
2016

Vecsési
Kalendárium



Vecsési Kalendárium 2016

Szeretettel ajándékozom a Vecsési Kalendáriumot

……………………………………

Tartalmas szórakozást kívánok

………………………………



© Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
© Szalontai János
© Lázár Károly



Vecsési KalendáriumVecsési Kalendárium

20162016



Szerkesztette
Szalontai János

Borító és könyvterv: Lázár Károly

Köszönet Vecsés Város Önkormányzatának a kiadvány támogatásáért

Borítón
Felül: Mesefesztivál – Két napon át változatos programok a családoknak

Fotó: Polgár Gyula,
Fogathajtás – ifj. Dobrovitz József a VB-n csapatban világbajnok, egyéniben

4. helyezett lett. Fotó: Medvegy Erzsébet
Középen: Magyar Kultúra Napja: a Sziget Színház Honfoglalás rockoperája

Fotó: Katona Csaba.
Fogathajtás– Dobrovitz József az EB-n csapatban bronzérmet szerzett, egyéniben

4. lett. Fotó: Medvegy Erzsébet,
Alul: Vecsés emblematikus eseménye a Káposztafesztivál.
A főzőverseny eredményhirdetésnél így örült Petz Márton

a boros-zenész csapat főszakácsa Fotó: Balogh Miklós

Hátsó borítón
Felül: Vecsési Borverseny – A 3Borbarát örül a sikerének

Balról: Várszegi György titkár (ülve), Várszegi Csaba, Tábori Ferenc, Martin Márk
és Petz Márton (elnök)

Alul: Böllérfesztivá lFotó: Polgár Gyula

Hármas oldalon
Darab Dóra: Lepkék
kézi öltésű gyapjúkép

Vecsés Város honlapján, valamint a Vecsési Tájékoztató honlapján olvasható
lesz a Kalendárium

ISSN 1217-8411

Kiadta: A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
Felelõs kiadó: az alapítvány elnöke
Formaelőkészítés: Szalontai János

Nyomás: PHARMA-PRESS Nyomda



5

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Újra érkezik karácsony és újév, vele az emlékek és a
remények, a vágyak és a valóság, a tettek és a hit.
Belelapozok G. Ferenczy Hanna verseskönyvébe, és
ezt olvasom a Karácsony című évtizedekkel ezelőtt írt
versében: „Hová lett a jóság, a béke, / áhítatos ünne-
pek fénye? / szívünkben gond, mit hoz a holnap, / az
angyalok most nem dalolnak.” Három éve idéztem
Böjte Csaba ferences testvér adventi gondolatait:
„Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar.
Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek, ve-
szekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesz-
szük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem

igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy
lehetünk ilyen vakok?” A kapzsiság és a gonoszság – legalábbis úgy tűnik –
igyekszik megerősíteni a hatalmát. Végképp tűnni látszik az a világ, amely már
töredezett Ady Endre száz évvel ezelőtt írt felejthetetlen karácsonyi sorainak
idején is: 

„Harang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong a hálaének, / Az én ked-
ves kis falumban / Karácsonykor / Magába száll minden lélek.”

Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya évszázadok óta a biztosan bekö-
vetkező, mindannyiunkra váró örömhírre, a Megváltó születésére figyelmez-
tetnek, emlékeztetnek.

Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva. Különösen ak-
kor nem, ha egymás felé fordulunk, ha nemcsak ebben az ünnepi hangulat-
ban figyelünk családunkra és szeretteinkre. Nincs szebb ajándék annál, mint
amikor az egymástól elszakadt, eltávolodott családtagok visszakapják egymást.
Nincs nagyobb boldogság az egymásra találás öröménél.

A megváltó megszületése óta hisszük: csak a szeretetben születhet újjá az
élet. Az Advent várakozástól izzó csendje, öröme, kedves szokásai az igazat
hozzák vissza és mutatják fel. „Az örök szépséget, ami csak gyermekségünk vi-
lágában található meg” – írja egy vallomásában Weöres Sándor. Kívánom,
hogy ennek az évnek karácsonya is adjon békét és örömet, adja a hit benső
gazdagságát mindenkinek. Kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt járó bé-
kesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő segítsen
mindenkit az igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, fel-
töltődéshez, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük el.

Az elmúlt évek eredményei a közös munkánk gyümölcse. Köszönet érte az
itt élőknek, a hivatalokban, az intézményekben tevékenykedőknek. A for-
rongó és rossz irányban változó világ ellenére maradjon ez így, mert ha sokan
egyfelé megyünk, akkor többre jutunk, mintha sokan sokfelé igyekeznénk.
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Segítsen ebben Wass Albert gondolata, bár megfogadná ezt a nagyvilág is:
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”

Áldott, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket,
és egy boldogabb, biztatóbb új esztendőt kívánok a város polgárainak

a magam és a város vezetése nevében.

SZLAHÓ CSABA VECSÉS POLGÁRMESTERE

A Vecsési Kalendárium 2016 című évkönyvének

naptárát támogatta:

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.,

a város fejlődését szolgáló pályázati források előteremtője,

és a beruházások végrehajtásának lebonyolítója. (245. oldal)

A KALENDÁRIUM NAPTÁRÁNAK FOTÓIT FEKETE JÓZSEF KÉSZÍTETTE.



2016 január
1 P Újév, Fruzsina, Szűz Mária
2 Szo Ábel
3 V Genovéva, Benjámin
4 H Títusz, Leona
5 K Simon, Eduárd, Emília
6 Sz Gáspár, Menyhért Boldizsár

Vízkereszt
7 Cs Attila, Ramóna, Ramon
8 P Gyöngyvér, Keve, Szörény
9 Szo Marcell, Juliánusz

10 V Melánia, Vilmos
Urunk megkeresztelkedése

11 H Ágota, Honoráta
12 K Ernő, Tatjána, Ernesztina
13 Sz Veronika, Csongor
14 Cs Bódog, Félix
15 P Lóránt, Loránd

16 Szo Gusztáv, Marcell
17 V Antal, Antónia
18 H Piroska, Margit
19 K Sára, Márió
20 Sz Fábián, Sebestyén
21 Cs Ágnes, Agnéta
22 P Vince, Artúr
23 Szo Zelma, Rajmund, Emerencia
24 V Timót, Ferenc
25 H Pál, Henrik
26 K Vanda, Paula, Titanilla
27 Sz Angelika, Angéla
28 Cs Károly, Karola
29 P Adél, Valér
30 Szo Martina, Gerda
31 V Marcella, János



2016 február
1 H Ignác, Virginia, Brigitta
2 K Karolina, Aida

Gyertyaszentelő Boldog. A.
3 Sz Balázs, Oszkár
4 Cs Rachel, Csenge
5 P Ágota, Ingrid
6 Szo Dorottya, Dóra
7 V Tódor, Rómeó
8 H Aranka, Jutocsa, Jeromos
9 K Abigél, Alex

10 Sz Elvira
11 Cs Bertold, Marietta
12 P Lívia, Lídia
13 Szo Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin
15 H Kolos, Gina, Georgina
16 K Julianna, Lilla

17 Sz Donát
18 Cs Bernadett, Konrád,

Simon
19 P Zsuzsanna, Eliza
20 Szo Aladár, Álmos
21 V Eleonóra, Norina,

Zelmina
22 H Gerzson, Zétény, Margit
23 K Alfréd, Mirtill
24 Sz Szökőnap
25 Cs Mátyás, Jázmin, Dorinka
26 P Géza, Alexander
27 Szo Edina
28 V Ákos, Bátor
29 H Elemér, Antónia, Oszvald

Hédi



1 K Albin, Albina, Csepke, Lea
2 Sz Lujza, Axel, Henriett
3 Cs Kornélia, Nelli, Frigyes
4 P Kázmér, Zorán, Adrien, 

Luciusz
5 Szo Adorján, Adrián
6 V Leonóra, Inez
7 H Tamás, Tomaj, Perpétua
8 K Zoltán, Julián
9 Sz Franciska, Fanni

10 Cs Ildikó, Melissza, Emil
11 P Szilárd, Borsika, Borostyán
12 Szo Gergely, Maximilián
13 V Krisztián, Ajtony
14 H Matild, Tilda, Tilla
15 K Nemzeti ünep,

Kristóf, Krisztofer

16 Sz Henrietta, Vidor, Herbert
17 Cs Gertrúd, Patrik
18 P Sándor, Ede
19 Szo József, Bánk, Józsa
20 V Klaudia, Alexa, Alexandra

Virágvasárnap
21 H Benedek, Bence Napsugár
22 K Beáta, Izolda, Lea
23 Sz Emőke, Botond
24 Cs Gábor, Karina, Virágvas.
25 P Irén, Irina, Irisz
26 Szo Emánuel, Larissza, Manuéla
27 V Húsvét, Hajnalka, Lídia
28 H Húsvét, Gedeon, Johanna
29 K Auguszta, Bertold
30 Sz Zalán, Izidor
31 Cs Árpád, Benő

2016 március



1 P Hugó 
2 Szo Áron, Tünde, Ferenc
3 V Buda, Richárd

Isteni Irgalmasság Ünnepe
4 H Izidor, Kerény

Gyümölcsoltó BA.
5 K Húsvét, Vince, Juliána
6 Sz Húsvét Vilmos, Bíborka
7 Cs Herman, Armand
8 P Dénes, Valter
9 Szo Erhard, Dusán, Csoma

10 V Zsolt, Ezékiel
11 H Leó, Glória, Szaniszló
12 K Gyula, Sebő
13 Sz Ida, Márton
14 Cs Tibor, BedSz
15 P Anasztázia, Tas

16 Szo Csongor, Joakim, Bernadett
17 V Rudolf, Kiara, Izidóra
18 H Andrea, Ilma
19 K Emma, Malvin
20 Sz Tivadar,  Odett
21 Cs Konrád, Anzelma
22 P Csilla, Noémi
23 Szo Béla, Hella
24 V György, Debora, Bojána
25 H Márk, Ányus, Márkus
26 K Ervin, Ervina, Aida
27 Sz Zita, Marian
28 Cs Valéria, Nimród, Fedóra
29 P Péter, Katerina
30 Szo Katalin, Kitti, Kata

2016 április



1 V Munka ünnepe,  Fülöp, Jakab
2 H Zsigmond, Zoé, Minerva
3 K Tímea, Irma Anyák Napja
4 Sz Mónika, Flórián
5 Cs Györgyi, Irén,

Adrián, Gothárd
6 P Ivett, Frida
7 Szo Gizella, Bendegúz
8 V Mihály, Stella, Győző

Urunk menybemenetele
9 H Gergely, Gergő, Alberta, Édua

10 K Ármin, Pálma, Mira
11 Sz Ferenc, Fabríciusz
12 Cs Pongrác, Gyöngy
13 P Szervác, Imola, Imelda
14 Szo Bonifác, Gyöngyi
15 V Pünkösd, Zsófia, Szonja

16 H Pünkösd, Mózes, Botond
17 K Paszkál, Ditmár
18 Sz Erik, Alexandra, Szandra
19 Cs Ivo, Milán
20 P Bernát, Felícia, Hanna
21 Szo Konstantin, Mirella
22 V Júlia, Rita
23 H Dezső, Dés, Renáta
24 K Pünkösd, Eszter, Eliza
25 Sz Pünkösd, Orbán, Bársonyka
26 Cs Fülöp, Evelin
27 P Hella, Agrippa, Pelbárt
28 Szo Emil, Csanád
29 V Magdolna, Almira, Léna

Úrnapja, Hősök Napja
30 H Janka, Zsanett
31 K Angéla, Petronella

2016 május



1 Sz Tünde, Kund, Jusztin
2 Cs Kármen, Anita
3 P Klotild, Kevin, Bercel

Jézus Szent Szíve
4 Szo Bulcsú, Kerény, Tormás
5 V Fatime, Ferdinánd, Bonifác
6 H Norbert, Cintia, Norman
7 K Robert, Robertina, Robin
8 Sz Medárd, Helga, Zaránd
9 Cs Félix, Annabella,

10 P Margit, Gréta
11 Szo Barnabás, Barna, Rozalinda
12 V Villő, Cinella, Orfeusz
13 H Antal, Anett
14 K Vazul, Herta
15 Sz Jolán, Vid

16 Cs Jusztin, Arany, Ajtony
17 P Laura, Alida
18 Szo Arnold, Levente
19 V Gyárfás, Zojka
20 H Rafael, Dina,

Polett, Özséb
21 K Alajos, Leila, Alojzia
22 Sz Paulina, Albin,
23 Cs Zoltán, Édua, Szultána
24 P Iván, Bajnok
25 Szo Vilmos, Viola, Maxim
26 V János, Pál
27 H László, Sámson
28 K Levente, Irén
29 Sz Péter, Pál
30 Cs Pál, Bese

2016 június



1 P Tihamér, Annamária
2 Szo Ottó, Ottokár, Sarlós B. A.
3 V Kornél, Soma
4 H Ulrik, Babett, Berta
5 K Emese, Sarolta
6 Sz Csaba, Dominika
7 Cs Apollónia, Apolka, Bódog
8 P Ellák, Edgár, Eperke
9 Szo Lukrécia, Marina, Veronika

10 V Amálka, Alma, Amália
11 H Nóra, Lili
12 K Izabella, Dalma
13 Sz Jenő, Indra
14 Cs Örs, Stella
15 P Henrik, Roland
16 Szo Valter

Kármelhegyi Boldog Asszony

17 V Endre, Elek, Dzsesszika
18 H Frigyes, Kamil, Kámea
19 K Emília, Esztelka, Varsány
20 Sz Illés, Margaréta
21 Cs Dániel, Daniella
22 P Magdolna, Magda, Léna
23 Szo Lenke, Borisz, Laborc
24 V Kinga, Kincső
25 H Kristóf, Jakab, Zsaklin
26 K Anna, Anikó, Panna
27 Sz Olga, Liliána
28 Cs Szabolcs, Alina, Szeréna, Ince
29 P Márta, Flóra
30 Szo Judit, Xénia
31 V Oszkár, Ignác

2016 július



1 H Boglárka, Boglár, Nimród
2 K Lehel, Alfonz, Özséb
3 Sz Hermina, Kira, Lídia
4 Cs Domonkos, Dominika
5 P Krisztina, Kriszta, Abelina
6 Szo Berta, Bettina, 
7 V Ibolya, Afrodité, Cseperke
8 H László, Domokos
9 K Emőd, Román

10 Sz Lőrinc, Blanka
11 Cs Zsuzsanna, Tiborc
12 P Klára, Letícia, Dina
13 Szo Ipoly, Ince
14 V Marcell, Maximilián
15 H Mária, Alfréd,

Nagyboldogasszony 
16 K Ábrahám, Rókus

17 Sz Jácint, Arika, Réka
18 Cs Ilona, Ilka, Elena
19 P Huba, Bernát
20 Szo Államalap. ünnep

Szt. István, Vajk
21 V Sámuel, Hajnalka
22 H Menyhért, Mirjam
23 K Bence, Szidónia, Minerva
24 Sz Bertalan, Jonatán, Detre
25 Cs Lajos, Patrícia
26 P Izsó, Tália, Natália
27 Szo Gáspár, Gazsó
28 V Ágoston, Mózes
29 H Beatrix, Erna
30 K Rózsa, Félix
31 Sz Erika, Bella, Hanga

2016 augusztus



2016 szeptember
1 Cs Egyed, Egon
2 P Rebeka, Dorina
3 Szo Hilda, Csobán
4 V Rozália, Rózsa, Mór
5 H Viktor, Lőrinc
6 K Zakariás, Csanád
7 Sz Regina, Dusán
8 Cs Mária, Adrien

Kisboldogasszony
9 P Ádám, Pető

10 Szo Nikolett, Hunor
11 V Teodóra, Igor, Jácint
12 H Mária, Irma
13 K Kornél, Móric
14 Sz Szeréna, Roxána

Szent Kereszt Felmagaszt.

15 Cs Enikő, Melitta
16 P Edit, Ciprián, Ludmilla
17 Szo Zsófia, Hildegárd, Robin
18 V Diána, Metód
19 H Vilhelmina, Dorián
20 K Friderika, Frida
21 Sz Máté, Mirella
22 Cs Móric, Írisz
23 P Tekla, Lina, Líviusz
24 Szo Gellért, Mercédesz
25 V Eufrozina, Kende
26 H Jusztina, Pál
27 K Adalbert, Döme
28 Sz Vencel, Bernát
29 Cs Mihály, Mikes
30 P Jeromos, Médea, Becse



1 Szo Malvin, Teréz
2 V Petra, Örs
3 H Helga, Ilián
4 K Ferenc, Edvin, Zóra
5 Sz Aurél, Renáta
6 Cs Brúnó, Renáta
7 P Amália, Bekény
8 Szo Koppány, Bettina

Magyarok Nagyasszonya
9 V Dénes, Ábris

10 H Gedeon, Hajna
11 K Brigitta, Gitta
12 Sz Miksa, Rezső
13 Cs Kálmán, Ede
14 P Helén, Helena, Domokos
15 Szo Terézia, Teréz, Tekla
16 V Gál, Aurélia

17 H Hedvig, Hédi,
18 K Lukács, Ambrus
19 Sz Nándor, Lora
20 Cs Vendel, Iringó
21 P Orsolya, Orsika, Zselyke
22 Szo Előd, Korina
23 V Nemzeti ünnep

Gyöngyi
24 H Salamon, Gilberta, Herold
25 K Blanka, Bianka
26 Sz Dömötör, Amanda, Armand
27 Cs Szabina, Szabrina, Bese
28 P Simon, Szimona, Szimonetta
29 Szo Nárcisz, Zénó
30 V Alfonz, Zenóbia, Kolos
31 H Farkas, Cseke

2016 október



1 K Mindenszentek, Marianna
2 Sz Halottak Napja

Achilles, Tóbiás
3 Cs Győző, Hubert, Márton
4 P Károly, Karola, Lotti
5 Szo Imre, Tétény, Zakariás
6 V Lénárd, Leonárd
7 H Rezső, Csenger, Szulamit
8 K Zsombor, Kolos, Gotfrid
9 Sz Tivadar, Szibilla, Ugocsa

10 Cs Réka, Ariel, Leo, Virginia
11 P Márton, Martin, Tódor,

Nimród
12 Szo Jónás, Renátó, Tihamér
13 V Szilvia, Szaniszló
14 H Aliz, Vanda, Szidónia
15 K Albert, Lipót

16 Sz Ödön, Edmund, Margit
17 Cs Hortenzia, Gergő
18 P Jenő, Pető
19 Szo Erzsébet, Zsóka, Liza
20 V Jolán, Zolta, Bódog
21 H Olivér, Iliász
22 K Cecília, Filemon
23 Sz Kelemen, Klementina
24 Cs Emma, Flóra, Virág
25 P Katalin, Katinka, 

Katrin, Liza
26 Szo Virág, Konrád
27 V Virgil, Virgínia, Advent 1
28 H Stefánia, Janka
29 K Taksony, Brenda, Ilma 
30 Sz András, Andor, 

2016 november



1 Cs Eliza, Elza,
2 P Melinda, Vivien,
3 Szo Ferenc, Olívia, Xavér
4 V Borbála, Barbara Advent 2.
5 H Vilma, Bacsó
6 K Miklós, Miksa,

Döniz, Csinszka
7 Sz Ambrus, Ambrózia
8 Cs Mária, Emőke

Szűz Mária Szep. fogantatása
9 P Natália, Natasa, Gina

10 Szo Judit, Loretta
11 V Árpád, Daniló Advent 3
12 H Gabriella, Johanna
13 K Luca, Otília, Lúcia 
14 Sz Szilárda, Konrád
15 Cs Valér, Detre,.

