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A képviselő-testület ülése a polgármes-
teri beszámolóval kezdődött. Szlahó 
Csaba jó híreket közölt az új négy 

csoportszobás bölcsőde építésével kapcso-
latban. Elmondta, hogy az elkészített közbe-
szerzési eljárásra szóló felhívást az ellenőr-
zést követően jóváhagyta az illetékes hatóság, 
ezáltal az eljárás megindítása elől minden aka-
dály elhárult. Hozzátette, hogy a két évvel 
ezelőtt elnyert pályázati támogatás összege
– mintegy 600 millió forint – az építőiparban 
tapasztalható drasztikus áremelkedések miatt 
nem fedezi a kivitelezés költségeit, ezért a hi-
ányzó forrást a városi költségvetésből biztosít-
ja a képviselő-testület. Május elején a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatójával egyeztetett a polgármester. A megbe-
szélésen a Vecsést érintő beruházásokról volt 
szó, többek között azokról a fejlesztésekről, 

Testületi ülésről jelentjük

HÍREKAZ UTCA HANGJA

Elérkezett a nyár, és úgy tűnik, hogy a járvány is jelentős 
mértékben gyengült, azaz nincs szükség az utazásokhoz a 
továbbiakban tesztekre. Megkérdeztünk néhány járókelőt, 

hogyan tervezik eltölteni nyári szabadságukat. 

Hogyan tervezi eltölteni 
A NYÁRI SZABADSÁGÁT?  

Idén a nyári szabadságot – a pan dé-
mia óta – inkább belföldön sze-

retnénk eltölteni, mert azt 
biztonságosabbnak 

ítéljük meg. Koráb-
ban rendszeresen 

jártunk külföldre, 
és különféle helye-
ket céloztunk meg, 
ugyanakkor idén 
a Balaton lenne a 

célpont, azaz a déli 
part legutolsó te-

lepülése, Balatonbe-
rény. Miért is? Mert Ba-

latonberény messze van a 
közismert balatoni turista köz-

pontoktól, azaz csendes, nyugodt és 
tisztavizű településként tartják számon. 
Egy hétre megyünk, és Balatonberény-
ben van egy csendes szabadstrand, 
ahol nyugiban lehet pihenni. Általában 
egy évben három hetet vagyunk sza-
badságon, és ebből egy hét esik az idén 
a Balatonra. A cukrászdánk, melyet Ve-
csésen férjemmel együtt menedzse-
lünk, általában napi tíz óra munkával 
jár, a vendégek számára szerdától-va-
sárnapig történő nyitvatartással. Hoz-
záteszem, hogy a két szabadnap alatt 
sem unatkozunk, hiszen akkor van az 
árubeszerzés, a könyvelés és az anyag-
beszerzés stb. A pandémia ellenére sze-
rencsére nem veszítettünk az ügyfélkö-
rünkből, ugyanakkor nagyon változóvá 
vált a forgalom, azaz nehéz előre meg-
jósolni, hogy mikor és mire számítha-
tunk. Mindent összevetve, már előre ki-
fejezetten örülünk a tervezett nyári heti 
pihenésünknek a Balatonon.   

Idén nyáron a szabadságot külföldre ter-
vezzük, Erdélybe, a Nagyváradtól hét kilo-
méterre lévő Félixfürdőre szeretnénk men-
ni a feleségemmel. Több mint harminc éve 
jöttem el Erdélyből, és a fenti térségben 
születtem, ugyanakkor nem rokonlátoga-
tásra, hanem valóban szabadságra uta-
zunk el, és a gyerekek ezúttal itthon ma-
radnak. Félixfürdőről talán annyit érdemes 
tudni, hogy az ott feltörő termálvizet Euró-
pa leggazdagabb hévízforrásának tartják. 
(Pecze-Szent-Márton települést 1716-ban 
állítatta helyre és népesítette be Helcher 
Félix premontrei kanonok, és róla kapta a 
nevét a korábban Szent Márton fürdőbá-
nyának nevezett hévízforrás. Szerk. megj.) 

A nyári sza-
badság idén 
négynapos 
lesz, de ősz-
szel terve-
zünk egy 
másik, szin-
tén négynapos 
utat is. Minden 
évben igyekszünk 
áldozni megfelelő időt 
erre, tavaly például Visegrádra kirándul-
tunk hajóval. A szabadságot nagyon fon-
tosnak tartom, annál is inkább, mert a Ve-
csési Hargita Panzió tulajdonosa vagyok, 
ezért igen fontos számomra, hogy azok is 
maradéktalanul pihenjenek, akik hozzánk 
jönnek ugyanebből a célból. 

Tulajdonképpen teg-
nap érkeztünk haza 
Tatáról, ahol egybe-
kötöttük a szabad-
ságot a rokonláto-
gatással. Fontosnak 
tartom a pihenést, 
ezért mindig igyekszünk 
találni erre időt a párom-
mal, és most is tervbe vettük, 
hogy hamarosan a Balatonra vagy éppen 
Arlóra utazunk le, Borsodba. Arló csendes 

hely, nagyon szép a környék, 
teli tavakkal, Cseke-tó, Tele-

tó, Öreg-tó, sorolhatnám, 
sőt egy csodás arborétum 
is van, amit mindenkép-
pen érdemes megnézni. 
Az esetleges balatoni ki-

rándulás pedig ismét ro-
konságlátogatással lenne 

összekötve. Szóval mindenki 
számára fontosnak tartom, hogy 

amennyiben lehetséges, áldozzon né-
hány napot a kikapcsolódásra és a pihe-
nésre.  Práczki Péter, fotó: VN
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Tóth Katalin Hompoth Csaba

Bojti Imre

E sorok írásakor még csak június kö-
zepén járunk, de az időjárás már-
már az augusztust idézi. Kérdezős-

ködésünkkor is szinte perzselték bőrünket 
a napsugarak, ilyenkor pedig legtöbbünk 

fejéből ösztönösen pattan ki a gondolat: de 
jó volna egy tó partján kiterített pokrócon 
heverészni, ahol bármikor kedvünkre csob-
banhatunk a hűsítő habok között! Vagy a 
végtelen tenger partján ücsörögni egy nap-

ernyő alatt, kezünkben egy hűsítő itallal. 
Egy-egy idilli nyaralás részletei lehetnek 
ezek, e havi körkérdésünk pedig éppen a 
nyári szabadságokkal foglalkozik, de tud-
juk nagyon jól, hogy az eff éle pihenést saj-
nos nem mindenki engedheti meg magának. 
Reménykedtünk, hogy az utcán olyanok-
kal találkozunk, akik terveznek ilyet, vagy 
már éppen túlestek rajta. Szerencsénk volt, 
mert a beszélgetések alkalmá-
val mindkét esetre ta-
láltunk példát.  
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A járókelők által elmondottakat próbál-
juk lehetőleg szó szerint idézni, de ennek 
ellenére is előfordulhat, hogy hibázunk. 
Múlt havi lapszámunk 2. oldalán megje-
lent „Önt hogyan érintik az áremelkedé-
sek?” című írásunkkal kapcsolatban Bor-

ka István a következő helyreigazítást kérte: 
„Amint az a cikkben is megjelent, bűvész-
ként több helyen is felléptem, főleg gyerek-
műsorokkal, valamint jótékonysági ren-
dezvényeken. De a régi gyerekkönyvtárban 
nem léptem fel bűvészként, sem az irodal-
mi kör alkalmain, sem egyéb alkalommal.” 
Ezúton is elnézést kérünk a tévedésért!

HELYREIGAZÍTÁS

Idén is lesz lakossági 
FAÜLTETÉSI AKCIÓ
Vecsés Város Önkormányzata 2022. évben is meghirdeti őszi 

faültetési akcióját, városunk közterületeinek szépítése céljából. 
Azon lakosok számára, akik vállalják, hogy a városképet rontó, 

kiöregedett, kiszáradt fákat saját ingatlanjuk előtt a közterületen 
kivágják, vagy a fával nem rendelkező közterületet szeretnék 

faültetéssel szebbé tenni, és a faültetéssel járó munkálatokat el-
végzik, az Önkormányzat környezetbe illő díszfa csemetét biztosít.

Május 24-én húsz napiren -
di pontot tárgyalt a kép-
vise lő-testület, melyek 
közül a legfajsúlyosabb 
döntés a zárszámadási 
rendelet elfogadása volt. 

A faültetési akcióra legkorábban 2022. 
július 4-étől lehet jelentkezni. Je-
lentkezéseket a faültetési keretösszeg 

erejéig tudunk fogadni. Az igénylés leadása 
után az ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt 
fa helyét, az egységes utcakép kialakítása 
érdekében az utcában nagyobb részt meg-
található fafajta igénylése lesz elfogadható.
 Igényelhető fafajták: gömbjuhar, gömb-
kőris, gömbakác, gömb csepleszmeggy, vér-
szilva (termés nélküli), díszkörte. Az igény-
lés csak megfelelő hely és rendezett utcakép 

esetén kerül elfogadásra. Egy igénylő leg-
feljebb 6 darab facsemetét igényelhet. Az 
igénylőktől a facsemetékért darabonként 2 
500 Ft jelképes összeget kér az önkormány-
zat, hogy ezzel is erősítse a tulajdonosi tudat 
kialakítását.
 Az önkormányzat ingyenesen biztosít 
gyermekenként 1 db facsemetét azoknak 
a családoknak, ahol a faültetési akciót meg-
előző egy éven belül született gyermek.
 A fák további gondozása, öntözése az 
igénylő kötelessége.

 A befi zetendő összegről szóló csekk a 
szemlét követően az ügyintéző által kerül 
átadásra, vagy postai úton küldjük ki. Az 
igénylés véglegesítéséhez a befi zetett csek-
ket, illetve az utalás igazolását az ügyinté-
zőnek szükséges bemutatni, illetve a kovacs.
krisztina@vecses.hu e-mail-re kell megkül-
deni legkésőbb 2022. augusztus 19-éig.

 A JELENTKEZÉS MENETE
 Jelentkezni lehet személyesen a Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környe-
zetvédelmi Osztályán (2220 Vecsés, Szent 
István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben, 
vagy a kovacs.krisztina@vecses.hu e-mail 
címen. Telefonos jelentkezést nem foga-
dunk el!
 A jelentkezéshez szükséges adatok: név, 
telefonszám, cím, ahová a fát ültetné, érte-
sítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési he-
lyével), igényelt fa fajtája és darabszáma.
 A facsemeték kiosztására előreláthatóan 
2022. november elején kerül sor.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

amelyek a városi ivóvízhálózattal kapcsolatos 
problémák megoldását jelenthetnék. A Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa-
ival a gyorsforgalmi út felújításával kapcsolat-
ban zajlott egyeztetés. A tárgyaláson az Üllői 
úti csomópont kérdése volt napirenden. A ter-
vek között olyan elképzelés is szerepel, hogy 
a forgalom gyorsítása érdekében külön szintű 
csomópontot alakítanak ki, jelenleg a megva-
lósításra vonatkozó tanulmányt készítik az ille-
tékes szakemberek. A testületi ülést megelőző-
en a gazdasági bizottság és a képviselő-testület 
néhány tagja a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 
kunszentmiklósi telephelyén tett látogatást. 
Az Európa legnagyobb betoncserép gyártó üze-
mét működtető cég Vecsésen is szeretne létre-
hozni egy telephelyet. A látogatás alkalmával 
a városvezetők arra voltak kíváncsiak, milyen 
hatásokkal jár az üzem működtetése. Szlahó 
Csaba elmondta, a helyszínen járt képviselők 
és bizottsági tagok egybehangzó véleménye 
szerint érdemes fontolóra venni a vecsési te-
lephely kialakításának engedélyezését. 

Zárszámadás
A testületi ülés legfajsúlyosabb napirendi 
pontja a zárszámadás elfogadása volt. Az el-

múlt évek gazdálkodását a pandémia határoz-
ta meg, a járvány miatt jelentősen csökken-
tek a város bevételei, ezért még takarékosabb 
gazdálkodásra volt szükség, hogy az intéz-
ményrendszer működtetése mellett beruhá-
zásokra is jusson pénz. A zárszámadás ered-
ményének ismeretében további összegeket 
különítettek el a képviselők út- és járdaépí-
tésre, parkgondozásra, a Halmi tér felújítá-
sára, valamint egészségügyi fejlesztésekre. 
A polgármester kiemelte, hogy az útépíté-
sek alkalmával a vízhálózat felújításával is 
foglalkozni kell, de amíg erre a célra nem 
kap a város nagyobb támogatást, addig csak 
szűkös keretből gazdálkodhatnak. 
 – A képviselő-testület a költségvetési ren-
delet februári megalkotásakor óvatosan ter-
vezett, bár a számok nem alakultak rosszul, 
a gazdasági helyzet továbbra is takarékos-
kodásra int. Az energiaárak emelkedése ko-
moly kiadást jelent az önkormányzatnak és 
a városi cégeknek egyaránt. Mindezek el-
lenére igyekszünk olyan beruházásokat el-
végezni, amelyek jól használhatók és a la-
kossági igényeket célozzák – összegzett a 
polgármester. (A zárszámadásról szóló rész-
letes írásunkat a 4. oldalon olvashatják.)
 Varga Norbert 
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A z elmúlt két évben a koronavírus-jár-
vány hatásai nyomták rá a bélyeget 
a gazdaság teljesítményére, az Uk-

rajnában zajló háború pedig tovább „emeli 
a tétet”. A nadrágszíjat érdemes továbbra is 
szorosabban tartani, hiszen az elhúzódó konf-
liktus miatt egyre baljósabb képet festenek 
a jövőről a gazdasági szakemberek. A meg-
fontolt gazdálkodásnak hála, a nehézségek 
ellenére is jól alakultak az elmúlt év eredmé-
nyei Vecsésen, ennek köszönhetően idén is 
biztosított a városi intézmények zavartalan 
működése és a vállalt feladatok teljesítése. 
 – Vecsés város zárszámadásából világo-
san kiderült, hogy tavalyi megfontolt gazdál-
kodás eredményeként a település egészének 
zavartalan működése biztosított volt. A taka-
rékos gazdálkodás mellett több fontos beru-
házást végrehajthattunk, és reményeink sze-
rint idén is a fejlődés útját járhatjuk tovább 
– mondta Alattyányi István, az önkormány-
zat gazdasági bizottságának elnöke. 
 A képviselő-testület jellemzően minden 
évben alultervezi a város bevételeit, ame-
lyet a zárszámadás ismeretében kompenzál. 
Azaz a költségvetés elfogadásakor szoro-
sabbra húzott nadrágszíjon ilyenkor lazíta-
nak egy kicsit az elmúlt év gazdasági telje-
sítményének függvényében. 
 A tavalyi évre vonatkozóan a teljesült be-
vételek főösszege a zárszámadást követően 
10,6 milliárd forint, a kiadási főösszeg pedig 
6,6 milliárd forint. A kettő közötti különbség 
4 milliárd forint, melyből 3,4 milliárd forint 
a feladattal terhelt összeg, 586 millió forint 
pedig az a pénzmaradvány, amely felhaszná-
lásáról dönthetett a képviselő-testület – tud-
tuk meg a gazdasági bizottság elnökétől.
 

