Pest Megyei 
Viziközmű Szolgáltató Zrt. szak-
embereinek megállapításai alapján 
készítették elő a pályázati anyagot. 
Kiemelte, hogy az elnyerhető tá-
mogatásból a hálózat felújításának 
első ütemét tudná megvalósítani 
az önkormányzat. Szakértői szá-
mítások szerint az első körben kö-
zel 20 kilométer hosszú szakasz 

cseréjét lehetne elvégezni. A pá-
lyázatot a testületi ülést követő 
napokban benyújtották az Inno-
vációs és Technológiai Miniszté-
riumhoz, információink szerint a 
minisztérium befogadta az anya-
got. A pályázat alakulásáról ké-
sőbbi lapszámunkban tájékoztat-
juk olvasóinkat. 

Elfogadták a városi 
rendezvénynaptárt
A jeles napok, városi ünnepek, 
megemlékezések és nagyobb he-
lyi rendezvények időpontját a vá-
rosi rendezvénynaptár tartalmaz-
za. A képviselő-testület márciusi 
ülésén hagyta jóvá a tervezett idő-
pontokat. Az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal szerve-
zésében megvalósuló városi ren-
dezvények költségeit egy korábbi 
ülésen, az idei költségvetési rende-
letben biztosították. Néhány jelen-
tősebb városi rendezvény időpont-
ja: Megemlékezés a kitelepítés 76. 
évfordulójáról (NNÖK): május 14., 
Bálint Ágnes Mesefesztivál: júli-
us 8-10., Városi ünnep: június 14. 
(Szent István tér, 17 órától), peda-
gógus nap: június 14. (BÁKK), Ál-
lamalapító Szent István király ün-
nepe: augusztus 20. (Szent István 
tér), falusi búcsú: szeptember 18-
19., Káposztafesztivál: szeptember 
24-25. (Epres), hadifogoly mise 
és találkozó (NNÖK): október 2., 
Mindenki karácsonya és karácso-
nyi vásár: december 11.   varga

  A vecsési Petőfi  Sándor Ró-
mai Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium új kollégát keres 
karbantartó munkakörre. 
 Amit az állásról tudni kell: tel-
jes munkaidős, hétköznapi egy 
műszakos foglalkoztatás, stabil, 
hosszú távú, bejelentett munkale-
hetőség, korrekt bérezés, plusz jut-
tatások juttatások, jó munkahelyi 
légkör, kedves kollégák és gyere-
kek. Munkaruhát is biztosítunk. 

Karbantartói és takarítói munka-
körbe keresnek munkatársat

 A jelentkezéskor előnyt jelent-
het: karbantartási feladatokban 
való jártasság, hasonló munka-
körben szerzett tapasztalat, önálló 
munkavégzés, pontosság, kreati-
vitás, problémamegoldó képesség, 
megbízhatóság, jó kommuniká-
ciós készség, párhuzamos felada-
tok elvégzésére való képesség, jó 
fi zikum, jogosítvány.
 Munkavégzés helye: Vecsés, 
Petőfi tér 1., az önéletrajzokat 

a gazdvez.vecses@ekif-vac.hu 
e-mail címre várják.
 A Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola takarítói mun-
kakörbe keres új kollégát azon-
nali kezdéssel. A munkaszer-
ződés határozatlan időre szól, 
a munkaidő 8 órás, 13 órától 
21 óráig tart. További tájékoz-
tatást kérni és jelentkezni a 06-
30/668-6989-es telefonszámon 
lehet.  VT info

ÖNKORMÁNYZAT

S zlahó Csaba februári levelét lakossá-
gi panaszok hatására írta meg a MÁV 
illetékeseinek. A polgármester a vo-

natkésések mellett azt is kifogásolta, hogy a 
Dózsa György úti átjárónál túl hosszú ideig 
van zárva a sorompó, emiatt jelentősen meg-
nő a várakozási idő és a Telepi úton, illetve 
a Dózsa György úton hosszan feltorlódik a 
kocsisor. A probléma nem ismeretlen a vas-
úttársaság előtt, hiszen 2020 novemberében 
kopogtatott először ezzel az észrevétellel a 
MÁV Zrt. igazgatóságának ajtaján a vecsé-
si polgármester. 
 A Williams Televíziónak nyilatkozva 
Szlahó Csaba elmondta, a polgármesteri le-
vélre reagálva a MÁV igazgatósága személyes 
találkozóra hívta március 7-én. A megbeszé-
lésen Szűcs Lajos országgyűlési képviselő-
vel együtt vett részt. 
 – A megbízhatatlan menetrendszerinti köz-
lekedés miatt panaszlevelek érkeztek a lakos-
ságtól. Ezzel kapcsolatban azt kértük, legalább 
időben értesítsék az utasokat a kimaradt vo-

natokról, továbbá azt is kértük, hogy állítsa-
nak forgalomba több új KISS motorvonatot. 
A késésekkel kapcsolatban azt a választ kap-
tuk, hogy a régi szerelvények rossz állapotúak, 
ezeket nem mindig tudják közlekedésbe állí-
tani. Ritkább esetben felsővezeték-szakadás 
okozza a késéseket, de elmondták azt is, hogy 
Kőbányán leégett az automata irányítási köz-
pont, ami óriási veszteséget jelent számukra. 
Ezt pótolniuk kell, egyelőre ideiglenes meg-
oldást alkalmaznak, ami nem könnyíti meg 
a helyzetet – mondta Szlahó Csaba. Hozzá-
tette, a MÁV illetékesei arról is tájékoztatták, 
hogy a vasúttársaság tavaly 40 milliárd fo-
rint állami támogatásból 38 milliárd forintot 
a térségben költött el a 100a vasútvonal fel-
újítására. A MÁV az elmúlt években összesen 
közel 60 milliárd forintot áldozott a vasútvo-
nalra, de a vonatközlekedés biztonságosab-
bá tételére és gyorsítására további források-
ra van szükség. 
 A motorvonatokkal kapcsolatban azt vá-
laszolták, hogy nem érkezett meg az összes 

Továbbra is sarkalatos pont 
A VASÚTI ÁTKELÉS 

PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA
Szlahó Csaba polgármester februárban újból levelet írt 
a MÁV-nak, melyben a nagysorompónál tapasztalható 

hosszas átkelést és a gyakori vonatkéséseket kifogásolta. 
Ezt követően személyesen is találkozott a MÁV illetékes 

vezetőivel, és szót emelt a különszintű csomópont megépítése 
mellett. A polgármester a Williams Televízió Vecsési 
Magazin című műsorában számolt be a részletekről.  

szerelvény Magyarországra, mert a háború 
miatt leálltak a szállítások. A meglévő vo-
natokra az országban több helyen is szükség 
van, a 100a vasútvonalon főleg hétvégén ál-
lítják be ezeket a szerelvényeket.

 
A különszintű 
csomópont jelentene 
megnyugtató megoldást
– A vasúti átkelő problémájával nincs egye-
dül Vecsés, az agglomerációs települések 
majdnem mindegyikén van egy hasonló-
an problémás közlekedési csomópont. Erre 
külön mozgósítani forrásokat nehéz lesz, de 
mindent elkövetünk, hogy ez megtörténjen 
– hangsúlyozta a polgármester. A hosszan 
zárvatartó sorompóval kapcsolatban elmond-
ta, a korábbi megbeszélést követően a MÁV 
illetékesei lépéseket tettek a probléma meg-
szüntetésére, de azzal érveltek, hogy ez egy 
állomási sorompó, amely másképpen műkö-
dik, mint a nyíltpályás vagy a megállóhelyek-
nél lévő sorompók – Kertekalja megállónál 
is ilyet alkalmaznak. Míg a Dózsa György 
úti sorompót forgalmista felügyeli, addig a 
kertekaljai átjárónál lévő teljesen automati-
zált, ezáltal egyszerűbb és rugalmasabb is a 
működtetése.  
 A polgármester a megbeszélésen felve-
tette, ha az átkelés gyorsítására nincs más 
megoldás, akkor a különszintű csomópont 
kialakítására kell további lépéseket tenni, hi-
szen úgy tűnik, csak ezzel lehetne orvosol-
ni a régóta fennálló közlekedési problémát. 
2014-ben az aluljáró komplett tervei elké-
szültek, ezeket kellene felfrissíteni és újra 
tárgyalóasztalhoz ülni a megvalósítás mi-
att. Ezzel kapcsolatban a MÁV vezérigaz-
gatója ígéretet tett arra, hogy átnézik a régi 
terveket. 
 – Arra kértem az MÁV igazgatóságát, 
próbáljuk meg közösen elérni, hogy az ál-
lam támogassa a különszintű csomópont 
megvalósítását, hiszen ezzel a vasúti átke-
lést és a vonatok áthaladását is gyorsíthat-
nánk, ami nem csak Vecsés érdeke, hanem 
mindenkié, aki erre közlekedik – hangsú-
lyozta Szlahó Csaba, hozzátéve, hogy mind-
addig napirenden tartja a vasúti átkelő ügyét, 
amíg minden illetékesben tudatosulnak a 
felsorolt problémák.   Vén
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Várszegi Csaba, Fazekas József 
és Jeszenszky Károly borai szép 
eredményt értek el a versenyen 

TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS 
a Geocor Építőipari Kft.-nél 

A vecsési Geocor Építőipari Kft. támogatásban részesült az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya által. A pályázati forrásból megvalósuló beruházás 
keretein belül megtörténik a cég új telephelyének infrastrukturális fejlesztése, 
továbbá eszközbeszerzésre és a dolgozók képzésére is sor kerül – jelentette be 
ifj. Brindzik László cégvezető a beruházás március 29-ei sajtótájékoztatóján.  

Két év pandémia miatti kényszer-
szünet után újra megrendezték 
Mecseknádasdon a Magyarországi 
Németek Országos Borversenyét. 

Vecsési gyerekek nyári üdülésére gyűjtött össze közel hárommillió 
forintot Kárpáti Ildikó és Dobrovitz Zoltán. Nem ez volt az első 
alkalom, hogy önzetlenül segítettek, tavaly már szerveztek egy 
tábort, a költségeket akkor is adományokból biztosították. 

A vecsési családi tulaj-
donban lévő Geocor 
Építőipari Kft. elődje 

a Geocor Bt. 1998-ban alakult. 
Az apa és fia, azaz Brindzik 
László és ifj. Brindzik Lász-
ló által alapított vállalkozás 
a kezdetekkor a katódos kor-
rózióvédelem iparágban tevé-
kenykedett, de a 2000-es évek 
közepén végbement profi lvál-
tást követően napjainkban már 
elsősorban a mélyépítésre és a 
nagy teherbírású utak építé-
sére szakosodott cégek között 
jegyzik. A Geocor – géppark-
ját és telephelyét érintő rend-
szeres fejlesztéseknek köszön-
hetően – dinamikusan fejlődik, 

a mostani korszerűsítéssel pe-
dig még eredményesebbé vál-
hat a cég működése. 

 – Először bé-
relt telephelyünk 
volt Vecsésen, az 
Ady Endre utcai 
275 négyzetméte-
res csarnokunkat 
2016-ban építettük 
fel. Ezt az épüle-
tet azóta kinőttük, 
ezért önerőből vásá-
roltunk egy új telket 
a Tengely utcában, 
ahol az elnyert tá-
mogatásnak köszön-
hetően egy új, ma-
gasabb minőségű és 
energiahatéko nyan 
üzemeltethető csar-

nokot tudunk építeni. Az 1000 
négyzetméteres létesítmény acél 
vázszerkezetre épül, hőszige-

telt szendvicspanel szerkezet-
tel. Az épület hűtését és fűtését 
hőszivattyú, az energiaellátást 
napelemes rendszer biztosítja. 
A csarnok építése és az energe-
tikai fejlesztés is a pályázaton 
elnyert támogatás segítségével 
valósul meg – tájékoztatott ifj. 
Brindzik László a beruházás 
részleteiről. 
 A cégvezető hozzátette, az 
elnyert pályázati forrás segít-
ségével a cég munkatársai-
nak szakképzésére is lehető-
ség nyílik, ennek keretében 
nyelvoktatást, számítógép-ke-
zelői tanfolyamot és cégen be-
lüli kommunikációs kurzust 
indítanak. Emellett géppark-
jukat is bővítették négy kör-
forgó markolóval.  
 A Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 
Plusz keretein belül a Pénz-
ügyminisztérium, mint támo-
gató által meghirdetett GINOP 
Plusz-1.2.1-21 „A mikro-, kis- 
és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívások-
hoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása” című 
pályázaton elnyert feltételesen 
vissza nem térítendő támoga-
tás összege 154 052 114 forint. 
A fejlesztés maximális elszá-
molható összköltsége 280 094 
752 forint. 
 A csarnok kivitelezése már-
cius 29-én elkezdődött, a beru-
házást jövő év végéig kell befe-
jezni a pályázat szerint, de ifj. 
Brindzik László elmondta, arra 
törekednek, hogy még ebben az 
évben elkészüljön a Tengely ut-
cai új csarnok.   VN

Első lépésben az épület 
sarokpontjait tűzték ki

Március 29-én elkezdődtek a munkálatok 
a Geocor Kft. Tengely utcai ingatlanán

Ifj abb és idősebb Brindzik László, 
a Geocor Építőipari Kft. alapítói

Magyarországi Németek Országos
Borversenye Mecseknádasd

RÁSZORULÓ GYEREKEK 
nyaralására gyűjtöttek 

A z idén is az eddigieknek megfelelő-
en nagy érdeklődés fogadta a rendez-
vényt, 656 tétel lett nevezve a ver-

senyre. A borverseny érdekessége, hogy a 
sztárborászok mellett a kistermelők, hobbybo-
rászok tételei együtt versenyeznek a díjakért. 
 Elismerés illeti a szervezők munkáját a 
magas szakmai színvonalú bírálat és a pre-
cíz lebonyolítás kapcsán is, de feltétlenül ki-
emelném azt a szeretetteljes barátságos fo-
gadtatást, vendéglátást, amiben részesülnek 
minden évben a mecseknádasdi borverseny-
re látogatók! Bárki nevezhet a versenyre saját 
készítésű borával, évjárati megkötés nélkül. 
A bírálati eredmények függvényében vannak 
különdíjak, melyeket a felajánlók jó lokálpat-
rióta módon a helybéli legjobb termelők el-
ismerésére alapítottak, és vannak országosan 

KÖZÖSSÉG

a legjobbaknak járó elismerések, valamint a 
Magyarországi Németek Bora kitüntető cím, 
melyet az LDU képviselője választ az aspi-
rálók közül. 
 Március 29-30-án lehetett leadni a versenyre 
nevező borokat, melyeket négy kategóriában 
– fehér, rosé, siller, vörös bíráltak. Az évjára-
tok szerinti besorolást követően 9 bizottság-
ban több napon keresztül dolgoztak a borbí-
rók. Az ünnepélyes eredményhirdetés április 
9-én a Mecseknádasdi Sportcsarnokban volt. 