16 P Etelka, Aletta
17 Szo Lázár, Olimpia
18 V Auguszta, Gracián, Advent 4
19 H Viola, Violetta, Dárió
20 K Teofil, Ignác, 
21 Sz Tamás, Izidor, 
22 Cs Zénó, Nina,
23 P Viktória, Niké, Zétény
24 Szo Szenteste, Ádám, Éva
25 V Karácsony, Eugénia
26 H Karácsony, István
27 K János, Lázár, Teodor
28 Sz Kamilla, Apor, Aprószentek
29 Cs Tamás, Tamara
30 P Dávid, Zoárd, Hunor

Szent Család Ünnepe
31 Szo Szilveszter, Donáta, Dorinka

2016 december



Miután minden év december közepén
jelenik meg a Kalendárium, a

szerkesztőnek fejtörést okoz, hogy mit
kezdjen a tárgyév decemberével? A gondot

tetézi, hogy december igen gazdag
programokban, amelyeket kötelesség az

utókor számára rögzíteni. Mindebből logi-
kusan következik, hogy a decemberek tör-

ténéseit a következő évi
kalendáriumban ismertetjük az érdeklődő
utódoknak, így tisztelegve a produkciók

szervezőinek és végrehajtóinak.

Kamionos Mikulás
járat

2014. december 5-én tündöklően ki-
világított, gondosan feldíszített kami-
on járta körbe a várost a Mi ku lás sal
és krampuszaival. 13 megállóban, ki-
csik és nagyok énekelve, csodálkozva
várták a nagyszakállút, aki finomsá-

gokkal jutalmazta meg őket. Ez út tal
is szép számmal támogatták, segítet-
ték a gyermekek örömére útnak in-
dított Mikulás-járatot: BÁKK, Szép
At tila, Vecsési Városgondnok Kft.
mun katársai, Katona Csaba.

DOBROVITZ ERIKA

FOTÓ: KATONA CSABA

Motoros Mikulások
a gyermekekért

Mikulás jelmezben vecsési és kör-
nyékbeli motorosok – Oláh László
képviselő szervezésében – széltében-
hosszában vonultak a városban, és
édességekkel ajándékozták meg a cso-
dálkozó arcú gyermekeket.

VT INFO

FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Jótékonysági Mikulás
ünnepség idén

is a Bálint Ágnes
Kulturális Központban
Az elmúlt évek hagyományainak meg  -
felelően 2014-ben immár harmadik
alkalommal kereste meg a Csa lád -
segítő és Gyermekjóléti Szol gálatot a
különféle ügyességi és készségfejlesz-
tő gyermekjátékokat árusító KÉK
BÉKA játék webáruház, mely a CIB
Bank Zrt. vecsési fiókjának támoga-
tásával vállalta, hogy jótékonysági ün-
nepséget szervez hátrányos helyzetű
gyermekek részére. 

Az idén is 60 gyermek csodálhatta
végig a Vecsési Zeneiskola elegáns és
felkészült növendékeinek szívhez szó-
ló előadásait. A Zeneiskola igazgató-

ja Rainer-Micsinyei László szólította
színpadra a hangszerek széles skálá-
ján játszó gyermekeket az ünnepi elő-
adás bemutatására. A Mikulás idén is
elérkezett hozzájuk, s bizony a felké-
szültebbek még verset és gyermek-
dalt is előadhattak neki, megkö-
szönni, amiért ilyen hosszú utat tett
meg értük.

Csalódott csemete nem nagyon
maradt, hisz a csomagolás alatt sok
minden akadt. Kisbaba, autó, társas-
játék s megannyi játék, mosolyt csalt
arcukra a szép, új ajándék. 

Az ünnepség végén a gyermekek
pogácsákat majszolhattak egy kis gyü-
mölcslével, hogy az este igazán kerek
legyen számukra. 

BALÁZS LÁSZLÓ

FOTÓ: CSASE
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Jubiláns házaspárok
köszöntése

A város önkormányzata 2000-ben kö-
szöntötte először a településen élő ju-
biláns házaspárokat. Idén december
13-án a Petőfi téri templomban kez-
dődött az ünnepség a már hagyomá-
nyosnak mondható módon. A temp-
lomban ökumenikus áldást kaptak a
gyémánt-, az arany- és az ezüstlako-
dalmukat ünneplő házaspárok, meg-
újították a polgári fogadalmukat,
aján dékot és emléklapot vehettek át
a város vezetésétől. Az ünnepség ké-
sőbb az új kulturális központban
folytatódott, ahol vacsora és muzsika-
szó mellett ünnepelhettek a jubilán-
sok a családjukkal. Az élő zenét a
Nosztalgia-duó biztosította.

Sok boldogságot kívánunk!

60 éves házassági jubileumát, gyé-
mántlakodalmát ünnepelte:

Skultéti Aurél – Kisjuhász Mária,
Marti József – Jenei Jolán,
Petrik Lajos – Bekker Terézia,
Konecsni László – Stiller Erzsébet

50 éves házassági jubileumát,
aranylakodalmát ünnepelte:

Rábai Imre – Abander Katalin,
Tar György – Dr. Fodor Etelka, 
Tímár Frigyes – Tar Julianna,
Dr. Sahin-Tóth Gyula – Várszegi Klá ra,
Nyulász János – Pum Mária,
Miczkó János – Boscyk Veronika,
Kárpáti József – Kauremszki Erzsébet,
Vigh Ferenc – Csepcsik Ágnes,
Jauer Miklós – Magda Rozália,
Bárány Ferenc – Fabók Erzsébet,
Cziráki János – Jámbor Mária,

Molnár Ferenc – Békési Terézia
25 éves házassági jubileumát, ezüstla-

kodalmát ünnepelte:
Szabolcsi Zoltán – Micsutka Éva,
Faragó István – Loys Ildikó,
Dr. Sahin-Tóth Tibor –

Vámos Ma ri ann,
Virágh Zsolt – Földi Etelka,
Tóth József Zoltán – Gonauer Teréz, 
Jászberényi László – Mátyás Erzsébet, 
Baranyai Mátyás – Babotai Ágnes,
Fejős György – Figura Helga,
Papi László – Wehner Sylke,
Abonyi Gábor – Nagy Rita,
Brunner József – Fejes Krisztina,
Verők Zoltán – Lőrincz Gyöngyi, 
Jónás János – Bíró Emese
Köszönjük a Karamell Cukrászda nagy -
vonalú támogatását, valamint a
Lumpen Klumpen tánccsoport fellépé-
sét, akik színvonalas műsorukkal szó-
rakoztatták az ünnepelteket és vendé-
geiket.

LAJOS ÉVA

„Engedjétek hozzám a
kisdedeket”

Hagyományunkhoz híven 2014. dec-
ember 13-án a vecsési keresztényde-
mokraták ismét karácsonyi műsorral
igyekeztek örömet szerezni a több-
gyermekes családoknak. 

A helyszín ismét a Bálint Ágnes
Kulturális Központ volt. A műsor
Var ga Péter atya katolikus plébános
bevezetőjével kezdődött. A tőle meg-
szokott mosolygós arcú előadásmód-
jával hamar elnyerte a gyermekek bi-
zalmát. Jézus születésének történetét
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így kötetlenül, érdeklődve tudták ma-
gukba szívni. Az ünnepséget benső-
séges, családias melegséggel töltötte
be a vecsési Labdarózsa Népdalkör
által előadott szép magyar karácsonyi
énekek sora, melyet citera zenekar kí-
sért. Újdonságként hatott a zenekar-
hoz tartozó kisfiú által elszavalt meg-
ható karácsonyi vers.

Hogy a gyermekek részére örömet
szerezzünk, levetítettük számukra a
„Csendes éj” című csodálatos rajzfilm
Jézus születéséhez szorosan kötődő
részletét. A hatás felemelő volt. Tágra
nyílt, örömteli szemmel figyelték a ki-
bontakozó, megható történetet. 

A filmvetítés után tombolahúzás
következett, melyhez a jegyeket in-
gyen kapták meg a gyerekek. Az aján-
dékok vegyesen új és használt játé-
kok voltak. Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani a Petőfi Sándor

Római Katolikus Általános Iskola
hittanos diákjainak és szüleiknek az
ízlésesen elkészített ajándék dobozo-
kért, amivel nagy örömet okoztak a
gyermekeknek. Nekik a következőt
üzenjük: „Mert, aki a legkisebbnek
ad, az nekem ad”.

Mint tudjuk, a szem a lélek tükre,
és a gyermekszemek nem hazudnak!
Hihetetlen jóleső érzés volt ennyi – a
napi gondokat elfeledő – boldogságot
tükröző gyermekszemet látni. 

Az ünnepség záró részeként – a
tagjaink által készített – finom süte-
ményekkel és üdítőkkel vendégeltük
meg a családokat, melyeket örömmel
fogyasztottak el.

VECSÉSI KERESZTÉNYDEMOKRATÁK

FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

� � � � � �
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Karácsonyvárás
örömzenéléssel

Petrás Mária moldvai csángó kerami-
kusművész gyönyörű művének - Jézus
születése – hatalmas fotója adott ün-
nepélyességet és eleganciát a Lab da -
ró zsa Népdalkör hagyományos kará-
csonyi műsorához. 

December 14-én a Bálint Ágnes
Kulturális Központ színháztermébe
várták mindazokat, akik a magyar
népzene szerelmesei. A Labdarózsa
Népdalkör 2014-es éve sikerekben
gazdag volt, mert elérhették azokat a
díjakat, amelyek minden énekkar szá-
mára a legrangosabbak, mert ezeknél
nagyobb már nincs. Először a Vass
Lajos Nagydíjat, majd az Aranypáva
Nagydíjat kapták meg. A sikerek
most joggal tölthetik el a kör tagjait
elégedettséggel, de érezniük kell a

folytatás felelősségét, a színvonal meg-
őrzésének fontosságát.

Pavella Krisztina, a népdalkör mű-
vészeti vezetője volt az est háziasszo-
nya, és a fellépők döntően a Kárpát-
medencei magyar kulturkörből szár-
mazó legszebb karácsonyi és adventi
dalokat mutatták be. Szívünknek
kedves kivétel volt, ha ezen a képze-
letbeli határon túlléptek, és moldvai
csángó istenes éneket is hallhattunk.

A változatos programban volt me-
se, szólóének citerával és nélküle,
kecskeduda és ének – minden meny-
nyiségben. Az külön örömteli volt,
hogy olyan tehetséges fiataloknak is
tapsolhattunk, akik már most bemu-
tatták, hogy ők a jövő nagy ígéretei.
Példa lehet számukra a két Légrády-
testvér produkciója. Évekkel ezelőtt
kisgyermekként kezdték édesapjuk-
kal a zenélést és az éneklést a körben,
és citeratrióként begyűjtötték a Vass
Lajos Nagydíjat, és ma már kiforrott

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016
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előadóművészekként komoly művé-
szeti élményt jelent előadásuk.

Az est fellépői voltak: Kárpáti Szil -
via mesemondó, Bugyi Nép dal kör,
Új hartyáni Pátria Énekegyüttes. Lég -
rády Noémi és Légrády Eszter, Tóth
Zsombor dudás, Pavella Krisz tina –
Parlagi Renáta, Simon Dani, Zelei
Ben ce és Zelei Szabolcs és a házigaz-
dák, a Labdarózsa Népdalkör.

Az est szeretetvendégséggel, ének-
léssel folytatódott az aulában. 

– SZALONTAI –
FOTÓK: KOLONICS CSABA

VHZ koncert
A karácsony előtti programokkal teli
időszak legjelentősebb eseménye a
Vecsési Hagyományőrző Egyesület, a

Musikverein Wetschesch Koncert-fú-
vószenekarának Karácsonyi Kon cert -
je. December 20-án a Kulturális Köz -
pont Színháztermében Falvai Anett,
a hangverseny háziasszonya köszön-
tötte a nézősereget, mert a két plusz
sor és a lépcsők is zsúfolásig megtel-
tek. Fazekas József, a VHZ elnöke a
zenekar nevében köszönte meg a
nagy érdeklődést, és nagyon jó szóra-
kozást kívánt a koncertre.

Az est első részében a Vecsési Ze -
neiskola és a Vecsési Ha gyo mány őrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fú vós zenekara
mutatkozott be. A zenekart felkészí-
tette és vezényelte Szabó Imre és
Rainer Micsinyei László tanár úr.
Később Gőz Anett, Tordai Dorka és
Tóth Gréta fuvola produkcióját él-
vezhettük. Betanította Kun Veronika
tanárnő. A német Schumann: In
Memoriam című zongoradarabját
Fazekas Boglárka előadásában hall-
gathattuk meg.

A Bavorák Szaxofon Quintet négy
éve alakult a Zeneegyesület szaxofo-
nosaiból. Dobrovitz Nándor bariton,
Ujvári Zoltán tenor, Fazekas József te-
nor, Lévai Péter alt és Csányi Kornél
alt. A Quintet három számmal ké-
szült, és Lévai Péter tanár úr munká-
jának köszönhetően mindegyik szám-
hoz készült egy klip is. A siker óriási
volt, még ráadás szám is kellett, de az
igazi meglepetést Lévai Péter „egyéni
akciója” okozta, aki kihasználva a
nyil vánosságot, a sokaság előtt kérte
meg szíve választottja kezét. A nem
mindennapi leánykérést „igen” és
taps vihar díjazta.

Hagyományosan a szünet után, de
a koncert előtt történik a jubilánsok
köszöntése, az új tagok felvétele és az

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016
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aspiránsok bemutatása. Jubilánsok
voltak, 5 éves: Bagoly István, Fazekas
Boglárka, Leéb Zsom bor, Liebe Viktor.
10 éves: Krausz Pál Ádámné, 15 éves:
Sárosi Julianna, Lévai Péter. Ze het ma -
yer Józsefet 25 éves és Liebe Mátyást
40 éves tagsága okán köszöntötték.

Az új tagok felvétele – a kötelmek
nyilvánosság előtti elvállalásának ígé-
rete után – a zenekar közfelkiáltásá-
val valósul meg: Tordai Dorka fuvola,
Tóth Gréta Hanna fuvola, Kovács
Márk baritonkürt, Horváth Péter kla-
rinét.

A zenekari aspiránsok lettek: Gőz
Anett fuvola, Gőz Nóri klarinét,
Antal Péter klarinét.

A Hangverseny

Julius Fučík cseh zeneszerző és kato-
nazenekari karmester Florentiner
Marsch-ával kezdődött el a műsor. A
változatos programban a polka és a
walzer mellett az operett és az opera

is helyet kapott. Sőt, szerették volna
zenekari kíséret mellett az éneket is
belopni a programba, de ez betegség
miatt, csak részben sikerült. Lehár
Ferenc: A víg özvegy című nagyope-
rettjéből Vilja dalát Majsai Júlia, a
Vecsési Zeneiskola magánének tanár-
nője adta elő, nagy sikerrel. 

Üde színfolt volt Albert Parlow né-
met katonazenekari zeneszerző üllőre
írt zenedarabjának bemutatója. A
polka „vendégművésze” Rainer Mi -
csi nyei Anna volt, aki a szólót üllőn
játszotta. A zenekart ezúttal – egy kis
üllő smirglizés és kalapács reszelés
mellett – a büszke édesapa, Rainer
Micsinyei László vezényelte. 

A világzenét Irving Berlin, Leroy
Anderson egy-egy száma, és Carlos
Santana slágereinek egyvelege jelen-
tette. Ez utóbbiban szólót játszott

Lévai Péter és Tordai Dániel alt sza-
xofonon.

Természetesen kitartó vastaps kö-
szönte meg a magas színvonalú hang-
versenyt. A zenekar ráadásként Máté
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Péter: A zene nélkül mit érek én – cí-
mű slágerét adta elő.

A Mennyből az angyal dallamaival és
közös eléneklésével ért végett az em-

lékezetes hangverseny.

– SZALONTAI –
FOTÓ: VHZ

Mindenki Karácsonya
A Lokálpatrióták Egyesülete, a Ve -
csési Barátok Köre, a Bálint Ágnes
Kulturális Központ és Vecsés Város
Önkormányzata 2014. december 21-
én, vasárnap 13 órától a Piac téren is-
mét megrendezte a Mindenki karácso-
nya rendezvényét. Az időjárás nem va-
rázsolt idilli karácsonyi körülményt,
mert a hó ezúttal is hiánycikk volt, de
minden más egyéb feledtette ezt.