A vártnál jobban 
alakultak az adóbevételek
– Fontos megjegyezni, hogy a város adóbe-
vételei a tervezetthez képest jól teljesültek. 
A helyi iparűzési adót 2021-ben 1,25 milli-
árd forintra terveztük, de a ténylegesen be-
folyt bevétel 2,73 milliárd forint volt. A ter-
vezettnél nagyobb bevételre tett szert a város 
az építményadóból is, ebben az esetben 350 
millió forinttal kalkuláltunk, míg a tényle-
ges bevétel 53 millió forinttal több, azaz 404 
millió forint volt – részletezte az adóbevéte-
lek teljesülését Alattyányi István, hozzátéve, 
hogy az önkormányzat idén is számít továb-

bi bevételre a kieső iparűzési adó kompen-
zációjából. Ez tavaly 385 millió forint plusz 
pénzt jelentett a költségvetésnek.
 

A szakrendelő 
fejlesztésére is jut pénz
Bár a Belügyminisztérium önkormányzati in-
tézmények felújítására kiírt pályázatán nem 
nyert Vecsés, ennek ellenére a Telepi úti szak-
rendelő energetikai korszerűsítése nem marad 
el – tudtuk meg. Az idei költségvetésben 60 
millió forintot különített el erre a célra a kép-
viselő-testület, a fennmaradó mintegy 20-25 
millió forintnyi összeget – melyet a pályázati 
támogatás fedezett volna – most a zárszám-
adás terhére biztosította a városvezetés, így 
saját erőből jöhet létre a teljes beruházás. A 
fejlesztés az elszabaduló energiaárak miatt 
különösen indokolt, az energiahatékonyabb 
működéssel jelentős összeget spórolhat meg 
az egészségügyi intézmény. 
 A további fejlesztésekkel kapcsolatban 
Alattyányi István elmondta, hogy az önkor-
mányzat 13 millió forintot különített el a tér-
fi gyelő kamerarendszer fejlesztésének har-
madik ütemére, a Petőfi  iskola játszóterének 
felújítására 11 millió forintot terveztek be, a 
temetőkerítés felújításának folytatására 18,5 
millió forintot szánnak, az Erzsébet tér felújí-
tására további 10 millió forintot, a tanuszo-
dánál jelentkező többletköltségekre szintén 
10 millió forintot, a Központi Konyha mű-
ködtetésére pedig további 35 millió forintot 
fordít a városvezetés. 
 Az eredeti költségvetéshez képest továb-
bi 150 millió forintot tudott elkülöníteni a 
képviselő-testület út- és járdaépítésre. A bi-
zottság elnöke elmondta, hogy ebből az ösz-
szegből – többek között – a korábbi elkép-
zeléseknek megfelelően gyalogátkelőhely 
létesülhet a Lőrinci utcában. A megvalósí-
tásra 20 millió forintot tettek félre, melyből 
10-10 millió forint jut a tervezési feladatok-
ra és a kivitelezésre. Emellett az Almáskert 

út–Széchenyi utca csomópontjának átépíté-
sére is beterveztek 50 millió forintot, amely-
ből lámpás kereszteződés kialakítását terve-
zik a forgalmas kereszteződésben. 

Egyesületek, civil-
szervezetek támogatása 
Alattyányi István elmondta, az önkormány-
zat a zárszámadás ismeretében kompenzálta 
a helyi egyesületek, civilszervezetek és ala-
pítványok éves támogatását. A nyugdíjasklu-
bok, a művészeti és a hagyományőrző cso-
portok mellett a több száz tagot számláló és 
több mint 10 szakosztályt magában foglaló 
Vecsési Sportegyesület, illetve a több kor-
osztályt tömörítő Vecsési FC támogatására 
– a zárszámadás utáni kompenzációval ki-
egészítve – összesen 235 millió forintot for-
dít a városvezetés.  
 A felsoroltakon túl meg kell említeni, hogy 
az önkormányzat áfafi zetési kötelezettsége 
idén mintegy 50 millió forint, a fejlesztési 
hitel kamatának törlesztése pedig körülbelül 
45 millió forint kiadást jelent a városnak. Az 
új bölcsőde építéséhez is további forrásokat 
kell biztosítani, hiszen a 490 millió forintos 
pályázati támogatás nem fedezi teljes egészé-
ben a beruházást. Az építési költségek jelen-
tős emelkedése miatt további 150 millió forin-
tot különített el erre a célra az önkormányzat. 
További kiadásokkal jár a 0202-es út megépí-
tése, melyet várhatóan 300 millió forinttal tol-
danak meg. A beruházást a fejlesztési hitel-
keretből fi nanszírozza az önkormányzat, a 
többlet egy részét pedig a településrendezési 
szerződésekből befolyt összeg kompenzálja. 
 – Mindezekkel együtt a zárszámadás meg-
mutatta, hogy a város költségvetése idén is 
stabil alapokon áll, biztonságosan tudjuk mű-
ködtetni a városi intézményeket és a vállalt 
feladatokat is teljesíteni tudjuk. Az idei költ-
ségvetés alapot ad arra, hogy ez a jövőben is 
így folytatódjon – összegzett Alattyányi Ist-
ván.    Varga Norbert

Elfogadták a zárszámadást
A felelős gazdálkodás ered-
ményeként idén is több fon -
tos fejlesztést valósíthat 
meg az önkormányzat. 

A megújult parkot a Magyar Hősök Emléknapján, 
május 29-én avatta fel Szlahó Csaba polgármester 
és Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester. Az 
ünnepség végén koszorúzással tisztelegtek az első 
világháborúban elesett vecsési hősök emléke előtt.  

Átadták 
A FELÚJÍTOTT

 HŐSÖK LIGETÉT

B efejeződött Vecsés legidő-
sebb parkjának felújítása. 
Fontos helyszín ez a város 

életében, hiszen a Czifra csárda, a 
Fő út és a Város utca által határolt 
területen lévő Hősök ligete volt a 
település egykori centruma, a te-
ret körülölelő falusi részből fejlő-
dött ki a mai Vecsés. A parkban 
áll az első világháborúban elesett 
vecsési hősök tiszteletére állított 
emlékmű és a málenkíj robotra 
elhurcoltaknak emléket állító szo-
borcsoport, továbbá itt található a 
vecsési közösségi és kulturális élet 
kiemelkedő alakjának, Róder Im-
rének az emlékoszlopa is. Ezáltal a 
helyszín teret ad a múltidézésnek, 
az emlékezésnek, de csak egysze-
rűen megpihenni is jó itt egy me-
leg nyári napon, a hűsítő árnyékot 
adó fák lombjai alatt lévő padokon.    
 Az ünnepségen Szlahó Csa-
ba polgármester szólt először a 
megjelentekhez. Elmondta, ve-
gyes érzésekkel érkezett a parkba, 
hiszen egyrészt gyászos és szo-
morú, másrészt büszkeségre ad 
okot az ittléte apropója. 
 – Gyászos és szo-
morú, mert egy ér-
telmetlen háború (az 
első világháború) ál-
dozataira emlékezünk, 
ugyanakkor büszke 
vagyok arra, hogy az 

elődök örökségét ápolva a város-
vezetés felújította a Hősök ligetét 
– fogalmazott.
 Beszédében hangsúlyozta, hogy 
az utókornak kötelessége emlé-
kezni mindazokra, akik a legdrá-
gább dolgot, az életüket adták a 
háborúban a hazáért. Elmond-
ta, hogy az első világháborúban 
mintegy kilencmillió katona vo-
nult be katonai szolgálat teljesíté-
sére, ebből 3,8 millió az egykori 
Nagy-Magyarország területéről. 
Közülük 660 ezren veszítették el 
az életüket a küzdelmekben vagy 
a hadifogságban, köztük kétszáz 
vecsési honfi társunk is. Nekik állít 
emléket a Hősök ligetében talál-
ható emlékmű, amely Branczeiz 
János és Massza Sándor munká-
ja nyomán készült el éppen 100 
évvel ezelőtt, 1922-ben. 
 Szlahó Csaba kiemelte, hogy 
Vecsésen hosszú évek óta tudatos 
tervezéssel igyekeznek rendbe ten-
ni a város közterületeit, közpark-
jait, játszótereit. 
 – Ez nem csak azért van így, 
mert ezért választottak meg min-

ket képviselőnek, ezért bízták ránk 
a város vezetését, hanem azért is, 
mert tartozunk ezzel az elődeink-
nek, akik letették ennek a telepü-
lésnek az alapjait, mi pedig ezek-
re építkezve tudunk tovább lépni 
– mondta a polgármester.  
 Ezt követően Frühwirthné Ha-
lász Melinda alpolgármester mon-
dott beszédet, melyben köszönetet 
mondott a beruházás résztvevői-
nek is.  
 – Hosszú út, több éves előkészí-
tő munka vezetett idáig, hogy ma 
itt állhatunk a megszépült Hősök 
ligetében. Ez a terület volt a falu 
régi központja, szemben helyezke-
dett el az 1902-1903-ban épült köz-
ségháza, de a római katolikus ele-
mi iskola és a templom is itt állt a 
közelben. A Czifra csárda a tér szé-
lén azóta is őrzi a város legrégeb-
bi épen maradt épületeként az el-
telt évszázadok emlékét – mondta. 
 Az alpolgármester kiemelte, 
hogy 2014-ben Frühwirth Mihály 
és Brunner Ferenc szorgalmazta 
a tér felújítását. Az első világhá-
borús emlékmű és a Róder Imre 
emlékoszlop felújítása Brunner Fe-
rencnek, a Fehér János Alapítvány 
egykori elnökének köszönhető, aki 
2018-ban az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság-
hoz nyújtott be pályázatot. Ebből 
a forrásból, valamint helyi lakosok 
adományaiból és az önkormány-
zat támogatásával valósulhatott 
meg az emlékművek felújítása.
 Frühwirthné Halász Melinda 
megköszönte a támogatást Petz 
Márton családi vállalkozásának, 
melyet a munkálatok elvégzésé-
hez nyújtottak, Frühwirth Mihály 
helytörténeti kutatónak pedig a 
Hősök ligete bejáratánál elhelye-
zett táblán olvasható információk 
összegyűjtéséért mondott köszö-
netet. A tájékoztató tábla grafi kai 

tervezését Cseszkó 
Renáta készítette. 
 A közparkot Pet-
ra Anna Gabriella és 
Mónusné Török Esz-
ter tájépítészek tervei 
alapján újították fel. 

A kivitelezés 32 millió 700 ezer 
forintba került, az anyagi forrást 
az önkormányzat saját költség-
vetéséből biztosította. A munká-
latokat az IMZS Hungária Kft. 
végezte. 
 A beszédeket követően a 
történelmi egyházak vezetői
– Heinemann Ildikó evangélikus 
lelkész, Dömötör Norbert refor-
mátus lelkész és Huszka Mihály 
plébános – mondtak áldást. Az 
1044-es Róder Imre Cserkész-
csapat előadásában elhangzott a 
Cserkészinduló, majd Vintura Va-
lentina és Haramia Csenge sza-
valatát hallhatták a megjelentek. 
Az avatóünnepségen közremű-
ködött a Vecsési Hagyományőr-
ző Zeneegyesület Fúvószenekara. 
Az esemény zárásaként a megje-
lentek koszorúkat helyeztek el az 
első világháborús emlékműnél. 
 Szöveg és kép: Varga Norbert

A Hősök ligete bejáratánál elhelyezett tábla 
a tér múltjáról is tájékoztatja az érdeklődőket Szlahó Csaba polgármester és Frühwirthné Halász 

Melinda alpolgármester adta át a felújított parkot

Cseszkó Renáta 
és Frühwirth Mihály

Az első világháború hősi 
halottainak állított 
emlékművet Branczeiz 
János és Massza 
Sándor készítette

Az emlékművek felújításáért 
Brunner Ferencnek 

mondtak köszönetet
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 ÖNKORMÁNYZAT

V ecsés újratelepítésének ünnepe az év 
egyik legkiemelkedőbb városi esemé-
nye. 236 évvel ezelőtt, 1786. június 14-

én tette közzé Grassalkovich II. Antal újratele-
pítési közleményét, melynek köszönhetően az 
elnéptelenedő faluba sváb családok költöztek, 
akik benépesítették és újra virágzó település-
sé tették Vecsést. A koronavírus-járvány miatt 
bevezetett intézkedések nem tették lehetővé az 
elmúlt két évben, hogy méltó módon ünnepel-
jék az évfordulót, de a korlátozások feloldásá-
val idén újra a korábbi hagyományok szerint 
tarthatta meg az ünnepséget az önkormányzat 

a Szent István téren, ahol a város legrangosabb 
kitüntetéseit is átadták. 
 Az ünnepség kezdetén a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának 
közreműködésével hangzott el a Himnusz, majd 
Szlahó Csaba polgármester mondott ünnepi be-
szédet. Többek között beszélt a pandémia ide-
jén átélt nehézségekről, melyeken az önzetlen 
összefogásnak köszönhetően a lehető legkeve-
sebb kényelmetlenséggel jutott túl a város. Ki-
emelte a szociális és az egészségügyi ágazatban 
dolgozók munkáját, akik testi épségük veszé-
lyeztetése árán is mindvégig ellátták feladata-
ikat. Külön köszönetet mondott a pedagógu-
soknak, akik „a hátunk mögött hagyott nehéz 
időszakban teljesen új kihívásokkal 
találták szembe magukat, és tették 
a dolgukat a legextrémebb körül-
mények között is” – fogalmazott. 
 Beszédében felidézte Fekete 
Károly önkormányzati képviselő 
és Tábori Ferenc alpolgármester 
emlékét, hiszen a két városvezető 
ezen a napon már nem lehetett ott 
az ünneplők között. 
 A polgármester kiemelte, hogy 
az önkormányzat költségvetése az 
egymást követő válságos évek ide-
jén is biztos lábakon állt, felsorolta 
az elmúlt időszak fontosabb fejlesz-
téseit és eseményeit, ugyanakkor 

fi gyelmeztetett arra, hogy a gazdaság lendüle-
tének megtorpanása, a városi bevételek egy ré-
szének elvonása és kiesése, az elszabaduló árak 
és a háborús veszélyhelyzet újabb megpróbál-
tatások elé állítják a települést.  
 – Ne áltassuk magunkat, a világon semmi 
sincs ingyen, az elismerés, a siker legkevésbé. 
Sem a kockázat, sem az áldozat nem spórolha-
tó meg, de nézzünk mindig előre, még a legna-
gyobb vihar közepette is, mert mi tudjuk, hogy 
a viharnak egyszer vége lesz. Itt, Vecsésen a mi 
generációnknak is az a küldetése, hogy átadjuk 
értékeinket és gyarapítsuk örökségünket – fo-
galmazott a polgármester, majd Halmy-Deutsch 
József 1932-ben, a városi sportpályaavató ün-

nepségen elhangzott intelmével zárta beszédét: 
„Nekünk ezen a kis darab földön, ahová a sors 
állított kell a kötelezettségünket teljesítenünk.” 
(Szlahó Csaba teljes ünnepi beszédét elolvas-
hatja a www.vecsesitajekoztato.hu oldalon.)