Az oklevelek átadását színvonalas kultúrmű-
sor előzte meg, melyen fellépett a méltán híres 
Mecseknádasdi Fúvószenekar is, majd a va-
csorát követően hajnalig tartó mulatság, bor-
bál következett. 
 Mint minden évben ezúttal is a Vecsési Bor-
barátok Egyesülete négy nevezővel és 22 té-
tel nevezésével indult a versenyen. A vecsési 
díjakról: Fazekas József AD2020. Kertekalja 
Cuvée vörösbora ezüstérem, AD2020. Caber-
net Franc vörösbora ezüstérem, AD2018. Ba-
dacsonyi Szürkebarát fehérbora ezüstérem, 
AD2020. Badacsonyi Kéknyelű fehérbora 
ezüstérem, AD2019. Cabernet Franc vörösbo-
ra bronzérem, Petz Családi Pincészet AD2017. 
Erdőszéli Cuvée vörösbora bronzérem, Vár-
szegi Csaba AD2017. Cabernet Sauvignon 
vörösbora bronzérem, AD.2020. Olaszrizling 
fehérbora bronzérem, AD2021. Olaszrizling 
fehérbora bronzérem, AD2021. Kékfrankos 
Rosé bora bronzérem. A rendezvényen Ve-
csést Fazekas József, Jeszenszky Károly és 
Várszegi Csaba családjaikkal képviselték! 
 Gratulálunk! Köszönjük, hogy a rangos 
borversenyen tovább öregbítettétek jó híre-
tek mellett a város hírét is, és megerősítették 
Vecsés helyét a jó borok térképén!

Szalontai János, fotó: borbarátok

T avaly volt az első ilyen akciónk, Kár-
páti Ildikó keresett meg, hogy tud-
nék-e segíteni, mert rászoruló gyer-

mekeknek szerveznek tábort, de nem jött 
össze annyi pénz, hogy fedezze a költsége-
ket. Először arra gondoltam, hogy kifi zetem 
egy gyermek táborozását, de aztán arra ju-
tottunk, inkább gyűjtést szervezünk, hátha 
a tábor teljes költségét ki tudjuk fi zetni. Ösz-
szesen három hetünk volt, de megcsináltuk
– mesélte Dobrovitz Zoltán. 

 Az összegyűlt pénzből tavaly nyáron Bala-
tonra vitték a gyerekeket – volt köztük olyan, 
aki életében akkor járt először a „magyar ten-
gernél” –, idén pedig Aggteleken tölthet el egy 
tartalmas hetet 40 hátrányos helyzetű vecsé-
si gyermek az adománygyűjtő akció sikeré-
nek köszönhetően. 
 Dobrovitz Zoltán elmondta, idén is nagyon 
sokan segítettek, a tavalyi adományozók most 
is aktívak voltak, de sok új felajánlás is érke-
zett. Leginkább magánszemélyek segítettek, 
de vállalkozók is támogatták a kezdeménye-
zést. Dobrovitz Zoltán és barátai, Winkler Bea 
ötlete alapján háromszor szerveztek jótékony-
sági főzést – ebből 842 ezer forint jött össze –,
és a Vecsési Majdnem Mindent Is Lehet el-
nevezésű Facebook-csoportban is közzétet-
tek felhívást. Az 5700 főt számláló csoportot 
Zoltán hozta létre két évvel ezelőtt. A tagok 
más jó ügy mellé is odaálltak, gyűjtöttek már 

a csoportban tűzeset elszenvedőjének, steril-
szobára egy szívátültetettnek, az SMA-s kis-
fi únak, Zentének, és a tragikus körülmények 
között elhunyt Szilágyi István színművész öz-
vegyének is többször segítettek tartósélelmi-
szerrel és pénzadománnyal. A koronavírus-
járvány első hulláma alatt az egészségügyi 
dolgozóknak főztek heti egy alkalommal, 
több hónapon át. 
 – Van a csoportban egy 20-30 fős mag, 
akik szociálisan érzékenyebbek, ők bármi-
lyen helyzetben azonnal, kérés nélkül is jön-
nek és segítenek. A segítségnyújtás ma már 
szinte mindennapos, van, hogy valakinek 
tévékészülékre van szüksége, másnak szek-
rénysorra vagy ruhára. Ilyenkor azonnal ösz-
szefogunk és rövid időn belül teljesítjük a ké-
réseket – mondta Zoltán, hozzátéve, hogy az 
adománygyűjtés bizalmi dolog, de egyre töb-
ben tudják a városban, hogy jó helyre kerül, 
amit rábíznak, legyen szó pénzről, élelmiszer-
ről, ruháról vagy használati tárgyról. Persze 
az is előfordult már, hogy csalódás érte, ami-
kor a segítségkérés leple alatt megpróbálták 
kihasználni a jóindulatát. 
 – Ilyenkor általában azt mondom, hogy 
elég volt, itt a vége, de végül mindig folyta-
tom – mondta Zoltán. 
 Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy ez 
talán így van rendjén, hiszen akinek a véré-
ben van, a csalódások ellenére sem fogja meg-
tagadni a segítségnyújtást.      VN   

Dobrovitz Zoltán 
többször szervezett 
jótékonysági főzést 
mások megsegítésére
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GASZTRONÓMIA 

Bocuse d’Or: 
VECSÉSI KÖZREMŰKÖDŐ 

A KONTINENS VERSENYEN
A Bocuse d’Or ötletét 1985-ben Lyonban, a SIRHA Nemzetközi 
Szálloda, Vendéglátás és Élelmiszerkereskedelmi Kiállításon 
Paul Bocuse, a kiállítás akkori elnöke fogalmazta meg. Úgy

érezte, jó lenne a szakkiállítás alatt melegkonyhás sza-
kácsversenyt tartani, amely jelentős mértékben hozzájá-

rulhatna a szakma fejlődéséhez, a minőség fenntartásához.

G ondos előkészületek után a verseny 
1987-ben került először megrendezés-
re, és kétévente ismétlődik. Magyaror-

szágnak óriási elismerés, hogy mi vagyunk az 
egyedüli ország, aki kétszer rendezhette meg 
az európai döntőt. 2016-ban Széll Tamás ré-
vén mi diadalmaskodtunk, és most 2022. már-
cius 23-24-én rendezhettük másodjára a kon-
tinens döntőt.
 Vecsésen a 40 év feletti korosztály tud-
ja, hogy hol volt Kári Józsi bácsi és felesége, 
Gizi néni vendéglátóegysége. Fiuk, Kári Já-
nos a szállodaiparban folytatta a 
szakmát. Az unoka, Deli János, 
már a harmadik generáció a csa-
ládban. Számára az étkeztetés a 
főterület. Az Óbudai Gléda Ven-
déglő társtulajdonosa, ami beke-
rült Magyarország top 50 étterme 
közé. 2018-ban Magyarország leg-
jobb tíz étterme, és az ország tíz 
legjobb ebédelő étterme elisme-
rést vívta ki.
 – Az a megtiszteltetés ért, hogy 
Bocuse d'Or Europe 2016-os buda-
pesti döntőjének lehettem a Stage 
menedzsere, és idén ugyanez volt 
a feladatom. Ebben a feladatkör-
ben az én felelősségem alá tarto-
zott az európai döntő mind a két 

versenynapján a versenyzők és zsűri közötti 
terület ellenőrzése, irányítása. Így a többi ve-
zető munkájának összehangolása, a felszolgá-
ló tanulók irányítása. Kapcsolattartás a kony-
hai és a kóstoló zsűrivel, továbbá a technikai 
személyzettel, valamint a francia szervezők-
kel. Hozzám tartozott a versenyzőkkel való 
kommunikáció, a felmerülő problémák ke-
zelése, és a versenyszabályok betartatása a 
tálalástól a kóstolásig. A kimért francia kol-
légák a végén úgy nyilatkoztak, hogy a leg-
jobb európai döntő volt a verseny történetében. 
Fantasztikus érzés volt részt venni egy ilyen 
eseményen, ami nagy magyar sikerrel zárult. 
Ezzel megerősítettük Magyarország helyze-
tét a világ gasztronómiai térképén, amit a jövő 
évi lyoni döntő meg is erősíthet – nyilatkoz-
ta Deli János a döntőt követően. 
 A nagyon szigorú, és kívülállónak kissé 
bonyolult feltételrendszert és a rendkívül kor-
rekt bírálati rendszert nem szükséges ismertet-
ni. Kétévente változik a kiírás is, hogy éppen 
milyen ételeket kell készíteni. Idén 17 ország 
vett részt a budapesti döntőben. Az egyik na-
pon az egyik fele, másikon a többinek kellett 
megmutatni tudását.

 Mindenkinek azonos volt a feladata. Ezút-
tal egy vegán tálat kellett készíteni a magyar 
konyha egyik legfőbb alapanyaga, a burgonya 
felhasználásával. A hústál témája pedig a ma-
gyar konyha egy másik jellegzetes alapanya-
ga, az őzhús volt. A séfeknek ezeket szezo-
nális hozzávalókkal, tavaszi zöldségételként 
kellett elkészíteniük, amelyekbe állati fehér-
je csak tyúktojásból és tejtermékekből kerül-
hetett. A kész fogást melegen tálalták a zsű-
ri tizennégy tagjának. A versenyfogásokban 
ezeknek a termékeknek felismerhetőnek kel-
lett lenniük mind látványban, mind ízben.
 Egy csapatban ketten voltak, a szakács és 
a segédje. A séfnek 23 évesnél idősebbnek 
kell lennie, míg a commis (segéd) a verseny 
ideje alatt még nem tölthette be a 22. életévét. 
A harmadik tag a coach (tréner), de ő maga 
a konyhában nem lehet jelen a verseny ideje 
alatt. 
 A pontszám kétharmadát a felszolgált étel 
minősége határozza meg (ez max. 40 pont le-
het), egyharmadát pedig a tálalásért kaphat-
ják a versenyzők, valamint további 20 ponttal 
értékelhető a csapatmunka, a főzési folya-
mat tisztasága, és hogy mennyire takaréko-
san használja a szakács az alapanyagokat. A 
legmagasabb összesített pontszámot elért séf 
kapja a Bocuse d’Or trófeát.
 Idén a magyar versenyző Dalnoki Ben-
ce, a Michelin-csillagos Stand Étterem sous 
chefje, commis-ja pedig Nyikos Patrik volt. 
Széll Tamás coachként segítette a csapatot. 
A magyar csapat fantasztikus eredményt ért 
el és a második helyen végzett. Az első Dá-
nia, a harmadik pedig Norvégia lett. A leg-
jobb commis díját Svédország kapta, akár-
csak a legjobb hústálét, a legjobb vegán tál 
érdeme Nagy-Britanniát illette.
 A kontinensdöntőkből huszonnégy csapat, 
ezek közül tíz európai induló jut a Bocuse 
d’Or 2023-as, lyoni világdöntőjébe. 
 Deli János elmondta, hogy Jerome Bocus, 
az alapító fi a úgy vélekedett két nap után, hogy 
ez jobb volt, mint a 2016-os EB döntő, köszö-
nik a világszínvonalú rendezést. 

Szalontai János

Deli János (középen) 

Egy költemény: Őz Budapest tányér 
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A magyar csapat az összes közreműködővel. A séf 
serleggel, a segéd pezsgővel, közöttük a tréner 
látható. Öltönyben a stage manager, Deli János.  