Így volt Betlehemi jászol, lángos,
tea, sütemény, forralt bor, sült kolbász,

lehetett ajándékot vásárolni (dísztár-
gyak, játékok, bőrdíszművek, mézes- és
kürtős kalács, stb.), és volt a gyerme-
keknek állatsimogató. A műsorban lát-
hattuk a Zeneiskola növendékeinek, a
Labdarózsa Nép da l kör nek, a Mo soly -
ország Óvoda gyerme keinek és Ros -
marein Tánc  csoportnak rövid előadá-
sát. Dr. Huszka Mihály plébános atya
karácsony ünnepéről beszélt a szép-
számú jelenlévőnek.

VT INFO

FOTÓ: KOLONICS CSABA
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János napi boráldás
A Vecsési Borbarátok Egyesülete és
az Óvárosi Plébánia közösen decem-
ber 27-én 18 órakor, a Jókai utcai
Szent Kereszt templomban tartotta a
János napi boráldást. A szentmise ke-

retében megáldották a vecsési boros-
gazdák borait, amiket – az egyesület és
az egyházközség jóvoltából – minden-
ki meg is kóstolhatott a misét követő
vendégség során az altemplomban.

VT INFO

FOTÓ: FRÜHWIRTH MIHÁLY

Kedves Vecsésiek!
Szeretnénk a Családsegítő és Gyer -
mekjóléti Szolgálat ügyfeleinek nevé-
ben köszönetet kifejezni azon vecsési
magánszemélyeknek és cégeknek,
akik a karácsonyi ünnepeket élelmi-
szer, játék és ruha felajánlásaikkal tet-
ték szebbé és tartalmasabbá az ado-
mányokból részesülő családok szá-
mára.

Karácsonyi adománygyűjtés felhí-
vásunkra 300 kg tartós élelmiszer
adomány, sok-sok gyermekjáték és

ruha felajánlás érkezett, melyből kb.
200 család részesült az ünnepi idő-
szakban.

KÖSZÖNJÜK!
A SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI



ARANYLAKODALMASOK

EZÜSTLAKODALMASOK FOTÓK: KATONA CSABA
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Új hulladékszállító

gépjármű

a Városgondnok Kft.-nél
A házhoz menő szelektív gyűjtés be-
vezetése óriási sikerrel indult. A vá-
rost két túrajárattal járjuk körbe, és
az eddigi eredmények szerint szinte
0%-os az összegyűjtött szelektív hul-
ladék (papír, aludoboz és pet palack)
szennyezettsége.

Vecsés Város Önkormányzata 2014
januárjában pályázatot nyújtott be a
Földművelésügyi Minisztérium „Hul -
ladékgazdálkodási közszolgáltatás biz-
tosítás pályázati program”-jára, egy új
hulladékszállító gépjármű vásárlásá-
ra. A válasz 2014 júliusában érkezett

meg, hogy a pályázat 41 729 660 Ft
támogatásban részesült. A lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként
a pécsi Seres Gépipari Kft. ajánlata
által egy lakossági hulladékgyűjtő
edények ürítésére, tolólapos tömörí-
tő rendszerrel ellátott Mercedes típu-
sú gépjármű került beszerzésre. Az új
ku kásautó 2015. január végén állt
munkába a Városgondnok NKft.-
nél. Besegít a háztartási és a szelektív
hulladékok gyűjtésébe is, így a város
számtalan pontján találkozhatnak ve-
le a lakosok.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: VÁROSFEJLESZTŐ NKFT

� � � �

Mi történt 2015 januárjában?
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Városi Bál

A Polgármesteri Hivatal szervezésé-
ben rendezték meg 2015. január 17-
én a hagyományos Városi bált a
Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A zenét a 4for You Együttes biztosí-
totta.

VT INFO

FOTÓ: KOLONICS CSABA

Magyar Kultúra Napja 

Közművelődési Minőség
Díjat kapott a BÁKK

Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erő -
források Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára a Magyar Kultúra
Napján – január 22-én – átadta a Köz -
művelődési Minőség Díjat a vecsési
Bálint Ágnes Kulturális Köz pontnak. A
kitüntetés azoknak a közművelődési
intézményeknek adományozható,
amelyek a közművelődés minőségfej-
lesztésének alkalmazásával kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak. A díjat a
város és a Bálint Ágnes Kulturális
Köz pont nevében Kis Tóth János igaz-
gató vette át. A BÁKK munkatársait a
város vezetése a központi ünnepségen
köszöntötte.

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA
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Január 23-án hagyományosan a ve-
csési PerifériART Képzőművészeti
Stúdió tárlatával kezdődött el a
Magyar Kultúra Napi ünnepségsoro-
zat. A kiállítást Kis Tóth János, a
BÁKK igazgatója nyitotta meg. 

VT INFO

FOTÓ: KATONA TÜNDE

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja a Himnusz
születésnapja. Kölcsey Ferenc Szat -
már csekén 1823. január 22-én fejezte
be nemzeti imánkat, és 1989 óta ün-
nepeljük kultúránkat, nemzeti meg-
és fennmaradásunk zálogát. Ez az ün-
nep alkalom arra, hogy több évezre-
des nyelvi-, zenei-, ének- és táncha-
gyományainkra emlékezzünk. Vá ro -
sunk az elmúlt években rangos
kul turális eseményekkel idézte elénk
kultúránk gyöngyszemeit. Így sem

volt ez másként 2015. január 24-én a
Bálint Ágnes Kulturális Központ
színháztermében.

Gyarmatiné Csurgó Ildikó, a
Polgármesteri Hivatal munkatársa, az
ünnepség műsorvezetője köszöntötte
a megjelenteket. A Vecsési Ze ne is ko -
la zenészei kíséretében a jelenlévők
elénekelték a Nemzeti Himnuszt,
majd Szlahó Csaba polgármester
mon dott ünnepi köszöntőt, amely-
ből néhány fontos gondolatot felidé-
zünk:

„(…) Újból összejöttünk, hogy
méltón megemlékezzünk kultúránk-
ról, mely a legfontosabb hajtóerőnk,
mely elválaszt és egyben összetart
bennünket. Meghatározza identitá-
sunkat és a világról alkotott képün-
ket. Országunk, népünk története,
nyelvünk egyedisége mind-mind
meghatározó elemei kultúránknak.

Sokan sokféle szemszögből látnak
és láttatnak bennünket, ami azonban
igazán lényeges, hogy mi magunk mi-

Magyar Kultúra Napja

PerifériART kiállítás
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ként látjuk és értékeljük saját ma-
gunkat. 

Úgy érzem, az önbecsülést illetően
tanulhatnánk a nagyvilág és Európa
népeitől, de akár mintát vehetnénk a
szűkebb környezetünkről is. Mint
tudjuk, a forradalomban született
francia nemzet, vagy a polgárháború-
ban összekovácsolódott Egyesült Ál-
lamok fiai – megjegyzem teljes joggal
- igen büszkék nemzeti nagyjaikra és
országukra. De hogy példáinkkal ne
menjünk ilyen messze, szomszédja-
ink között van olyan ország, mely an-
nak ellenére, hogy 1918-ig nem is lé-
tezett, az elmúlt évszázadban három-
szor is megünnepelte fennállásának
1100. évfordulóját. Ezen persze mo-
solyoghatunk, de tény, ami tény, ők
büszkék arra, ami nem is létezik, mi
pedig sokszor saját értékeinkkel sem
vagyunk tisztában. 

Ideje lenne tudomásul venni, hogy
saját értékeinket mindenekelőtt ne-
künk kell észrevenni és továbbadni,

érdekeinkért nekünk magunknak
kell kiállnunk. 

Szégyelleni valónk pedig nincsen,
ha visszatekintünk az elmúlt ezredév-
re, kihúzhatjuk magunkat. Íme, né-
hány magyar sajátosság a múltból:

Bizonyára kevesen emlékeznek
már arra, hogy Könyves Kálmán ki-
rályunk – az európai korszellemmel
szembehelyezkedve – kijelentette,
hogy boszorkányok márpedig nem lé-
teznek, ennek megfelelően boszor-
kányüldözések és tömeges eretnek-
égetések sem voltak. Az Aranybulla,
az öreg kontinens első írott alkotmá-
nya a miénk; Erdélyben, a Tordai or-
szággyűlésen iktatták elsőként tör-
vénybe a vallásszabadság alapjogát.
Mária Terézia felvilágosult uralkodó-
ként az elsők között rendelkezett a
kötelező népoktatásról, amelyet a
Klebelsberg-féle kultúrpolitika koro-
názott meg, ezzel Közép-Európában
éllovasként számoltuk fel az írástu-
datlanságot. 
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Ha pedig végigtekintünk azon az
úton, amelyet az elmúlt szűk két év-
században a magyar kultúra és esz-
metörténet bejárt, hatalmas eredmé-
nyeket láthatunk. Felépült a Nemzeti
Múzeum, a Széchenyi Könyvtár, a
Magyar Tudományos Akadémia; szá-
mos egyetem létesült; megszületett az
Operaház és a Zeneakadémia. El is -
mert tudósok, művészek öregbítették
a magyarság hírnevét szerte a világon. 

Azért tartottam fontosnak, hogy
ezeket a szép sikereket felidézzem,
mert borúra hajlamos néplelkünk
gyakran túl sötétnek látja az eget. Ez
pedig többnyire akadályozza helyze-
tünk világos és tiszta megítélését, le-
gyen szó népünk, nyelvünk eredeté-
ről, vagy a sorsfordító történelmi pil-
lanatokról.

Ha a nyelv a kultúra legfőbb őrző-
je, akkor a haza a biztonságot jelentő
anyai öl. Nem tudom, rajtunk kívül
hány nyelvben társult az édesanya
szó a nyelvhez, azt viszont mi mind-
annyian tudjuk, hogy nálunk van
még egy hasonló szókapcsolat: az
édes anyaföld. Együvé is tartoznak
ezek az elemi fontosságú, az életünk-
höz nélkülözhetetlen tápláló erők: az
édesanyánktól megtanult nyelv és a
haza földje.

(…) …nem véletlenül választottunk
a mai díszelőadásunknak egy olyan
darabot, amely a honfoglalásról szól.
Arról a honfoglalásról, amely állami-
ságunkat készítette elő itt a Kárpát-
medencében. Ez a történelmi ese-
mény, valamint az azt követő 100 év
a magyar nép életsorsának egyik leg-
meghatározóbb időszaka volt. Ennek
a korszaknak elején és végén két
olyan esemény áll, amely nemcsak ve-

zető rétegünk katonai és államszerve-
zési teherbírását tette próbára, de tel-
jes mélységében felkavarta eleink éle-
tét is. Ez a két határkő a honfoglalás
és Szent István keresztény királysága. 

(…) Több mint ezerszáz éve élünk
Európának ezen a részén, a Kárpát-
medence közepén.  És itt álljunk
meg egy pillanatra. Jól példázza az
önmagunkról kialakított torzképet,
hogy csak kevesek számára világos az
a tudományos körökben is elfogadott
tény, miszerint az Árpád vezér által
irányított honfoglalás előtt már éltek
magyar törzsek a Kárpát-medencé-
ben, akik a VII. század végén foglal-
ták el Erdélyt és a Duna–Tisza közét.
A korábban avarnak tartott falvak-
ban, temetőkben talált leletanyagok
egyértelműen bizonyítják a népazo-
nosságot. Ezt az elméletet már jó 40
éve László Gyula régészprofesszor
dolgozta ki, amelyet a történelem-
könyvek kettős honfoglalás néven
emlegetnek, persze valamiért kis be-
tűvel szedve. Innentől a számok is
változnak, hisz akkor mióta is élünk
mi itt, és tulajdonképpen hova és ki-
hez jött Árpád népe?

Ezen jelenségek miatt is fontosnak
tartjuk, hogy történelmi nagyjainkról
és a sorsfordító történelmi pillana-
tokról megemlékezzünk, hogy leg-
alább itt, Vecsésen helyükre kerülje-
nek a dolgaink. Ezért állítottunk
szob rot államalapító szent királyunk-
nak, ezért támogattuk a Pozsonyi csa-
ta, valamint a Megmaradási Em lék -
mű felállítását. Úgy gondoljuk, hogy
a múlt ismerete, feltárása nélkül
nincs jövőnk, felelősséggel tartozunk
a felnövekvő generációknak. 

(…)”
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Az előadás

Az ünnepség produkciója a Sziget
Színház Honfoglalás rockoperája
volt. Az előadás zeneszerzője Szűts
István és Koltay Gergely, a rendezője
Pintér Tibor volt. Kiváló előadást lát-
hattunk, ragyogó zenével, emlékeze-
tes énekprodukciókkal és koreográfi-

ával. A cselekmény apró hiányosságai
– és a hangtechnika hibái – nem befo-
lyásolták a mű élvezetét. Cso dá la tos es-
te volt. Reméljük mindenkit megérin-
tett, talán még azokat is, akiknek a té-
mája újdonsággal szolgált.

VT INFO

FOTÓK: KATONA CSABA
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Magyar Kultúra Napja

Színház, színház,
színház!

Folytatta nemes hagyományát az
Andrássy iskola színjátszó közössége.
Ismét egy magyar író ifjúsági regé-
nyét vitték színre a diákok a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Ezúttal a
tévéből nagyon jól ismert, Csukás
István: Keménykalap és krumpliorr
című regényét adaptálták színpadra.

A kulturális központban január 29-
én és 30-án 17 órától láthatták az ér-
deklődők a Színe-Java Színjátszó Kör
előadásában. 

Keménykalap és krumpliorr

Gyerekkorom egyik kedvenc olvas-
mánya volt a Keménykalap és
krumpliorr Csukás Istvántól. Tavaszi
szünet, gyerekcsapat, harci kiáltás,
nyomozás, humor: minden együtt
volt a kellemes kikapcsolódáshoz. Az
élet úgy hozta, hogy már vagy hu-
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szonöt éve nem találkoztam a re-
génnyel, most viszont színpadra vit-
ték iskolánk színjátszói. Ahogy a cse-
lekmény kibontakozott, úgy ugrottak
be az emlékek. Az élénk eszű Kis
Rece, a Micimackó Fülesére emlé-
keztető Süle, a flegma Majomteve,
Bagaméri és a többiek. 

Remek volt a szereplők kiválasztá-
sa. Kányi Vikica (Kis Rece) és Balogh
Eszti (Süle) már a hangszínükkel is
odavonzzák a nézőket a színpadra,
hát még az a könnyedség, ahogy ját-
szanak. Az ember teljesen beleélte
magát a darabba. De a Vadlibák két
másik tagja, Márti és Karcsi is eről-
ködés nélkül átjött: Kovács Dóri és
B. Nagy Kiki szintén maguk is voltak
meg a szerep is. A beteg Petrát alakí-
tó Dominek Virágon is látszott, hogy
nagyon élvezi az előadást. Meg is
gyógyult a darab végére. Kun Ricsi

(Jóska) se ma kezdte a pályát, jól hoz-
ta az idősebb korosztály bölcsességét.
„Gá-gá, vadlibák!” Ez szép volt!

A mellékszerepekben is igazi gyé-
mántokra akadhattunk. Gyöngyösi
Árpiról (Nagy Recéről) tényleg elhit-
tük, hogy már nem hisz ilyen hülye-
ségekben, mint „Hörömpő Cirkusz!
Világszám!” Kiss Réka (Pirike) és
Csordás Veronika (Kutyagazdi) a
Rece-tesókhoz magas szinten kapcso-
lódtak. Az Igazgató és a Titkárnő,
Hok Bence és Bekker Dóri tényleg
Igazgató és Titkárnő voltak, Dóri elő-
adásában rengeteg humor volt,
Bence pedig kimért volt és igazságos.
A Cuppogós olyan volt, mint aki mö-
gött évtizedek tapasztalata és zsivány-
sága fakult cinizmussá, Marcibányi
Bence zseniálisat alakított. Az állat-
kerti Gondozóban Hamvas Tomira
ismertünk, nemcsak a gyerekek ijed-
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tek meg tőle. Recéék mamája, Bebők
Sára hálát adhat és adott is az égnek,
hogy két ilyen csemetéje van, Fekete
Bendi pedig egy személyben volt új-
ságos és ápoló, kiválóan. 

Iskolánk három tanára is szerepet
kapott a műben. Bagamérit Albert
Ferenc testesítette meg, akiről bátran
elmondhatjuk, hogy színpadra ter-
mett, és életeleme mások szórakozta-
tása. Köszönjük az ingyen fagyit és a
rögtönzéseket! Steigerwald Robi bácsi
Lópici Gáspárnak született, csak még
nem tudja. Ígérjük, nem rongáljuk a
plakátokat! Paksi Gábor olyan flegma
Majomtevét hozott, hogy még most is
söprik a színpadon a szétköpködött
szotyit. Fantasztikusan pimasz volt!

Gyerekek és tanáraik mellett volt
két igazi kutyánk (Joó-család, Czeg -
lédi-család, köszönjük) és egy kis tig-
risünk (köszönet a Bekker-családnak)
is. Szegények most átestek a tűzke-
resztségen. És mi kell még a sikerhez?
Egy remek háttércsapat: díszletterve-
zők (Szilágyi István, civilben igazgató,
Wirth József, civilben iskolánk kar-
bantartója), jelmeztervező (sokadszor
Szalai Anikó), koordinátor (most
már rutinból Csorba Erika néni és a
diákok), zenefelelős (újra meg újra
Nagy Gyöngyvér néni) és a hang- és
fénytechnikusok (a BÁKK munka-
társai, na meg Varga Mihály). Aki az
egész darab súlyát a hátán cipelte, és
idén is a színpadra vitte, az Vesz pré -
mi Klári néni volt.

Köszönjük Klári néni! Köszönjük
Gyerekek! Köszönjük Kollégák! Kö -
szön jük Segítők!