Sport kitüntetések
Az ünnepi beszéd után a városi kitüntetések 
átadása következett. Először a sport területén 
elért kimagasló teljesítményért adható elisme-
réseket adta át Szlahó Csaba polgármester és 
Alattyányi István önkormányzati képviselő. 
A muaythai sportágban (más néven thai boksz, 
pusztakezes harcművészet) mutatott kima-
gasló teljesítményéért Horváth Dominiknek 
ítélték „Az év fi atal sportolója” elismerést, a 
nyolcszoros magyar bajnok ökölvívó, Szűcs 
Szabina pedig Sport Érdemérem kitüntetés-
ben részesült. A Vecsés Sportjáért Érdemér-
met a karate szakosztály hét danos vezetője, 
Fridrich György vehette át. 

Oktatási kitüntetések
Az oktatás területén huzamosabb időn át kifej-
tett, áldozatos munka elismeréseként a képvi-
selő-testület Köszönő Oklevél kitüntetésben ré-

szesítette Lakner Brigitta óvodapedagógust, a 
Bálint Ágnes Óvoda vezetőjét, Hegyesi Krisz-
tinát, a Petőfi  Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium pedagógusát, Gá-
borné Bárány Ágnest, a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola pedagógusát, valamint Csukás Bélá-
nét, a Halmi Telepi Általános Iskola pedagó-
gusát. A kitüntetéseket Frühwirthné Halász 
Melinda alpolgármester és dr. Hrutkáné Mol-
nár Monika, a Monori Tankerületi Központ 
igazgatója adta át.
 Elismerő Oklevél kitüntetésben része-
sült Kovácsné d’Elhougne Ilona, a Vecsési 
Mosolyország Óvoda vezetője, Ladányi Zol-
tánné, a Tündérkert Óvoda munkatársa, Bog-
dán Judit, a Bálint Ágnes Óvoda óvónője és 
Neubrandt Gábor Mihályné, a Falusi Nem-
zetiségi Óvoda dajkája. A kitüntetéseket Lu-
gosi Mária, a kulturális bizottság elnöke és 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő adta át. 

Életműdíj
Vecsésért Életműdíjat adományozott a képvise-
lő-testület Mák Klára tanítónőnek, aki immár 
41 éve megbecsült dolgozója a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskolának. Hasonló elismerésben része-
sült Török Árpádné, aki 1981 óta fi zikoterápiás 
asszisztensként dolgozik a Vecsési Szakrende-
lőben. A kitüntetéseket Szlahó Csaba polgár-
mester és Szabó István, a Pest Megyei Közgyű-
lés elnöke adta át.  

Díszpolgári cím
Egyszerre volt boldog és szomorú a következő né-
hány pillanat, amikor Szlahó Csaba polgármes-
ter és Szűcs Lajos országgyűlési képviselő átad-
ta az önkormányzat által adományozott Vecsés 
Díszpolgára Posztumusz elismerő címet a 2021-
ben hosszú betegség után elhunyt Tábori Ferenc 
alpolgármester feleségének, Tábori Ferencnének. 
A néhai alpolgármester egész életében aktív 
résztvevője volt Vecsés társadalmi életének. 
Rengetegen szerették példaértékű embersé-
ge, kedvessége, jóindulatú hozzáállása miatt.  
2006-tól három cikluson át az 1. számú egyé-
ni választókerület képviselőjeként tagja volt a 
képviselő-testületnek, ez idő alatt a város alpol-
gármestere is volt. 

Nemzetiségekért díj
Frühwirth Mihály helytörténész, a Kultur ve rein-
Vecsés alapítója és tiszteletbeli elnöke a Pest Me-
gye Önkormányzata által alapított Nemzetisége-
kért díjban részesült. Frühwirth Mihály elmúlt 
évtizedekben végzett gyűjtőmunkájának kö-
szönhetően számos régi dokumentum, népdal-
felvétel, fotó és interjú vált közkinccsé, emellett 
az elhurcolt civilek és hadifoglyok ügyét is fel-
karolta, intézte kárpótlási ügyeiket és megem-
lékezéseket szervezett. Számos kiállítást és elő-
adássorozatot szervezett, emellett elévülhetetlen 
érdemei vannak a Vecsési Tájház létrehozásában. 
 A kitüntetések átadása után a helyi intézmé-
nyek, egyesületek, civilszervezetek és pártok 
képviselői elhelyezték koszorúikat az újratele-
pítési emlékműnél, majd az ünnepség zárása-
ként a megjelentek közösen elénekelték a Szó-
zatot.  Varga Norbert

„Ezen a kis darab földön, 
ahová a sors állított kell a 

kötelezettségünket teljesítenünk”
Két év kihagyás után ismét megrendezték június 14-én a városi ünnepséget 

Vecsés újratelepítésének 236. évfordulója alkalmából. A korábbi 
hagyományokhoz hűen a városi kitüntetéseket is átadták a rendezvényen. 

Városi kitüntetést kapott (balról jobbra): Fridrich György, Szűcs Szabina, Lakner Brigitta, Kovácsné d’Elhougne Ilona, 
Bogdán Judit, Csukás Béláné, Frühwirth Mihály, Mák Klára, Gáborné Bárány Ágnes, Tábori Ferencné, 
Ladányi Zoltánné, Neubrandt Gábor Mihályné, Hegyesi Krisztina, Török Árpádné, Horváth Dominik

A kitüntetések átadása között a Labda-
rózsa Népdalkör kecskeméti népdalo-
kat adott elő, fellépett továbbá a Lumpen 
Klumpen Tánccsoport és a Rosmarein 
Tánccsoport. A zenei aláfestést és a zenei 
betéteket a Vecsési Hagyományőrző Ze-
neegyesület Fúvószenekara szolgáltatta. 
A fellépőket és a kitüntetetteket felkonfe-
rálta: Eltscher-Falvai Anett. 

Az ünnepi műsor 
közreműködői

Itt Vecsésen a mi generációnknak 
is az a küldetése, hogy átadjuk 
értékeinket és gyarapítsuk örökségün-
ket – fogalmazott Szlahó Csaba 

Vecsés Díszpolgára Posztumusz elismerő címet 
kapott a néhai alpolgármester, Tábori Ferenc. 
A kitüntetést felesége, Tábori Ferencné vette át

Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester és dr. Hrutkáné 
Molnár Monika tankerületi igazgató Köszönő Oklevelet adott 
át Csukás Bélánénak, a Halmi iskola pedagógusának

Lumpen Klumpen 
Tánccsoport

A Labdarózsa Népdalkör 
kecskeméti népdalokat adott elő 

A Rosmarein 
Tánccsoport táncosai 

Frühwirthné Halász Melinda 
alpolgármester és Lugosi Mária 
önkormányzati képviselő

Az 1938. június 12-én felállított 
Újratelepítési emlékmű. 

Alkotója: Massza Sándor kőfa-
ragó. A keresztet Sarkadi Sán-

dor kőfaragó készítette. Az em-
lékművet Szórádi Zsigmond 
szobrászművész újította fel
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Közös megemlékezést tartott az Orbán Balázs 
Erdélyi Kör és Vecsés Város Önkormányzata 

június 4-én, a nemzeti összetartozás 
napján a Megmaradás emlékműnél. 

„Bárhol is legyünk a világban, 
számíthatunk egymásra”

A Magyarország megcsonkítását ered-
ményező trianoni békeszerződést 
102 évvel ezelőtt ezen a napon írták 

alá a a versailles-i Nagy-Trianon palotában. 
Az évforduló napját az Országgyűlés 2010-
ben nyilvánította a nemzeti összetartozás 
napjává.
 Az emlékműnél egybegyűlteket Pintér 
László köszöntötte. A megemlékezés ele-
jén egymást követően hangzott el a magyar 
és a székely himnusz, majd Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő szólt a megjelentek-
hez. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a 
102 évvel ezelőtti megalázó és kegyetlen íté-
let következtében vált határon túli magyar-
rá több millió honfi társunk, mezőgazdasá-
gilag is jelentős területeket 
vesztett az ország és da-
rabokra hullott szét az 
addig virágzó gaz-
daságunk. 
 – Trianonnal 
hatalmas csapás 
ért minket, de 
még ezzel sem 
törtek meg ben-
nünket a magyar-
ságunkban. Bárhol 
is legyünk a világban, 
számíthatunk egymásra 
– hangsúlyozta.  
 Kiemelte, hogy 2011-ben jött 
létre a Bethlen Gábor Alap, amely 
legfőbb célkitűzése a külhoni 
magyarság szülőföldjén történő 
egyéni és közösségi boldogulá-

sának anyagi, szelle-
mi gyarapodásának 
elősegítése, és kul-
túrájának megőrzése 
érdekében támogatá-
sok nyújtása. Az el-
múlt évtizedben így 
számos magyarok ál-
tal működtetett kül-
honi iskola, egyház 
és civil szervezet tá-
mogatása valósulha-
tott meg. 
 – Ez is bizonyítja, 
hogy a határok nem 
szakítják, és nem sza-
kíthatják szét a nem-
zetet – tette hozzá.   
 Szűcs Lajos ki-
tért a kárpátaljai ma-
gyarok helyzetére is, 
akik rendkívül ne-
héz időket élnek át 
az orosz-ukrán há-
borús konfl iktus mi-
att. Elmondta, hogy 
az anyaország segítő 
kezet nyújt a háború 
elől menekülőknek. 
Magyarország több 

mint 720 ezer menekültet fogadott be, 
akiknek munkát biztosítanak, a be-

tegek és a sebesültek ellátását is 
lehetővé teszi a kormány, 1000 

ukrán fi atalnak ajánlottak föl 
tanulmányi ösztöndíjat, továb-
bá a lerombolt iskolák, óvo-
dák újjáépítésében is segítsé-
get ajánlottak fel. Mindezek 
mellett Magyarország napi 8 

millió köbméternyi gázszál-

A megemlékezést a Megmaradás emlékműnél tartották

Pintér László köszöntötte a 
megjelenteket. A háttérben 
Hompoth Zoltán, az Orbán 
Balázs Erdélyi Kör vezetője

lítási kapacitást garantál Ukrajna számá-
ra ezekben a súlyos időkben is. Hozzátette, 
hogy Magyarország politikájának folyama-
tosan a béke oldalán kell állnia és a magya-
rok érdekeit szem előtt tartva ki kell marad-
ni a háborúból. 
 A beszédet követően a Czövek Olivér Re-
formátus Óvoda Napsugár csoportja előadása, 
majd a Labdarózsa Népdalkör és Citerazene-
kar produkciója következett. A Szózatot Var-
sa Márton szavalta el, utána a Bálint Ágnes 

Óvoda Kukori csoportja adott elő 
Moldvai mulatság játékfüzért. A 
megemlékezés végén Szlahó Csa-
ba polgármester és Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselő, továb-
bá a helyi pártok, civilszerve-
zetek és egyesületek képviselői 
helyeztek el koszorút az emlék-
műnél.  Szöveg és kép: varga 
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A Bálint Ágnes Óvoda Kukori csoportja 
Moldvai mulatság játékfüzért adott elő

A Czövek Olivér Református Óvoda 
Napsugár csoportja. Háttérben a Labdarózsa 

Népdalkör és Citerazenekar tagjai

A tavasz végi, nyár eleji aszályos idő-
szak miatt a szúnyogfajok fejlődé-
se szempontjából meghatározó idő-

szakban nem alakultak ki olyan pangó vizek 
a korábban feltérképezett vecsési területeken, 
ahol indokolt lett volna elvégezni a szerve-
zett biológiai szúnyoggyérítést – tájékoz-
tattak a tenyészőhelyek állapotát fi gyelem-
mel kísérő szakemberek. Ugyanakkor arra 
is fi gyelmeztettek, hogy az erdős, fás, cser-
jés területeken kialakulhatnak úgynevezett 
mikro tenyészőhelyek a kisebb-nagyobb po-
csolyákban, rejtett vízállásokban, ezek pedig 
a nagyobb tenyészőhelyek hatását is felül-
múlhatják nagyszámú előfordulásuk esetén. 
Az így kialakult szúnyogártalom biológiai 
módszerekkel nem megelőzhető, csak ké-
miai kezelésekkel mérsékelhető. 
 Felhívták a fi gyelmet arra, hogy a szú-
nyogártalom másik fő forrása az inváziós 
szúnyogfajok jelenléte. Ezek a vérszívók 
már országszerte elterjedtek, elsősorban az 
ázsiai bozótszúnyog és a főváros környé-
kén az ázsiai tigrisszúnyog okozhat kelle-
metlen csípéseket. Jelenlétük és inváziójuk 
leginkább a ház körül vizekhez, különös te-
kintettel a nagy nyílt vízfelülettel rendelke-
ző esővízgyűjtő hordókhoz kötődik. Mivel 
ezek a tenyészőhelyek szervezett biológiai 
és kémiai gyérítéssel nem elérhetők, e fa-
jok elleni védekezésre csak a lakosság be-
vonásával lehet esély – írják tájékoztató le-
velükben. 

Hogyan védekezzünk? 
A közös védekezés céljából mindenkit arra 
kérnek a szakemberek, hogy a telkeken lévő 
esővízgyűjtőket, egyéb víztározókat fed-
jék le vagy takarják le sűrű szövésű hálóval. 
Az udvaron tárolt vödröket, kannákat, gyer-
mekjátékokat úgy tárolják, hogy azokban 
az esővíz ne tudjon összegyűlni. Ne tárolja-
nak olyan tárgyakat a szabadban, melyekben 
esővíz halmozódhat fel, az állatok itatóvizét 
rendszeresen cseréljék friss vízre. A kerti tó-
ban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja 
a szúnyoglárvákat, ahogy azok a rendszere-
sen kezelt, tisztított vizű medencékben sem 
maradnak életben. Ezekkel a vízterekkel te-
hát nincs feladat. 
 Az esővízgyűjtő edényekben sokgenerá-
ciós fajok fejlődnek (évente annyi generáci-
ójuk van, ahány alkalommal élőhelyük arra 
alkalmassá válik), ezért az ellenük való vé-
dekezés márciustól szeptemberig folyamato-
san indokolt. 
 A házak körüli gyepes árkok vízborítás ki-
alakulása esetén ugyancsak gyérítendők. Ezek 
területén a pangó vizek elvezetésével, illet-
ve kereskedelmi forgalomban kapható, nem 
kémiai hatóanyagú készítmények alkalma-
zásával lehet védekezni. 
 Néhány apró, de fontos lépéssel minden-
ki tehet a lakókörnyezetében lévő tenyésző-
helyeken fejlődő szúnyoglárvák egyedszá-
mának csökkentése érdekében. Érdemes 
megfogadni a tanácsokat, hiszen a szúnyog-

csípések nem csak a kellemetlen viszketés 
miatt nemkívánatosak, fertőző betegségek 
és járványok megelőzése miatt is fontos a 
védekezés.
 