N AGYCSÜTÖRTÖK – amint elér-
kezett a húsvéti vacsora órája, Jézus 
asztalhoz ült a tizenkettővel.  „Vágy-

va vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát 
elköltsem veletek, mielőtt szenvedek”. Vacso-
ra közben felkelt, derekára kendőt kötött, vi-
zet öntött egy mosdótálba, majd mosni kezd-
te tanítványai lábát és megtörölte a kendővel. 
Megkérdezte tanítványait: „Megértettétek-e, 
hogy mit tettem veletek? Ti is így tegyetek.” 
(A lábmosás emlékére az egyházmegye szé-
kesegyházában a püspök/érsek 12 szegénynek 
mossa meg a lábát.) Utána kezébe vette a ke-
nyeret, megáldotta és apostolainak nyújtotta: 
„Ez az én testem, mely értetek adatik”, ez-
után a borral teli kelyhet vette magához: „Ez 
a kehely az újszövetség kelyhe az én vérem-
mel.” Ez volt az Oltáriszentség megalapítá-
sa, hogy velünk maradhasson valóságosan.
 Nagycsütörtöki esti szentmisén – a Glória 
után – az egyházmegye templomaiban a ha-

rangok „Rómába mennek”, vagyis a nagy-
szombati szentmiséig nem szólnak a haran-
gok és nem csengetnek a szertartások alatt, 
hanem „kereplőt” használnak.

NAGYPÉNTEK – Jézus szenvedésének az 
ünneplése. Ezen és a következő napon nincs 
szentmise, un. „csonka misét” tartanak a 
templomokban. Elmarad a szentmise áldo-
zati része. Az oltár teljesen üres, nincs ke-
reszt, gyertyatartó, virág, oltárterítő. A szer-
tartás 3 részből áll: igeliturgia (könyörgések 
az anyaszentegyházért, a pápáért, a papsá-
gért és a hívekért, a keresztények egységéért, 
azokért, akik nem hisznek Istenben, a világi 
vezetőkért, a szenvedőkért), olvasmány Iza-
iás könyvéből a szenvedő üdvözítőről, passió 
Szent János evangéliuma szerint. E részben 
megrendítő Jézus búcsúbeszéde tanítványa-
ihoz és rajtuk keresztül hozzánk, majd hódo-
lat a szent kereszt előtt: piros miseruhában 

a pap az eddig lepellel letakart feszületet az 
oltárhoz viszi két gyertyát tartó ministráns 
kíséretével, majd a lepel levétele közben fel-
szólítja a híveket: Íme, a kereszt fája, jöjje-
tek, imádjuk!” Megrázóan szép és kifejező 
jelenet. Ezután az áldoztatás, miután ismét 
letakarják az oltárt.
 

NAGYSZOMBAT – sírban fekszik Krisz-
tus halálba dermedt emberteste. A szertar-
tás a tűzszenteléssel és a feldíszített Húsvéti 
gyertya meggyújtásával kezdődik. A Húsvé-
ti gyertyáról a hívek gyertyáit is meggyújt-
ják, közben felhangzik a húsvéti örömének, 
az Exultet: „Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen 
hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és ér-
demelt!” Kép és szöveg: Nagy István Elek

H úsvéthétfőn a kölni a 
szekrényben maradt, 
helyette vízzel teli vöd-

rökkel érkeztek a legények a táj-
házhoz, hogy meglocsolják a nép-
viseletben várakozó leányokat. 
A lovaskocsiról leszállva nem so-
kat teketóriáztak a fi úk, egy rövid 
locsolóvers után lendültek a vöd-
rök, és már ömlött is a víz a lá-
nyok nyakába. A legények biztos-
ra mentek, alaposan megöntözték 
a lányokat, biztosan nem fognak elhervadni. 
 A locsolkodás után a tojásfutás hagyo-
mányát elevenítették fel a tájház udvarán. 
A nyers tojásokat homokkupacokba helyez-
ték, a versenyre jelentkezőknek pedig az volt 
a dolguk, hogy egyesével, minél gyorsabban, 
összegyűjtsék és bedobják a középen elhe-

lyezett vízzel töltött edénybe. Az a játékos 
győz, aki a legtöbb tojást juttatja célba, anél-
kül, hogy eltörné. A gyerekek nagyon ügye-
sek voltak, szinte kivétel nélkül minden tojás 
a vájlingban végezte. Az ügyességi verseny-
futás résztvevőinek apró ajándékokkal ked-
veskedtek a szervezők. 

Húsvéti mulatságtól volt hangos április 18-án
a Vecsési Tájház udvara. A locsolkodás régi ha-
gyományának felidézése után a kisebbek mérték 
össze gyorsaságukat és ügyességüket a tojásfutáson. 

Nagycsütörtök előtt pár nappal, virágvasárnap, Jeruzsálem 
népe a városba érkező Mestert óriási lelkesedéssel fogadta. 
Felsőruháját az útra terítette és pálmaágakat lengetve 
köszöntötte: „Hozsanna Dávid fi ának, aki az Úr nevében jön”. 
De nagypénteken már a keresztre feszítését követelték.

FELELEVENÍTETTÉK a 
húsvéti hagyományokat 

GONDOLATOK a húsvéti szent háromnapról

KÖZÖSSÉG

Két év után ismét volt Keresztút az Epresben

Kölni helyett vízzel teli vödörrel 
locsolkodtak a legények

 Az esemény a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, a Vecsési Tájházért Alapítvány, 
a Kulturverein-Vecsés és a Vecsési Ifjúság 
Sváb Baráti Köre szervezésében jött létre. 
A tánchoz a talpalávalót a Brunner Zenekar 
szolgáltatta.  V. 

A homokkupacokra helyezett 
tojásokat kellett összegyűjteni

A nagyobbak is szerencsét próbáltak
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A „tavaszi” téli tábor
– SZILVÁSVÁRADON A HALMI SULI

Ismét megrendezik 
A LÓTI-FUTI VÁROSI FUTÓVERSENYT

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Március 15-ére 
emlékeztünk 
az Andrássyban

OKTATÁSOKTATÁS

A téli táborokat december 
elején szoktuk megtar-
tani, de sajnos a járvány 

miatt elhalasztották a szervező 
pedagógusok.
 Az első nap leginkább az uta-
zásról szólt, de élményből így 
sem volt hiány. Megálltunk Eger-
ben, megnézhettük az egri várat 
is. Több előadást is hallhattunk 
a vár történetéről, a híres szemé-
lyekről, az ágyúk használatáról. 
Tanulságos megálló volt, és per-
sze nagyon szép.
 A jó időnek köszönhető-
en fagyiztunk, és csak azután 
sétáltunk vissza a buszokhoz. 
A szálláshoz érve elfoglaltuk a 
szobákat, majd egy kis pihenő 
után vacsorázni indultunk. Utá-
na volt lehetőség esti sétára, ami 
a többiek elmondása szerint iga-
zán jó volt.
 Másnap, szombaton reggeli 
után megtörtént az elengedhe-
tetlen szobaszemle, ami nélkül 

  Iskolánkban az a hagyomány, 
hogy minden évfolyam felelő-
se egy ünnepnek, megemléke-
zésnek. A mindenkori hatodik 
évfolyam feladata az 1848-49-
es szabadságharcra való meg-
emlékezés elkészítése. Ilyenkor 
már hetekkel az időpont előtt el-
kezdődnek a próbák, a szöveg-
összeolva sá sok, megkezdődik a 
díszletek elkészítése. A mostani 
műsor azért is volt különlegesebb, 

Május 14-én, szombaton 13 órá-
tól nyílt utcai futóverseny és szá-
mos sportos program várja az 
érdeklődőket a vecsési sportpá-
lyán és a környező utcákban. 

Vecsés Város Önkormányzata 
tájékoztatja a tisztelt szü lőket,
hogy városunkban az önkor-
mányzati fenntartású óvodák-
ba a 2022/2023. nevelé si évre 
történő beiratkozás időpontja: 
2022. május 2. és 3. (hétfő-
kedd) napja, 8 órától 18 óráig. 

Az a baj az ilyen 
táborokkal, hogy csak 

3 napig tartanak!

K érjük a szülőket, hogy beiratkozás-
kor a következő iratokat vigyék ma-
gukkal: a gyermek nevére kiállított 

személyazonosságot igazoló hatósági igazol-
ványokat, továbbá a szülő személyazonossá-
gát igazoló hatósági igazolványokat és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében 
a gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év 

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda: 
2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310, 
web: www.falusiovi.hu. 
Vecsési Mosolyország Óvoda: 2220 
Vecsés, Kisfaludy u. 13-15., tel.: 06-29/350-
554, web: www.mosolyorszagovi.hu. 
Bálint Ágnes Óvoda: 2220 Vecsés, 
Toldy F. u. 31., tel.: 06-29/350-147, 
web: www.balintagnesovoda.hu. 
Vecsési Tündérkert Óvoda: 2220 Ve-
csés, Halmy József tér 1., tel.: 06-30/668-
7006,  web: www.tunderkertovoda.hu. 

Vecsés Város Önkormányzata támogató-
kat keres a Lóti-Futi megvalósításhoz. A 
szervezők örömmel fogadják a támoga-
tás minden formáját, amellyel költséget 
lehet megtakarítani, illetve a résztvevő-
ket jutalmazni, ellátni. A verseny pontos 
időpontja: 2022. május 14. (szombat) 
13.00 óra. Helyszín: a sportpálya és a 
környező utcák.  
 A segítségért cserében az önkormány-
zat honlapján megjelentetik a támoga-
tók névsorát a Vecsési Tájékoztató c. új-
ságban, a versenyt követő számban 
köszönetet mondanak a támogatók-
nak, nevüket feltüntetve, a verseny ideje 
alatt a támogatók elhelyezhetik plakát-
jaikat, molinóikat, zászlóikat, a helyszí-
nen óránként beolvassák a támogatók 
nevét.
  A további részletekről a Polgármeste-
ri Hivatal Protokoll csoportja ad tájékoz-
tatást a hivatal 7. sz. irodájában, vagy 
a következő telefonszámokon: 06-30-
668-69-38, 06-30-668-69-35, illetve a 
protokoll@vecses.hu e-mail címen.

Az önkormányzati 
fenntartású óvodák 
elérhetőségei

TÁMOGATÓK 
jelentkezését várják

nem is lenne igazi egy táboro-
zás. Délelőtt kettévált a „csapat”. 
Voltak, akik lovas múzeumba 
mentek, és voltak, akik díjug-
ratást néztek. Én az utóbbi cso-
porthoz tartoztam, nagyon iz-
galmasnak találtam a versenyt. 
A kiállítás is érdekes volt, renge-
teget meséltek róla. 
 Délután a Fátyol-vízeséshez 
mentünk el. Páran bevállaltuk, 
hogy felsétálunk, de a többség 
kisvasúttal jutott fel. Számom-
ra rettentően elszomorító volt a 
látvány, tekintve, hogy alig volt 

víz a vízesésben. Vacsora előtt 
még vásárolgathattunk a bazár-
soron.
 Vasárnap összepakoltunk, az-
tán még ebéd előtt elmentünk sé-
tálni egy jót. Szilvásvárad nagyon 
szép, barátságos hely, van benne 
valami romantikus.
 Összességében hihetetlenül jól 
éreztem magam, a szállás klassz 
volt, az ételek kifogástalanok. 
 Nyolcadikosként ez volt az 
utolsó táborom. Nagyon sze-
rettem az ilyen kirándulásokat, 
együtt lehettem az osztálytársa-

immal és a tanáraimmal is, akik 
a táborok alatt egy másik arcu-
kat mutatják.
 Köszönjük iskolánk alapítvá-
nyának, diákönkormányzatának 
és városunk Oktatási Bizottságá-
nak a támogatást, amellyel hoz-
zájárultak a tábor élményalapú 
programjaihoz. 