KISS GÁBOR, NÉZŐ (CIVILBEN TANÁR)
FOTÓ: KOLONICS CSABA

„Fejed fölé Napot,
csillagtengereket”

Csillagászati előadássorozat
a Róder Imre Városi könyvtárban

2015. január 9-én a Földet veszélyez-
tető kisbolygókról, aszteroidákról tar-
tott előadást Sárneczky Krisztián, az
MTA Csillagászati és Föld tu do mányi
Kutatóközpontjának munkatársa, aki
maga is aktívan részt vesz ezek feltér-
képezésében. In for má ció kat szerezhet-
tünk a becsapódások lehetőségéről,
következményeiről. Szin tén januárban
Horvai Ferenc, a Ma gyar Csil lagászati
Egyesület főtitkára látogatott el intéz-
ményünkbe. „Mars a Marsra” című
előadásában az űrkutatás fejlődését,
a Mars bolygó felszínét, felszíni kép-
ződményeit, két természetes holdját,
az irodalmi, valamint a – régebben
tudományosnak számító – feltétele-
zéseket a marsi életről hallhatták, lát-
hatták a jelenlevők. Természetesen a
legújabb kutatások eredményei és a
marsszondák által közvetített képek
sem hiányoztak a bemutatóból.  

VT INFÓ

A feleségem azt mondta ad egy támpontot,
hogy mit szeretne születésnapjára:
– Legyen vörös, és menjen 0-ról 100-ra 3
másodperc alatt.
Ajándékoztam neki egy piros fürdőszoba-
mérleget. 
Ezután veszekedni kezdtünk...
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Szalagavató 2015
Rémisztően gyorsan telt el az a félév,
amelyben erre a nagy eseményre fel-
készültünk; de január 30-án az üllői
Sportcsarnokban 18 órakor megkez-
dődött a 2014-15-ös tanév szalagava-
tója – a Petőfi Sándor Római Ka to -
likus Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium ünnepe – a be-
vonulással, majd Sztyehlikné Hegyi
Krisztina igazgatónő mondta el ün-
nepi beszédét. Beszédében kiemelte
azt a mérhetetlen szeretetet, ami ezen
az estén körülvett minket, és arra biz-
tatott mindenkit, hogy találjuk meg a
mindennapi feladatainkban és a sze-
retetben a boldogságot. 

Ezt követően a 13. nyelvi osztály
képviseletében Kéméndy Dóra, a 12.
osztályból pedig Kovács Krisztina és
Czei linger Dorina tartott búcsúbe-
szédet.

A szalagtűzés úgy zajlott nálunk,
hogy először az igazgatónő tűzte fel a
két osztályfőnöknek a szalagokat (Már -
ton Annamária és Takács Anna tanár-

nőnek), majd ők egyesével az osztályaik
tanulóinak. Amikor megkaptuk szalag-
jainkat, igazi büszkeséggel töltött el
mindnyájunkat, hogy idáig eljutottunk. 

Ezután a meglepetésdalok követ-
keztek osztályfőnökeink számára, me-
lyekkel hálánkat és szeretetünket fe-
jeztük ki az eddigiekért. Ezt nehéz
volt 4 percbe belesűríteni, de úgy hi-
szem, sikerült. A dalok végén egy-egy
szál virággal is kedveskedtünk nekik.

Nagyon élveztük a nekünk koreog-
rafált táncokat is, melyeket Kárpáti
Szilvia tanárnő tanított be az alsóbb év-
folyamoknak. A színvonalas produkci-
ók egyike palotás volt, míg a másik egy
igazi kuriózum: dzsungeltánc. 

A végzős osztályok produkcióira ke-
rült sor ezek után. Előbb a 12. osztály
modern tánca, majd a 13. nyelvi osz-
tály különleges, élő énekkel (Kéméndy
Dóra) kísért charleston tánca nyűgöz-
te le a közönséget. Min d annyian na-
gyon izgultunk, de biztosak voltunk
magunkban, és tudtuk, hogy minden-
ki miattunk jött, így nagy baj nem tör-
ténhet. Ezúton is szeretnénk megkö-

FOTÓ: KRUPA SÁNDOR
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szönni Fekete-Part Gabriella tanárnő
áldozatos munkáját, hogy megkísérelte
a lehetetlent, megtanította nekünk a
koreográfiákat. Minden lépés, dobás
és mozdulat a helyén volt.

A két osztály közös virágtűzésével
kezdtük a szalagavató második részét,
majd következtek az osztálykeringők.
Minden lány egy estére hercegnővé és
minden fiú daliás úriemberré válha-
tott. Köszönjük Falvai Anett tanárnő
munkáját és végtelen türelmét a tán-
cok betanítása során! A keringőt és
egyben a szalagavatót a tanárok és a
szülők felkérése zárta. A klasszikus bá-
li hangulatot a Vecsési H a gyo mány -
őrző Zeneegyesület biztosította, nekik
is köszönjük a közreműködést!

CZEILINGER DORINA 12. O
KÉMÉNDY DÓRA 13. NY. OSZT. TANULÓK

Magyar Turizmus
Minőségi díjat kapott
a vecsési Budapest
Airport Hotel Stáció

2014-ben 31 szolgáltató – 21 szállás-
hely és 10 vendéglátóhely - érdemelte
ki a Magyar Turizmus Mi nő ségi Dí -
jat, melyet ünnepélyes keretek között
2015. január 27-én vehettek át Glat -
tfelder Bélától, az NGM gazdaságsza-
bályozásért felelős államtitkárától és
dr. Faragó Pétertől, a Magyar Tu riz -
mus Zrt. vezérigazgatójától. Jelenleg 84
szálloda és 19 étterem, összesen 103
szolgáltató bejáratánál láthatjuk a díja-
zottaknak járó táblát és oklevelet.

A díj 3 évig érvényes, nyertese ez
idő alatt jogosult a Q-logó és a cím



39

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

használatára, valamint a Magyar
Turizmus Zrt. kiemelt együttműkö-
dési ajánlatainak igénybevételére.
Legnagyobb örömünkre a 2014. évi
díjazottak között szerepelt a vecsési
Budapest Airport Hotel Stáció, a
megtisztelő díjat Kiss Gergő, a szállo-
da tulajdonos igazgatója vette át.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR ZOLTÁN

Nagy sikert aratott
a vecsési savanyúság
a berlini Zöld Hét

szakkiállításon
2015. január 16–28 között, - immár
80. alkalommal - Berlinben tartották
a Nemzetközi Zöld Hét (Inter na tio -
nale Grüne Woche) élelmiszer-ipari,
mezőgazdasági és kertészeti nemzet-
közi kiállítást. Az 1658 kiállító na-
gyobb része (1000) német cég volt,
ezen kívül további 68 ország képvi-
seltette magát. Magyarország 43. al-
kalommal vett részt az első számú
nemzetközi mezőgazdasági szakkiállí-
táson. A Magyar Turizmus (MT) Zrt.
Agrármarketing Centrum Ve zér igaz -
ga tósága szervezésében tucatnyi ma-
gyar vállalkozás több mint 300 négy-
zetméteren mutatott be minőségi és
prémium termékeket. Köztük volt a
vecsési SAUER Bt. is.

A telephelyen, az Ady Endre utcá-
ban Szabadosné Schiller Katalin így
nyilatkozott a kiállításon tapasztal-
takról: – Meghívás alapján jutottunk
ki Berlinbe, amelynek előzménye az

volt, hogy a kecskeméti Vécsy és
Tsa. által üzemeltetett Magyar
Csárdával régi partner kapcsola-
tunk van, ők szerveztek Berlinben
maguk mellé.

Minden várakozásunkat felülmúl-
ta a látogatók érdeklődése. Kós to ló -
tálakat készítettünk, és a savanyúsá-
gok annyira ízlettek a látogatóknak,
hogy sokan visszatértek, és nagyobb
mennyiséget vásároltak. Jó volt látni,
hogy az egész vásár tele volt vecsési sa-
vanyúsággal sétálókkal. Az érdeklő-
dők elsősorban németek voltak, de
még Dél-Amerikából is megkeresték
a standunkat. Érdekes módon a né-
metek közül jó néhányan hallottak a
vecsési savanyúságról, főleg azok,
akik az NDK-s időkben megfordul-
tak hazánkban. Minden termékünk-
re volt kereslet, de a vegyes savanyú-
ság aratta a legnagyobb sikert. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR ZOLTÁN



MAGYAR KULTÚRA NAPJA – ÓRIÁSI SIKER VOLT A SZIGET SZÍNHÁZ PRODUKCIÓJA FOTÓ: KATONA CSABA

MAGYAR KULTÚRA NAPJA – ISMÉT REMEKELTEK AZ ANDRÁSSY ISKOLÁSOK FOTÓ: KOLONICS CSABA
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38. Vecsési Svábbál
Az évente hagyományosan megren-
dezésre kerülő svábbál az idei évben
sem maradhatott ki a szórakozni, tán-
colni szeretők programjából. Remek
zenével, nagyszerű hangulattal várták
az érdeklődőket február 7-én 19 órá-
tól a szervezők a Bálint Ágnes Kul -
turális Központba. A teltházas est jó
hangulatáról a Brunner Zenekar, vala-
mint a Lumpen-Klumpen Tánc cso -
port gondoskodott, fellépett továbbá a
Grassalkovich iskola gyermektánccso-
portja. A táncokat betanította Fü zesi
Józsefné, Gombosné Simon Aman  da
segítségével. A bálra érkezett vendége-
ket német nyelven köszöntötte Tó -
falvi Mónika, a vecsési Német Nem -
zetiségi Önkormányzat elnöke, aki

beszédében felhívta a figyelmet arra,
milyen fontos, hogy gyermekeink,
unokáink átélhessenek valamit abból
a hagyományból, amit még sikerült
megőriznünk. Ezt követően hajnalig
keringőzött, polkázott a város apraja
- nagyja. 

FEHÉRNÉ FAZEKAS ANETT

LUMPEN KLUMPEN TÁNCCSOPORT

FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Mi történt 2015 februárjában?

A feleségem a tükörben magát nézegetve
azt mondta:
Rettenetesen nézek ki, öreg, kövér és ráncos
vagyok. Most tényleg szükségem volna egy
bókodra! Azt mondtam: – De a látásod
nagyon jó... Ezután veszekedni kezdtünk...
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Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 16. al-
kalommal rendezte meg február má-
sodik hétvégéjén a hagyományos far-
sangi bálját, ezúttal második alka-
lommal a Bálint Ágnes Kulturális
Köz pontban. A mulatságot mindig
batyus jelleggel tartják meg, ami ér-
dekes színfoltja a vecsési báloknak. A
vendégek között Patrubány Miklóst
és a Magyarok Világszövetsége más
vezető tisztségviselőjét üdvözölhették
a jelenlévők.

A kezdetektől jellemző vonása a
báloknak, hogy rövid műsort is élvez-
hetnek a szórakozni vágyók. Hra ho -
vina András és Hompoth Csaba szép
versmondása mellé a monori Strázsa

Néptáncegyüttes erdélyi táncai adták
meg a hangulatát a báli mulatságnak.
Örvendetesen egyre többen jöttek el
erdélyi népviseletbe öltözötten.

Éjfélkor a nagyszámú vendégsereg
elénekelte a magyar és a székely him-
nuszt, majd egy fergeteges csárdás-
blokk után következett a tombola. A
vendégek kitartóbb része még reggel
hatkor is ropta a táncot, vagy bele-
énekelte örömét a vecsési reggelbe.

– SZAJAN –
FOTÓ: KOLONICS CSABA

� � � �

Erdélyi bál 2015 február
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„Az anyanyelv nem
az enyém, nem a tiéd,
hanem az édes miénk.”

Az édesanyanyelvünk
szép míveléséért…

A széphalmi mester fenti gondolata
fogadta a Halmi Telepi Általános
Iskola ebédlőjében azokat a diákokat,
akik a Kazinczy Ferencről elnevezett
„Szép magyar beszéd” verseny házi sza-
kaszán első helyezést értek el. A ver-
senyt az Emberi Erőforrások Mi nisz -
tériuma a Kazinczy-díj Ala pít vánnyal
közösen hirdette meg. A területi for-
dulót a KLIK Vecsési Tan ke rülete szer-
vezte a Monori Tan ke rület iskolái, va-
lamint a Vecsési Tan kerület iskolái és
egyéb fenntartású vecsési iskolák szá-
mára. A 2014-2015-ös tanévben már
másodjára adott otthont a vetélkedő-
nek a Hal mi iskola. 

A rendezvény a Vecsési Zeneiskola
diákjainak rövid műsorával indult,
majd Szlahó Csaba, Vecsés polgár-
mestere köszöntötte a résztvevőket az
anyanyelv fontosságát hangsúlyozva.
Horváthné Nedreu Klára igazgató
megnyitó beszédében hangsúlyozta,
hogy megtiszteltetés házigazdája len-
ni ennek a rangos versenynek, és ki-
fejezte reményét, hogy a hagyomány
folytatódik. 

A megnyitó után a 24 versenyző
korosztálya szerint (5-6. és 7-8. osz-
tály) elfoglalta helyét a versenyter-
mekben, és elkezdődött a szabadon
választott szövegek értő és értelmező
felolvasása. Mindkét csoportban a
felkészítő pedagógusoknak köszön-

hetően érdekes, a gyerekek személyi-
ségéhez és az alkalomhoz illő szöve-
geket hallhattunk. 

A kötelező szövegek előadására tíz-
perces felkészülési idő után került
sor. Az 5-6. osztályos versenyzőknek
egy magyar eredetmonda feldolgozá-
sát (Botond legyőzi a görög óriást), a
7-8-osoknak pedig Lőrincze Lajos: A
forrásoknál című írását kellett felol-
vasniuk. 

A bírálóbizottságnak bevallottan
nehéz dolga volt a sok jól felkészült,
tehetséges diák láttán, de ki kellett
választania a jók közül a legjobbat. A
megadott szempontok alapján (szöveg-
értés, szöveghűség, hangvétel, hang -
képzés, hangsúlyozás, szünettartás, ter-
mészetes beszéd) az 5-6. osztályos kor-
csoportban a vecsésiek közül V.
he lyezett Teravágimov Virág (5. osz-
tályos), a vecsési Petőfi Sándor Ró -
mai Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium tanu-
lója lett. II. helyezést ért el Dányi
Luca, a Vecsési Halmi Telepi Általá-
nos Iskola 5. osztályos tanulója. A
ver seny győztese ebben a korcsoport-
ban Károly Regina (6. osztályos), a ve-
csési Petőfi iskolából. Az ő díja lett a
Péchy Blanka érdemes művész által
aláírt Kazinczy oklevél. 

5–6 OSZT. GYŐZTESEK



A 7-8. osztályosok eredményei az
alábbiak szerint alakultak: IV. díjat
nyert Petrovics Eszter (8. osztály) a ve-
csési Petőfi iskolából. II. lett Bogyai
Flóra (7. osztályos), a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Két -
nyelvű Általános Iskolából. A győztes
Sztyehlik Anna, a vecsési Petőfi isko-
la 7. osztályos tanulója lett, aki részt
vehet áprilisban a Kis új szálláson ren-
dezendő regionális fordulón, a dön-
tőben. 

A díjátadón Bolcsó Gusztáv zsűri
elnök Kölcsey Ferenc Parainesisét
idézte mindannyiunk számára útra-
valóul: „miképpen idegen nyelveket
tudni szép, a hazait pedig tehetségig
mívelni kötelesség”.

CSONTA RÉKA PEDAGÓGUS

FOTÓ HALMI ISKOLA

Élő nemzetiségi
hagyomány – Rétesevés

Hamvazószerdához kapcsolódik a ve-
csési svábok egy régi néphagyomá-
nya, amelyet Rétesevésnek, Stru de les -
sen-nek ismerünk. A hagyomány a

háború utáni kitelepítést követően is
fennmaradt, az 1950-es években még
elevenen élt, majd a szocialista mun-
káshétköznapok homályába merült.
2003-ban a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat indítványa, s a német
nemzetiségű fiatalok identitástudatá-
nak erősödése azonban felélesztette
ezt. Ettől kezdve szokássá vált, hogy
farsangvasárnapján óvodás és iskolás
gyermekek elevenítik fel a régmúlt jó
hangulatú farsang-búcsúztató, tél-te-
mető hagyományát.

Miért éppen Rétesevés?
Hamvazószerda estéjén egy meny-

asszonynak öltözött legény és ifjú vő-
legénye néhány zenész kíséretében
felkereste a lányos házakat. Itt a szo-
kásoknak megfelelően rétessel illett
kínálni őket. A felkeresett leányok
csatlakoztak a tréfás lakodalmas me-
nethez, s végül bálteremben lagzi-
hangulatban, sramlizenével és tánc-
cal múlatták az estét.

Ez év február 15-én a Falusi iskola
tornatermében a Vecsési Ha gyo mány -
őrző Zeneegyesület Ifjúsági Fú vós -
zenekarának játéka nyitotta meg a
hagyományőrző programot. A Mo -
soly ország Óvoda apróságai gyermek-
dalokkal, táncokkal jelenítették meg
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a rétessütés örömét, a táncmulatság
hangulatát. Felkészítő pedagógusaik:
Tóth Vivien, Vasadi Annamária,
Rom  hányiné Lieber Mónika, Seres
Lajosné és Juhászné Ollé Tünde.

A Falusi Nemzetiségi Óvoda Na -
pocska csoportja német nyelvű gyer-
mekjátékkal elevenítette fel a régi far-
sangi szokásokat, amelyet gyermek-
dalok, mondókák és a híres-nevezetes
Vecsési tánc színesített. A felkészülést
Vargyasné Bakonyi Ildikó, Schiszlerné
Bakk Katalin, Neubrandt Gáborné
segítette. A Grassalkovich iskola
„Flinke Beine” tánccsoportja Ba ra -
nyai, Szuloki táncot, majd Pilis szent -
iváni kalapos táncot járt, amelyeket

Füzesi Józsefné és Gombosné Simon
Amanda tanított be. A Petőfi iskola
4. b osztályos tanulói a La nyi–Polkára
és a Radeczky-Marschra járták a tán-
cot, amelynek betanulását Gecserné
Gonda Róza irányította.