Jelezze, ha emberre 
is veszélyes fajt talál
Az inváziós csípőszúnyogok terjedésének 
feltérképezésében kéri a lakosság segítségét 
az ELKH Ökológiai Kutatóközpont. A Szú-
nyogmonitor program keretében kérik, hogy 
fokozottan fi gyeljék az inváziós csípőszúnyo-
gokat, és jelezzék a www.szunyogmonitor.hu 
honlapon, ha ilyen fajt találnak – írja az MTI. 
 Az ázsiai tigrisszúnyog, az ázsiai bozót-
szúnyog és a koreai szúnyog állatról emberre 
is terjeszthet olyan kórokozókat, amelyeket a 
hazai csípőszúnyogfajok nem hordoznak. Egy 
veszélyes inváziós csípőszúnyog által terjesz-
tett kórokozó magyarországi megtelepedésé-
nek feltétele, hogy az inváziós fajokból nagy 
egyedszámú stabil populáció legyen jelen az 
országban. 
 A kutatók 2021-ben 1160 szúnyogot kap-
tak, melyek közül 407 volt ázsiai tigrisszú-
nyog, 86 ázsiai bozótszúnyog, 54 pedig koreai 
szúnyog. Az ázsiai tigrisszúnyogot legtöbb-
ször Budapestről és környékéről jelentették, 
de szórványosan jelen volt a Dunántúlon is. 
 A legtöbb ázsiai bozótszúnyogot is Buda-
pestről és környékéről jelezték, de elszórtan 
Nyugat-Magyarországon és az északi ország-
részben is találtak ilyen fajt. A legtöbb koreai 
szúnyogot Budapest mellett a várostól észak-
keleti irányban található településekről kap-
ták, valamint elszórtan a nyugati országrész-
ből jelentették őket. VN

KÖZÖSSÉG

Itt a nyár, elkezdődött 
a szúnyogszezon

Nem olyan időket élünk mint régen, amikor még elsősorban a 
szúnyogcsípés kellemetlensége miatt irtottuk a vérszívókat. 

Megjelentek az inváziós fajok, melyek az emberre is veszélyes 
betegségeket terjeszthetnek, ezért a szúnyogok elleni 

védekezésben a lakossági közreműködés is kiemelten fontos lett. 

Átépítés miatt teljes útzár várható 
a Dózsa György úti vasúti átjáróban

  A MÁV FKG Kft. megbízásából az iUtak 
Mérnökiroda Kft. elkészítette a 100a vasút-
vonal Vecsés, Dózsa György úti vasúti át-
járójának átépítési munkálataihoz kapcso-
lódó forgalomkorlátozási tervét.
 A Dózsa György úti vasúti átjáróban vár-
ható teljes útzárak ütemezése a következő: 
június 24-én (péntek) 18 órától június 

28-án (kedd) 7 óráig, illetve július 1-jén 
(péntek) 18 órától július 5-én (kedd) 7 
óráig. 
 A tájékoztatás szerint a fentieken túl két 
alkalommal néhány órás lezárásra hétköz-
napokon is lehet majd számítani, melyek 
pontos dátumát a későbbiekben teszik köz-
zé a lakosság számára. www.vecses.hu
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A z iskola bejáratánál kiál-
lított vecsési népviselet 
fogadta az iskolába érke-

zőket, majd belépve a német nem-
zetiségi címerrel ellátott plakát. 
A függőfolyosón a svábok min-
dennapi életében használt tárgyak 
képeit helyeztük el, a diákok il-
lusztrált német közmondásokkal 
díszítették fel a szekrényeiket a 

folyosón. A hét minden napján 
egy szünetben sváb zene szólt, 
és „infó-cseppek” hangzottak 
el, azaz rövid információt kap-
tak a tanulók Vecsés történetéből. 
Csengetéskor a „Jetzt geht’s los” 
gyorspolka refrénje szólalt meg. 
A folyosón és a porta előtt nem-
zetiségi témájú fi lmeket láthat-
tunk a tévéképernyőkön.

 Minden napra ju-
tott valamilyen ese-
mény, ami az egész 
iskolát ér intet te, 
emellett a tanórákon 
is igyekeztünk a té-
mához kapcsolódni. 
Többek között a kö-
vetkező események-
re került sor.
 Hétfőn a diákok 
élőképet alkottak az 
udvaron, a szünet-
ben sváb népdalokat 
énekeltünk. Kedden 
a Schulralley kere-

tében sváb telepü-
lések német nevét 
kellett megkeresni a 
folyosón, majd Ma-
gyarország térké-
pén beazonosítani. 
Ebben a feladatban 
külön kiemelnénk 
a másodikos kisdi-

ákok lelkes részvételét.
 Szerdán vecsési táncokból 
rendeztünk fl ashmobot, amit a 
Rosmarein tánccsoport néhány 
tagja indított el Doróné Zemmel 
Katalin és Bittner Olivér veze-
tésével. Az élőzenét a Brunner 
zenekar fúvósai szolgáltatták: 
Brunner Bence, Hídvégi Zoltán, 
Rainer-Micsinyei László, Ujvá-
ri Zoltán és Zehetmayer József.
 Délután zajlott le a német és 
angol prezentációs verseny. En-
nek eredményei németből: l. An-
tal Laura-Németh Vanda (9.b), ll. 
Szlahó Anna (7.b), Gáspár Adri-
án (9.b), lll. Vadászi Zsófi a (8.b). 
Különdíj: Pfeff er Balázs. Angol-
ból: l. Gáspár Adrián (9.b), ll. 
Dénes Laura (9.b), lll. Néráth 
Dóra (11.c). 
 Csütörtökön kerékpáros törté-
nelmi túrára invitáltuk tanulóin-
kat, hogy betekintést nyerjenek 
Vecsés németajkú lakosságának 
történelmébe. A temető-Epres-

Czifra csárda-Hősök 
ligete-Iskola utca-
Szent Kereszt temp-
lom-tájház útvona-
lat követtük, közben 
Frühwirth Misi bá-
csi tartott ismerte-
tést Vecsés régi épü-
leteiről.
 Pénteken vecsési 
savanyúságot kós-
tolhattak a diákok, 
amelyet Szabados-

né Schiller Katalin ajánlott fel 
iskolánknak. Ha már a fi nomsá-
gokról esik szó, meg kell emlí-
tenünk, hogy az iskolai büfében 
Kati néni (Ligeti Katalin), minden 
nap más hagyományos nemzeti-
ségi étellel kedveskedett nekünk. 
A Strudelessen, azaz a rétesevés 
sem maradhatott ki, ebben több 
osztály is lelkesen vett részt.
 A 16-os teremben fotósarkot 
rendeztünk be, a diákok beöl-
tözhettek népviseletbe és fény-
képezkedhettek. Ének és német 
órákon német nemzetiségi da-
lokat tanulunk. Utóbbin „nyel-
vészkedtünk”, megismertük a 
sváb dialektus jellegzetességeit, 
összehasonlítottuk a német iro-
dalmi nyelvvel (Hochdeutsch). 
Rajz órán a magyarországi né-
metek és vecsési svábok címerét 
rajzolták le a gyerekek. Történe-
lem órán a magyarországi német 
nemzetiség története volt a téma. 
Testnevelés órán kipróbálhatták a 
diákok a Wassermann baden, fu-
tóméta és várméta játékokat. Fi-
zika és matematika órán plaká-
tot készítettek német tudósokról. 
Az iskolakertben és biológia órá-
kon a káposzta volt a téma, alsó-
ban pedig előkerültek a népi já-
tékok, dalok, táncok. A kicsik 
ellátogattak a vecsési tájházba 
is, ahol közös programon talál-
kozhattak az óvodásokkal is.
 Szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik munkájuk-
kal, segítségükkel, részvételük-
kel hozzájárultak a Nemzetiségi 
hét sikeréhez, és köszönjük Igaz-
gatónőnk, Osikoviczné Csendesi 
Mária fáradozását. Reméljük, di-
ákjaink is hasznosnak és szórakoz-
tatónak találták a hét eseményeit.

Madarász Krisztina, idegen nyelvi 
munkaközösség-vezető

NEMZETISÉGI HÉT 
a Petőfi  iskolában

Április első hetében nemzetiségi hetet 
rendeztünk, hogy nép szerűsítsük diákjaink 

körében a német nemzetiségi kultúrát.  

A diákok Kállainé Szögi Klára tanítónővel ellátogattak a Vecsési Tájházba

Frühwirth Mihállyal történelmi 
túrán vettek részt a gyerekek

A diákok népviseletbe öltözve készíthettek 
magukról fotókat a fotósarokban

Madarász Krisztina tanárnő, 
Osikoviczné Csendesi Mária igazgató 
és Prorokné Jankovics Anita tanárnő

Édes jutalom a diákoknak

GYERMEKNAP az Andrássyban

A hagyományokhoz híven ebben az évben is 
palacsinta jutalomban részesítette Szlahó 
Csaba polgármester a vecsési iskolák kitűnő ta-
nulóit. A gyerekek az elismerő és biztató szavak 
mellé nutellás és lekváros palacsintát kaptak.

A nemzetközi gyermeknapot először Törökországban 
tartották meg 1920-ban. A török hódoltság 150 éves itt 
tartózkodásának számos nyomát felleljük a mai napig is: 
ételek, szavak, szokások. Az ENSZ 1954-ben javasolta a glo-
bális bevezetését. Mi, magyarok megelőztük ezt, 1931-ben 
tartottuk meg, de akkor gyerekhét volt még az elnevezése.

S zámos tanulónak két év után ez volt 
az első gyereknapja az intézményben. 
Nálunk május 27-én került megren-

dezésre. Imádkoztunk az égiekhez, hogy jó 

A z elmúlt két évben a koronavírus-
járvány miatt elmaradt ez a hosszú 
évekre visszanyúló hagyomány, de 

idén ismét lehetővé vált a közös palacsintázás.
  Hanek Gábor közreműködésével Szlahó 
Csaba polgármester a Vecsési Andrássy Gyu-
la Általános Iskolában 120, a Halmi Telepi 
Általános Iskolában 129, a Petőfi  Sándor Ró-
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idő legyen. Szerencsénk volt, mert az lett. 
Nagyon sok állomással készültünk mi, pe-
dagógusok.  Kézműveskedés, arcfestés, élő-
csocsó, ugrálóvár, fajátékok, társas játékok, 

mai Katolikus Álta-
lános Iskola és Gim-
náziumban 113, míg 
a Grassalkovich An-
tal Német Nemzetisé-
gi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskolában 130 
gyermeket részesített 
„édes jutalomban”.
 Az intézmények 
összlétszámához vi-
szonyítva mind a 
négy iskolában a kitűnő és a jeles tanulók ará-
nya idén is nagyon jó. Bár, ahogy Szlahó Csa-
ba polgármester a palacsintázás során a gye-
rekeknek elmondta: Nem baj, ha valaki nem 
színötös. Hiszen nem mindig csak a 100 szá-
zalékos teljesítményt kell értékelni, hanem a 
szorgalmat és a törekvést is a jó eredményre.  

 Június 9-én, csütörtökön az Andrássy és a 
Halmi Telepi Általános Iskola diákjai vettek 
részt a közös palacsintázásban, június 10-én 
délelőtt pedig a Petőfi  és a Grassalkovich Is-
kola tanulói következtek.

Forrás: www.vecses.hu, 
fotó: Szappanos Krisztina

„Értékelni kell a szorgalmat és a törekvést a jó eredményre”
– Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a gyerekeket 

sakk, malom, hajfonás, henna, csillámteto-
válás és lufi hajtogatás voltak a programok 
között. A lufi hajtogatást az egyik ötödikes 
tanítványunk vállalta el – nagy sikere volt. 
A szülői munkaközösség aktívan részt vett 
a szervezésben. Hot doggal, jégkrémmel 
kedveskedtek a gyerekeknek. Mellé gyü-
mölcsszörpöt kínáltak, amit a sörpadok-
nál lehetett elfogyasztani, így a sörpadból 
szörppad lett az apukák bánatára. A nap vé-
gére mindenki fáradtabban, de élményben 
gazdagabban tért haza. 

Szabados Ágnes, Steigervald Róbert

A sok program közül az egyik a mandalafestés volt. 
Ez az elfoglaltság a stressz levezetésére is tökéletes

Sörpadból szörppad, ahol hot dogot, 
jégkrémet és szörpöt fogyaszthattak a gyerekek 
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ÖKO-Játék Környezettudatos 
ÉLMÉNYPROGRAM

ÓVODAI HÍREK

Május elején Frühwirthné Halász Melinda alpolgármester 
szervezésében Vecsés Város Önkormányzat Környezetvédelmi 

Bizottsága jóvoltából a Tündérkert és a Bálint Ágnes Óvoda 
gyermekei kipróbálhatták az Öko-Játék Élményprogram eszközeit. 

A projekt a komplex kör-
nyezeti nevelést tűzte 
ki célul óvodáskortól. 

Nyolc nagy méretű természet-
barát fából készült, színes, gyer-
mekek számára érdekes, a téma 
befogadását segítő tematikus esz-
közökkel érkeztek az animátorok 
az óvodákba. A témakör a hul-
ladék-, az energiagazdálkodás, a 
klímaváltozás és a fenntartható 
szemlélet oktatását célozta meg, 
élményalapú módszerekkel.
 Miközben a gyerekek tevé-
kenykedtek, számos képessé-
gük fejlődött. A legtöbb feladat 
együttműködésre ösztönzött, ami 
remek csapatépítő is volt egy-
ben, de a legfontosabb célja a 
programnak a környezettuda-
tos magatartásra nevelés, ami 
arra tanította a gyerekeket, ho-
gyan éljenek összhangban a ter-
mészettel. Örömmel próbálták ki 
a gyerekek memória játékot és a 
nagyméretű tematikus kirakókat.
 Az eseményen az egyik ked-
venc az Energiatakarékos ház volt, 
ahol a mágnestáblán egy lakó-
ház volt látható helytelen ener gia-
felhasználó példákkal, melyeket 
a helyes, energiatakarékos meg-
oldások ábráival kellett lefedni.
 A másik – ami nagy sikert ara-
tott a legkisebbek körében is – 
a Függőleges útvesztő, amelyen 
a személyszállítás főbb típusa-
it kellet egy-egy képes történe-
ten keresztül csúszó korongok-
kal célba juttatni.
 A nagyobbakon nem fogott 
ki a Hulladékudvar horgászat 
sem, amiben egy szennyezett tó-
ból kellett a veszélyes hulladéko-
kat felismerniük és kihalászni-
uk, majd a Hulladék Udvarban 
a megfelelő alakú gyűjtőbe el-
helyezni.
 A szelektív labirintus igazi ko-
operációt igényelt a kicsiktől. A 

játék során olyan ügyesen kellett 
döntögetni a játékkeretet, hogy 
a kis színes labdák a megfelelő 

színű középen található gyűjtő-
be érkezzenek az útvesztőn ke-
resztül.

 A legnagyobb kihívást az Öko-
kuka jelentette, ugyanis itt a két 
kéz összehangolt koordinációjára 
volt szükség ahhoz, hogy a meg-
felelő színű golyócskát a szelek-
tív kukák színei szerinti lyukak-
ba tudják bevezetni a gyerekek 
az óriás nagy fa táblán.