Stelczer Annamária 
8.b osztályos tanuló

kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. Ameny-
nyiben a szülő óvodaköteles gyermekét a 
közleményben meghatározott időpontban 
az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (1) 

bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. A kötelező óvo-
dai nevelésben való részvétel teljesítéséért a 
szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésének 
b) pontja). 
 A gyermeket elsősorban abba az óvodá-
ba kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében életvitelszerűen lakik (kötelező fel-
vételt biztosító óvoda). Az óvodák felvételi 
körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, 
továbbá megtekinthetők a www.vecses.hu 
honlapon.
 A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és 
a Vecsési Mosolyország Óvoda az alapító 
okirata szerint német nemzetiségi nevelést 
folytat.
 Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyá-
ban meghozott döntéséről legkésőbb 2022. jú-
nius 3-áig értesíti a szülőt. A szülő a közlés-
től számított 15 napon belül eljárást indíthat 
a döntés ellen. A fenntartó képviseletében a 
jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai fel-
vétellel kapcsolatban benyújtott kérelem te-
kintetében. Vecsés Város Önkormányzata

mert a koronavírus járvány miatt 
a 6. évfolyamnak ez volt az első 
előadott műsora az egész iskola 
előtt. Az elsősök, másodikosok, 
harmadikosok pedig először ve-
hettek részt iskolai megemléke-
zésen, így még nagyobb izga-
lommal vártuk március 15-ét. 
Előadásunkban csak Petőfi  ver-
seket válogattunk össze, így el-
hangzottak a Magyar vagyok, 
Kemény szél fúj, A nép nevében, 

A föltámadott a tenger című ver-
sek, valamint közösen elénekel-
tük a Nemzeti dalt, és ezzel for-
radalmi hangulatba hoztuk az 
egész iskolát.
 A versek között zenei aláfes-
tések és koreográfi a is színesítet-
te az előadást. Mi, felkészítő osz-
tályfőnökök nagyon köszönjük az 
osztályainknak, hogy egy iga-
zán színvonalas műsort adtak elő. 
Gratulálunk Nekik! Balajti Nán-

dor, Lengyel Blanka, Ozorai Bá-
lint, Zsulyevics Bence, Tóth Ber-
talan, Rákosi Dóra, Dein Bíborka, 
Beleslin Tamara, Duchenka Lot-
ti, Toma Flóra, Palkovics Gré-
ta, Karib Gréta, Sebők-Bán Fló-
ra, Vicsápi Dominik, Nagy Bence, 
Pongó Lilian, Molnár Szandra. 
Valamint köszönjük a hangosí-
tásban nyújtott segítséget Majzik 
Ferencnek, Kenyó Andreának és 
Vetró Gergőnek. Kissné Fehér Judit

M int oly sok program, a Lóti-Futi is 
a koronavírus-járvány áldozata lett 
az elmúlt két évben. A sportos prog-

ramokat felvonultató rendezvényt legutóbb 
2019-ben tartották meg, a következő évben 
már közbeszólt a pandémia, ezért 2020-ban 
és 2021-ben sem tudta megszervezni az ön-
kormányzat. Szerencsére a járvány miatti kor-
látozásokkal idén tavasszal nem kell megbir-
kózni, így május 14-én, szombaton 13 órától 

újra a Dózsa György úti sporttelepre hívják a 
város apraját és nagyját, hogy a délutáni szi-
esztát egy kis testmozgásra váltsák.  
 A nyílt utcai futóversenyre korhatártól füg-
getlenül bárki jelentkezhet, aki szeretné egész-
séges testmozgással tölteni a délutánt. A koráb-
bi évekhez hasonlóan idén is a Dózsa György 
úti sporttelepen és a környező utcákban jelö-
lik ki a verseny útvonalait, a legrövidebb telje-
síthető táv 200 méter, a leghosszabb 4000 mé-
ter lesz. 
 A gyerekek előzetesen 300 forintért nevez-
hetnek az iskolákban és a polgármesteri hiva-
tal 7. számú irodájában. A felnőttek előzetes 
nevezési díja 500 forint. A rendezvény nap-
ján a helyszínen 11 órától felnőttek és gyer-
mekek egységesen 500 forintért jelentkezhet-
nek a versenyre.  
 A szervezők idén is változatos programok-
kal készülnek a Lóti-Futira. A Decathlon ke-
rékpáros szimulátorral várja majd az érdeklő-
dőket, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány 
pedig KRESZ pályával és közlekedési játé-
kokkal várja a fi atalabb korosztályt. Idén is 
lesz kisvasút és ugrálóvár, mindkét játékot 
ingyen használhatják a gyerekek. 
 A Lóti-Futi szervezése lapzártánkkor is tar-
tott, ezért a végleges programkínálatot nem 

tudjuk közölni e havi lapszámunkban. A fu-
tóverseny további részleteiről a város hivata-
los honlapján, a www.vecses.hu oldalon tájé-
kozódhatnak.  V. 
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Játékos ismerkedés 
a környezetvédelemmel

I dén a vecsési sváb hagyományokat dol-
goztuk fel, három témakörre osztva: táj-
ház, sváb konyha és bálok. Csodahetet 

varázsoltunk a gyermekeinknek gazdagabb-
nál gazdagabb programokkal színesítve. Ki-
állítást rendeztünk a tornatermünkben, me-
lyet bárki megtekinthetett, itt régi konyhai 
eszközökkel ismerkedhettek, nemzetiségi ru-
hákat csodálhattak meg, illetve a régi házak-
ban fellelhető kincseket fedezhettek fel óvo-
dásaink és vendégeink. 
 Sváb hetünk első napján legnagyobb örö-
münkre ellátogatott hozzánk a Rosmarein 
Tánccsoport, akik színvonalas német nemze-
tiségi táncbemutatót tartottak. Ezután tánc-
ház vette kezdetét, ahol óvodásainkat bevonva 
az egész tánccsoport és Mosolyország apraja-
nagyja együtt táncolta el a Vecsési Táncokat, 
ezzel hatalmas boldogságot csalva ovisaink 
arcára, hiszen együtt táncolhattak a „nagyok-
kal”. Ezúton is köszönjük Hunya-Zehetmayer 
Adriennek, aki mindig készségesen elfogadja a 
meghívásunkat, illet-
ve a Rosmarein Tánc-
csoportnak, hogy tán-
caikkal színesítették 
sváb hetünk első 
napját. 
 Kedden lángost 
sütöttünk a gyerme-
kekkel közösen, meg-
ismertettük őket az 
alapanyagokkal és 
a sütés rejtelmeivel. 
Természetesen a leg-
élvezetesebb számuk-
ra a kóstolás volt. 

 Szerdán ellátogatott hozzánk az Álomzug 
Társulás, akik előadták nekünk a „Süssünk, 
süssünk valamit!” című verses, dalos, bábos 
mesét, mely egy anekdotamese egy sváb kony-
hából. Az előadás két nyelven történt, ezáltal 
gazdagodott apróságaink szókincse. 
 Csütörtökön ismét a sütésé-főzésé volt a fő-
szerep, a sváb konyha jellegzetes ételeit, bun-
dás almát és réteseket készítettünk a gyer-
mekekkel, hurkát, kolbászt sütöttünk, illetve 
különböző savanyúságokat kóstoltunk. Aznap 
minden csoportban más tevékenység zajlott, a 
gyermekek kedvükre látogathatták a csoport-
szobákat, ahol különböző programokban ve-
hettek részt. Tücsök csoportunkban készült 
a bundás alma, Piroska csoportunkban nem-
zetiségi ruhába öltöztetett fonalbabákat gyár-
tottak, illetve hurkát, kolbászt, savanyúságot 
kóstolhattak, míg a Delfi n csoportunkban fel-
elevenítettük az igazi Vecsési Szüreti Mulat-
ságokat. Itt kezdetét vette egy táncház. Hagyo-
mányos nemzetiségi táncokkal ismerkedhettek 

Sváb hét „Mosolyországban”
– Schwäbische Woche in unserem Kindergarten

Március 28-ától április 1-jéig immár 10. alkalommal 
szervezte meg óvodánk, a Vecsési Mosolyország Óvoda a 

német nemzetiségi hagyományőrző hetét, melynek legfőbb 
célja, hogy megőrizzük a hagyományokat, megismertessük a 
gyermekekkel a régen elfeledett népszokásokat, együtt éljük 
újra, együtt elevenítsük fel a német nemzetiségi tradíciókat. 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 
szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi 

már tudjuk mire megy a játék.” (Varga Domokos)

meg a gyermekek, illetve a híres „lopkodós” 
játékban is részt vehettek. Süni csoportunk-
ban pedig többízű réteseket sütöttek. 
 A péntekre tervezett Tojásfutásunkat el-
mosta az eső, de az azt követő hétfőn sike-
rült megrendeznünk, ezzel is maradandó, fe-
lejthetetlen élményt nyújtva óvodásainknak. 
Pénteken sem tétlenkedtünk, gyermekeink 
különböző nemzetiségi ruhákba bújhattak, 
melyekben képek készültek róluk egy rögtön-
zött fotósarokban. Ezeket visszanézve majd 
örökké emlékezhetnek az óvodánkban töltött 
élménydús éveikre. 

 Összességében egy fantaszti-
kus, programokkal teli hetet sike-
rült a gyermekeinknek szervez-
ni. Az egész testületünk lelkesen 
vetette bele magát – már hetek-
kel korábban – a szervezésébe, 
ezzel bizonyítva a ránk jellemző 
összhangot. Egy igazi nagy, csa-
ládias közösség vagyunk, akik-
nek a legfőbb célja a gyermeki 
mosoly, a gyermeki elégedett-
ség. Büszkén mondhatom, hogy 
Mosolyországban lenni jó!  
 Kuni-Schiszler Katalin

német nemzetiségi óvodapedagógus

A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvodá-
ban a környezeti nevelés, a külső vi-
lág tevékeny megismerése az egyik 

alappillére pedagógiai programunknak. Eb-
ből adódóan fontosnak tartjuk, hogy a min-
dennapokban a gyermekeknek olyan változa-
tos tevékenységeket, élményeket biztosítsunk, 
melyek által megtapasztalják, megismerik és 
megszeretik a természetet. Ezen kívül nagy 
hangsúlyt fektetünk a fenntartható fejlődés 
érdekében a környezettudatos magatartás-
formálás alakítására is, melynek óvodánk-
ban leginkább a tiszta környezet kialakítása, 
a növényzet és az állatvilág gondozása-vé-
delme, az energiagazdálkodásra való odafi -
gyelés és a szelektív hulladékgyűjtés elsajá-
títása ad színteret. 
 Örömmel vettük, hogy a gyermekek kör-
nyezettudatos gondolkodásának kialakítása, a 
fenntarthatóságra való nevelésük nem csak a 
szülők, intézmények számára jelent kulcsfon-
tosságú feladatot, hanem óvodánk fenntartó-
jának, Vecsés Város Önkormányzatának is. 
 A környezettudatos programunk kez-
deményezője és egyben közreműködője 
Früh wirth né Halász Melinda, városunk alpol-
gármestere volt, akinek a javas-
latára felvettük a kapcsolatot egy 
olyan céggel, akik játékos komp-
lex környezeti neveléssel foglal-
koznak, és a célközösségük egy 
részéhez természetesen az óvo-
dáskorosztály tartozik. 

 A program pontos átbeszélése és lefi xálása 
után már kíváncsian és izgatottan vártuk azt a 
napot, amikor igénybe vehettük az ÖKO-játék 
Kft. nagyméretű, természetbarát, fa alapanya-
gokból készült térjátékait, melyek az óvodánk 
udvarán lettek elhelyezve. Szerencsénkre az 
időjárás is nekünk kedvezett, mivel a regge-
li esőfelhőket a szél elkergette, így a terveink 
szerinti kinti helyszínen tudtuk megvalósítani a 

„játszóteret”. A hatékony tudásátadás érdekében 
ezen a délelőttön a középső- és a nagycsopor-
tos korú gyermekek vettek részt, akik csopor-
tokra bontva tevékenykedhettek tíz helyszínen. 
A különféle játékok mellett szakanimátorok 

várták a gyermekeket, akik a korosztálynak 
megfelelő szinten adták át a játékhoz/témá-
hoz tartozó tudásanyagot. A téri játékok kö-
zött megtalálható volt Energiatakarékos Ház 
Tábla, Függőleges útvesztő, Hulladék Ud-
var Horgász Játék, Mini Szelektív Labirin-
tus, Mini Szelektív Memória, ÖKO tili-toli, 
Ökokukalukak, Szelektív Óriás Labdabedo-
bó és kirakó játékok „A víz körforgása”, illet-
ve „A növények és élőlények világa” témában. 
 Az aktivitásra ösztönző téreszközökkel első-
ként a Mosolyország Óvoda középső- és nagy-
csoportos gyermekei kezdték meg a tevékeny-
kedést, játszást, melyet egy óra elteltével a mi 
óvodásaink folytattak. A vendég óvodásokat 
erre a szabadtéri programra nagy örömmel és 
szeretettel fogadtuk, mivel az elmúlt két évben 
nem volt lehetőségünk a közös találkozásra.
 A környezettudatos programunkba Vecsés 
Város Önkormányzata alá tartozó másik két 
óvoda, a Bálint Ágnes Óvoda és a Tündér-
kert Óvoda vezetői és dolgozói is betekin-
tést nyerhettek, mivel az önkormányzatnak 
az a jövőbeli célja, hogy a többi óvodában 
is támogatná e projekt létrejöttét.
 Bízom benne, hogy ezen az élményalapú, 
hasznos programon minden kisgyermek jól 
érezte magát, és az önfeledt játszadozásuk alatt 
még jobban megerősítettük bennük, hogy saját 
cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájárul-
hatnak a fenntarthatósághoz, környezetünk, a 
Föld megóvásához, illetve lassacskán az is tu-
datosul bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 
 Köszönet Vecsés Város Önkormányzatá-
nak a program támogatásáért!

Vargyasné Bakonyi Ildikó Óvodavezető

Hogyan takarékoskodjunk az energiával 
otthonunkban? A tábla segítségével 
ezt is megtanulták a gyerekek

Autóguminak, használt elemnek, ki-
égett izzónak és a sok egyéb szemétnek 
semmi keresnivalója a „vízben”! 