Végezetül az asztalra kerültek a
házi készítésű finom túrós, almás,
meggyes, mákos és káposztás rétesek
is. A Brunner Zenekar pedig régi pol-
kákkal és keringőkkel örvendeztette
meg a közönséget. Együtt táncolt ki-
csi és nagy, fiatal és agg…

Nagyon jól éreztük magunkat!

ÍRÁS ÉS FOTÓ: MOSOLYORSZÁG OVI
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2015 februárjában „Öreg kövek, öreg
csillagok” címmel Sánta Gábor ar-
cheológus, a METEOR folyóirat ro-
vatszerkesztője az űrszondák által be-
gyűjtött kövek, valamint a földbe be-
csapódó aszteroidák, meteoritok
vizsgálati eredményeiről beszélt. Az
utolsó előadást Görgei Zoltán, a ME-
TEOR folyóirat rovatszerkesztője tar-
totta „sápadt kísérőnkről”. Szerintem
mindenki rácsodálkozott már felhőt-
len éjszakákon a Holdra. Az előadást
hallgatva rá kellett jönnünk, hogy ed-
digi tudásunk szinte semmit sem ért.
Nagyon sok érdekes és eddig nem
hallott ismerettel gazdagította a hall-
gatóságot az előadó, szép és érdekes

képanyaggal alátámasztva az elmon-
dottakat.

BAKKNÉ POKORNY ÁGNES

FOTÓ: KÖNYVTÁR

„Fejed fölé Napot, csillagtengereket”

Csillagászati előadássorozat a Róder Imre Városi könyvtárban



II. Vecsési
Böllérfesztivál

A fesztivál lényegét, ars poeticáját
legjobban Jegenyei István László, a
Sza badtűzi Lovagrend Lovagja, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö -
vetség tagja, a zsűri elnöke foglalta
össze:

– A böllérverseny feltételeinek
megfelelően mindenki az önmaga ál-
tal hozott, érvényes oltási és állator-
vosi okmányokkal rendelkező egy da-
rab sertést dolgozhatott fel. Az uniós
előírásoknak megfelelően csak elká-
bított állatot lehetett elvéreztetni.
Már korán reggel készítették a bort, a
teát, a fogópálinkát. A kivéreztetés
után következett a kopasztás vagy
perzselés, hagyományosan vagy gáz-
pörzsöléssel. A megtisztított sertés
bontása már a tájjelleg vagy a nép-
szokás szerint eltérő módon: rénfán
felakasztva, hason vagy háton fektet-
ve, orjára vagy karajra hasítva tör-
tént. A bontási munkálatok befejez-
tével elkészültek a böllér reggelik is:
hagymás vér, máj, velő. Asztalra, il-
letve keverőteknőkbe kerültek a fel-
dolgozásra szánt húsrészek, szalon-
nák, sonkák. Az üstökben forrt az
abalé a hurkának valókkal. A csapa-
tok hangulata innentől teljesedhetett
ki igazán, mert bemutathatták a kol-
bász, a hurka, a pecsenye, a toros ká-
poszta készítésének egyéni szokásait,
ízeit, felidézve a régmúlt családi ha-
gyományokat. A végén a zsűrinek is
szépen tálalva, esetenként díszítve vit-
ték kóstolásra a készítményeket, az
ízek és illatok csodálatos kavalkádja
mellett.

A szervezők és a támogatók aján-
dékainak köszönhetően mindenki-
nek jutott a díjakból.

A legfontosabbnak azt tartjuk,
hogy a népi gasztronómia ápolásának
hagyománya, megőrzésének és to-
vábbadásának szép példája, nevezetes
eseménye volt a vecsési böllérver-
seny. Köszönet érte a szervezőknek, a
résztvevőknek, és reméljük, hogy jö-
vőre is találkozhatunk ebből az alka-
lomból.

A vetélkedés ezúttal is az Ep -
resben volt. Reggel hét órakor Tábori
Ferenc alpolgármester nyitotta meg a
rendezvényt. Az egész napos progra-
mon megjelent Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, aki egy 170 kg-
os disznót ajánlott fel az önkormány-
zat csapatának. 

A versenykiírás nagyon egyszerű
volt: a versenyző csapatok csak he-
lyet, vizet és villanyt kapták a szerve-
zőktől, minden egyebet – malacot,
fűszereket, technikai felszereléseket,
a táborhely díszítését – maguknak
kellett biztosítani.

A Délvidékről érkező – Vajdasági
Királyi Szakácsok – baráti társaságát a
helyi szervezők látták el – a távolság
miatt érthető okokból – a hiányzó
eszközökkel és kellékekkel. A csapat
vezetője, Mándics Tibor elmondta,
hogy többfelé járnak az anyaország-
ban ilyen jellegű fesztiválokra. Egy
helyütt tudták meg, hogy Vecsésen is
lesz fesztivál, az időpont megfelelt a
társaságnak, eljöttek, és jól is érezték
magukat. Ha minden stimmel, akkor
máskor is eljönnek. A szabadkai, to-
polyai és csantavéri illetékességű hon-
fitársaink megérdemelt díjakkal tér-
hettek haza.
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A kedves érdeklődő vagy csak a fi-
nom falatok után sóvárgó emberfia
azon kérdésére, hogy a résztvevő tár-
saságoknak miért éri meg az ilyen
költséges és fárasztó mulatságon való
részvétel, arra a látottak és a hallottak
adták meg a választ. Ezek szerint itt a
lényeg maga a rendezvény, a baráti
társaság, a jóbarátokra lelés és újabb
receptek megtalálása, ez az igazán
fontos és vonzó. A feldolgozott malac
húsrészeinek és a készítmények érté-
kesítése enyhítheti az anyagi fájdal-
makat, de – mindegyik gárda ezt
mondta – ez már másodlagos. Érez-
zük jól magunkat – hangzott a refrén.

A zsűri kora reggeltől késő délutá-
nig szorgalmasan látogatta a csapatok
„főhadiszállását”, szinte minden
mun kafázist árgus szemekkel figyel-
tek és pontoztak. A zsűri tagja volt
még:

Tagscherer János vállalkozó, aki év-
tizedek óta üzemelteti pecsenye sütö-

déjét a Piac téren, Abonyi Ferenc gaz-
dálkodó és Czibolya Zoltán képviselő.

A II. Vecsési Böllér Fesztivál fődí-
ját a Stiller csapat nyerte. A fődíj 50
ezer forint volt, a csapat a teljes ösz-
szeget a Grassalkovich iskolának aján-
lotta fel. Ezen kívül elnyerték a Sza -
bad tűzi Lovagrend Ván dor ser le gét,
amelyet a Lovagrend térségi vezetője,
Lovasi József adott át.

A fesztivál 2. díját Uitz papa csa-
pata szerezte meg. Ők egy nyolcfős
vacsorát borkóstolóval együtt kaptak
a Petz Családi Pincészet felajánlása-
ként.

Holtverseny alakult ki a 3. díj te-
kintetében, a zsűri pontozásos rend-
szere nem tudott dönteni a Pocakos
Motorosok és a Monori Ka taszt ró -
favédők csapatának teljesítménye
között. Az egyik csapat a Bokor
ABC, a másik az NNÖK ajándékko-
sarát kapta.
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Különdíjak:

Legjobb szúrás: Gyáli Lovasok
Legjobb tisztítás (pörzsölés, forrázás).

Vecsés Borbarátok
Legjobb hasítás-bontás (belsőségek

kezelése): Vecsési Sportegyesület
Legjobb feldolgozás: KECSÓ TEAM
Legjobb reggeli: Uitz Papa csapata
Legszebb stand: Stiller csapat
Legjobb forralt bor:

Vecsési Sportegyesület
Legjobb fogópálinka:

Monori Katasztrófavédők
Legjobb kolbász: Uitz papa csapata
Legjobb májas hurka:

Vajdasági Királyi Szakácsok 
Legjobb véres hurka:

Vecsési Sportegyesület
Legjobb toros káposzta: Stiller csapat
Legszebb sonka: Pocakos Motorosok
Legszebb tálalás:

Vajdasági Királyi Szakácsok
Legjobb vendégváró:

Vajdasági Királyi Szakácsok
Minden díjazott oklevelet és egy

kerámiamedált kapott, amelyen a II.
Vecsési Böllér Fesztivál felirat mellett
egy röfi fej látható. 

A zsűritől följegyeztük, hogy mi-
lyen különlegességeket találtak a csa-
patok. Íme, a lista: hurkaleves, szűz
sült hálóban, böllérpecsenye, káposz-
táskolbász, paprika nélküli erdélyi
kolbász, kásával töltött gömböc, fe-
hér hurka (tüdő, hús, máj stb.) és vé-
res hurka variációk, orjaleves, toros
töltött-húsos káposzta.

Zehetmayer József, a fesztivál fő-
szervezője köszöni a Vecsés Város
Önkormányzata és a Városgondnok
Nonprofit Kft. támogatását. Köszöni
továbbá Stiller Roland segítségét a

szervezésben, Adamek Alex hangosí-
tását, valamint Révai Fanni és Sedró
Regina közreműködését a finomsá-
gok felvezetéséért. Zehetmayer úr kü-
lön kifejezte elismerését azért, hogy a
Labdarózsa Népdalkör és a
Rosmarein Néptáncegyüttes vállalta
a fellépést, és műsorukkal színesítet-
ték a programot.

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓ: POLGÁR GYULA

Magyarországon
először!

Negyven vecsési
a vecsésieknek

A vecsési Kisspista Színház minden
évben előrukkol egy olyan színházi
előadással, ami a legkényesebb igé-
nyeket is kielégíti. Ez vonatkozik egy
szép mesejátékra (Az elvarázsolt egér-
kisasszony) vagy egy rockoperára
(Hajléktalan musical) vagy a legújabb
sikerdarabra, A nagy viszályra. Varsa
Mátyás igazgató-rendező több klasszi-
kus görög drámát gyúrt eggyé, és dra-
maturgiáját megtoldotta annyival, ami
maivá, élővé tette a mondanivalót. 

Február 14-én, majd március 14-
én láthatták az előadást az érdeklő-
dők.

Visszhangok:

„Felejthetetlen és csodálatos élmény-
ben volt részem, és mindazoknak,
akik megnézték a Varsa Mátyás által
rendezett „A nagy viszály” című görög
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1. NAGY VISZÁLY – SZÍNHÁZ. VAS-ZOLTÁN IVÁN, PINTÉR ALEXANDRA, MAJOR IVETT FOTÓ: KATONA CSABA 2. NAGY VISZÁLY – SZÍNHÁZ. BALRÓL: SCHUBERT KATI,

NAGY PAPP KRISZTINA, MEIXNER VERONIKA FOTÓ: KATONA CSABA 3. FARSANG A HALMIBAN FOTÓ: ISKOLA 4. FARSANG A PETŐFIBEN FOTÓ KRUPA SÁNDOR 5.

BÖLLÉRFESZTIVÁL – A FINOMSÁGOKRA VÁRVA FOTÓ: POLGÁR GYULA 6. BÖLLÉRFESZTIVÁL – ZSŰRIZÉSRE VÁR A DÉLVIDÉKI CSAPAT FOTÓ: POLGÁR GYULA
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trilógiát a Kisspista Színház tagjainak
előadásában. Ragyogó és mélyen átélt
volt a szereplők játéka, kitűnő alakítá-
soknak lehettünk szem tanúi. A kö-
zönség mély és csendes áhítattal hall-
gatta végig ezt a gyönyörű, drámai elő-
adást. Mindezekért szívem mélyéből
hálás köszönetet mondok valamennyi
szereplőnek és a Concerto Harmonia
Énekkar minden tagjának.

További előadásokat remélve és
várva: Mérai Józsefné – nyugalmazott
óvónő”

„Elgondolkodtató és felkavaró,
profi színházi élményben részesül-
tek azok, akik március 14-én láthat-
ták a Bálint Ágnes Kulturális
Központban A nagy viszály című
különlegesen eredeti produkciót.”
(Régió újság, 2015. március – Bolcsó
Gusztáv)

„Fantasztikus volt...!” (Vadászi
Istvánné Marika – könyvtárvezető)

„Az előadás, amit láttam, lenyűgö-
zött.” (Horváth János – gépészmérnök)

„Csodálatos volt. Én félek a drá-
mától, mert már nem vagyok fiatal,
de ez az előadás maradandó élményt
okozott nekem.” (Dénesné Kári Éva
– nyugdíjas)

„Erre az előadásra büszkének kel-
lene lennie Vecsésnek... A zászlóra
kellene tűzni!”

(Vas-Zoltán Iván – színész-rende-
ző, a Komáromi Színház művészeti
tanácsadója)

„Mindent értettem. Még akkor is,
amikor nem hallottam a szavakat.
Ismertem ezeket a darabokat, de
most értettem meg, hogy miről szól-
nak. Szóljatok, mikor játsszátok leg-
közelebb, mert másokat is el akarok
küldeni.” (Lázár Kati – Kossuth-díjas
színművész)

„Olyan volt, mint egy igazi szín-
ház... Csak nem olyan unalmas.”
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(Petrovicz Zsolt – Biztosító Társaság,
regionális vezető)

Az előadás

Homérosz – Euripidész – Aiszkhülosz
– Szophoklész – Varsa M.:

A Nagy viszály – groteszk, görög
pszichothriller
Szereplők:

Bogyai Flóra, Czibolya Bettina,
Fogarasi Katalin, Füleki Vio letta,
Gallen Gábor, Horváthné Gyur -
csán Erika, Kókai István, Kresz -
nerits Ádám, Lőcsei Rebeka, Mayer
Fan ni, Major Ivett, Mák Veronika,
Meix ner Veronika, Nagy Gyula,
Nagy-Papp Krisztina, Pet rovics Esz -
ter, Sallai Gyu la, Schubert Kati,
Var sa Mátyás, Vas-Zoltán Iván,
Vághy Péter, Vörös Kris tóf és a
Con certo Harmonia Énekkar.

Műszki stáb:
Fazekas Sándor, Gyarmati Gergő,
Károlyi Zoltán.

Díszlet-jelmez: Kék Maja

Zenei vezető: Kresznerits Ádám
Rendezte: Varsa Mátyás

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA

10. Sportbál
Február 28-án ismét megrendezésre
került a már hagyománnyá váló spor-
tolók bálja. Jó érzés volt látni a mo-
solygós arcokat, ahogy önfeledten
szórakoztak. Ezen az estén adtuk át a
VSE sportolóinak az eredményeikért
járó díjakat. Ezúton szeretném meg-
köszönni az önzetlen segítségeket és
felajánlásokat, így a Szamovár Sö -
rözőnek a finom vacsorát, a Gabriel
Cukrászdának a hatalmas tortát, a
Kozelka Band-nek a kiváló zenélést
és az egyéb támogatásokat.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: SIMON MIHÁLY



A VECSÉSI BÖLLÉR FESZTIVÁL FŐDÍJASA A STILLER CSAPAT FOTÓ: KOLONICS CSABA

ÓRIÁSI SIKER VOLT A NAGY VISZÁLY CÍMŰ SZÍNHÁZI ELŐADÁS. BALRÓL: KÓKAI ISTVÁN, SALLAY GYULA, MAJOR IVETT,
VAS-ZOLTÁN IVÁN, PINTÉR ALEXANDRA, MEIXNER VERONIKA, VARSA MÁTYÁS FOTÓ: KATONA CSABA
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Könyvbemutató

Március 3-án este egy érdekes könyv-
bemutatón vehettünk részt a
Grassalkovich iskolában. Marchut
Réka történész doktori disszertáció-
jának könyv formájában átdolgozott
változatát ismerhettük meg, melynek
címe: Töréspontok. A tanulmány a
Budapest környéki németség máso-
dik világháborút követő felelősségre
vonását és annak előzményeit vizs-
gálja és mutatja be hat település –
köztük Vecsés – példáján.

A könyvet Somlai Péter Ferenc
történész mutatta be és méltatta a kö-
zel 80 fős közönség előtt, akiknek
nagy része vecsési volt, de érkeztek ér-
deklődők más, elsősorban németajkú
településekről is. Vecsésen közel 1500
embert fosztottak meg szülőföldjük-
től és telepítettek ki 1946 májusában,
ennek a történelmi tragédiának a se-
bei még ma is égnek az érintett csalá-
dokban. A szerző által a bemutatóra
hozott példányokat hamar elkapkod-
ta a közönség.

TÓFALVI MÓNIKA

FOTÓ: WTV

Március 5-én elfogadták
a város 2015-ös
költségvetését

A bevételi és a kiadási főösszeg: 3
milliárd 307 millió 591 ezer Ft-al sze-
repel a rendeletben. Érdekesség, hogy
a bevételi forráshoz az állami norma-
tív támogatásból 959 millió 810 ezer
forint jut, a tavalyi 1 milliárd 300
millió 773 ezer forinttal szemben. A
nagyon feszes költségvetésben szűk
keretet terveztek be az önálló beru-
házásokra, a 48 millió 358 ezer forint
tartalmazza az intézmények felújítá-
sára szánt összeget is. Tasnádi Márta
könyvvizsgáló, a C. C. Audit Könyv -
vizsgáló Kft. munkatársa a költségve-
téssel kapcsolatban kihangsúlyozta,
hogy az általuk vizsgált 20 önkor-
mányzat közül a vecsési volt a legki-
egyensúlyozottabb. 

VT INFO

Német nemzetiségi
vers- és prózamondó

verseny
a Grassalkovich Antal

iskolában
A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata, valamint az Észak-
Magyarországi Német Önkormány-
zatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által
meghirdetett és támogatott vers- és

Mi történt 2015 márciusában?
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prózamondó verseny körzeti elődön-
tőjét rendeztük meg 2015. március 5-
én a vecsési Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-
talános Iskolában. Már 10. éve ren-
dezője és szervezője iskolánk az egyik
körzeti elődöntőnek. 