Bene Katalin, óvodapedagógus
Bálint Ágnes Óvoda

A szelektív labirintus igazi kooperációt igényelt 
a Bálint Ágnes Óvoda óvodásaitól 

Az esemény egyik kedvence az energiatakarékos ház volt
(Tündérkert Óvoda)

Igazi kihívás volt a Tündérkert 
Óvoda ovisainak a megfelelő 
gyűjtőbe juttatni a hulladékot

Népszerű volt a memória 
játék (a fotón a Bálint Ágnes 
Óvoda óvodásai láthatók)

Á prilisban teltházas koncertet adtak 
a zeneiskola tanárai és növendékei. 
Az egyéni produkciókat az ifjúsá-

gi zenekar előadása és csoportos számok 
fűszerezték. Az évek óta népszerű Time’s 
Up koncerten a fi atalos, pörgős dallamokat 
és slágereket a közönség vastapssal díjazta. 
 A VIII. Magyarországi német ifjúsági fú-
vószenekarok országos fesztiválján is fellé-
pett az ifjúsági zenekar, karácsonyi koncer-
tet is adtak. Karmesterük: Szabó Imre. 
 A koncerteket a BÁKK-ban, 
a JAM-házban, illetve az Evan-
gélikus templomban adtuk, me-
lyekre nem csupán a növendékek 
szüleit, barátait, de minden ze-
nekedvelőt vártunk, várunk to-
vábbra is. A kis zenészek muzsi-
kájukkal minden nézőnek örömet 
csempésznek a napjukba. 

Növendékeink számos verse-
nyen sikeresen szerepeltek 
Túri Marcell 2021. december 3-án a Sopron-
ban megrendezett országos oboaversenyen 
harmadik helyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Szélpál Krisztina. Marcell ezután sikeresen 
felvételizett a budapesti Szent István Király 
Zeneművészeti Szakgimnáziumba. 
 Márciusban a Maglódon megrendezett XIV. 
Regionális Zongoraversenyen Túri Júlia az első 
korcsoportban ezüstminősítést, a második kor-
csoportban Vecsei Emma bronzminősítést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Laczó Brigitta. 
 A Maglódi Népdaléneklési versenyen már-
ciusban iskolánk két tanulója, Madarasy Luca 
és Varga Mirjam vett részt. Varga Mirjam 
bronzminősítést ért el. Felkészítő tanáruk: 
Vatamányné Krisztina.
 Sűrű volt az április, nem is jöttek haza 
üres kézzel a versenyzők. A II. Nyitnikék 

Országos Fuvola-
versenyen Börcsök 
Kincső mini kor-
csoportban ezüst-
minősítést kapott 
Szentendrén. A ver-
senyre felkészítet-
te: Vígh Krisztina 
tanárnő.  

Zeneiskolai SIKEREK
OKTATÁS

Bár a zenei oktatás a koronaví-
rus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások ideje alatt is fo lya -
matos volt, idén végre részt ve-
hettünk versenyeken, és a kon -
c ertek megtartására is mód nyílt.  

 A Gyálon megren-
dezett kamarazene 
fesztiválon arany-
minősítést ért el a 
Trilla Trió, melynek 
tagjai: Rózsahegyi 
Dorka, Binda Bog-
lárka, Börcsök Kin-
cső. Felkészítő taná-
ruk: Vígh Krisztina.
 A Gödön megren-
dezett Pest megyei 
rézfúvós versenyen Mayer Martin a negye-
dik, korcsoportban második helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Rainer-Micsinyei László. 
 A II. Örkényi Fuvolaversenyen Vígh Krisz-
tina növendékei ismét szép eredményt értek 
el: első helyezést kapott Börcsök Kincső, má-
sodik helyezést ért el Rózsahegyi Dorka. A 
versenyzők zongorakísérője Farkasné Sző-
ke Tünde volt. 
 Sok szeretettel gratulálunk az elért ered-
ményekhez! 
 A zeneiskola minden évben fogad új je-
lentkezőket, 14 tanszak közül lehet válasz-
tani. Általában alsó tagozatosok kezdik el a 
zenetanulást, de idősebbek számára is adott 
a lehetőség. Zeneiskolásnak lenni azt is je-
lenti, hogy tagja lehetsz egy szuper csapat-
nak! Zeneiskola 

Mayer Martin felkészítőjével, Rainer-
Micsinyei László intézményvezetővel

Madarasy Luca és Varga Mirjam. 
Felkészítőjük: Vatamányné Krisztina

Vecsei Emma felkészítőjével, 
Laczó Brigittával

 Túri Júlia és felkészítőtanára, 
Laczó Brigitta

Túri Marcell harmadik lett a sop-
roni országos oboaversenyen 

A Trilla trió (Rózsahegyi Dorka, Böcsök Kincső, Binda 
Boglárka) a gyáli kamarazenei fesztiválon ért el 
aranyminősítést

Börcsök 
Kincső ezüst-
minősítést 
kapott az 
országos 
fuvola-
versenyen

Rózsa-
hegyi 
Dorka az ör-
kényi fuvola-
versenyen 
remekelt
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Szerezzen olyan képzettséget, amellyel 
Vecsésen is talál biztos munkahelyet!

Életképek a Gondozásiból

Dr. Zacher Gábor előadása a 
Vecsési Új Esély Központban

AJÁNLÓ KÖZÖSSÉG

Szívesen dolgozna a vendéglátóiparban? Örülne, ha frissen 
megszerzett tudását vecsési munkahelyen kamatoztathatná? 
Mindenképpen olvassa el írásunkat, ha e két kérdésre igennel felelt.   

A Gondozási Központban a szabadidő eltöltésére 
igyekszünk színvonalas lehetőségeket biztosítani. 
A nappali ellátást igénybevevő klubtagoknak 
számos programlehetőség kínálkozik.

A Looney Riders RC karitatív motoros klub már 
több alkalommal szervezett gyűjtést rászoruló 
gyermekek számára, de rendeztek motoros él-
ménynapot is ugyanilyen célból. Így volt ez június 
11-én, a Dózsa György úti Földfém telephelyen.

Vecsésen találkozhatunk 
Dr. Zacher Gábor toxikoló-
gussal, Magyarország egyik 
leg ismertebb orvosával. 

D r. Zacher Gábor előadását a kábí-
tószer elleni küzdelem világnapja 
apropóján tartja a Vecsési Új Esély 

Központban, ahol a szakemberek szintén el-

hivatottan dolgoznak a drogok ellen, az em-
berek egészsége érdekében. 
 A népszerű toxikológus korábban a Pé-
terfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Köz-
pont Klinikai Toxikológiai Osztályát vezette. 
Munkája révén az osztály nemzetközi szin-
tű elismertségre tett szert. Jelenleg a hatva-
ni Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Sürgősségi Betegellátó Osztályán lát el szol-
gálatot. Tevékenységét számos kitűntetéssel 
és díjjal ismerték el.
 A kábítószerek elleni fellépés égetően fon-
tos, hiszen a világban több mint 200 ezren 
halnak meg kábítószer-fogyasztással köz-
vetlenül összefüggő okok miatt. Hazánkban 
az egyéb és az egyéb, nem opiát típusú kábí-
tószer okozta halálesetek száma a mérvadó 
(EMCDDA jelentes, 2020). Az ismert ille-
gális szerek mellett aggasztó az újabb pszi-
choaktív szerek (például herbál, biofű, stb.), 
illetve az úgynevezett dizájner drogok meg-
jelenése. Az utóbbiak fogyasztásának rend-
kívüli veszélyét a szerek gyakran tisztázatlan 
összetétele jelenti, ráadásul olcsón besze-

rethetők. Itthon a kannabisz, a szintetikus 
kannabinoidok és az amfetamin-származé-
kok jelenléte is meghatározó. 
 A gyerekek és fi atalok megóvása érdeké-
ben óriási jelentősége van a prevenciónak. 
Fontos, hogy a jövő generációja kábítósze-
rektől mentes, egészséges életet éljen, ennek 
eléréséhez azonban beszélnünk kell a valós 
droghelyzetről. Minél több információra van 
szükség megfelelő szakemberektől a témát il-
letően. Ebben lesz segítségünkre Zacher dok-
tor úr.

Az előadás június 29-én, 17:30-kor hallha-
tó az Új Esély Központban, a Temető utca 
14. szám alatt. A központ dolgozói kisebb 
meglepetéssel és fi nomságokkal várják 
az érdeklődőket. 
 A program díjmentesen látogatható.

Hallgassa meg Zacher 
doktort Vecsésen! 
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A koronavírus-járvány hatásait erő-

sen megsínylette a vendéglátóipar. 
A pandémia miatt a képzett munka-

erő jelentős része búcsút intett a szektornak, 
aminek a következményei óriási terhet rónak 
az ágazatra. A probléma országos szintű, ez 
alól Vecsés sem kivétel, a helyi vendéglátó-
sok is munkaerőhiánnyal küz-
denek. Ennek enyhítésére próbál 
lépéseket tenni a Vecsési Ipartes-
tület, ezért a helyi igényekhez iga-
zodva szakácssegéd és pincérse-
géd képzést indít. 
 – A Vecsési Ipartestület asze-
rint válogatja össze és indítja el 
a képzéseit, amilyen igények je-
lentkeznek a helyi vállalkozóktól. 
A szakácssegéd és a pincérse-
géd tanfolyamokat is – melyek a 
szakács és a pincér szakma rész-
szakképesítései – helyi vendég-

látósok igényei alapján szerveztük meg. A 
tanfolyamoknak elméleti része is van, de a 
képzés főként a gyakorlati tudás megszerzé-
sére helyezi a hangsúlyt. A gyakorlati helyszí-
nek Vecsésen vannak, helyi vendéglátóegy-
ségekben, ahol a kellően elhívatott tanulókat 
a képzés elvégzése után szívesen alkalmaz-

zák a továbbiakban is – mondta a képzések-
kel kapcsolatban Végerné Skribek Éva, a Ve-
csési Ipartestület ügyvezetője. 
 A tanfolyamok július elején indulnak, nagy-
jából négy hónapig tartanak, és szakmai vizs-
gával zárulnak. A vizsgát könnyíti, hogy a 
tanulóknak nem egy vadidegen helyszínen, 
hanem abban a vendéglátóegységben kell 
majd számot adni a tudásukról, ahol a gya-
korlatukat töltötték. A részvétel feltétele az 
alapfokú iskolai végzettség megléte vagy a 
Dobbantó program elvégzése, emellett szük-
ség van foglalkozás-egészségügyi alkalmas-
sági és pályaalkalmassági vizsgálatra. 
 – Nem csak azért érdemes elvégezni eze-
ket a tanfolyamokat, mert helyben is köny-
nyedén lehet biztos állást találni a vendéglá-
tóiparban, a végzettség birtokában akár saját 
vállalkozást is indíthat, akinek ilyen elképze-
lése van a jövőjét illetően – összegezte a kép-
zéssel járó előnyöket Végerné Skribek Éva.  
 A tanfolyam részletei megtalálhatók a www.
tisztesipar.hu honlapon. További tájékozta-
tást a 06-30/698-3976 és a 06-70/311-9480 te-
lefonszámon és a vecses@tisztesipar.hu e-mail 
címen kérhetnek.  varga

A z év jeles napjairól, egy-
házi ünnepeinkről meg-
emlékezünk, és együtt 

készülünk az alkalmakra. Klub-
tagjainkat köszöntjük névnap-
juk, születésnapjuk alkalmából. 
Vetélkedők, társasjátékok, kéz-
műves foglalkozások színhelye 
a klub. Egészségmegőrző, isme-
retterjesztő előadások, zenei ve-
télkedők tarkítják klubéletünket. 
Lehetőséget biztosítunk részvé-
telre a fi zikai aktivitást elősegí-
tő senior tornán, igény szerint 
vérnyomásmérésre, testsúlymé-
résre. Rendszeresen tartunk be-
szélgetéseket az időseket érintő 
és foglalkoztató kérdésekről, ak-
tualitásokról, de az egyéni prob-
lémák megbeszélését is fontos-
nak tartjuk.
 Idei kirándulásunk helyszíne 
a Tropicarium volt. Az állatok 
közelsége nagy élményt jelen-
tett klubtagjainknak. Az igazán 
bátor, vállalkozó szellemű csa-
patunk tagjai simogathattak kí-
gyót, tatut, teknőst, ráját és pó-

kot is. Lenyűgöző látvány tárult 
elénk az édesvízi és tengeri akvá-
riumok sokaságától. Idegenveze-
tő segítségével megismerkedhet-
tünk a trópusi erdő állatfajaival. 
A 12 méteres látványalagútban 
megcsodálhattuk a cápákat. Ali-
gátorokkal, egzotikus hüllőkkel, 
kis majmokkal is találkozhattunk. 
Klubtagjaink megetethették a kü-
lönleges madárfajokat. Az esőer-
dő résznél trópusi esőben is ré-
szünk lehetett. Ismeretterjesztő 
élményprogramunkat fi nom ebéd-
del zártuk a Vadászi étteremben. 

A közös program által sok mara-
dandó emlékkel gazdagodhattak 
közösségünk tagjai. A kirándu-
lás eseményei, élményei sokáig 
felidéződnek egymás között és a 
családtagoknak egyaránt. A ki-
rándulás teljes költségét Vecsés 
Város Önkormányzat finanszí-
rozta, amit ezúton is köszönünk.
 További programlehetőséget, 
kikapcsolódást nyújtott június 
elején a vecsési Szent Kereszt 
Felmagasztalása templomban tett 
látogatás. Frühwirth Misi bácsi 
tartalmas beszámolóját hallgattuk 
meg a korabeli évekről, a templom 
építéséről és az emberek össze-
tartásáról. Tanulságos története-
ket tolmácsolt nekünk Misi bácsi, 
aki még személyesen ismerte jó 
néhány anekdota szereplőjét. Ez-
úton is szeretnénk köszönetünket 

S zanyi Zsolt és felesége, 
Gyöngyi szervezésében is-
mét mosolypartira várták 

a gyermekeket szüleikkel együtt. 
A 11 órától 15 óráig terjedő prog-
ramban hozzájuthattak csillám-
tetkóhoz, volt kézműves sarok 
és ugrálóvár, műanyag motoros 
szlalompálya. Persze, nevükhöz 
méltóan a sláger a csemeték mo-
toroztatása volt igazi, nagy mo-
torcsodákon. Igaz, több gyermek 
megszeppent a motorok láttán, 
és nem vállalta az élményt, in-

kább ámulattal nézte a bátrakat. 
Közben Pokol Gyula által lehe-
tőség nyílt karaoke produkciók-
ra, hallhatták a Lázadók együttest 
és láthatták a Brill Cats Táncis-
kola műsorát.
 Szanyi Gyöngyi így összegez-
te a napot:

 – Ide meghívtuk a Vecsésen 
adományozó és adományozott 
családokat, valamint négy tele-
pülés intézményéből – Pilis, Üllő, 
Cegléd, Gyömrő – 116 gyermeket, 
nevelőt, pedagógust. Sok család 
számára próbáltuk felejthetetlen-
né tenni a mai napot. Egy mosoly 
menüre is vendégül láttuk a gyer-
mekeket, továbbá 50 tornazsákot 
osztottunk ki a Help&Ride jóvol-
tából. 
 Köszönjük barátainknak – Ci-
tadella, Tortúra, Gördülő Csigák 
–motorosainak, a gyáli-vecsési 
polgárőrségnek a segítséget, a 
Gyál Tűzoltó Egyesületnek a 
bemutatót és a fellépőknek a 
csodás műsort!