Labirintushoz hasonló utat jár be a sze-
lektív hulladék, mire a feldolgozóba kerül

Pontos célzás után 
a szelektív gyűjtőben 
landolt a „hulladék”
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MEGHÍVÓ
VECSÉSI TÁJHÁZ  
11. SZÜLETÉSNAPJA
2022. május 29. vasárnap 15 órától 
Helyszín: Vecsés, Jókai M. u. 6. Tájház

Vecsési Tájházért Alapítvány 
Német Nemzetisági Önkormányzat
Kulturverein-Vecsés
Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre

PROGRAMJAINK:
       Májusfa „kitáncoltatása”
      Vecsési óvodás és iskolás  

csoportok táncbemutatói
      Borkóstoló a Vecsési Borbarátok 

 Egyesületével
      Zenél a Vecsési Hagyományőrző  

Zeneegyesület
      Ingyenes sétakocsikázás  

Frühwirth Tamással és családjával
      Helyben frissen sült lángos  

a Kulturverein tagjaitól
      Tájház látogatás,  

tárlatvezetés Frühwirth Mihállyal

Mindenkit szeretettel várunk!

(A Program,  
 

esetén sajnos 

Májusfaállítás 
- Maibaumstellen

2022. május 1., vasárnap

 Tájház - Heimatmuseum 
 Vecsés, Jókai Mór utca 6.

PROGRAM:
14:00
14:30
15:30

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT:

Vecsési Tájház/ Heimatmuseum

Meghívó
Koszorúzás a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából

Az újjáépített Hősök ligetének átadása

Időpont: 2022. május 29-én 14 óra
Helyszín: Hősök ligete

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vecsés Város Önkormányzata
Róder Imre Cserkészcsapat

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület

A szentmisén arra az 1500 vecsésire emlékezünk,  

 

A mise után koszorút helyezünk el a templom falán  

 

Kérjük, fogadja el meghívásunkat, tartson velünk!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk  

Önt és Kedves Családját
2022. május 14-én  
(szombaton) 18 órára

a vecsési Szent Kereszt  
templom esti miséjére.

Vecsés-Óváros Egyházközség 
Kulturverein-Vecsés

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

További információkért kövessenek 
minket a Facebookon vagy webol-
dalunkon.
 A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programokról és a 
jegyértékesítésről weboldalunkon 
és a Facebookon (facebook.com/
kulturba) értesülhetnek leggyor-
sabban. Tavaszi évadunkra a jegyek 
online a www.kulturba.hu olda-
lon, valamint nyitvatartási időben 
jegypénztárunkban válthatóak.

PROGRAMAJÁNLÓ

MIÉNK A JÁTSZÓTÉR! 
 – interaktív gyerekprogram 
a BÁKK szervezésében

BÁKK NYÁRI TÁBOROK 2022 

TISZTA SVÁB – Filmvetítés 

Időpont: 2022. május 20. 16 óra

Különböző tematikájú táborokkal 
várjuk a 8-14 éves gyermekeket 
június, július és augusztus folyamán. 

A VERES 1 SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
RAY COONEY, TONY HILTON: 
1 x 3 NÉHA 4

A DUMASZÍNHÁZ BEMUTATJA: 
ANYÓSÜLÉS – Kovács 
András Péter önálló estje 
előzenekar: Szabó Balázs Máté 
(DUPLA ELŐADÁS)

A BÁNFALVY STÚDIÓ BEMUTATJA:
MILES TREDINNICK: 
ELVIS, OLTÁR, MIAMI
Időpont: 2022.  június 8. 19 óra
Jegyár: 4 800 Ft

Megnyitó: 2022. május 6. 18 óra

Kiállítás:
Bányász Béla festőművész, 
Vecsés díszpolgárának kiállítása

  Elhunyt cégtársa egyetlen örökösét, 
Billyt keresi az idős, dúsgazdag Jonathan 
Hardcastle. Főszerepben Kerekes József, 
Mohai Tamás és Beleznay Endre. Rende-
ző: Nagy Sándor

  A fordulatos komédia egy bőröndcserével 
indul, amikor az Elvis-rajongó Tom és felesé-
ge (Alice) Miamiba készül a várva várt Elvis-
gyűlésre, de a nagy köd miatt törlik járatukat. 
Főszerepben Beleznay Endre, Kiss Ramóna 
és Vastag Tamás.

Időpont: 2022. május 11. 19 óra 
Jegyár: 4 800 Ft

Időpont: 2022. május 17. 18 óra
Jegyár: 1 000 Ft

Időpont: 2022. május 7. 18 és 20 óra 
Jegyár: 3 900 Ft

  Játékos délutánra gyermekszínházi elő-
adással, kézműves foglalkozással, ügyessé-
gi sportvetélkedővel, az egyik vecsési ját-
szótéren (a pontos helyszínért látogassatok 
el a www.kulturba.hu honlapra).
 17 órakora a Kezeslábas Társulat JÁT-
SZÓTÉR című előadása. A program ingye-
nes, meglepetés ajándékkal kedveskedünk a 
család aprajának!

     Barlangász-természetjáró tábor: 
június 20 – 24. (8-17 óráig)

   Mi leszel, ha nagy leszel? – mesterségek 
tábora: július 18 – 22. (8–17 óráig)

   Társasjáték tábor: 
augusztus 22–26. (8-17 óráig)

   További információ és jelentkezés:
www.kulturba.hu

  Bányász Béla 1927-ben született Budapes-
ten, gyermekkora óta, 1931-től Vecsésen élt.
Alkotásai a Magyar Nemzeti Galériába is 
bekerültek, ezáltal egyszer s mindenkorra 
ő is belépett a művészi hallhatatlanságba, 
amire méltán volt büszke.
 A kiállítás ingyenesen megtekinthető má-
jus 20-áig nyitvatartási időben.

Időpont: 2022.  május 3. 17-21 óráig 
Jegyár: 500 Ft/fő

BOARD GAME CLUB
Társasjáték klub Vecsésen

A Német Nemze-
tiségi Önkormány-
zat és a BÁKK kö-
zös szervezésében 
sok szeretettel vá-
runk minden kedves 
érdeklődőt, elsősor-
ban a fi atalokat (kö-
zépiskolás korúakat) 
– de természetesen 
minden korosztályt –
Sós Ágnes: Tiszta 
sváb című dokumen-
tumfi lmjének vetítésére. A vetítés utáni kö-
zönségtalálkozón Sós Ágnes producer-társ-
rendezővel beszélgethetünk.
 Jegyek elérhetők online és jegypénztárunk-
ban, továbbá a NNÖK-nál a 06-30/321-4083 
telefonszámon.

    Előzetes regisztrá-
ció (urban.szilvia@
kulturba.hu) esetén 
több mint 100 straté-
giai, party- és kártya-
játékból válogathatsz!

AJÁNLÓ
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G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula
Vacsoravendégek

Kelemen Bata Mária 
Tavaszi képek   

Benke Mária 
Kezek, érintések  

Szénási Sándor István 
Ne menj el  

Hegedűs Károly
Minek ez a háború?

Varjasi Béla
Elment

Az ebédlőben ülök, a székekkel szemben,
melyekben múltbéli kísértetek ülnek csendben.
Mintha vacsorát várnának
a végső küzdelemben.
Itt van a szerelem, a vakhit és a magány.

A naiv és a bánat az asztal két oldalán
a sors könyvét lapozgatjuk
és nézzük, hogy a színdarab
a múlt időben hogy szaladt. 

Melyikük mikor uralta a tettet
és az időben győzött, vagy vesztett.
Nincs vita, nincsenek hangos szavak
hiszen a főhős voltam, így szólt a darab.

Voltam Bonviván, álmodó balek,
hol a naiv vak hittől ragyogott a szemem.
Korról korra haladtunk
az egyre mélyülő csendben,
tudván a függöny végleg le lett eresztve.

Nincs taps, nem koccan pohár
az előadásnak vége már.
Hajnalodik, az asztaltól
már mindenki felállt.
Nem maradt más velem,
csak a magány.

Hosszú álmából ébred a határ,
a morcos, keménykezű tél után. 
Föld tüdeje újra oxigént kap,
erőt önt bele a jó öreg Nap. 

Szertefoszlott szeméből az álom,
minden rezdülését megcsodálom. 
Fodros bárányfelhők a kék égen,
lenge szellő suhan át a réten. 

Vadvirágok lepik el a mezőt, 
madárének veri fel az erdőt. 
Hűs kispatak jókedvűen csobog,
a természet határtalan boldog. 

Pattan a sok rügy a fa ágain,
méhek dolgoznak dús virágain. 
Árnyat adó lombsátort nevelnek,
örülnek, hogy vége van a télnek. 

Leszáll az este, csillagos az ég, 
lágy, édes illatot lehel a lég.  
Örvend a jó lélek, repes a szív,
ifjú tavasz a természetbe hív.    

Minek ez a háború,
szívemben dúl a bú,
életeket ont,
milyen szomorú,
deszkapallók közt 
rekedt életeket
rágja a szú.

Minek ez a háború,
könnyekből fon koszorút,
félelem öl reményeket,
rakéták kormolják
a légteret,
Istenem ments meg!

Minek ez a háború,
eget, földet tűzbe szít,
erőszak lepi a földet,
erdők, ligetek hamuba
menekülnek, ágaik
semmit ölelnek.

Minek ez a háború,
hitetlenül meghalni,
idegenbe menekülve
gyökértelenül elhullni,
nem lesz kinek
a kezét fogni!
Repeszekből font koszorúk, 
minek ez a háború?

Csendes lett az udvar
néma hallgatás.
Már senkit sem zavar
a kutyaugatás.

Reggelenként ült a teraszon.
Fiatalon imádott játszani.
Örült, ha megsimogatom
senkit sem tudott megbántani.

Élt tizennégy évet
úgy nézett fel rám:
mit tehetek érted
szeretett gazdám?

Tudtunk bohóckodni,
de az élet mostoha,
végül el kellett altatni.
Nem felejtem el soha.

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor István

Hiába jössz vissza,
az már nem ugyanaz.
Pillangó szárnyakon
elszáll a pillanat.
Mikor várni kell rád
az is szép, mégis más,
néma társam lesz egy
őszinte vallomás.
Ha elmész, elkísér
minden vágy, gondolat,
félénk csillagfénybe
merülő alkonyat.

Őszintén a szemembe nézel,
tekinteteddel megigézel.
Kezed megfogja a kezemet,
s ebbe én beleremegek…
Kezeink összefonódnak.
Érzéseink egymásba fonódnak.
Szánk nem beszél, szemünk nem lát,
kezünk simogat, elönt a vágy…
Az évek gyorsan elszálltak,
kezeink szét sohasem váltak.
Egy érintés, egy ölelés,
nem kell több – ez nem kevés…
Boldog vagyok, hogy vagy nekem,
kezed érintését szeretem.
Kéz a kézben megyünk tovább,
tartson ez így egy életen át…

Minden érdeklődőt szeretettel 
hív és vár május 20-án verses 
irodalmi estjére a vecsési G. Fe-
renczy Hanna Irodalmi Kör. A 
17 órakor kezdődő programon 
közreműködik Lenkefi  István. 
Az irodalmi estet a Róder Imre 

Városi Könyvtárban tartják, a belépés díj-
talan.  VT info 

Verses irodalmi estre hív a G. 
Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
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Pest környéki falvak egy 
része az Árpád-korból

III. Béla kori pénzérme a középkori Halom 
faluból. Rácz Tibor Ákos régész fényképe

H ogy honfoglalás kori település is 
lehet, arról az ásatások mellett egy 
igen érdekes megjegyzés tanúsko-

dik. 1938-ban az első Vecsés története könyv 
a következőt írta: „a Vecsés községhez tar-
tozó Halom- vagy későbben Halomegyhá-
za-pusztát egykoron Árpád fejedelmi bir-
tokai után Árpádhalomnak is hívták.”  Ezt 
a nevet egyelőre sehol máshol nem találtam 
meg, mindenesetre nemcsak korai, hanem ki-
emelt jelentőségű faluról lehet szó, amennyi-
ben ez bizonyítást nyer. Biztos viszont, hogy 
templomos település volt. Templomának he-
lyét egy domb jelzi a mai M0-s gyáli-vecsési 
leágazásától keleti irányban. Halom a forrá-
sokban általában együtt szerepel a középkori 
Vecséssel, első írott említése 1323-ból való. 
Most kicsit nézzünk ezen az időponton túl, 
a honfoglaló dinasztia, az Árpádok korába! 