Budakalászról, Ceglédbercelről,
Csömörről, Domonyból, Gö döl lő -
ről, Ikladról, Kerepesről, Újhartyán-
ból, a vecsési Petőfi Sándor iskolá-
ból, illetve a vecsési Gras sal kovich
Antal iskolából vettek részt tanulók
a versenyen. Ezen a ren dezvényen az
iskolai szavalóversenyek győztesei
képviselték iskolájukat, 1-8. osztá-
lyos korosztályban, 4 korcsoport-
ban. Német vers és próza, valamint
német nyelvjárás (Mundart) kategó-
riában versenyeztek a továbbjutá-
sért, a szép kiejtésben, hangsúlyo-
zásban, biztos szövegtudásban, kivá-
ló előadásmódban is jól felkészült,
tehetséges tanulók.

A vecsési elődöntő győztesei

Vers-próza kategóriában:
1-2. osztály:

Szabó Máté – Újhartyán, Csányi
Nikolett – Vecsés – Grassalkovich, 
Klag Noémi – Vecsés – Gras sal ko -
vich, Kment Ábel – Vecsés – Gras-
salkovich, Friz Ingrid – Gödöllő,
Varga Máté – Vecsés – Gras sal -
kovich, Rajszki Emma – Újhartyán

Felkészítő nevelők:
Majer György, Cserne Veronika
(Újhartyán), Szőke Nóra (Gö döl -
lő), Molnár Hajnalka, Zehetmayer
Adrienn, Magyarné Kárpáti
Erzsébet (Vecsés – Grassalkovich)

3-4. osztály:
Illés Máté – Vecsés – Petőfi, Csá nyi
Barbara – Vecsés – Gras sal ko vich,
Pintér Veronika – Újhartyán, Pár ká -
nyi Kende – Gödöllő, Pámer Vince
– Vecsés – Gras sal ko vich, Varga
Tamás – Vecsés – Gras sal ko vich

54
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Felkészítő nevelők:
Bihalné Mező Melitta (Vecsés – Pe -
tő fi), Gombosné Simon Amanda,
Molnár Orsolya, Feketéné Kovács
Viktória (Vecsés – Grassalkovich),
Lami Anita (Gödöllő), Balogné
Acsai Hajnalka (Újhartyán) 

5-6. osztály:
Gömbös Hanna – Budakalász, Fe -
ke te Zsófia – Újhartyán, Csobán
Annamária – Ceglédbercel, Pekár
Zoltán – Vecsés – Grassalkovich

Felkészítő nevelők:
Bajkó Bálint (Budakalász), Sza ba dos -

né Gogolák Kitti (Újhartyán),
Szeleczki Simon Ildikó (Ceg léd ber -
cel), Fazekasné Gombár Mónika
(Vecsés – Grassalkovich)

7-8. osztály:
Gömbös Marcell – Budakalász,
Szidor Levente – Vecsés – Petőfi,
Ablonczy László – Vecsés-Gras sal -
ko vich, Palkovics Vivien – Vecsés –
Petőfi

Felkészítő nevelők:
Németh Nikolett (Budakalász), Ma-
da rász Krisztina (Vecsés – Petőfi),
Lahocsinszky Nóra (Vecsés – Gras -
sal kovich)

Német nyelvjárás (Mundart)
kategóriában
1-2. osztály:

Polónyi Lili – Ceglédbercel, Kári
Hanna, Frühwirth János, Kollár
Maja, Kiss Liza – valamennyi Ve -
csés – Grassalkovich

Felkészítő nevelők:
Dudás Petra (Ceglédbercel), Hirsch -
né Faragó Tünde, Magyarné Kár pá -
ti Erzsébet (Vecsés – Gras sal kovich)

3-4. osztály:
Fazekas Fanni, Székhelyi Lili, Kopó

Alexandra, Székessy Eszter, Saska
Lilla, Frühwirth Ádám, Bodnár
Fanni – valamennyien Vecsés –
Gras salkovich

Felkészítő nevelők:
Molnár Orsolya, Magyarné Kár pá -
ti Erzsébet – Vecsés – Gras sal ko -
vich

5-8. osztály:
Lestyán Melinda, Bárány Hanna,
Eszenyi Lujza és Tóth Zoltán Örs –
Vecsés – Grassalkovich, Moharos
Boglárka – Iklad

Felkészítő nevelők:
Madarász Kozecz Nóra (Iklad),
Fazekasné Gombár Mónika, Ma -
gyarné Kárpáti Erzsébet (Vecsés –
Grassalkovich)

MAGYARNÉ KÁRPÁTI ERZSÉBET

NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

FOTÓ: NOVÁKNÉ HANTI MIRTILL

XI. Vecsési Borverseny
Egy francia mondás azt tartja, hogy a
bor isten könnye. Gyönyörű gondolat.
Talán ezért természetes a misebor is.

Az biztos, hogy a szőlő az isteni
természet ajándéka és a Mindenhatót
áldhatjuk azért, hogy Noé apánknak
odasúgta: „Aztán szőlőt mindenképp
vigyél a bárkára!” 

Áldhatjuk a Teremtő súgását és
Noé szófogadását. A többi már a
rajta van azon a cserépfalui faszob-
ron, ami a piciny Bükk-aljai falucs-
ka három pincesorának egyikénél
van, és nagy igazságot hirdet. „Isten
áldja szőlőtermelő és borkészítő
őseinket”
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Befejezésül ide kell citálni a bor-
parancsolat egyik – talán záró – pont-
ját: „Gondolj arra egy pillanatra,
mennyi nehéz, verejtékes munka van
egy pohár magyar borban!

2005-ben volt az első vecsési ver-
seny. Petz Márton ötletgazda erős
akarattal és nagy körültekintéssel lá-
tott hozzá a szervezéshez. Bár több fi-
nomítás történt az évek során, de lé-
nyeges elemeiben nem történt válto-
zás. Az idei versenyre kicsit kevesebb
borral jelentkeztek a borászok, most
43 bor várt zsűriztetésre. Ezúttal is ér-
keztek Üllőről, Monorról, Péteriről,
Budapestről, Dunakesziről, sőt
Badacsonyból is termelők. 

A minősítés alapja most is a szín, a
tisztaság, az illat és az összhatás (zamat,
íz) harmóniája volt. Legnagyobb pont-
értékkel az összhatás bírt, de a szoros
pontszámokra tekintve egy nem odail-
lő szín, vagy opálos bor már behozha-
tatlan hátrányt jelenthetett.

A zsűri tagjai: Czeglédi György bo-
rász (elnök), Kiss Pál Károly borász –
mindketten a Monor-Strázsahegyi
Hegyközségtől és Taschner János, a
Soproni Hegyközségtől voltak. 

A jelenlévő közönség ugyanígy íz-
lelhetett, majd kategóriánként a leg-
jobb hármat rangsorolhatta, amely
összesítéséből került ki a közönségdí-
jas legjobb nedű.

A műsort hagyományos módon
színesítette a VHZ Fúvószenekara,
akik derekasan helytálltak, mert
előbb a színpadon mutattak be szép
műsort, majd becsülettel végigpon-
tozták a borokat is. Műsorvezető
Várszegi György és Magó László volt.
A bormustra után nagyon finom va-
csorát – a borbarátok készítésében -

fogyaszthatott el a közönség, hogy az-
tán minden idegszálával figyelhessen
az eredményhirdetésre.

A XI. Vecsési Borverseny vég-
eredménye:

Fehérbor
A zsűri és a közönség 16 bormintát
kóstolhatott meg. A magas színvonal-
ra jellemző, hogy mindössze egy bor
nem kapott minősítést (arany, ezüst,
bronz). Vecsési borosgazdák osztoz-
tak a díjakon. 

Fődíj:
Sárosi István (sauvignon blanc –
18,90 – aranyérem)

Közönségdíj:
Csendesi Márton (irsai olivér)

Legjobb vecsési fehérbor:
Új generáció (olaszrizling)

Aranyérmes bor:
Guttmann Vilmos (Dunakeszi,
zöld veltelini – 18,73) és Sárosi
István (olaszrizling – 18,63) 

Vörösbor
A versenyen 11 bort ízlelhettünk és va-
lamennyi minősítést is kapott!  A díjak
odaítélésénél megegyezett a szak mai
zsűri és a közönség értékítélete. A ve-
csési Kaposi József teljes sikert aratott.

Fődíj:
Kaposi József (cabernet franc –
19,13 – aranyérem)

Közönségdíj:
Kaposi József (cabernet franc)

Vecsés Város bora:
Kaposi József (cabernet franc)

Legjobb vecsési vörösbor:
Kaposi József (cabernet franc)
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Aranyérmes bor:
A három borbarát (cabernet sau-
vignon – 18,68)

Rozébor
A hat bormintából aranyérmes bor
nem lett a versenyen. A díjakat a ve-
csési borászok szerezték meg.

Fődíj:
Új generáció (kékfrankos – 18,28 –

ezüstérem)
Közönségdíj:
A három borbarát cabernet

sauvignon-a
Legjobb vecsési rozébor:

Új generáció – kékfrankos

Öreg fehérborok
Öt 2013-as szüretelésű finomságot
kóstolhattak a vendégek.

Fődíj:
Fazekas József (irsai olivér – olasz-
rizling cuevé – 19.00 – aranyérem)

Közönségdíj:
Fazekas József (irsai olivér - olaszriz-

ling cuevé)
Aranyérmes minősítést kapott Sahin-

Tóth Tibor és Tölgyesi Zoltán ba-
dacsonyi kéknyelűje (18,75).

Öreg vörösborok
Itt is öt bort lehetett ízlelni. A győztes
egy 2012-es szüretelésű házasítás lett.
Fődíj:

Fazekas József (cab. sauvignon - mer-
lot cuevé – 18.90 – aranyérem)

Közönségdíj:
Fazekas József (cab, sauvignon -
merlot cuevé)

Czeglédi György, a zsűri elnöke ér-
tékelésében elmondta, hogy kiegyen-
súlyozott borokat kóstolhattak. Gyen -

KAPOSI JÓZSEF

FAZEKAS JÓZSEF
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ge minőség egyáltalán nem volt, de
akadt néhány kiemelkedő ital. Hoz -
zátette, hogy számára öröm ide eljön-
ni, mert itt végigízlelheti Ma gyar or -
szág szinte valamennyi borvidékét és
kitűnő minőségben. A végén dicsér-
te a kiváló rendezést, és kiemelte,
hogy ez az értékteremtő és közösség-
alakító rendezvény nagyon fontos
esemény egy település, de ma már a
térség életében is.

– SZALONTAI –
FOTÓK: KOLONICS CSABA

Erdélyi diákok fogadása
2015. március 13-án a Szatmárnémeti
Református Gimnázium igazgatónő-
jét, Szilágyi Éva tanárnőt, aki a Kár -
pát-medencei Magyartanárok Egye -
sülete erdélyi szekciójának is vezető-
je, tanárait és középiskolás diákjait
fogadtuk nagy szeretettel Vecsésen,  a

Petőfi Sándor Római Katolikus Né -
met Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnáziumban.

E látogatás iskolánk tavalyi erdélyi
kirándulásának viszonzása volt, ami-
kor is a petőfis diákokat látták ven-
dégül Szatmárnémetiben. A „Ha tár ta -
lanul” pályázaton nyert anyagi támoga-
tás biztosította költségeink fe de zetét.

Három csodálatos, élményekben
gazdag napot töltöttünk együtt.
Pénteken az iskola kertjében mun-
kálkodtunk közösen, illetve készül-
tünk a március 15-ei ünnepségre. A
fiúk magaságyást, komposztálót és
balkonládákat barkácsoltak, a lányok
virágokat, fűszernövényeket ültettek
és kokárdákat, zászlókat készítettek a
vasárnapi nemzeti ünnepre. Este egy
közös beszélgetéssel zártuk a napot,
amelyre ellátogatott Szlahó Csaba pol-
gármester úr, Alattyányi István, a gaz-
dasági bizottság elnöke, és Mihály
atya is, köszönteni a vendégeket.
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Szombat délelőtt a gödöllői Gras -
salkovich kastélyba, délután pedig az
Országházba látogattunk. Ezután bu-
dapesti városnézés következett. Meg -
tekintettük az Ope raházat, a Hősök
terét, a csodálatosan felújított Vár ba -
zárt és felmentünk a Várba. A Köz -
társasági Elnöki Palota és a Má tyás-
templom mellett gyönyörködhettek
vendégeink a főváros elbűvölő pano-
rámájában a Halász bás tyáról. Már es-
teledett, kigyúltak a város fényei, és a
látvány elvarázsolta vendégeinket.

A harmadik napon 9 órakor szent-
misére gyűltünk össze a Jézus Szíve
templomban, 10 órakor pedig a Pe -
tőfi téren iskolánk udvarán a márci-

us 15-ei városi ünnepség kezdődött.
A műsort hagyományosan diákjaink
adják, ezúttal azonban kiegészültünk
az erdélyi gimnazistákkal.  Ka ma ra -
kórusuk és versmondójuk színesítet-
te előadásunkat. 

Az együtt töltött felejthetetlen há-
rom nap után fájó szívvel vettünk bú-
csút egymástól. Tanárok és diákok
egyaránt tervezik a partnerkapcsolat
folytatását, és a legközelebbi szemé-
lyes találkozásig rendszeresen tájé-
koztatják egymást iskoláik fontosabb
eseményeiről.

CSÍK JÓZSEFNÉ, KÁRPÁTI SZILVIA,
OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA

FOTÓ: KRUPA SÁNDOR
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Civilek emlékeztek
1848-ra 

2015. március 14-én 17 órakor a ve-
csési vasútállomáson, Bobich János
ezredesre, az 1849. évi nagysallói
győztes csata vecsési hősére és a sza-
badságharc dicső tetteire emlékeztek
a civil szervezetek.

Váradiné Bartalis Magdolna kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd a
Labdarózsa Népdalkör közreműkö-
désével közösen elénekelték a nem-
zeti és a székely himnuszt. A rövid
műsorban a népdalkör ’48-as dalokat
énekelt citera kíséret mellett, hall-
hattuk továbbá a Czövek Olivér
Református Óvoda Szivárvány cso-
portja énekét és verselését, valamint
a Petőfi gimnázium végzős tanulójá-
tól, Kéméndy Mónikától Petőfi Sán -
dor: Magyar vagyok című versét.

Tábori Ferenc alpolgármester rö-

vid beszédében méltatta a 167 éve
történt forradalmi eseményeket,
amely máig szolgál tanulságul a nem-
zeti függetlenség ügyéért küzdőknek.
Kiemelte, hogy Bobich János első
szóra ragadott fegyvert, és életét koc-
káztatva harcolt hazája szabadságáért.
Azért a szabadságért, ami a legfonto-
sabb egy ember, egy nemzet életében.

A megemlékezés az állomás épület
falán lévő emléktáblák megkoszorúzá-
sával, és a Szózat eléneklésével ért véget.

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA
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Nemzeti függetlenség,
tisztelet a bátraknak!

A tavasz bontogatta szárnyait ezen a
vasárnap délelőttön. A kellemes nap-
sütés élvezetét azonban nagyban ron-
totta egy-egy csípős szélfuvallat. A ’48-
as hősökre való megemlékezést a szo-
kásos módon a Petőfi iskola udvarán
rendezték meg. Főszereplői az iskola
diákjai voltak, de most sokkal sokré-
tűbb volt a szereplők listája. A Ve csé -
si Hagyományőrző Ze ne egy e sület
Fúvószenekara és a Concerto Har -
mónia Énekkar kíséretében a Him -
nusz eléneklésével kezdődött az ün-
nepség. A műsor vezetője Falvai Anett,
az iskola pedagógusa volt. A színvo-
nalas program összeállítója és betaní-
tója Kardosné Tar Ildikó, a humán
munkaközösség vezetője volt. A vál-
tozatos összeállítást az iskola mazso-
rett csoportja vezette be. Lát vá nyos
táncukat Fekete-Part Gab riella tanár-
nő tanította be. A forradalom dicső-

séges napjának történéseit bemutató
irodalmi összeállítást a gimnázium
diákjaitól hallhattuk. Ezúttal a már-
cius 15-ei ünnepségnek határon túli
vendégei is voltak. Az állam által szer-

vezett „határok nélkül” program ke-
retében éppen az iskola vendége volt
az erdélyi Szat már né me tiből érkező
24 gyermek és 3 pedagógus. A cso-
port a mi iskolánk őszi partiumi lá-
togatását viszonozta, és néhány ének-
kel gazdagították az ünnepség műso-
rát. A nemrégiben tartott szalagavató
egyik emlékezetes pillanata volt az
érettségire készülő gyermekek palotása. 

Az ünnepség emlékezetes pillana-
tai voltak, amikor a 2.b és 3.b gyer-
mekei nemzetiszínű lobogókkal né-
pesítették be az udvart, ’48-as tánc és
zene töltötte be a teret. A műsorbe-
tétet Magos Tünde pedagógus állítot-
ta össze. Kísért: Kresznerits Ádám, a
zeneiskola tanára, és fellépett benne
Mészáros Bendegúz, Petrák-Ham mer
Csaba, Illés Máté és Gábos Csenge.

Ünnepi beszédet Tábori Ferenc al-
polgármester mondott, amelyből né-
hány gondolatot idézünk:

„(…) A márciusi ifjak 12 pontja
egy olyan polgári állam megteremté-
sét követelte, amelyben mindenki-
nek egyforma jogai és egyforma köte-
lességei vannak. Egy olyan modern
államot, amely szolgálja polgárait,
amelyet felelős kormány kormányoz,
amelynek törvényeit felelős ország-
gyűlés hozza. 

Rólunk, magyarokról sokan, mint
a szabadságot veszélyeztető népről be-
szélnek, pedig a 48-as forradalom a
közös európai érdekekért való küz-
delem „is” volt! Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés! – hangzott el a 12
pont felvezetése. A szabadság mind-
annyiunké!

A szabadság nélkülünk nem léte-
zik, és mi is nehezen léteznénk nél-
küle!
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Nekünk, a békés rendszerváltás
gyermekeinek, nagyon meg kell be-
csülnünk 1848 emlékét.

Azonban most sem élünk könnyű
időket! Sokféle gonddal birkózunk.
Magyarország megújításának hatal-
mas feladatát végezzük rendkívüli ne-
hézségek között. Bármilyen nehéz
időket is élünk, soha nem mondha-
tunk le szabadságunkról, soha nem
mondhatunk le jogainkról!