 Hálásan köszön-
jük Földi Károlynak 
a helyszín biztosítá-
sát, a Mosoly menüt, 
az ugrálóvárat, mert 
ő a főtámogatója en-

Looney Mosoly Nap

kifejezni az idegenvezetésért és 
dr. Huszka Mihály plébános úr-
nak, hogy lehetővé tette ezt a lá-
togatást! A Mohai Attila üvegfestő 
iparművész által készített impo-
záns üvegablakok és a falakat dí-
szítő festményekkel körülhatárolt 
templomtér elcsendesedésre, meg-
illetődöttségre és csendes alázat-
ra hívja az érkezőket. Szívünk és 
gondolataink átformálódnak egy-
más társaságában, az impozáns 
Falusi templom magával ragadó 
miliője mindannyiunkra jó ha-
tással volt, a csendes nyugalom 
egész napunkat jellemezte.
 Jövőbeli terveink között sze-
repel több vecsési nevezetesség 
felkeresése, városnézés, nosztal-
giázás.
 A nyári hónapok ideje alatt a tá-
gas udvarunk és a kiválóan felsze-
relt, felújított klubszobánk szol-
gál majd helyszínül a különféle 
elfoglaltságokhoz. 

Szöveg és fotó: Kristóf IldikóÚton a Tropicarium felé

nek a rendezvénynek. Nélküle ez 
nem sikerülhetett volna!
 Egy csodás napot tölthettünk 
ismét együtt. Az LRRC csapa-
ta nevében megígérhetjük, jövő-
re ugyanitt találkozunk.
 A Szanyi-házaspár köszöni még 
a Városgondnok Kft.-nek a sörpa-
dokat és valamennyi támogatónak 
az adományokat, mellyel lehetővé 
vált, hogy örömet szerezzenek ki-
sebbeknek-nagyobbaknak. szajan

Frühwirth Mihály a korabeli 
évekről és a templom építéséről 
beszélt a klubtagoknak
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A Lélek gyümölcse
Missziói gyülekezeti 
nap Vecsésen az evan-
gélikus gyülekezetben. 

A Temető utcában működő Új Esély 
Központban két részleg működik, az 
egyiken a pszichiátriai ellátottaknak, 

a másikon a szenvedélybetegeknek nyújta-
nak segítséget. A központ munkatársa Se-
bők Szilveszter, aki terápiás munkatársként 
dolgozik az intézményben. Korábban dolgo-
zott 12 évig gyermekpszichiátrián, és terá-
piás jellegű színházat is vezetett.
 – Nehéz összefoglalni a munkánkat, renge-
teg betegségről beszélhetünk: a szorongásos 
zavaroktól kezdve a depresszión, a testkép-
zavarokon át az elhúzódó gyász zavarig sok 
minden ide tartozik, nem feltétlenül a látvá-
nyosan őrjöngő vagy zavart emberek. Ha van 
egy belső elakadás, amin nem tud továbblép-
ni valaki, és megkeres bennünket, akkor mi 
mindent megteszünk, hogy segítsünk. Ez le-
het egyéni belső nehézség, egy korábbi problé-
ma későbbi kivetülése, vagy bármilyen családi 
probléma, amely például a gyereken csapódik 
le – mondta Sebők Szilveszter a munkájáról. 

Mindkét ellátásra 
szükség van a városban
Véleményem szerint Vecsésen a pszichiátriai 
kezelésre és a szenvedélybetegek segítésére 
is nagyon erősen szükség van. Magyarorszá-
gon jelentősen jelen van az alkoholproblé-
ma, a szorongás, sok esetben a depresszió-
val társulva. Bizonyára itt sincs ez másként.
 – Ez egy zárt közösség, aminek a jellegze-
tességei nem könnyítik meg a munkánkat. Ha 
egy kisebb közösségben, egy családban vannak 
problémák, azokat elrejtik, próbálják házon belül 
megoldani, és konzerválják, elmélyítik a problé-
mákat, mintha ezt szégyenként élnék meg. Szá-
mukra nincs alkohol vagy drogprobléma. Ha 
nem beszélünk róla, akkor nincs. Alapvetően 
nem a védő funkció okozza a nehézséget, ha-
nem, hogy megmarad a probléma, és még mé-
lyebb lesz – mondta azzal kapcsolatban, hogy 
mi a gond egy zárt közösség esetében. 

Nehézség akkor van 
igazán, amikor a betegség 
átveszi az uralmat
De vajon honnan tudják az emberek, hogy 
szükségük van a külső segítségre?

 – Az embereknek van egy belső megélé-
sük, és van a külső oldal, ahonnan jönnek 
az információk az életükről. A kettő nem 
mindig van reális összhangban. Meglehető-
sen kevesen jutnak el a felismeréshez, hogy 
számukra a problémájuk valójában milyen 
mérvű nehézséget okoz. A nehézség akkor 
van igazán, amikor már nem tudom vezet-
ni az életemet, átveszi az uralmat felettem 
a betegség (különösen a függőségek eseté-
ben),  de sokan még akkor sem veszik ész-
re, hogy mekkora baj van – mutatott rá. 

Nincs alá-fölé rendeltség
Korábban gyermekpszichiátrián is dolgo-
zott, így felmerülhet a kérdés, mennyivel 
volt könnyebb vagy esetleg nehezebb a gye-
rekekkel, mint a felnőttekkel?
 – Azért volt velük könnyebb, mert sokkal 
nyitottabbak. Ezáltal könnyebb a bizalmu-
kat megszerezni, hogy az ember segítséget 
tudjon nyújtani. Nem úgy álltam hozzájuk, 
hogy alá-, fölérendeltség van köztünk, én le-
mentem szemmagasságig, mert úgy sokkal 
könnyebben tudunk egy baráti hangvételt 
vagy valamilyen komolyabb munkát foly-
tatni, ha partnerek vagyunk – mondta Se-
bők Szilveszter.
 A felnőtteknél megpróbál ugyanúgy part-
neri viszonyt kialakítani, csak náluk vasta-
gabbak a falak. Minél idősebb, minél na-

gyobb bajban van valaki, annál vastagabbak 
ezek a falak. De a lényeg nem változik, mert 
mindannyiunkban ott él egy gyerek. Az ő 
feladata ezt megkeresni, hogy meglegyen a 
bizalom és össze tudjanak kapcsolódni.
 – Az embereknél legtöbbször három lé-
pésben szoktam haladni. Először megnéz-
zük, felkutatjuk a probléma magját. Ez akár 
évekig eltarthat. Utána ki kell nézni a gödör-
ből, hogy mit lehet tenni, ami szintén éve-
ket vehet igénybe. A legvégén már „csak” 
meg kell csinálni a melót, ami persze csak 
így elmondva tűnik könnyűnek – mondta a 
szakember, aki szerint fontos az érzelmi vi-
szony. Nem kell együtt szalonnát sütögetni, 
nem kell, hogy a barátok legyenek, de vala-
hogy meg kell szeretni a másikat. A szemé-
lyiségünkkel dolgozunk. 
 – Én nem tudok érzelemmentesen dol-
gozni, de más egészen más stílusban dolgo-
zik. Ha valaki tudja, mit és hogyan kell csi-
nálni, és az megy, akkor az siker. Minden 
döntésünk érzelmi alapú, még ha ezt nem 
is tudjuk, legyen az akár egy végletekig ki-
számítható, racionális ember, valójában ő is 
érzelmek alapján dönt. 

Ez nem vallási közösség, 
bárki kérhet segítséget
De vajon a férfi ak vagy a nők szorulnak rá 
jobban a segítségre?
 – Alapvetően társas lények vagyunk, te-
hát hatással vagyunk egymásra. Nem egyé-
nileg kell nézni az embereket. Nehéz volna 
egyszemélyben vizsgálni bárkit, mert tud-
ni kell, milyen környezetből jön. Az biztos, 
a felmenőink tettei, cselekedetei is hatással 
vannak az életünkre. A férfi ak inkább kife-
lé, míg a nők befelé dolgozzák fel a problé-
mákat. A hölgyeknél általában a depresszió 
az elsőszámú gond, míg a férfi aknál – ahogy 
országos szinten –, úgy itt Vecsésen is az al-
kohol jelenti az egyik legnagyobb problémát 
– mondta kendőzetlen őszinteséggel.
 Összességében mi a feladatuk itt Ve-
csésen?
 – Gyakorlatilag az állami ellátásban pró-
bálunk segíteni. Magyarországon a szakellá-
tásban és az alapellátásban is óriási problémák 
vannak, ezért szükség van külső segítség-
re – mondta Sebők Szilveszter, hozzátéve, 
hogy bárki bemehet hozzájuk segítségért, 
szívesen elbeszélget vele, de ha a pszichiát-
riai részlegre jön, ahhoz szakorvosi szakvé-
lemény szükséges. A szenvedélybeteg rész-
legen ráér később megszerezni ezt a papírt.

Szöveg: Sz. Gy., kép: VN

LELKI EGÉSZSÉG

Sokan nem tudják magukról, 
HOGY SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉRE LENNE SZÜKSÉGÜK

A vecsési Új Esély Központban szenvedélybetegeknek 
és pszichiátria betegeknek nyújtanak segítséget 
nappali ellátás keretében. Az intézmény terápiás 

munkatársával, Sebők Szilveszterrel beszélgettünk. 

Sebők Szilveszter,
az Új Esély 
Központ 
terápiás 
munkatársa

T emplomunkban március 21. óta mű-
ködik a Menekült gyerekek iskolája, 
a Sátor suli egyesületünk szervezés-

ben. Éppen ezért született meg az ötlet, hogy 
egy olyan missziói napot tartsunk, ahol a 
kárpátaljai roma testvéreinkkel együtt hall-
gathatjuk Isten igéjét. Amikor ezt az alkal-
mat elkezdtük tervezni, még itt volt köztünk 
Nagydobronyból Ámit Gyula és a felesége, 
de mire magvalósítás napja elérkezett, ők 
már hazautaztak. A suli viszont jelenleg is 
működik, cigány gyerekek járnak nap, mint 
nap a templomunkba tanulni. Így május 22-
ére meghívtuk a Vecsésen lakó roma csalá-
dokat is. Sajnos, közülük csak ketten jöttek 
el, de így is áldott és szemléletformáló na-
punk volt vasárnap. 
 Isten különösképpen formálta ezt az alkal-
mat. Szeverényi János missziói lelkész, aki az 
igehirdetés szolgálatát végezte volna, megbe-
tegedett, de utolsó pillanatban igent mondott 

a megkeresésünkre Bakay Péter cigánymisz-
sziós lelkész.  
 A napot istentisztelettel kezdtük, ahol a Ve-
csernye kórus vezetésével gitáros könnyűze-
nei énekeket énekeltünk a hagyományos litur-
gia helyén. A kórust vezette és fuvolajátékkal 
az énekszámokat színesítette Koczor Kinga. 
Gitáron Szucsák Tamás kísérte az énekeket. 
Az imádságokat és az igét a gyülekezeti ta-
gok olvasták fel. Bakay Péter a Galata levél 
alapján a Lélek gyümölcseiről prédikált. Ar-
ról beszélt, hogy a test cselekedeteivel szem-
ben, amik rombolnak, tönkretesznek és öl-
nek, Isten gyermekei csodálatos ajándékban 
részesülnek a Lélek által. Ezek a gyümölcsök 
nem időszakiak, nem romlanak meg, nem ku-
kacosak, hanem életet adnak, táplálnak, soha 
el nem fogynak. A kilenc gyümölcs: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség, önmegtartóztatás, olyan gyü-
mölcsök, amik itt, a közösségünkben, a misz-
szióban, a cigánymisszióban teremnek meg, 
amikor Isten egymáshoz vezet minket. Így 
nekünk, sosem szabad felednünk, hogy nem-
csak azért vagyunk együtt, hogy jól érezzük 
magunkat, hanem küldetésünk van, és ennek 
a vecsési közösségnek is meg kell találni a 

HITÉLET

Barangolj velünk! címmel szervez nyá-
ri napközis tábort a Sátor Egyesület az 
evangélikus templomban. A programok 
július 4. és július 8. között 8 órától 16 
óráig tartanak. A tábor keretében felfe-
dezzük a környék kirándulóhelyeit! 
 Tábori hozzájárulás: 5000 Ft/hét. 
 Jelentkezés: Nagy-Papp Krisztina, 
 tel.: 06-30/431-7332. 
 Minden gyermeket szeretettel várnak. 

Nyári napközis tábor

küldetését, misszióját, és ha Isten így akar-
ja, akkor éppen a cigányság felé, de mozdul-
nunk kell. Nem maradhatunk ülve, nem le-
hetünk csak magunkat tápláló közösség. 
 Az istentisztelet után három csoportban 
mélyítettük el az igehirdetésben hallottakat. 
Bakay Péter, Koczor Kinga és jómagam kor-
osztályos megosztásban vezettünk bibliakö-
röket. 
 Az ebédet Gombár János és felesége Bar-
tha Viktória készítette, a kukta szerepét End-
reff y Zsolt töltötte be. A közösség tagjai süti-
vel egészítették ki a fi nom pörköltet és lángost. 
 Délután Farkasné Gombár Ildikó jött kö-
zénk, aki Franz Kett pedagógiai módszer-
rel dolgozta fel velünk a Lélek működését 
és gyümölcseit. Táncoltunk, dobáltunk lán-
gocskákat megjelenítő selyemszalagokat, kö-
zös képet alkottunk, imádkoztunk. 
 A közös ima előtt vallottunk arról, hogy 
mit köszönünk meg Istennek, mi az, amiért 
a mai napon különösen is hálásak vagyunk.  
Hálásak vagyunk Istennek a közösségért, 
az együtt töltött időért, az igehirdetésért, a 
jó ebédért, a jókedvért, a különleges iste-
ni szervezésért, ami csodás találkozásokat 
tett lehetővé. Kihagytam valamit? Biztosan. 
A Szentlélek viszont nem hagyott ki minket. 
Erejét éreztük egész nap.                                      

Heinemann Ildikó lelkész 

  Az Evangélikus Egyház au-
gusztus 18-23. között hatnapos 
kirándulást szervez Erdélybe, 
Székelyföldre. Az utazás költ-
sége 78  000  Ft/fő, ami magában 
foglalja az utazást, a szállást és 
a félpanziós ellátást falusi tu-
rizmus keretében. Részletek-

Kirándulás SZÉKELYFÖLDRE
ről a templom irodájában és a 
06-20/770-0442 telefonszá-
mon lehet érdeklődni. Rész-
letes program: www.vecses2.
lutheran.hu.  
 Az utazáshoz az akkor érvé-
nyes járványügyi feltételek meg-
léte kötelező! VT info
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AJÁNLÓ