Könyves Kálmán ezüstdénárja
A középkori Vecsés egyetlen ma is látható 
emléke egy évről évre kisebbedő dombocs-
ka a Hold utca keleti végénél. Ez a kis emel-
kedő jelzi Vecsés középkori templomának a 
helyét. Tari Edit régésznő vezeté-
sével 1996 augusztusában ásatás 
is történt a területen. A kutatók 
azonosították a templom alapja-
it, illetve a körülötte elterülő kö-
zépkori temetőt. Az ásatás bebi-
zonyította, hogy Vecsés már az 
Árpád-korban létezett.
 Nyolc évvel később, 2004-ben, 
Rácz Tibor Ákos régész irányításá-
val egy autópálya ásatáson Köny-
ves Kálmán korabeli (1095-1116) 
ezüstdénár került elő. A különfé-
le kormeghatározási módszere-
ket ez nagyban segítheti, szinte 
évtizedre pontosan lehet datálni 
egy-egy lelőhelyen az időt. A dé-
nárt Vecsés Árpád-kori templom-
dombjától délre, a mai Alacska pi-
henőnél találták. Ez a terület ma 
Középhalomként ismert, a lelet va-
lószínű, hogy a középkori Halom 
faluhoz kötődik. A Kálmán déná-
rokról tudni kell, hogy a szabad 

parasztok füstpénzeként funkcionáltak, úgy 
is nevezik őket, hogy a „szabadok dénárai”. 
Ebben az időben Halom még szórt település, 
tanyák összessége, és nincs még kialakulva 
a jogilag egységes jobbágyság. A falu tulaj-
donképpen átmenetet képez a nomád szállás 
és az európai típusú falvak között. 
 A régészek szerint a 12. századtól Halom 
már a mai értelemben vett falu képét mutat-
ja. Ebből az időből is van egy pénzleletünk.

III. Béla rézdénárja
III. Béla 1172 és 1196 közötti uralkodá-
sát a Magyar Királyság egyik fénykorá-
nak tartják. Az ő pénzein jelent meg címe-
rünk fontos eleme, a görög eredetű kettős 
kereszt. Esetünkben egy másik keleti szál 
lesz a mérvadó. 
 Az M0-s autóút nyomvonalának ásatása-
kor előkerült egy III. Béla kori rézdénár is, 
amely ún. kufi kus stílusú elemeket tartalmaz. 
A kufi kus írás az arab írások egyik fajtája, 
amelyet több Árpád-házi királyunk is hasz-
nált. III. Béla, „Aranyváros hercege” a Kelet-
Római Birodalom szívében, Bizáncban nevel- kedett. Nem véletlen, hogy az arab írásokat 

is jól ismerte, és a jelek szerint használta is. 
Ráadásul a pénzverés ekkoriban a muzulmán 
vallású kálizok feladata volt, akik ennél fogva 
kitűnően értettek az ilyen típusú érmék elké-
szítéséhez. (A kálizok magyar nyelvű, perzsa 
eredetű népcsoport voltak, akik a honfogla-
lókkal érkeztek a Kárpát-medencébe.)
 A két pénzérme szépen behelyezi a töb-
bi régészeti bizonyítékkal együtt Halom 
falut az Árpád-kori települések sorába. A 
falu később még virágzik, de aztán, jóval 
Buda 1541-es török általi elfoglalása előtt 
elnéptelenedik, pusztává válik. Utolsó em-
lítése lakott helyként 1474-ből való. Em-
lékét ma a Halmi telep, a Felső-, Közép-, 
Alsóhalom elnevezések és a Halmi iskola 
őrzik. Ezen kívül a Halomi út Pestszentlő-
rincen, a Ganzkertvárosban. Ez az út nyíl-
egyenesen vezet Vecsés-Felsőhalomba. Nem 
messze tőle egy Halomegyházi utca is emlé-
keztet a múltra. Akárcsak az Üllőről Vecsés-
Középhalom felé vezető Halomhatár út és 
Halomhatár-dűlő.

Kiss Gábor, Vecsési Honismereti Kör

HELYTÖRTÉNET

Ásatásokból tudjuk, hogy a mai Vecsés területén több Árpád-kori 
falu is feküdt. Kettő nevét ismerjük is: Vecsés és Halom, egyre 
pedig gyanakszunk, Tófő. Halom falu a középkorban Gyál és 
Vecsés között helyezkedett el. Területe ma már Vecsés része. 

Árpád-kori dénárok 
       HALOM FALUBÓL

A Vecsés melletti ismert lelőhelyek. 
Rácz Tibor Ákos és Tari Edit régészek térképe

Április végén és má-
jusban is tehetünk a 

tisztább környezetért. 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Önkénteseket várnak 
A SZEMÉTSZEDŐ AKCIÓKRA

KÖZÖS HOBBINAK 
INDULT – májusban
fotókiállításra 
készülünk

  A madarakat különösen ked-
velő, lelkes, amatőr fotósok-
ként alapítottuk 2 éve a Vecsési 
Madárles csoportot. Sokan csat-
lakoztak hozzánk, és nagy örö-
münkre egyre többen vagyunk, 
akik fényképezünk is. 
 Vecsés értékes élővilágát a 
madarak révén kezdtük el felfe-
dezni, így rajtuk keresztül mu-
tatjuk be. Az elmúlt két évben 
városunkban megfi gyelt 161 faj-
ból 30 madár fotója kerül most 
a könyvtárban a polcvégekre. 
Vannak közöttük kedves isme-
rősök: kiskertjeink lakói, téli 
madárvendégek. Mások a pa-
takpart és a határ rejtőzködőbb 
madarai, élesszemű ragadozók 
és színpompás vártamadarak. 
Ami közös bennük, hogy mind-

nyájukat Vecsésen kaptuk len-
csevégre.
 Kiállításunk május 2. és 31. 
között tekinthető meg a Róder 
Imre Városi Könyvtárban, az 
úgynevezett Polcvég Kiállítá-
son. A megnyitót a Madarak 
és Fák Napján, május 10-én 17 
órakor rendezzük, és minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
Ekkor kerül sor a könyvtár és a 
Vecsési Madárles közös rajzpá-
lyázatának eredményhirdetésére 
is. Pályázatunk szintén a Mada-
rak és Fák Napjához kötődik, és 
május 6-áig várjuk óvodások és 
alsó tagozatos általános iskolá-
sok rajzait kedvenc madarukról. 
Részletek a könyvtár honlapján 
és Facebook oldalán olvashatók. 

Lengyel Hajnalka – Vecsési Madárles

L egutóbb farsangkor szer-
vezett szemétszedő akciót 
a Kispatak Természetvédő 

Egyesület és Hulladékkom man dó. 
Krojher Gabriella, az egyesület 
elnöke elmondta, a zord időjárás 
ellenére is sikerült megtisztítani 

az eldobott hulladéktól a Tompa 
utcát, a kertekaljai vasúti megálló 
környékét és a Budai Nagy Antal 
utcánál a patak partját. 
 Március 23-án a Petőfi isko-
lának segített az egyesület egy 
kipusztult fa pótlásában. A diá-
kokkal közösen egy lucfenyőt ül-
tettek el, továbbá két madárodút 
is elhelyeztek az iskola kertjénél. 
Krojher Gabriellától megtudtuk, 
hogy a Petőfi  iskola a közelmúlt-

ban kapta meg az ökoiskola mi-
nősítést. 
 Április elején a Vecsési Ma-
dárles csoporttal közösen helye-
zett el négy madárodút az egye-
sület. Az odúkba szalakótákat 
várnak, a költésükhöz biztonsá-
gos környezetet nyújtanak az új 
„madárotthonok”. Felajánlásból 
további öt madárodút kapott az 
egyesület, ezeket a patak környé-
kén szeretnék majd elhelyezni. 

 Április 22-én lezárult az egye-
sület rajzpályázata. A leadott pá-
lyamunkákra a www.facebook.
com/hulladekkommandovecses 
oldalon bárki szavazhat április 
25. és május 1. között. A legtöbb 
szavazatot szerző rajzok alkotói 
értékes díjban részesülnek. 
 Krojher Gabriella elmondta, a 
Föld napja alkalmából meghirde-
tett szemétszedő akciót idén áp-
rilis 30-án tartják meg. Ezen az 
alkalmon a pataknál és a környe-
ző területeken gyűjtik majd az el-
dobált hulladékokat. Az önkén-
teseket reggel 9 órakor várják a 
kőhídnál. A következő nagyobb 
szemétgyűjtő akciót a Szeretethíd 
önkéntes napok keretében rende-
zik meg május 16. és 22. között. 
Hétköznapokon iskolai csopor-
tokkal gyűjtik majd a szemetet, 
a lakossági szemétszedés április 
21-én, szombaton lesz. Az önkén-
teseket 9 órakor várják az Epres-
ben. A résztvevők ajándékot is 
kapnak. Krojher Gabriella hoz-
zátette, szívesen látják azokat a 
diákokat is, akik az előírt 50 órás 
közösségi szolgálatot szeretnék 
teljesíteni.   Vén



22 2022. április 2022. április  23
Tájékoztató Tájékoztató

SPORTSPORT

Azzal sokan tisztában vannak, hogy az együt tes 
vezető edzője Vincze Gábor, de azt talán keveseb-
ben tudják, hogy az idei szezontól a kapusedző az 
a Szűcs Lajos, aki NB I.-es bajnok volt az Újpesttel 
és a Ferencvárossal is, de nyert bajnoki címet 
Németországban a Kaiserslautern színeiben, 
és háromszor szerepelt a magyar labdarúgó-
válogatottban. De vajon miként került Vecsésre?Remek formában a csapat, 

a tabella harmadik helyén 
várják a folytatást. 

Több szempontból is van kötődése a 
városhoz a Vecsés FC kapusedzőjének

Dobogón a Vecsési FC 

T öbb szempontból is van 
vecsési kötődésem, hiszen 
errefelé éltük a gyerekko-

runkat. Vecsés, Ecser környékén, 
ráadásul anyósom és apósom is 
vecsési lakosok. Szimpatikusak 
az itt élő emberek, és nem kell 
ecsetelnem a Vincze családhoz 
kapcsolódó viszonyomat, hiszen 
sokszor játszottunk egy csapat-
ban, vagy éppen egymás ellen is

– mondta a korábbi klasszis ka-
pus, Szűcs Lajos. 
 Elárulta, amikor a legutóbbi 
kapusedző, Gendur László tá-
vozott Győrbe, a polgármester 
szólt Czibolya Zoltán klubveze-
tőnek, akivel leült tárgyalni, és 
hamar egyességre jutottak.  
 – Szimpatikus volt az aján-
latuk, nagyon örülök neki, és a 
nagycsapat mellett a vecsési után-

pótlás kapusokat is pallérozom. 
Ez egy jó dolog, mert a gyereke-
ket még lehet formálni pszichi-
kailag – mondta Szűcs. 
 Korábban már volt vezetőedző 
is az Rákosmente KSK együttesé-
nél, majd később a Csákvár és a 
Vasas csapatánál is dolgozott ka-
pusedzőként. Legutóbb Waltner 

Szűcs Lajos pályafutása a Fe-
rencváros ifj úsági csapatában 
kezdődött, de a profi k között 
az Újpest labdarúgójaként lé-
pett pályára először. A lila-fe-
hérek kapuját 93 alkalommal 
védte, pályafutása első gól-
ját is az Újpest mezében lőtte, 
büntetőből a Csepel SC-nek. 

1997–1999 között a német 
Kaiserslautern csapatát erősí-
tette, bár csak kevés játéklehe-
tőséget kapott, együttesével 
német bajnoki címet is ünne-
pelhetett. 1999-től 2005-ig a 
Ferencvárosban játszott, ösz-
szesen 200 mérkőzésen lépett 
pályára, melyeken 4 találatot 

is szerzett, valamennyit tizen-
egyesből. Zöld-fehér évei alatt 
két bajnoki címet, egy kupa- 
és egy szuperkupa győzelmet 
jegyzett. 2006-tól 2015-ig a 
Lombard Pápa kapuját véd-
te, majd egy szezont a Duna-
újvárosnál töltött. Pályafutása 
a Rákosmenti KSK csapatánál 
ért véget. 
 A magyar válogatottban 
2002 és 2005 között három-
szor lépett pályára.  VN

Kapus létére négy gólt is 
szerzett a magyar bajnokságban

Szűcs Lajos, 
a Vecsési FC 
kapusedzője
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Róbert munkáját segítette Kapos-
váron, majd Szanyó Károllyal Du-
nakeszin csináltak futballiskolát.
 – A munkamorálomat kielégí-
ti ez a feladat, azt csinálom, amit 
szeretek. Félre kell tenni az érzel-
meket, amiket a Ferencváros felé 
érzek. Amit csinálok, ott szeretem 
csinálni, ahol vagyok – mondta, 
hozzátéve, egy másik megyei csa-
pat vezetőedzőként számított vol-
na rá, de miután megállapodott a 
vecsési klubvezetéssel, már nem 
foglalkozott azzal az ajánlattal, 
mert úgy érezte, itt vele képze-
lik el a munkát.  
 – Ha vezetőedző lennék, a kis-
padot a kapu mögé kellene tenni, 
hiszen az egész pályafutásomat 
a kapuból néztem, így onnan lá-
tom át legjobban a pályát. De a 
fő profi lom a kapusok felkészí-
tése, így most nagyon jól érzem 
magam – összegzett Szűcs Lajos.
 Sz. Gy. 