Ne feledjük:
A szabadság örökség, amit tovább

kell adni!
Ígéret és lehetőség, amit valóra

kell váltani!
A szabadság kötelezettség, köteles-

ség a család, a haza és az egész embe-
riség felé, hogy megvalósulhasson
Petőfi álma.

A jognak asztalánál mindenki egy-
aránt foglaljon helyet.

A szellem napvilága ragyogjon be
minden ház ablakán!

A szabadság életünk egyik legna-
gyobb ajándéka.

A szabadság út, amit járni kell!
Ezen az úton csak közösen járha-

tunk, ezt az ígéretet csak közösen
válthatjuk valóra, ezt az életet csak
együtt élhetjük meg!

Más szóval: csak együtt lehetünk
szabadok!

Nem szabad felednünk az össze-
tartozást!

Összetartozunk, mert az előttünk
járó nemzedékek megfizették szabad-
ságunk árát! Összetartozunk, mert a
szabadság megőrzése közös feladatunk,
életünk dönti el, hogy mit adunk to-
vább belőle!

A szabadság nem örökkévaló, nap
mint nap meg kell küzdeni érte!

Kívánom, hogy a további szabadsá-
gunkért való küzdelem sok sikert hoz-
zon a nemzetnek, Vecsésnek, Önök-
nek, családjaiknak, barátaiknak!
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Vezessen bennünket 1848-49 pél-
dája!”

A város vezetése, az intézmények,
a civilszerveztek képviselői elhelyez-
ték a tisztelet koszorúit a Petőfi-szo-
bor talapzatán, az ünnepséget a szózat
közös eléneklése zárta a VHZ fúvós-
zenekarának és a Concertó Harmónia
Énekkar közreműködésével.

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

FOTÓK: KATONA CSABA

Gyermek rajzverseny
Korábban a József Attila Mű ve lő dési
Ház, manapság a Bálint Ágnes Kul tu -
rális Központ szervez a város diákjai-
nak rajzversenyt. Görög Béla, művé-
szeti vezető minden évben egy téma
köré igyekszik a gyermekek fantáziá-
ját összpontosítani. Ezúttal „Tavaszi
kert” címen hirdették meg a vetélke-
dést. Március 21-én a Kiállító-terem-
ben volt az eredményhirdetés és ak-
kor nyitották meg a legjobb alkotá-
sokból készült tárlatot.

Alsó tagozatosok között a nyertes
pályaművet Bányai Stefánia készítet-

te. Második Bihal Panna és harmadik
Rapcsók Boglárka lett.

Felső tagozatnál a győztes alkotás-
nak járó elismerést Kovács Dóra kap-
ta. Utána Czeilinger Dorina és Szu ro -
mi Boldizsár a sorrend.

A zsűri különdíjjal honorálta Bá -
der Dóra, Madura Dzsesszika, Langó
Szaffi, Pintácsi Benedek, Tani Kitti,
Mama Karina, Juhász Áron, Mis kol -
czi Luca, Martin Izabelle, Kis Laura,
Frühwirth Kitti, Majdanics Tibor,
Kányi Vikica, Kiss Réka, Tüske Janka,
Aschenbrenner Petra, Nagy Bi anka,
Gáspár Adrián, Herbály Amarilla és
Kovács Kinga rajzát.

VT INFO

FOTÓK: POLGÁR GYULA

Alsós Komplex Városi
Verseny eredményei

A verseny 2015. március 24-én került
megrendezésre a Vecsési Halmi Te -
lepi Általános Iskolában. A Vecsési
Tankerület megbízásából a zsűri el-
nöke Hídvégi Gáborné és Osz te r tág -
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né Szeili Mariann volt. Vecsés Város
Önkormányzatát Gál István, a Ve csé -
si Tankerületet a vezető, Dr. Hrut -
káné Molnár Monika képviselte. A
tanulók magyar és matematika tan-
tárgyakból versenyeztek. Az első há-
rom helyezett könyvjutalomban és
oklevélben részesült. 

Eredmények– Magyar tantárgyból:
(a helyezettek a képen jobbról bal-

ra láthatóak – felső kép)
I. helyezett:

Bodnár Fanni – Gras salkovich
Felkészítő: Molnár Or so lya

II. helyezett:
Gubis Georgina Má ria – Gras sal -
kovich Felkészítő: Mol nár Orsolya

III. helyezett:
Simon Eszter – Andrássy
Felkészítő: Kovácsné Gyet vai Györ gyi

III. helyezett:
Nemes Lili – Petőfi
Felkészítő: Szél Sándorné

Eredmények – Matematika tan-
tárgyból: (a helyezettek a képen
jobbról balra láthatóak alsó kép)

I. helyezett:
Soós Csaba – Petőfi
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gab -
riella

II. helyezett:
Susán Dávid – Petőfi
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gab -
ri ella

III. helyezett:
Cser Zsófia – Petőfi
Felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gab -
riella
Gratulálunk a helyezetteknek és a

felkészítő pedagógusoknak!
VT INFO FOTÓ: HALMI ISKOLA

Az öreg székely elutazik hosszabb időre, és a fiára bízza
a házat. Ahogy visszatér, a fia már várja a lovaskocsival a
vasútállomáson. Elindulnak haza, és az öreg megkérdezi:
– Minden rendben volt, fiam?
– Igen, édesapám.
– Osztán, semmi baj nem történt?
– Semmi, édesapám.
Az öregnek gyanús a dolog, és tovább faggatózik:
– De, tényleg semmi baj sem történt?
– Hát... Eltört a villa nyele.
– Eiszen, hát hogyan tört az el?
– Hát, amikor vittem a kutyát elásni...
– Mért, megdöglött a kutya?
- Ühüm.
– Hát, az hogy történt?
– Letaposták a lovak és a tehenek...
– Ember, hát hogy-hogy letaposták?
– Megriadtak, amikor kigyulladt az istálló…
– Mi a ménkű! Mitől gyulladt volna ki az az istálló!?
– Hát, édesapám, azé, mert átfújta a szél a zsarátno-
kot a nagyházról...
– Hát az is leégett?
– Igen. De a macska a hibás.
– Ember, háborodott vagy, már hogy lenne a macska a hibás?
– Felborította a gyertyákat, amikor felravataloztuk a
nagymamát.
– Szűzanyám! Meghalt a nagymama??! De hát hogyan...
– Akkor ütötte meg a guta, Isten nyugosztalja, amikor
édesanyám megszökött a postással...
– Megszökött a postással? Hát,…akkor minden rend-
ben van fiam.
– Hát ezt mondtam én is.



MÁRCIUS 15. – LÁTVÁNYOS NEMZETI ÜNNEP A PETŐFI ISKOLÁBAN FOTÓ: KATONA CSABA

BORVERSENY – MUNKÁBAN AZ EGYRE JOBB KEDVŰ KÖZÖNSÉG FOTÓ: KOLONICS CSABA



Vecsésen is akcióba
lendül a

Hulladékkommandó
2015. április 1-jétől együttműködési
megállapodás keretében megkezdte
Vecsésen is működését a Száz ha lom bat -
tai Hulladékkommandó Járőr -
szolgálata. Fő célkitűzés az illegálisan le-
rakott hulladék elleni harc, és ezáltal a
környezetünk védelme. Szeretnék elér-
ni, hogy pár éven belül Vecsésen is je-
lentősen csökkenjen az illegálisan lera-
kott szemét mennyisége, így az ennek
felszámolására fordított önkormányza-
ti kiadást is értelmesebb dolgokra költ-
hessük. Az illegális hulladék elleni te-
vékenység két fő részből áll: egyfelől a
járőrözés alatt felkutatott szemétben bi-
zonyítékok keresése és ezek alapján el-
járások lefolytatása, másfelől pedig rej-
tett megfigyelés a kritikus helyeken. 

VT INFO

Katona Patrik kiállítása
A Vecsési Tájékoztató olvasói már
hosszú évek óta találkoznak az újság-
ban Katona Csaba fotóival. Ezután
nem csoda, hogy fia, Katona Patrik
„sem esett messze a fától” és szintén
fotóz. Jelenleg a Debreceni Egyetem bi-
ológus alapképzésén hallgató. A ter -
mészetfotózás iránti fogékonysága a
gimnáziumi éveiben erősödött meg
benne. Rahmé Nikola, budapesti ter-
mészetfotós-ékszerészmester vezette be
a fókuszsorozatos fotózás (focus stac-
king) rejtelmeibe. Ezzel a technikával
különböző élességi síkokon több felvé-
tel készül egy témáról, amelyek egyesí-
tése után egy nagyon éles és részletgaz-
dag képet kapunk. (A kiállításon lát-
ható fotók egy része is így készült.)

Már jelentek meg fényképei a
Turista Magazin több számában, és egy
fotója a Taiwani Tudományos Ok -
tatási Központ rovarokról szóló kiállí-
tásán is, továbbá a Magyar Ma dártani
Egyesület Kétéltű- és Hül lővédelmi
Szakosztálya 2014-ben „Az év legszebb
fényképének” díját is neki ítélte.

VT INFO
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Mi történt 2015 áprilisában?

FOTÓ: KATONA TÜNDE
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Vers-és Prózamondó
Verseny 2015

1996-tól az önkormányzat Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottsága ren-
dezi ezt a versenyt, ahol az iskolák
legjobbjai vesznek részt. Sok neves
színművész volt már a nemes versen-
gés elbírálója, például: Bánffy György,
Bitskey Tibor, Bubik István, Eperjes
Károly, Hűvösvölgyi Ildikó, Gregor
Bernadett és még sokan mások. 

2015. április 10-én a zsűri elnöki tisz-
tet Magyar Attila színművész látta el. 

Íme, az eredmények korcsopor-
tonként:
1-2. évfolyam:
Vers: Weiszháb Nóra, Andrássy iskola,

2.o. – K. László Szilvia: A zebracsi-
kó / – KUPA

Próza: Tyukodi András, Andrássy is-
kola, 1.o. – Janikovszky Éva:
Velem mindig történik valami
(részlet)

3-4. évfolyam:
Vers: Matasdi Panna, Petőfi iskola,
3.o. – Bodor Melinda: Hópehely
Próza: Preg Dorina, Andrássy isko-
la, 3.o. – Nógrádi Gábor: Denevér
/ KUPA

5-6. évfolyam:
Vers: Bánkuti Ákos, Halmi iskola,
5.o. – Kányádi Sándor: Az elve-
szett követ
Próza: Torma Ákos, Petőfi iskola,
5.o. – Nógrádi Gábor: Segítség em-
ber! – A Sün – / KUPA

7-8. évfolyam:
Vers: Matasdi Fanni, Petőfi iskola,
8.o. – Erdős Virág: Pesti mese /
KUPA
Próza: Szidor Levente, Petőfi isk., 7.o.
– Bálint György: A szavak felkelése

Gimnazisták Vers: Nánai Erika, mo-
nori József Attila Gimnázium és Szak -
középiskola 11.o. – Wass Albert: Em lé -
kezés egy régi márciusra / KUPA

VT INFO FOTÓ: KATONA TÜNDE
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Előadói est
A magyar költészet napja alkalmából
április 10-én Varsa Mátyás tartott elő-
adói estet a Róder Imre Városi
Könyv tárban. „A szerelem (h)arcai”
címmel gyönyörű verseket és prózá-
kat hallhattunk többek között Ady,

Baudelaire, Móricz, Petőfi, Szép Er nő,
Simon István és Vörösmarty mun kás -
ságából. A könyvtárban kialakított
„pódium-színház” színültig megtelt, a
produkciót a közönség vas tapssal ho-
norálta.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: BALOGH BARBARA

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

Kórusminősítő Mözsön
A Landesrat által háromévente meg-
rendezésre kerülő magyarországi né-
met ifjúsági kórusok minősítő verse-
nyét április 11-én rendezte meg a
Tolna megyei Mözsön. Számos né-
met nemzetiségi településről és nem-
zetiségi iskolából érkeztek a lelkes
énekesek, kórusok: Baja, Bonyhád,
Szekszárd, Dorog, Veszprém, a buda-
pesti Német Nemzetiségi Gim ná zi -
um, Zebegény, Nagymányok, Vé -

ménd. Vecsésről két iskola is szépen
megállta a helyét.

A Petőfi iskola német énekkarosai
nagy izgalommal készültek az idei
nagy megmérettetésre, és „kiemelt
arany” minősítést szereztek. Dicséret
illeti énekes lányainkat ezért a ki-
emelkedő teljesítményért. A 7.b osz-
tályból Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy
Blanka, Nagy Vanessza, Palkovics Vi -
vien, a 9. nyelvi osztályból Nagy Ta -
mara szereztek iskolánknak büszke-
séget és örömet.
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Köszönjük mindazoknak a segít-
ségét, akik valamilyen módon hozzá-
járultak a sikerhez, kivált Hídvégi
Zoltán színvonalas harmonika-kísére-
tét.

OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA

FELKÉSZÍTŐ TANÁR – PETŐFI ISKOLA

FOTÓ: KRUPA SÁNDOR

A Grassalkovich iskola kórusai szin-
tén gyönyörű eredményt értek el Mö -
zsön. A német népdalokat éneklő
nagykórusunk, a Singende Herzen

arany minősítést, felsős kamara kó-
rusunk, a Regenbogen Kórus arany
minősítést és alsós kamara kóru-
sunk, a Sonnenschein Kórus pedig
ezüst minősítést kapott. Büszkék va-
gyunk minden énekesünkre!
Köszönet az iskolavezetésnek a sok
támogatásért és a kísérő szülőknek a
segítségért! 

FAZEKASNÉ

FOTÓ: ISKOLA

� � � � �
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Irgalmasság Ünnepe
A húsvétot követő hét vasárnapján
tartják az Irgalmasság Ünnepét. Az
ünnep szentje a lengyel Fausztyna nő-
vér, akinek ereklyéje a vecsési
Erzsébet téri templomban van, ezért
zarándokhely lett a templom, és ezen
a napon az ország több tájáról, de
külföldről is érkeznek hívők a jeles
eseményre. Április 12-én a szentmisét
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapítója és vezetője,
a Betegápolók Irgalmas Rendje bu-
dapesti rendházának főnöke tartotta.
Az ünnepi szentmise alkalmából kör-
menet is volt a templomot zsúfolásig
megtöltő zarándokok részvételével.

VT INFO

FOTÓ: KONCSIK SÁNDOR
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Történelem verseny
Egerben

A tanév kezdetén tájékoztató érkezett
az egri Eszterházy Károly Főiskola
Történelemtudományi In té zete és
Történelemtudományi Dok to ri
Iskolája által szervezett országos tör-
ténelem csapatversenyről. A 12. nyel-
vi osztály három diákja – Gyar mati
Gergő, Hepp Krisztián és Uszkay Zsolt

– nagy lelkesedéssel jelentkezett a
megmérettetésre. A négyfordulós ver-
seny témájának „A nagyhatalmak
koncertje” – A Szent Szö vetség kora
Európában (1814-1848) került meg-
jelölésre. Az első három levelezős for-
duló eredményei alapján - miután a
megszerezhető 300 pontból 293 pon-
tot értünk el – holtversenyben az ötö-
dik helyen jutottunk be a nyolccsa-
patos döntőbe.

A döntőre 2015. április 18-án ke-
rült sor Egerben, a főiskola díszter-
mében. A verseny során a legkülön-
félébb, a megadott nem csekély ol-



vasmánylistán alapuló feladatokat
kapták a versengő csapatok. Diák -
jaink kellő hidegvérről és racionaliz-
musról tettek tanúbizonyságot. Egy -
aránt megállták a helyüket a térké-
pes, az egyéni szóbeli beszámolós és
az ügyességi feladatok során. A vetél-
kedő felénél, kiélezett versenyben
csapatunk a negyedik helyen állt. Az
utolsó két feladatot azonban csak-
nem hibátlanul teljesítették. Ennek
köszönhetően végül a második he-
lyezést értük el. Ez igen nagy siker a
diákok és az iskolánk számára is, kü-
lönösen, hogy a versenyen összesen
109 középiskola indult. Gratulálok a
csapatnak!

KAPOSI GÁBOR

A CSAPAT FELKÉSZÍTŐ TANÁRA

FOTÓ: KRUPA SÁNDOR

Magyar és nemzetiségi
kultúra felsőfokon

Április 18-án ünnepelte 15 éves jubi-
leumát a Petőfi iskola Rosmarein
Nép táncegyüttese. A már-már fel-
nőttkorba érkező tánccsoport és a ki-
csik, az utánpótlás magas színvonalú
műsorban mutatták be tudásukat
Doróné Zemmel Kati (fotón) vezeté-
se mellett. Másnap volt a Labdarózsa
Nép dalkör szervezésében a Nép dal -
körök találkozása. 