A Gazdakör épülete a ve-
csési közösségi élet egy-
kori pezsgő helyszíne volt, 

ezért az idősebbek emlékezetében 
még bizonyára élénken él azok-
nak a báloknak, mulatságoknak 
a hangulata, melyek évtizedekkel 
ezelőtt a Fő út 72. szám alatti épü-
let falai közt zajlottak. A Gazda-
kör – amely a gazdákat tömörítő 
egyesületként működött egészen 
a második világháború lezárásáig 
– megalakítása Róder Imre nevé-
hez köthető, hivatalosan 1904-ben 
alakult a néhai tanító által alapí-
tott olvasókörből. Tagjai elsősor-
ban sváb gazdák voltak. A Gaz-
dakör eredeti épülete lakossági 
összefogással épült a századfor-
dulón, majd 1941-ben kibővítették 
és felújították. Végül az egyesüle-
tet feloszlatását követően, az álla-
mosítás eredményeként a Ferihe-
gyi MGTSZ tulajdonába került. A 
rendszerváltás előtti időkben szá-
mos esküvőt és egyéb rendezvényt, 
illetve közgyűléseket is tartottak 
az épületben, amely a tsz-ek meg-
szűnése után magántulajdonba 
került. Az új tulajdonos egy ide-
ig megőrizte a korábbi funkció-
kat, így egy darabig még műkö-
dött a rendezvényszervező vonal 

is, majd néhány évvel később egy 
fi tneszterem kezdte meg működé-
sét a patinás falak között. Az épü-
let 2006-ban cserélt újra gazdát, az 
ingatlan azóta Gerencsér Balázs, 
Szegedi Genovéva és ifj. Szegedi 
István tulajdonában áll. Az újra-
nyitásra 2021-ig kellett várni, ek-
korra készült el a felújítás első üte-
mében egy 23 szobát magában 
foglaló panzió. 
 – A Kisfaludy Program kere-
tében elnyert pályázati támoga-
tásból és önerőből alakítottuk ki 
háromcsillagos panziónkat, mely 
tavaly szeptember 1-jén kezdte 
meg működését. Innen léptünk 
most tovább azzal, hogy a régi fő-
épületet is felújítottuk. Az épület-
rész alsó szintjén elkészült egy na-
gyobb, akár két részre is osztható 
rendezvényterem, a felső szinten 
pedig 11 további szobát alakítunk 
ki – foglalta össze Gerencsér Ba-
lázs az elmúlt évek fejlesztéseit, 

amelyek eredményeként idén má-
jusban megnyithatta kapuit a ven-
dégek előtt az Eprespark Panzió 
és Rendezvényház. A tulajdonos 
azt is elárulta, a felújítás alkalmá-
val kiemelt fi gyelmet fordítottak 
arra, hogy az utcafronti épület és 
a belső udvarrész is visszanyerje 
az eredetihez hasonló formáját és 
kinézetét.   
 Az Eprespark Rendezvényház 
kialakítására tekinthetünk akár ér-
tékmentő beruházásként is, hiszen 
a felújításnak köszönhetően éled-
hetett újjá Vecsés egyik nagymúl-
tú épülete, ugyanakkor a mai kor 
elvárásainak minden tekintetben 
megfelelő, modern rendezvény-
központ jött létre az ikonikus ve-
csési helyszínen. Az akár 180-200 
fős esküvők, céges rendezvények 
és konferenciák lebonyolítására is 
alkalmas épület tágas belső terei 
letisztultak és elegánsak, a parko-
sított udvaron pedig hatalmas te-
rasz szélesíti a különféle rendezvé-
nyek teljes körű lebonyolításának 
lehetőségeit. Az étteremben akár 
kisebb rendezvények, családi ösz-
szejövetelek megtartására is van 
lehetőség, a messzebbről érkező 

Elegáns rendezvényhelyszín lett 
A VÁROS IKONIKUS ÉPÜLETÉBŐL

Évekkel ezelőtt csak egy leromlott állapotú, 
lebontásra váró épületet láthattunk a Fő 
út 72. szám alatt, jelenlegi tulajdonosai 

azonban megmentették és új életre keltették 
a helyszínt, ugyanis egy elragadó hangulatú 
rendezvényházat és panziót alakítottak ki a 

város történelméhez szorosan kötődő épületben.

vendégek számára pedig a panzió 
szobái nyújtanak tökéletes kényel-
met a pihenéshez.
 Gerencsér Balázs elmondta, táv-
lati elképzeléseik között szerepel, 
hogy az esküvőkön és egyéb ren-
dezvényeken túl a város közössé-
gi életét is szolgálja majd a rendez-
vényház. Ezt úgy érnék el, hogy 
helyszínt biztosítanak városi ren-
dezvényeknek, báloknak, de akár 
a Káposztafeszttel való együttmű-
ködést is elképzelhetőnek tartja.  
 Az Eprespark Rendezvényház 
új rendezvénytermét stílusosan 
egy olyan pár esküvőjével avat-
hatták fel, akiknek a szülei évti-
zedekkel ezelőtt szintén itt, a Gaz-
dakörben tartották a lagzijukat. 
 – A fi atalok éppen a múltbéli 
kötődés miatt választották ezt a 
helyszínt. A közel 200 fős lako-
dalmat május 21-én tartották és a 
vecsési sváb hagyományokra épült, 
köszönhetően Palotai Viktóriának, 
aki egy évig dolgozott az esküvő 
szervezésén. Az ételek is a sváb 
konyhának megfelelően készültek, 
így természetesen nem hiányozha-
tott az ünnepi menüből a húsleves 
és a májgombóc sem – mesélték 
el Wilhelm Mária és Móricz Ale-
xandra, a rendezvényház vezetői.   
 Az első esküvőről tehát szép 
emlékekkel térhetett haza az ifjú 
pár, hiszen életük nagy napja – a 
szép helyszínnek és profi  gárdá-
nak is köszönhetően – éppen úgy 
sikerült, ahogy eltervezték.   varga

Esküvői díszben az elegáns rendezvényterem

A rendezvényház 
parkosított udvara esküvői 
fotózáshoz is tökéletes helyszín

KULTÚRA

EMLÉKHÁZI PROGRAMOK: 
Bálint Ágnes 100 éves 

Az írónő centenáriumán 
több napos program 

várja az érdeklődőket. 

M ájus 22-én újra jelentkezett a Bá-
lint Ágnes Emlékházban a tavaly 
elindított Meseforgó, amelynek 

keretében az írónő évfordulós könyveiről 

készítünk műsort. Az idei évfor-
dulósok: az önéletrajzi elemeket 
tartalmazó Lepke az írógépen, az 
Egy egér naplója és A repülő dí-
vány. Az egész napos műsor ke-
retében a diavetítés, origami haj-
togatás, arcfestés, kvízkitöltés és 
sorsolás stb. mellett volt mesés-ze-
nés interaktív Rutkai Bori koncert, 
amely sok kisgyereket megmoz-
gatott, és volt – nálunk először – 
élő állat bemutató. A kedves 
kis patkányon, siklón, „ijesztő” 
róka(bőrön) kívül madarak is sze-

repeltek: baglyok, galambok, gyönyörűen 
trillázó kanári, és az adu ász: a barna kánya. 
A madár közelről nézve amúgy is igen szép, 
amit nem is gondolnánk, amikor az égen szár-
nyalva látjuk, de még produkálta is magát: a 
közönség feje felett átszállt a Tamás önkén-
tesünk által tartott vasoszlopra, majd ugyan-
azon az úton vissza gazdája, Gőgös Zsuzsa 
kezére a jutalomfalatért. A gyerekeknek na-

gyon tetszett a mutatvány, háromszor meg-
ismételtették!
 Aki szereti az élő állat bemutatót, eljöhe-
tett június 19-én az egész napos „Csodabo-
garak” című ökonapunkra. Ez is új műfaj az 
emlékház történetében, amit minden évben 
szeretnénk megismételni annak emlékére, 
hogy Bálint Ágnes számára nagyon fontos 
volt a természet és annak óvása. Volt Bogár-
muzsika koncert, bogaras gipszöntés, előadás 
a beporzók csodálatos világáról, és újabb ál-
latbemutató – ez alkalommal négylábúakkal. 
Meghirdettünk egy rajzversenyt a gyerekek 
számára három bogaras témában. 
 Augusztus végén (kb. 23-tól 28-ig) a Bá-
lint Ágnes centenáriuma alkalmából több-
napos rendezvénysorozatot tervezünk: lesz 
kiállítás a vadászház történetéről, emléke-
ző beszélgetés Bálint Ágnesről, gyermek-
előadások, fi lmvetítés, érdekes workshopok 
és még rengeteg más. A pontos programot a 
Facebook-oldalunkon fogjuk megjelentetni. 
 És hogy mi változott, miért tudunk ennyi új, 
érdekes műsort indítani? Azért, mert belépett 
a szervezésbe-vezetésbe Bálint Ágnes unokája, 
Sárváry Barbara, valamint az ő gimnáziumi 
osztálytársa, Kobza Enikő, aki programszerve-
ző, és kitűnően ért a gyerekek nyelvén.  Az igé-
nyes új rendezvények az ő kezdeményezőkés-
zségüket, valamint az önkormányzat áldozatos 
segítségét dicsérik.  Szöveg és fotó: Emlékház

A barna kánya produkciója 
nagyon tetszett a gyerekeknek

Rutkai Bori interak-
tív koncertje
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Karate HÍREK

SPORT

Június első hétvégéjén a Dobrovitz Lovasfarmon rendezték a 
fogathajtók egyik legjelentősebb hazai versenyét, a XXVI. Vecsés 
Kupát. A viadalt maga idősebb Dobrovitz József értékelte nekünk.

A Vecsés FC a harmadik helyen végzett a Pest megyei első 
osztályú labdarúgó-bajnokságban. Annak fényében, hogy a téli 
szünetben még csak a 9. volt az együttes, hét ponttal lemaradva 

a dobogótól, elmondható, kiemelkedő tavaszt produkáltak. 

Dobrovitzék remekeltek versenyzőként 
és versenyrendezőként is

VINCZE GÁBOR: 
Nagybetűs gratuláció a csapatnak!

Csenki Györgyné Varga Zsuzsan-
na a Bp. Spartacus és a Vasas SC já-
tékosaként öt magyar bajnokságot 
és négy Magyar Kupát nyert. Legna-
gyobb sikereit 1965-ben érte el: klub-
csapatával, a Spartacusszal a BEK-
ben második helyezést szerzett, majd 
novemberben tagja volt a Dort-
mundban világbajnokságot nyert vá-
logatottnak. A nemzeti csapatban 
1961 és 1968 között 47 alkalommal 
lépett pályára.
 Játékos-pályafutása befejezését kö-
vetően öt évtizeden át dolgozott az 
utánpótlás-nevelésben klub és válo-
gatott szinten egyaránt. 1995-től tíz 
éven át a leány serdülő nemzeti válo-
gatott mestere, s közben a hazai ké-
zilabda szövetség utánpótlás bizott-
ságának elnöke is volt. Büszke rá, 
hogy tucatnyi tehetséget fedezett fel 
– Bulath Anita, Herr Orsolya, Tomo-
ri Zsuzsa, Szucsánszki Zita, Bódi Ber-
nadett –, akik a serdülő után a felnőtt 
nemzeti csapatban is helytálltak.
 2006 óta Vecsésen élt. Itt is felépítet-
te a helyi utánpótlást. Itt is lett olyan 
tanítványa – Kiss Nikolett –, aki ma a 
nemzeti válogatott tagja.
 A Magyar Sportért Emlékérem 
arany fokozatának birtokosa, a MOB-
díj 2010-es kitüntetettje.
 Csenki Györgynét a Magyar Kézilab-
da-szövetség saját halottjának tekinti.
 Nyugodj békében Zsuzsa néni!

Elhunyt Csenki 
Györgyné 
(1940–2022)

  A vecsési karatésoknak az ápri-
lis a megmérettetésről szólt. Má-
sodikán rendezték Ercsiben az 
S.K.I.F.H. országos bajnoksá-
gát. Görgényi Bence egy arany, 
Görgényi Balázs egy arany és egy 
ezüst, Gebri György egy arany 
és egy ezüstérmet nyert a baj-
nokságon.
 Április 23-24-én rendezte a 
Magyar Karate Szövetség a World 
Karate Federation (WKF) magyar 
bajnokságát. Újpesten, az UTE 

jégcsarnokában közel 
nyolcszáz versenyző 
mérettette meg ma-
gát. Görgényi Balázs 
két bronzérmet (fo-
tón) nyert korosztá-
lyában, ami komoly 
eredmény.
 Április 30-án ren-
dezték meg az Ippon Shobu di-
ákolimpiát Százhalombattán. 
Görgényi Bence arany érmet (fo-
tón), Görgényi Balázs negyedik 

helyezést ért el a megmérettetésen. 
Gratulálunk az eredményekhez.
 A legfontosabb nemzetközi 
eseményt, az S.K.I. Európa baj-

nokságát Hollandiában rendezik
meg július végén, amire a fel-
készülés májusban elkezdődött.

Karate Szakosztály vezetősége

Görgényi Balázs két 
bronzérmet nyert a WKF. 
magyar bajnokságán

Görgényi Bence (középen) 
aranyéremmel térhetett haza 
az Ippon Shobu diákolimpiáról

M indenki szerint egy nagyon jól sike-
rült rendezvény volt. Mint minden 
évben, idén is nagyon nagy mezőny 

jött össze, hiszen 80 fogat állt rajthoz. Közön-
ség is szép számmal volt, a viadal egy svájci 
versenyző sikerét hozta, a fi am lett a második, 
míg én a harmadik helyen végeztem – fog-
lalta össze a hétvége legfontosabb eseménye-
it az egyik legsikeresebb magyar versenyző. 
 – Csak jót hallottam a külföldi verseny-
zőktől is, de nem akarom elhinni, hogy min-
denkinek minden megfelelt. De mondtam, 
ha máshol rendeznek versenyt, és meghív-
nak, akkor elmegyünk, és abból is tanulunk. 
Igyekeztünk maximálisan kiszolgálni min-
denkit, pontosan úgy, ahogy én is elvárnám 
egy versenyen – mondta Dobrovitz.
 Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon egy 
ilyen nagyszabású viadal megszervezése meny-
nyi időt vesz igénybe?
 – A munka jelentős része az utolsó két hét-
re marad, akkorra kell bezsúfolni mindent. 
Abban az időszakban a legtöbbször reggel 

6-tól este 10-ig dolgoztunk, mert 
a legtöbb dolgot nem lehet koráb-
ban előkészíteni. Az akadályokat 
ugyan fel lehet állítani, de a pálya 
karbantartását csak ilyenkor lehet 
megfelelően megcsinálni – mond-
ta a sikeres sportember. Hozzátet-
te, ehhez a rengeteg munkához 
kellettek a fantasztikus dolgozó-
ik, illetve a vecsési barátok segít-
sége is jól jött. 
 – Körülbelül 15-20 ember 
munkája, hogy minden jól sike-
rüljön. Kicsi, de nagyon összetar-

tó társaság ez – tette hozzá. 
 Míg a legtöbb sportágban előnyt jelent a 
hazai pálya, a fogathajtóknál nem így van, 
sokkal nehezebb, mintha máshol versenyez-
nének. Sokkal kevesebb idő van a lovak fel-
készítésére, az akadályokat megtanulni, mert 
rengeteg más dolguk is van. 
 – A feleségem volt a versenyigazgató, mi-
közben ő a segédhajtóm is, de csak egyszer 
tudott kijönni, megnézni a pályát, az akadá-
lyokat. Viszont doppingolja az embert a ha-
zai közönség. 
 Dobrovitz József az eredménnyel elégedett, 
hiszen ő fi atal lovakat hajt, és egyelőre még kí-
sérletezget velük, keresi mindegyiknek a leg-
jobb helyet a fogatban. Van, amelyiket elöl-
ről hátra vagy éppen fordítva kell betenni, de 
azt is tudja, a maratonra még gyorsulnia kell. 
Annak viszont nagyon tudott örülni, hogy a 
fi a lovai jól mentek, így jó versenyt zártak.  
 – Én akkor sem vagyok elégedett magam-
mal, ha nyerek, de ha fi atal fogatot hajt az em-
ber, akkor tudja, érzi, min kell változtatnia. 