Apróhirdetés
Felhívom a  fi gyelmet, hogy GARÁZSVÁSÁRT 
tartok hétköznaponként 10-18-ig, jó idő ese-
tén. Sok újdonság van, ami lehet, hogy pont 
Önnek szükséges. Jöjjön el, nézzen körül! 
Nem csak ruhanemű, sok egyéb más is van. 
Ár megegyezés szerint. Vecsés, Attila u. 28. 
Tel.: 06-20/205-1184
REDŐNY – mobil- fi x szúnyogháló, rovarháló, 
napellenző. Tavaszi KEDVEZMÉNYEK, újdonsá-
gok. 25 éves tapasztalat. Nyugdíjas kedvez-
mények!  Pál redőny –  06-30/401-1029
GARÁZSVÁSÁR május végéig a Fő út 89. sz 
alatt 9-17-ig. Hasznos dolgok,
nem csak ruha. Tel: 06-70/513-4155
FRISS RÉTES vasárnapra? Rendelje meg előtt 
a héten, akár szombaton is.06-70/513-4155
KERESEK – Eladó kültéri, jó állapotban lévő 
pingpong asztalt. Tel.: 06-20/5-934-534

Hirdetés

VÍZVEZETÉKSZERELÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén.
NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!

FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

Mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  

egyéni vállalkozógy
KISEBB MUNKÁKAT IS VÁLLALOK!

06-30-353-99-03

VECSÉSEN!MAGAS FIZETÉS 
bruttó 345-420.000 Ft
     Ingyenes buszjárat
     Év végi Jutalom
     Jelenléti bónusz
     Mozgóbér

06-20-215-0699 : Humilitas Group

JELENTKEZÉS VECSÉSRE OPERÁTORNAK
ELHUNYT MUNKÁCSI MÁTÉ
Április 11-én érkezett a tragikus hír: 34 
éves korában váratlanul elhunyt Mun-
kácsi Máté, a Vecsés SE egykori kézilab-
dázója. Pályafutása során megfordult a 
Vác, a Rév és a Nyíregyháza csapatában 
is, mielőtt Vecsésre igazolt. Itt búcsúzott 
aktív sportolói pályafutásától, visszavo-
nulása után erőnléti trénerként és után-
pótlásedzőként is tevékenykedett a ve-
csési egyesületnél. 

 Mátét mindenki szerette, ő volt a mindig 
mosolygós, a csupa szív, az örök optimis-
ta, aki közvetlen személyiségével mások 
életébe is vidámságot, derűt csempészett. 
 Ennek a tragédiának nem lett volna sza-
bad megtörténnie, hiszen olyan fi atal vol-
tál, és még oly sok minden várt volna rád 
az életben…
 Nyugodj békében, Munkácsi Máté!  

VTinfo
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L egutóbbi öt mérkőzéséből négyet meg-
nyert a Vecsési FC, és a jó eredmények-
nek köszönhetően két pozíciót javítva 

már a harmadik helyet foglalja el a tabellán. 
Fájó, hogy egyetlen vereségét a Viadukt SE 
Biatorbágy ellenében szenvedte el a vecsési 
csapat. Ha azt a mérkőzést is behúzzák, vagy 
legalább döntetlenre hozzák, most nagyobb 
lehetne a pontkülönbség az egy mérkőzéssel 
kevesebbet játszó biatorbágyiakkal szemben. 
De ne legyünk elégedetlenek, hiszen egy-két 
botlástól eltekintve tavasszal sorra szállítja a 
jó eredményeket a gárda. 
 A 19. fordulóban a Pilisi LK Legenda Sport 
ellen idegenben 2-0-ra győztek a vecsésiek, 
majd a 20. fordulóban jött a már említett vere-
ség. A menetelés a 21. fordulóban indult, még-
hozzá nem is akármilyen ellenféllel szemben. 
Csapatunk a listavezető Gödöllői SK-hoz lá-
togatott, és jól szervezett, taktikus játékkal, 
no meg Fekete Róbert két találatával elhozta 
a három pontot a bajnokaspiráns otthonából. 
 A 22. fordulóban nem okozott különösebb 
nehézséget a táblázat utolsóelőtti helyén sze-
rénykedő Maglód-Helloparks elleni mérkő-
zés. A vecsésiek négy gólt szereztek, míg a 
maglódiak egyszer sem találtak a kapuba, 
sima hazai győzelmet hozott a 90 perc. A 23. 

fordulóban Felsőpakonyban folytatta jó szé-
riáját a gárda, a tabella alsó felében tanyá-
zó Felsőpakonyi KSE-nek is négyet rúgtak, 
a hazaiak szépítő gólja csak szépségtapasz 
volt az eredményen. 
 A 24. fordulóban igazi gólparádéban volt 
részük azoknak, akik ellátogattak a Vecsési 
Sporttelepre. Csapatunk közvetlen riválisát, 
a negyedik helyen álló Fémalk-Dunavarsányt 
fogadta, a vendégek a mérkőzést megelőző-
en csupán egy ponttal gyűjtöttek keveseb-
bet a Vecsésnél. A szünetben 2-2-es döntet-
lenre állt a mérkőzés, akkor még talán senki 

nem gondolta, hogy második félidőben lefo-
cizzák a pályáról ellenfelüket a vecsési lab-
darúgók. A találkozó elején, egész pontosan 
az 5. percben Koppermann szerezte meg a 
vezetést a Vecsésnek, de alig több mint ne-
gyed óra elteltével már az ellenfél ünnepel-
hetett, Borsos Gábor góljával 1-1-re módo-
sult az eredmény. Nem sokáig örülhettek az 
egyenlítő találatnak a vendégek, két perccel 
később Fekete Róbert újból előnyhöz jut-
tatta a Vecsési FC-t. Hét percet kellett vár-
ni az újabb találatra, Borsos Gábor másod-
szor is kiegyenlítette a találkozót (2-2). A 
fordulás után kezdődött az igazi gólpará-
dé, a 48. percben előbb Fekete Róbert vet-
te be a dunavarsányi kaput (3-2), majd az 51. 
percben Sándor Norbert volt eredményes 
(4-2), az 59. percben pedig egy újabb Feke-
te gól következett, a vecsési játékos ezzel a 
találattal vitte a prímet, hiszen mesterhár-
mast jegyzett (5-2). A mérkőzés utolsó gól-
ját az először eredményes Koppermann Ro-
bin szerezte a 71. percben, beállítva ezzel a 
6-2-es végeredményt. A Biatorbágyra nézve 
cseppet sem hízelgő eredmény megmutatta, 
hogy a bajnokság végére beérett Vincze Gá-
bor vezetőedző munkája. Igaz, hogy a baj-
noki címért folyó versenyfutásba már nem 
tud beleszólni a Vecsési FC, de ha ilyen já-
tékkal áll elő a csapat a hátralevő mérkőzé-
seken is, akkor vélhetően bronzéremmel a 
nyakukban mehetnek nyári pihenőjükre a 
vecsési labdarúgók.   GA

1. Gödöllői SK (56 pont, 66-20), 
2. Dunaharaszti MTK (56 pont, 60-12), 
3. Vecsési FC (42 pont, 57-37), 
4. Viadukt SE-Biatorbágy 
(39 pont, 48-34 – 23 mérkőzést játszott), 
5. Fémalk-Dunavarsány 
(38 pont, 50-41 – 23 mérkőzést játszott). 

Vecsési FC-VSK Tököl 
 (április 23., 16 óra 30), 
Lasselsberger-Pereg SE-Vecsési FC 
 (április 30. 16 óra 30), 
Vecsési FC-Taksony SE 
 (május 7., 16 óra 30), 
UFC Gyömrő-Vecsési FC 
 (május 14., 17 óra), 
Vecsési FC-Budakalászi MSE 
 (május 21., 17 óra), 
Nagykáta SE-Uliviczky Kft.-Vecsési FC  
 (május 28., 17 óra). 

AZ ÉLMEZŐNY 
ÁLLÁSA a 24. 
forduló után

A Vecsési FC 
soron következő 
MECCSEI
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Év elején ismét rangsorolták a 2021-es eredmények alapján a 
hazai bokszegyesületeket, és a Vecsési Boxklub ismét remek 

eredménnyel zárt. Összesen 180 egyesület működik, ezek közül 
98 szerzett pontot az országos ranglistán, a Seres Attila által 

vezetett vecsési egyesület pedig az előkelő 8. helyen zárt.

2012 óta megszakítás nélkül 
A TOP 10-BEN A VECSÉSI ÖKÖLVÍVÓK

Kedves és szeretett személyiség távozott el 
az élők sorából. Kári József iskoláit a Falusi 
iskolában végezte el. Imádott fociz-
ni, már az iskolában feltűnt te-
hetsége. A Honvéd gyerek-
 csapatában kezdett, ké-
sőbb a Volán SC igazolta 
le, majd éveket játszott 
a Dunakeszi együttesé-
ben. Kiváló védőjátékos 

volt, főként baloldalon. Határozott, gyors, 
kulturált játékot játszott, de tudta a táma-

dást is segíteni. Pályafutása végén ha-
zatért, a Vecsési csapatot erősí-

tette. Itt fejezte be a sportolói 
pályafutását.
 Acélszerkezeti technikus 
volt, a későbbiekben ven-
déglátó-ipari végzettséget 
szerzett. 1986-ban meg-

nyitotta a Szamovár eszpresszót, vállal-
kozó lett. A vendéglátás igazán neki való 
tevékenység volt, szerette úgy, ahogy 

volt. Az emberek közelsége, barátsága 
éltette őt.
 Évtizede, hogy egészsége megrendült, 
a cukorbetegsége miatt érszűkülete lett, 
és ez hatalmasodott el rajta.
 Február 24-én helyezték örök nyuga-
lomra Kári Józsefet. Felesége, két leánya 
és három unokája gyászában rokonai, ba-
rátai, sporttársai, ismerősei osztoznak.
 Nyugodjon békében! VT info

H atalmas siker, hogy ismét ott vagyunk 
a top 10-ben. Számos olyan egyesü-
let van a legjobbak között, amelyik 

sokkal nagyobb költségvetésű gazdasági hát-
térrel rendelkezik, és egyik sem egy 20 ezres 
kisvárosban működik. Kis város kis egyesü-
lete vagyunk, mégis fi xen tudunk válogatott 
versenyzőket adni, és ez az eredmény a támo-
gatás szempontjából is fontos – értékelt Seres 
Attila, az egyesület vezetője.
 2012 óta folyamatosan a top 10-ben van-
nak, és véleménye szerint az egész fellendü-
lés onnan indult, hogy 2004 óta önálló terem-
ben tudnak készülni, és hetente több mint 3 
edzést tudnak tartani.
 – Már nyolc edzővel tudunk dolgozni, és 
külön tudnak edzeni azok, akik hobbi szinten 
bokszolnak, kezdők, vagy már komoly ver-
senyzők. De ugyanilyen fontos a remek ered-

ményben a versenyzők hozzáállása, a gyere-
kek szorgalma is. Amikor a Covid miatt be 
kellett zárni, akkor is tudtunk készülni, nem 
volt komolyabb fennakadás – mondta Seres.
 Elárulta, az ökölvívás még mindig népsze-
rű, ugyanakkor a versenysport már nem any-
nyira.
 – Nem tudom az okát, folyamatosan keres-
sük. Az biztos, hogy az élet egyéb területein 
előbb érhetnek el eredményt. Itt hamar kide-
rül, ha egy-két edzést nem olyan intenzitással 
dolgozott végig valaki.
 De vajon mi kell ahhoz, hogy az egyesület 
állandósítani tudja a helyét a legjobbak között? 
 – Folyamatosan kell az utánpótlást moni-
torozni, keresni olyan gyerekeket, akikben 
benne van a küzdeni akarás. Észrevenni és 
menedzselni őket. Sok olyan versenyzőnk 
van, aki magyar bajnokságban érmes lett, de 
pár év után tovább lépett. Emiatt vezettük be 
azt a rendszert, hogy a kezdők és a verseny-
zők edzése egybe folyik. Ennek köszönhető-
en látják a kicsik is, hova lehet feljutni – ma-
gyarázta a szakvezető. 
 December végén olyan versenyt rendez-
tek, melyen csak kezdők indulhattak, ezzel is 
népszerűsíteni akarták a sportágat, így is le-
hetőséget adni a fi ataloknak, hogy kipróbál-
ják magukat versenykörülmények között. 
 – A dicsőség azonban nemcsak az enyém, 
hiszen sok időmet leköti, hogy a női váloga-
tott edzője is vagyok. Szűcs Szabina mellett 
további két versenyzőnk is a keret tagja. Ve-
csésen a két fő támaszom Horog Tímea, aki a 

mi versenyzőnk volt, és most már edzősködik, 
valamint Hajdú Tamás. Amikor én távol va-
gyok, ők ketten viszik az egyesületet – mond-
ta Seres. 
 Szeretne többet lenni a versenyzőkkel, de 
tisztában van vele, ezen a szinten csak csapat-
munkával lehet sikert elérni. Ugyanakkor tudja 
jól, ha nincs jelen, akkor is jó irányba mennek 
a dolgok, és nem áll le az élet. Erre a legjobb 
bizonyíték, hogy több olyan versenyző is van, 
akik úgy nyertek utánpótlás versenyt, hogy 
nem tudott ott lenni velük a ring mellett.
 – Bízunk benne, hogy idén is meg tudjuk 
ismételni az eredményt, hiszen több korosz-
tályban is van válogatott versenyzőnk. Szűcs 
Szabina a felnőttek között, Pap Kata az ifi k-
nél, Nyögési Sára az utánpótláskorúaknál
– összegzett Seres. Hozzátette, általában a top 
10-et szokta célként kitűzni maguknak, így 
nincs kényszer a versenyzőkön, és ennek kö-
szönhetően az önkormányzat is eredménykény-
szer nélkül támogatja az ökölvívást. Sz. Gy. 