Ezen a versenyen is szerettünk volna nyerni, 
de idén a szeptemberi olaszországi világbaj-
nokság lesz a fontos, ott lesz szükség a leg-
jobb formánkra. Voltunk már Rómában egy 
tesztversenyen, ott a fi am 3. lett, ami bizako-
dásra adhat okot. Nekem még idő kell, hogy 
összeálljon a fogat. 
 Elmondta, azzal a fogattal, amivel a fi a megy, 
tavaly és tavalyelőtt ő versenyzett. Alatta let-
tek a fi atal lovak rutinos versenyzők, és azóta 
csak egy csere volt a négyesben. 
 – A fi amé egy nagyon jó fogat, míg az 
enyémek tavaly kezdtek versenyezni és jelen-
leg is versenyről-versenyre fejlődnek. A hibá-
kat mindig a verseny hozza ki – mutatott rá a 
többszörös magyar bajnok fogathajtó. 
 Az idei vb-n szeretnének egyéniben jól sze-
repelni, mert az azt jelenti, hogy csapatban is 
az első helyek valamelyikén vannak. 
 – Ha mindketten az első hatban végzünk, 
az csapatban érmet jelent. Bízunk benne, hogy 
a vb-re Lázár Zoli is felépül, úgy lesz teljes a 
csapatunk. De a legfontosabb, hogy a 2024-es
 szilvásváradi világbajnokságra úgy tudjunk 
odaérkezni, hogy egyéniben és csapatban is 
a legjobbak legyünk – mondta a távolabbi cé-
lokról Dobrovitz József.
 (A XXVI. Vecsés Kupán a négyesfogatok 
versenyét a svájci Jérôme Voutaz nyerte, ifj. 
Dobrovitz József és fogata a második helyet 
szerezte meg, Dobrovitz József a harmadik 
helyen végzett. Szerk.)  Sz. Gy., Fotó: varga

Ifj . Dobrovitz József második 
lett a XXVI. Vecsés Kupán

Dobrovitz József és fogata 
a harmadik helyen végzett 

A tavaszi 15 
meccsen ti-
zenkét győ-

zelem mellett egy 
döntetlen és két ve-
reség lett a mérlege 
Vincze Gábor együt-
tesének. Halkan meg-
jegyzendő, tavaly 
tavasszal hasonló-
an parádés menete-
lést hajtott végre az 
együttes. 
 – Nagybetűs gra-
tuláció a csapatnak! A dobogós helyezéssel 
boldog vagyok, bár én már télen is ezt tűz-
tem ki célul, de az őszi eredmények után ez 
túlzott önbizalomra adhatott okot – értékelt 
a szezon után Vincze Gábor, az együttes ve-
zetőedzője.
 Tisztában volt vele, ha azt a pár játékost si-
kerül megszerezni, akiket korábban kinézett, 
meglehet a dobogó. 
 – Elértük a dobogós helyezést, és aztán 
már nem is engedtük el. Ráadásul mindezt 
úgy, hogy közben tavasszal 48 gólt szerez-
tünk. Nagyon jó társaságot sikerült össze-
hozni, nagyon erős volt ez az öltöző emberi-
leg is, nem véletlen, hogy szeretnénk egyben 
tartani a keretet, bár tudjuk, ez szinte lehe-
tetlen – mondta a korábbi válogatott labda-
rúgó.
 Vincze Gábor tisztában van vele, ismét új 
csapatot kell építenie, de ez nem frusztrálja, 
elfogadta az évek folyamán. 
 – Ha egy olyan fi atalt igazolunk, aki mond-
juk sérülésből jön vissza, akkor tisztában 
vagyunk vele, ez az osztály neki csak ug-
ródeszka. Az a nem mindegy, kiket tudunk 
hozzá igazolni – mondta a csapatépítés ne-
hézségeiről.

 Bízik benne, a kezdőcsapat 90 százaléka 
megmarad, hozzájuk kell beépíteni a kiegé-
szítő embereket, az újakat. 
 – Nem tudjuk még, milyen lesz az új ke-
ret, kik akarnak elmenni, és lesz olyan is, akit 
én tanácsolok el. Nem tudjuk, milyen lesz a 
bajnokság, kik és milyen erősségű csapatok 
indulnak benne. Az biztos, mi jövőre is min-
den meccset meg akarunk nyerni, akkor biz-
tosan ott vagyunk a bajnokság elején – hang-
súlyozta. 
 A szakvezető abban biztos, a minimális cél 
ismét a dobogós helyezés lesz, és továbbra is a 
támadófocit fogja erőltetni. Hogy ez idén meny-
nyire vált be, azt jól mutatja, hogy a Vecsés a 
bajnokság valamennyi meccsén szerzett gólt. 
 Vincze Gábor számára a Gödöllő idegen-
beli legyőzése, illetve az utolsó fordulóban 
aratott 7-0-ás siker volt a szezonban a csúcs. 
 – A későbbi bajnok Gödöllőt megverni ide-
genben nagyon nagy dolog volt, és ugyanúgy 
nagyra tartom a Nagykáta elleni győzelmet is, 
hiszen úgy léptünk pályára, hogy csak győze-
lemmel van meg a dobogó, különben negye-
dikek vagyunk. Ezzel a teherrel a vállunkon 
tudtunk 7-0-ra nyerni – értékelt a vezetőedző.  

Sz. Gy., fotó: Ifj . Kortye Vilmos

A Vecsési FC bronzérmes csapata

A harmadik helyezettnek járó serleg és az érmek
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A „minivilágban” most már repülőtéri 
dolgozó is lehet a gyerekekből

SPORT

Hirdetés

Lajos - kertészet
Zöldterület-kezelés
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  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.
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M ájus 31-én megnyílt 
a Budapest Airport 
120 m2-es játékterüle-

te a Király utcai MiniPoliszban. 
A MiniPolisz egy varázslatos 
gyerekváros Budapest szívé-
ben. Ebben a minivilágban né-
hány órára feje tetejére állnak 
a megszokott hétköznapok, és 

bármelyik gyermekből lehet 
bolti eladó, pénztáros, postás, 
darukezelő, bankos, virágárus, 
autószerelő, és most már repü-
lőtéri dolgozó is.
 A megnyitó napján a Buda-
pest Airport, a Heinemann Duty 
Free Budapest és a Minipolisz 
szeretett volna egy felejthetet-

SZOMSZÉDUNK, A REPÜLŐTÉR

A REPÜLŐTÉR BEKÖLTÖZÖTT 

Repülőtér nyílt Budapest belvárosában – 120 négyzetméteres repülőtéri 
játékteret nyitott a Budapest Airport a Király utcai Minipoliszban. Május 

utolsó napjától a gyerekek repülőtéri dolgozóként is kipróbálhatják 
magukat a minivárosban, ahol a repülőtéri környezet egy duty free üzlet-

tel is kiegészül, teljessé téve a repülős utazások élményének átadását.

len repülőtéri élményt adni ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt, 
ezért a megnyitón részt vettek a 
repülőtér környéki kerületekről, 
településekről érkező óvodai, is-
kolai csoportok, illetve a XVIII. 
kerületi Gyöngyvirág Gyermek-
otthon lakói is. Vecsést, a Petőfi  
Sándor Római Katolikus Álta-

lános Iskola és Gimnázium 4.a 
osztálya képviselte. 
 A Budapest Airport számá-
ra kiemelten fontos, hogy jelen 
legyen az emberek életében, és 
hogy folyamatosan informál-
ja őket a repülőtéri szabályok-
ról, folyamatokról, a légikikötő 
működéséről és tevékenységei-
ről. A vállalat társadalmi felelős-
ségvállalási (CSR) stratégiájá-
nak egyik legfontosabb pillére 
az edukáció, amely a társada-
lom szemléletformálását, tuda-
tosítását és tájékoztatását tűzte 
ki célul a repülőteret érintő té-
mákban. A Minipoliszban talál-
ható stand remek lehetőséget kí-
nál arra, hogy a gyerekek már 
kisgyermekkorban megismer-
jék a repülőtér-üzemeltető mű-
ködését, és játékos módon meg-
tanulják az utazási szabályokat.
 A mini repülőtér állomása-
in az 5-10 év közötti gyerekek 
interaktív módon, játszva ta-
nulhatnak különböző repülő-
téri folyamatokról, munkakö-
rökről. A három fő repülőtéri 
állomás – utasfelvétel (check-
in), utasbiztonsági ellenőr-
zés, váró és beszállítókapu – a 
Heinemann Duty Free Buda-
pest jóvoltából egy mini duty 
free üzlettel egészül ki, amely 
teljessé teszi a repülőtéri él-
ményt a gyermekeknek. Az ál-
lomás teljesen gyerekméretre 
lett tervezve. 
 – Fontosnak tartjuk, hogy a 
jövő generációja már kisgyer-
mekkorban megismerkedjen a 
repülőtér-üzemeltető működé-
sével, az utazási szabályokkal, 
mindezt játékos keretek között. 
A Minipoliszban található stand 
kiváló lehetőséget nyújt a gyere-
kek számára, hogy majd felnőve 
utasként vagy akár munkatárs-
ként szívesen érkezzenek a re-
pülőtérre. Szeretnénk, ha min-
den gyermek és az őket kísérő 
szülők, pedagógusok megta-
pasztalnák a repülőtér varázs-
latos világát. Örülünk, hogy a 
Heinemann Duty Free Budapest 
jóvoltából egy mini duty free 
üzlettel kiegészülve teljes repü-
lőtéri élményt tudunk biztosí-
tani a Minipoliszba látogatók-
nak – osztotta meg gondolatait 
Valentínyi Katalin, a Budapest 
Airport vállalati kommuniká-
ciós és kormányzati kapcsola-
tok igazgatója. (x)
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V ajon miként értékelte a teljesítményt 
Jánka Zsolt, aki 2020 novembere 
óta a szakosztály vezetője?

 – Már nem én vagyok a szakosztályvezető, 
és a csapat munkájáért sem én felelek – mond-
ta meglepetésünkre a szakember. Elárulta, 
a szakosztály vezetéséről már március vé-

gén lemondott, edzői 
szerződése pedig má-
jus 31-én lejárt. 
 – Mivel az edzői 
megbízatásom má-
jus 31-én véget ért, 

és az egyesület részéről – a megszokottól 
eltérően – nem történt megkeresés a folyta-
tással kapcsolatban, úgy döntöttem, véget 
ér a közös munkánk! – mondta a szakem-
ber, aki nagy tervekkel érkezett a városba. 
 – Sok szakmai és személyi problémája 
volt a szakosztálynak, ami komoly terhe-

Véget értek a férfi  és a női kézilabda-baj-
nokságok, a Vecsés SE felnőtt együttesei közül 
a férfi ak az NB I./B alsóházának az 5. helyén 
végeztek, a jövő évet egy osztállyal lej jebb 
kezdik, míg a nők az NB II. déli régiójának 
10. legjobb kieső helyén zártak. Előbbi a má-
sod, utóbbi a harmadosztálynak felel meg. 

Komoly változás a vecsési 
kézilabda életében, de vajon elég?

ket rótt ránk. Ezeket próbáltam szakmai 
és emberi kapcsolataim révén enyhíteni – 
mondta Jánka. „Belefáradtam, ezért kér-
tem, a szakosztályvezetői felmentésemet 
a tavasz folyamán!”
 Miután elment, nem szeretne visszafe-
lé nézni, de mint gyakorlott sportvezető 
sok sikert kíván a következő vezetőség-
nek, hogy sikeresen megállítsa az elmúlt 
évek lefelé mutató tendenciáját, és mind 
az utánpótlás, mind pedig a felnőtt csapa-
tok ismét az kézilabda élvonala felé köze-
lítsenek! Sz. Gy. 
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• 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

Apróhirdetés
ELADÓ: Férfi  fekete szövetkabát XL-
es 5000 Ft, Bő bunka újszerű
állapotban XXl-es: 60000 Ft, Nagy-
szőnyeg: 25000 Ft, 2 db faliszőnyeg:
20000 Ft/db., porszívó: 60000 Ft, 
1 db rattan láda (60 x 60 x 100):
75 000 Ft, és még sok minden más, 
amire Önnek szüksége lehet. 
Attila u., 28. Tel: 06-20/205-1184

Megegyezéssel, szerethető áron el-
adó 8 éves kortól fi ú és lányka
ruházat. Ugyanott felnőtt divatáru. 
Akciók: 200-300-500 Ft/db áron!
Nyitva: h, sz, p, 10-18. Attila u. 28. 
Tel.: 06-20/205-1184.

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!

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:  

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

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

06-20-215-0699 : Humilitas Group

JELENTKEZÉS VECSÉSRE OPERÁTORNAK
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INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

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

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 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: 06-31/200-8038
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  június 20-ával, 
PatikaPlus (Market Central +36-29/557 820) – június 27-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270)  július 4-ével,  
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) –  július 11-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  július 18-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  július 25-ével, 
kezdődő héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a PatikaPlus Patika, szombaton 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 10.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1030; 1130; 1400, szombaton: 830; 930

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

Semmelweis Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
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. 

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
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REKLÁM

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

INGYENES FELMÉRÉS
Telefon: 06 30 620 7119 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu Web: x-klima.hu

HÍVJON MOST!

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS! CÍM:  

TELEFON:  
+36-30-092-0876

NYÁRINDÍTÓ  
KEDVEZMÉNY
június – július hónapban  

MINDEN TERMÉKRE  

biztosítunk az újság  

felmutatójának!

MI

bbbiztosítunk az újság 10

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

FAGYASZTOTT
GYÜMÖLCSÖK 300 g

569
994
1194

591
540

489
439

 
699

PADLIZSÁNKRÉM
889Ft/

SZIVÁRVÁNYOS 
PISZTRÁNG

Ft/

PRÉMIUM
JÉGKOCKA 

Ft/

Zúzott 
JÉG

Ft
/

PANÍROZOTT  
HALSZELET  

MOLNÁRNÉ MÓDRA
1 Ft/

GYORSFAGYASZTOTT 

Ft/

Ft/

CHILI CHEESE 
NUGGETS

Ft/

SÁGA CSIRKEFÁNK
1 Ft/

SÁGA FASÍRTGOLYÓ
Ft/

 
NYÁRS

Ft

ARDO 
ZÖLDSPÁRGA  

Ft/



A megszokott hazai pékáruk mellett nálunk a nemzetközi konyha édességei közül
is találhat kedvére valót.

Ha csak egy finom szendvicsre, vagy egy jó kávéra vágyik, térjen be hozzánk!