ELHUNYT KÁRI JÓZSEF (1950–2022)
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Szűcs Szabina (pirosban) 
az egyik legeredményesebb 

vecsési ökölvívó 

Seres Attila Nyögéri Sárával és Pap Ka-
tával Szerbiában. Sára ezüstérmet, Kata 
bronzérmet szerzett a nemzetközi tornán
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Feladatok:
    
    
    
    

Az álláshoz tartozó elvárások:
    
    
    
    
    
    

Amit kínálunk:
    
    
    

Munkavégzés helye: VECSÉS 
 

 

PARKOLÓ RECEPCIÓS  

MUNKA LEÍRÁSA:
  

Airport Hotel Budapest**** 

Hirdetés

E havi kereszt-
rejtvényünk meg-
ejtése a húsvéti 
ünnepkörhöz 
kapcsolódik.     

A helyes megfejtést 
beküldők között egy 
5000 forint értékű 
ajándékutalványt 
sorsolunk ki.

A megfejtéseket az
info@vecsesitajekoztato.hu 
e-mail címre, levélben 
a Vecsés Város-
központ-fejlesztő 
Projekt Non-profi t Kft. 
2220 Vecsés, 
Károly utca 2. 
postai címre várjuk. 

Beküldési határidő: 

2022. MÁJUS 6.  

REJTVÉNY

HERBÁK ZOLTÁN órás
Telefon: 06-70-378-0573

Pécel, Rákos utca 1. (5. számú üzlet)
NY.: 30
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Targoncás áruösszeállítót keresünk!

Targoncás áruösszeállító:
●   bolti/webshop rendelések
   összeállítása rollkocsikba
●   kézi terminállal, vagy hangvezérelt
   eszközökkel dolgozunk

Amit kínálunk:
●   saját állományban foglalkoztatás
●   ingyenes céges buszjárat, vagy saját bejárás esetén
   költségtérítési hozzájárulás
●   minőségi munkaruha és -cipő
●   hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
●   két műszakos munkarend, heti váltásban hétfőtől-péntekig
   (5:45–14:00, 14:00–22:15)
●   szabadságok rugalmas kezelése
●   jó hangulatú csapat!

eeáááááállllllllíííítttttóóóóó:::::::::::::::::

ezzzzzzzzéréérérééréréérelelelelelelleeee ttttttt

y saját bejárás esetén

felszerelt konyha

● alap- és teljesítményarányos bérezés

  (felső korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék

● jelenléti jutalom, 5S jutalom

● vásárlási és szolgáltatási kedvezmények

● dolgozói kedvezmény

● levásárolható ROSSMANN-kártya

● év végi leltárprémium (eredménytől függően)

TTTTTTAAAAAAAAATTTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSOOOOOOOKKKKKKKKK:::::::UUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSOOOOOOOKKKKKKKK::::::::JJJJJJJJUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJUTTATÁSOK:Főbb feladatok:

a raktar@rossmann.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal,

vagy a rossmann.hu karrier oldalon történő regisztrációval.
JELENTKEZÉS:

A munkavégzéshez vezetőállásos gépre

érvényes jogosítvány szükséges!!!

Elérhető jövedelem:

bruttó 340.000–600.000 Ft

REKLÁM

www.vecsesivervetel.hui t l h

  VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
  KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

  LELETEK AKÁR 24-48 ÓRÁN BELÜL
  COVID ANTITEST, ANTIGÉN TESZTELÉS

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 labor@vecsesivervetel.hu

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

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 

Web: 

Cím:  

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

A z elmúlt három évben nagyszabású fej-
lesztések valósultak meg a repülőtéren. 
Megépült egy új, 14 beszállítókapuval 

rendelkező utasmóló, amely 11 500 négyzet-
méteren, 2500 ülőhellyel várja az utasokat. El-
készült a légi áruszállítás új bázisa, a BUD 
Cargo City, amely nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy 2021-ben minden idők leg-
nagyobb mennyiségű, 183 000 tonnát is meg-
haladó áruforgalmát bonyolította a repülőtér. 
Harmadik óriásberuházásként új poggyász-
osztályozó csarnokkal bővült a meglévő inf-
rastruktúra, így már közel három kilométeren 
utazhatnak a bőröndök, így sokkal gördüléke-
nyebb és nagyobb kapacitású a csomagkezelés.

A repülőtér-üzemeltető 
2021-es kiemelt fejlesztései
Megépült a repülőtér új Főportája, amely 
gyorsabb és gördülékenyebb belépést tesz 
lehetővé a repülőtér üzemi területére érke-
ző munkavállalók, bérlők és partnerek szá-
mára. Az új Főporta kialakításakor a Buda-
pest Airport a nettó zéró karbonkibocsátási 
céljait is fi gyelembe vette; a kiváló energia-
hatékonysági jellemzőkkel rendelkező épüle-
tet egy 3000 négyzetméteres zöldterület ve-
szi körbe, a tetőre telepített napelemek pedig 
az épület elektromosenergia-igényének egy-
harmadát biztosítják.  

 A 2. Terminálon belül is számtalan fejlesztés 
valósult meg: elkészült a B oldali utasmólón 
kialakított új mozgólépcső, valamint meg-
újultak a 2B és a 2A Terminálon az indulási 
és az érkezési szintet összekötő felvonók. A 
csomagosztályozó rendszer megújításának 
részeként sor került a védelmi megfi gyelő 
munkaállomások egységesítésére, valamint 
a régi röntgenek kiemelésére, így az utasok-
nak már nem kell az elektronikai eszközöket 
kivenni kézipoggyászukból a biztonsági el-
lenőrzés során. 
 Megújult 3 hőközpont, így a repülőtér éven-
te 170.000 m3 földgázt és 340 tonna szén-di-
oxid kibocsátást spórol meg jelentősen csök-
kentve ezzel a légikikötő környezetterhelését. 
A Budapest Airport közvetlen szén-dioxid 
kibocsátását a tíz évvel ezelőtti szint felé-
re csökkentette, míg az egy utasra jutó kibo-
csátást a 2011-es szint egyharmadára szorí-
totta vissza, így egyre közelebb kerül ahhoz, 
hogy teljesítse vállalását, miszerint legkésőbb 
2035-re nullára csökkenti működéséből faka-
dó karbonkibocsátását. Emellett már negye-
dik éve, tavaly is bekerült abba a világszerte 
58 repülőtérből álló csapatba, amely a repü-
lőtéri karbon akkreditáció 3+ szintjét telje-
sítik, vagyis a működésük során keletkező 
szén-dioxid kibocsátást teljes mértékben el-
lensúlyozva működnek.
 A Budapest Airport fejlesztéseinek ered-
ményei az utasok visszajelzésein is egyértel-
műen látszanak; 2021 utolsó negyedévében 
a budapesti repülőtér pontszámai a nemzet-
közi utaselégedettségi felmérésen – a legtöbb 
versenytársat megelőzve – a legmagasabbak 
között voltak a régióban.

Megújult a Vecsési Sportpálya 
közkedvelt létesítménye a Bu-
dapest Airport támogatásával
Felújításon esett át a sokak által ismert és ked-
velt Gól büfé, ami évtizedek óta látja vendégül 
a Vecsési Sportpálya játékosait, szurkolóit és 
látogatóit. Az ikonikus helyiség rendbetételét 
a Budapest Airport fi nanszírozta.

A Budapest Airport elkötelezett a társadal-
mi felelősségvállalás, különösen a repülő-
tér szomszédságában lévő önkormányzatok 
és lakosok támogatása mellett, ezért Vecsés 
Város Önkormányzatával évek óta szoros és 
hatékony együttműködést folytat.
 Az együttműködés keretein belül most egy 
olyan épület belső felújítását utófi nanszírozta 
a légikikötő, amely Vecsés focimeccseinek és 
egyéb színes városi programjainak helyszíné-
ül szolgáló Vecsési Sportpálya elengedhetet-
len épülete: a Gól büfé. A felújítást a Budapest 
Airport 15 millió forint értékben fi nanszírozta.
 A Vecsési Sportpálya étkezőhelyisége év-
tizedek óta szolgálja ki a lelkes szurkolókat, a 
sporteseményekre kilátogatókat a városban. 
Az étkezdét szinte minden vecsési lakos jól 
ismeri, hiszen a focimeccsek élményéhez 
szorosan hozzátartozik a 90-es évek hangu-
latát idéző épület. 
 A bisztróban felújításra került a vendégtér, a 
konyha és a raktár is új külsőt kapott, valamint 
kicserélték a nyílászárókat és a burkolatokat 
is, így a tavaszi idény első hazai mérkőzésén 
már a megújult étkezőhelyiségben ünnepel-
hették a gólokat a szurkolók és a játékosok.
 A légikikötő az elmúlt években is folya-
matosan segítette több szomszédos intéz-
mény, óvoda és iskola fejlődését, közterüle-
tek megújulását, emellett iparűzési és helyi 
adók révén évente több milliárd forinttal já-
rul hozzá az önkormányzatok bevételeihez 
és a közösségi beruházásokhoz. A társasá-
gi adóból adható támogatásokat pedig fele-
lősen, a helyi közösségek igényeit szem előtt 
tartva osztja el. (x)

SZOMSZÉDOK VAGYUNK, 
EGYÜTT FEJLŐDÜNK 

Dinamikus ütemben zajlanak a repülőtéri fejlesztések; az elmúlt 3 évben összesen több mint 70 
milliárd forintot fordított a Budapest Airport kapacitásbővítésre, infrastrukturális és fenntartható-

sági fejlesztésekre, továbbá egyéb, utasélményt növelő háttérfejlesztésekre és digitalizációra. 
A vállalat saját infrastruktúrájának fejlesztése mellett elkötelezetten támogatja a szomszédos 

települések és kerületek fejlődését is a helyi önkormányzatokkal egyeztetve. A hatékony és szoros 
együttműködés eredményeképpen újulhatott meg a Vecsési Sportpálya közkedvelt létesítménye.

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A 11 500 négyzetméteres modern utas-
móló 2500 ülőhellyel várja az utasokat

A Gól büfé belső terének felújítása a Buda-
pest Airport támogatásával valósult meg 
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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 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

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

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

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 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

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  április 25-ével  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  május 2-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  május 9-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  május 16-ával, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – május 23-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  május 30-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
Vecsési Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és központ: 
2200 Vecsés, Vágóhíd utca 9., 06-30/668-7029, 06-30/668-7030
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., +36-29/753-960Felelős 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.
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: kovacs.marton@smartszovet.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

CSOPEZ FOGÁSZATI Kft.

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

CSORBA FOGÁSZAT

V é C b ZZ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

SHOP.JEGTRADE.HU

CSATLAKOZZ A JÉGTRADE Kft. CSAPATÁHOZ!
AKTUÁLIS ÁLLÁSHIRDETÉSEINKET A 

www.jegtrade.hu/karrier oldalon éred el!
Küldd el önéletrajzod a karrier@jegtrade.hu e-mail címre, és felvesszük veled a kapcsolatot!Küldd l ö él

HÚSLEVES  
ZÖLDSÉG KEVERÉK

379Ft/
690Ft/

FRANCIASALÁTA 
KEVERÉK
379Ft/
690Ft/

DEBIC 
CUKROZOTT 

 
állati)

Ft/

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

569
994
1209

591
540

489
439

ARDO GRILLEZETT 
PADLIZSÁN SZELETEK

Ft/

Ft

ARDO  
ZÖLDSPÁRGA

 
TOTT PARAJPÜRÉ

Ft/

MINI 
KAKAÓS CSIGA

MEGGYES  
PÁRNÁCSKA

1 Ft

1 Ft

 
TEJFÖLÖS POGÁCSA

Ft/

PADLIZSÁNKRÉM
Ft/

Ft

 
GYASZTOTT  
GESZTENYEPÜRÉ

VALDOR ZIZU  
ROPOGÓS BUNDÁBAN
1690Ft/

VALDOR CSIRKE NUGGETS 
CORNFLAKES PANÍRBAN
1 Ft/



Álláslehetőség VECSÉSEN!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-MAIL CÍM:  
titkarsag@baranyaifelepitmeny.hu
TELEFONSZÁM: +36-20-326-1855

A Baranyai Mérnökiroda Kft.  
Vecsési telephelyre,   

HEGESZTŐ, SZERKEZET LAKATOS  
MUNKATÁRSAT KERES!  
Bérezés megállapodás szerint!

• 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

CÍM:  

TELEFON:  
+36-30-092-0876

TAVASZVÁRÓ  
KEDVEZMÉNY
április-május hónapban  

MINDEN TERMÉKRE  

biztosítunk az újság  

felmutatójának!

MI

biztosítunk az újság 5