A két rendezvény óriási sikerét jól
jellemzi ez a pár e-mailen érkezett
sor, amit Orosz Károly kollégánk írt
a két kulturális eseményről, és a szá-
mára okozott élményről:

„Áldjon meg titeket a Teremtő Is -
ten gazdagon, hogy a szombati Hoch  -

zeit és vasárnapi népdalköri találko-
zó meghívóját postán és e-mailen el-
küldtétek a mi családunknak is. Óri-
ási siker volt és nagyon magas színvo-
nal, amit több száz vecsésivel
megtekinthettünk. Még most is kö-
szönetet zeng a lelkem, hogy a meg-
hívókat elküldtétek. Szombaton volt
15 éves a katolikus gimnázium
Rosmarein táncegyüttese, s a sok pol-
ka, gyermek és felnőtt táncosok és
egy lengyelországi szudétanémet
együttes műsora mellett Doróné
Zemmel Kati új, vecsési sváb lakodal-
mas (Hochzeit 71. oldal)) koreográfi-
ájának örülhettünk. Vasárnap pedig
a magyar népdalkörök és táncosok,
gyermek és felnőtt citerások, bőrdu-
dások, református iskolások csodás
műsorának, a magyar kultúra nagy-
szerű értékeinek tapsolhattunk, és va-
lóban érezhettük a kivetített idézetet:
Magyarnak lenni öröm és nagyszerű
gyönyörűség. 
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Minden tekintetben pazar hétvé-
ge volt, amely a jó szervezettségével a
Magyar Televízió műsorára illett vol-
na, hiszen a Kiss István vecsési szín-
játszóról elnevezett színházteremben
a műsorok színvonalukban aligha
maradtak el a Repülj Pávától. Nagy
öröm volt bennünk, hogy Vecsés
ilyen rendezvényeknek lehet a gazdá-
ja, amelyhez az új Bálint Ágnes Kul -
tu rális Központ méltó környezetet
biztosított, és sok tehetséges fiatal
táncának, dalainak, játékának tap-
solhattunk. Ez a két rendezvény
messzire elvitte Vecsés, és a kerek,
csipkés levelű vecsési káposzta hírne-
vét Inárcstól Ásványráróig, Ke re pes -
tarcsától Bugyiig, a lengyelországi
Torkau-ig. Dicsőség Istennek, no, és
a magyar és sváb énekeseknek, tán-
cosoknak, Doró Katinak és Pavella
Krisztinának ezért a jól szervezett, a
szemünk előtt megvalósult csodáért!”

VT INFO

FOTÓK: KOLONICS CSABA

„Magyarnak lenni,
büszke gyönyörűség”

Népdalkörök találkozója
Vecsésen

A Labdarózsa Népdalkör 2015. április
19-én a Bálint Ágnes Kul turális Köz -
pontban második alkalommal ren -
dezte meg a „Kerek a káposzta, csipkés
a levele” Népdalkörök Ta lálkozóját. 

A találkozón több mint 160 fő
nép dalos, néptáncos, citerás, dudás
és szólista énekelte és táncolta gyö-
nyörű magyar népzenénk lelket me-
lengető dalait.

Tábori Ferenc alpolgármester úr
köszöntötte a megjelent vendégeket,
aki elmondta, hogy az előző év sike-
res próbálkozása után a népdalkör is-
mét megszervezte ezt a programot,
aminek a címében is benne van
Vecsés városa, hiszen a káposzta hí-
resítette el a világban a települést. Ezt
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követően Pavella Krisztina művészeti
vezetőnk felemelő bevezetőjét hall-
hattuk. Műsorunkat a Labdarózsa
Nép dalkör Bihari csokra nyitotta
meg. Pék Zsuzsanna duda és Zelei
Ben ce citera zenével, majd a Szi get -
közből érkező Ásványrárói Pá vakör,

(fotón) a Bugyi Népdalkör és a Gyáli
Nép dalkör következett. Csodálatos
népdalokkal kápráztatták el a közön-
séget. A Légrády leányok, Noémi és
Eszter – ők a népdalkör örökös tagjai
–, előadásukkal, mint mindig, köny-

nyeket csaltak a nézők szemébe. Pa -
vella Krisztina és Parlagi Renáta két-
szólamú előadása különleges élményt
jelentett. Simon László doromb mu-
zsikával lepte meg a közönséget, mi-
vel először hallottuk önálló műsorral. 

Először lépett fel Vecsésen az Inár -
csi Férfi Népdalkör és citera együttes,
előadásukban nagysikerű betyár- és
katonadalokat hallhattunk. A szintén
Inárcsról érkezett, fiatalokból álló
Tremoló citera együttes elsöprő erejű,
színvonalas műsort adott a közönség
nagy tetszésére.

Elfogadta meghívásunkat a Pest -
szentimrei Szenczi Molnár Albert Re -
formátus Általános Iskola néptánc
együttese, Plugor Judit felkészítésével
a „vidám lakodalmas” előadásukkal
hatalmas sikert arattak. (alsó kép)
Első alkalommal lépett fel nálunk a
Kerepesi Hagyományőrző Pávakör és a
Kis tar csai Pannónia Hagyományőrző
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Együt tes, akik fergeteges hangulatú
néptánc műsorral ajándékoztak meg
bennünket. 

Bízunk abban, hogy a fellépő
együt  tesekkel megkezdett együttmű-
ködés és jó kapcsolat a jövőben is
folytatódik, s a magyar népdal- és
népzene kincseit egymás településein
is bemutathatjuk. A program végén a
Labdarózsa Népdalkör meleg étellel,
süteménnyel, megterített asztallal
várta kedves vendégeit, melyet szép
magyar mulatság követett.  

LABDARÓZSA NÉPDALKÖR

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

Városi Magyar Verseny 
A verseny házigazdája idén is a
Vecsési Andrássy Gyula Általános Is -
kola volt, amely 2015. április 21-én
került megrendezésre. A verseny há-
rom részből állt: helyesírás, magyar
nyelvi feladatsor, magyar irodalom
feladatsor megoldásából.

Eredmények:
1. Pongó Nikolett – Andrássy iskola 

felkészítő tanára: Veszprémi Klára

2. Hacskó Viktória – Andrássy iskola
felkészítő tanára: Veszprémi Klára

3. Kiss Teodóra Virág – Gras sal ko vich
iskola felkészítő tanára:
Cs. Németh Orsolya

4. Gyöngyösi Árpád – Andrássy isko-
la felkészítő tanára: Veszprémi
Klára

A képen a győztes Andrássy iskola
diákjai láthatóak, balról: Pongó Ni ko -
lett, Hacskó Viktória, Bihal Sára és
Gyöngyösi Árpád 8.a osztályos tanulók.
Középen tanáruk, Veszprémi Klá ra.

SZABÓNÉ MAYLÄNDER NÓRA

FOTÓ: ANDRÁSSY ISKOLA

Városi Matematika
Verseny 

Az évente megrendezésre kerülő ver-
senynek ezúttal a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Két -
nyelvű Általános Iskola adott otthont
2015. április 23-án.

Eredmények:
1. Filipszki Gábor – Grassalkovich is-

kola felkészítő tanára: Dutkayné
Demetrovics Ágnes

2. Pongó Nikolett – Andrássy iskola
felkészítő tanára: Stiller Judit An na

3. Halgas Anna Eszter – Petőfi iskola
felkészítő tanára: Kocsis Nóra

4. Vághy Levente – Andrássy iskola
felkészítő tanára: Simon Gyöngyi
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Balról: Halgas Anna Eszter
(Petőfi), Filipszki Gábor (Gras sal -
kovich), Pongó Nikolett (Andrássy),
Vághy Levente (Andrássy)

ÍRÁS ÉS FOTÓ: GRASSALKOVICH ISKOLA

Jobbágy Dezső festő-
és zeneművész

kiállítása

Jobbágy Dezső a hetvenes évek óta
foglalkozik alkotó művészettel. A fes-
tés mellett magas szinten műveli a
dobolás művészetét is, az Old Boys
dobosaként. A megnyitón közremű-
ködött Szalai Szabolcs, az Old Boys
zenésze. A tárlatot megnyitotta Nagy
Gyula esztéta.

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA

Felajánlás nemes
célokra

A FIDESZ-KDNP vecsési szervezete
április 25-én jótékonysági bált rende-
zett, azzal a szándékkal, hogy a tiszta
nyereséget két célra ajánlják fel. Az
egyenleg megvonása után a két párt
60-60 ezer forintot ajánlott fel a
Megmaradás szoborpark bővítésére
és a régi Községháza helyén (a
Rendőrség melletti telken) a kerítés
helyreállítására. 

VT INFO

Honvédelmi
és Hagyományőrző nap

2015. április 25-én a Városi Nemzeti
Szövetség Honvédelmi és Ha gyo -
mányőrző napot szervezett az Ep res -
ben. A rendezvényre látogatók számta-
lan ingyenes program közül válogat-
hattak: a kicsik kéz mű veskedhettek a
Gammel Kör művészeinek vezetésével,
íjászkodhattak, ezen felül ugrálóvár,
mászófal és körhinta színesítette a
programot. A nagyobbak kipróbálhat-
tak különböző fegyvereket, hadi relik-
viákat. A nap folyamán kétszer hadi-
bemutatóra került sor a Tetei Őrezred
szervezésében, mely során egy elrablást-
szabadítást és közelharcot imitálták.
Délután csikós bemutató volt. 

Egyesületünk babgulyással kedves-
kedett a látogatóknak.

A rendezvény nagy része önerőből
valósult meg, kiemelt támogatónk
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Vecsés Város Önkormányzata és a
Tetei Helyőrség volt. 

ÍRÁS ÉS FOTÓK: ZOLTÁN LÁSZLÓ

Landesrat minősítő
Vecsésen

Április 25-én a Grassalkovich iskolá-
ban rendezte meg a Magyarországi
Német Ének, Zene és Tánckarok Or -
szá gos Tanácsa (Landesrat) a Ma gyar -
országi Német Fú vós ze ne karok észa-
ki régiójának minősítő versenyét! A
szervezést a Vecsési Ha gyo mányőrző
Zeneegyesület oldotta meg – minden-
ki megelégedésére.

A program délelőtt a sportcsar-
nokban ünnepélyes megnyitóval, pol-

gármesteri köszöntővel kezdődött el.
Már a megnyitó is kuriózum volt, hi-
szen közel háromszáz muzsikus közös
előadásában hallhattuk nemzeti és
nemzetiségi himnuszainkat, melyeket
Liszt díjas, Csokonai díjas karnagyok
vezényeltek! 

A versenyprogramot a zenekarok
az aulában mutatták be. Hét kiváló
zenekar jelentkezett a megmérette-
tésre, akik kimagasló eredményesség-
gel ápolják a magyarországi német fú-
vószenei hagyományokat. A résztvevő
zenekarok három kategóriában in-
dulhattak el. 

Dorfmusik (Falusizene) kategória:
Grossturwaller Musikanten – Tö rök -
bá linti Zenészek

Blasmusik (Fúvószene) kategória:
Schaumarer Musikanten – Solymári
Zenészek, Tscholnoker Blaskapelle –
Csolnoki Fúvószenekar, Puß ta wa mer
D.Nat. Blaskapelle – Pusztavámi
Német Nemzetiségi Fúvószenekar,
Werischwarer Blaskapelle – Pi lis -
vörösvári Fúvószenekar, Musikverein
Wetschesch – Vecsési Zeneegyesület
Fúvószenekara

Künstlerstufe (Művészi fokozatú
kategória): „Kis-duna” Blasmusik aus
Harast –„Kis-Duna” Fúvószene Du -
naharasztiból. Ebben a kategóriában
azok indulhattak, ahol a zenészek
több mint 40 %-a professzionális (fő-
állású) zenész. 

A zsűri elnöke Dohos László, a
Magyar Honvédség nyugalmazott fő-
karmestere, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnöke, a Ma -
gyar Köztársasági Érdemrend lovag-
keresztjével kitüntetett Liszt-díjas kar-
nagya volt. Zsűri tag volt még: Hoffer
Tibor karnagy, a Tatai Klapka György



Lövészdandár katonazenekar alapító
karmestere, nyugállományú alezredes
és Markovics Gábor, a Tamási Kon -
cert- Fúvószenekar Karmestere-mű-
vészeti vezetője, Csokonai–díjas kar-
nagy. 

A 15 perces versenyprogram köte-
lező eleme, amit minden zenekarnak
be kellett mutatni, a Lencsi polka
volt. Előírás volt még, hogy a prog-
ram 70%-a magyarországi német
nemzetiségi zenei hagyományt kellett
reprezentálnia.

Ebéd után a gálaprogramban a ze-

nekarok szabadon választott műsorát
élvezhette a közönség. 

A Vecsési Hagyományőrző Ze ne -
egyesület, Musikverein Wetschesch
Koncert fúvószenekara műsorában
ősbemutatót tartott. A nagyközönség
most először hallhatta Fazekas József
zenei vezető új szerzeményét, az Éva
Polkát! 

A gála után következett az ünnepé-
lyes eredményhirdetés!  (alsó fotón)

Kiemelt aranyérem (Gold mit
Auszeichnung) minősítést kapott, és
ezzel országos döntőbe jutott: Gros -
stur waller Musikanten – Tö rök bá lin -
ti Zenészek, Werischwarer Blas k a pel -
le – Pilisvörösvári Fúvószenekar,
Musikverein Wetschesch – Vecsési
Zeneegyesület Fúvószenekara, és a
„Kis-duna” Blasmusik aus Harast
–„Kis-Duna” Fúvószene Du na ha rasz -
tiból.

– SZALONTAI –
FOTÓK: KOLONICS CSABA
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Elhunyt Zempléni József
1939. december 9.  2015. Æprilis 4.

Életének 76. évében hosszas betegség után elhunyt Zempléni József.
Évtizedes közéleti tevékenysége alatt mindenki csak Ceminek hívta,
így ismerte. 

1949-ben gyermekként kezdett el postagalambokkal foglalkozni.
Élete nagy szerelme kezdődött el ezzel. Később Németországból ho-
zott be galambokat, saját elgondolása szerint kereszteztette őket,
amellyel páratlan képességű galambállományra tett szert. Hosszú éve-
ken át saját tenyésztésű galambjainak sikereitől volt hangos a posta-
galamb sport. 2005-ben a versenyzéstől visszalépett egészségügyi ál-
lapota miatt. Országos és nemzetközi eredményei alapján 2008-ban
a Nemzet Postagalambásza címet kapta. Halála nemcsak a vecsési A-
48 Sportgalamb Szakosztály, hanem az egyetemes magyar Ga -
lambsport nagy vesztesége is.

Másik nagy szerelme a labdarúgás volt. A hatvanas évek közepén
ő alapozta meg a vecsési foci egyik aranykorát. Ismeretségével haza-
csábította a vecsésieket, és egy sereg kiváló focistát hozott ide játsza-
ni. A játékosok és a szakmai vezetők mellett döntően az ő érdeme
volt az NB II-ig való menetelés. Abban a korban nem mindennapi
vállalkozás volt „menedzselni” egy csapatot. Nagy érdeme volt abban
is, hogy 1967-68-ban elkészülhetett az új füves pálya.

Húsvét nagyszombatján szerettei körében érte a halál.
Nyugodjon békében!

SZALONTAI JÁNOS
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A LEGMAGASABB PONTSZÁMMAL JUTOTT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE A FÚVÓSZENEKAR. SZABÓ IMRE KARNAGY ÁTVESZI AZ

OKLEVELET. FOTÓ: KOLONICS CSABA

A MAGYAR NÉPZENE ÉS NÉPDAL ÖRÖMÜNNEPE VOLT A LABDARÓZSA TALÁLKOZÓ. FOTÓ: NAGY MÁTYÁS



Zárszámadás
A bizottságok és a Könyvvizsgáló Kft.
elfogadásra javasolták a testület szá-
mára az előterjesztést. A képviselők
10 igen és 1 tartózkodás (Tóth Judit)
mellett el is fogadták a rendeletet. A
rendeletben a legizgalmasabb kérdés,
hogy mennyi a pénzmaradvány, és
ebből mennyi az az összeg, ami még
ebben az évben szabadon felhasznál-
ható. Tavalyról az összes pénzmarad-
vány 910 m 300 eFt, ebből feladattal
terhelt 776 m 044 eFt. Szabadon fel-
használható maradvány 134 m 255
eFt. A 16. melléklet szerint számos
városüzemeltetéssel kapcsolatos tétel
mellett a civilszervezetek, a sport-
egyesületek, az egészségügy támogatá-
sa is itt található. Jelenleg 5,8 mFt ál-
talános tartalék és 20 mFt-os vis ma-
jor keret mellett nem találunk
felhasználási célt. Ez utóbbit – ter-
mészeténél fogva –, reméljük, nem is
kell felhasználni.

VT INFO

Olaszországban járt
a Petőfis

Comenius-csapat
Két éve futó, környezetvédelmi té-
májú Comenius projektünk része-
ként tavaly egy németországi és ve-
csési, idén novemberben egy párizsi
diáktalálkozón vettünk részt – most
májusban pedig sor került az utolsó
utazásunkra. Az olaszországi projekt-
találkozó helyszíne Padova és Abano
Terme, a partneriskolánk városkája
volt. Vendéglátóink élményekben
gaz dag, csodálatos programot állítot-
tak össze számunkra. Jártunk Ve len -
cében és Chioggiában, sétáltunk Pa -
dova hangulatos belvárosában, meg-
tekintettük a Giotto-freskókkal ékes
Scrovegni-kápolnát és Padova XIII.
szá zadi egyetemének épületét. Vol -
tunk a világ legrégebbi botanikus kert-
jében, amely egyben egy vadonatúj, a
Föld biodiverzitását egyedülálló mó-
don bemutató, teljesen környezetkí-
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Mi történt 2015 májusában?
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mélő módon kialakított óriási üveg-
házzal is büszkélkedhet. Fürödtünk a
tengerben, és napoztunk a nyári for-
róságot idéző homokon, sétát tet-
tünk a Pó-delta természetvédelmi
parkjában, melynek során a dűnék és
a lagúnák élővilágával ismerkedtünk
meg. Elutaztunk Milánóba, ahol a vi-
lágkiállításon, az Expón töltöttünk el
egy élménydús napot. Mivel az Expo
alaptémái az élelmiszertermelés és az
energia jobb kihasználása, illetve a
fenntarthatóság előtérbe helyezése,
így ez a kirándulás is remekül kap-
csolódott a mi projektünk témájá-
hoz. Végül pedig ellátogattunk part-
neriskolánkba, a Leon Battista Al -
berti Szakképző Intézetbe, ahol részt
vettünk egy tanórán és a tisztele-
tünkre rendezett vacsorán. Német,
olasz és francia partnereinkkel együtt
dolgoztunk a projekt közös kialakítá-
sú oktatófüzetkéjén, amelyet a jövő-
ben majd mind a négy iskolában
használhatnak a diákok a környezet-
védelemről való tanulás során. 

A kétéves projekt során diákjaink
számtalan szép élménnyel gazdagod-
tak. Megtapasztalhatták, hogy milyen
egy nemzetközi csapatban együtt dol-
gozni külföldi partnereinkkel egy kö-
zös cél érdekében, gyakorolták az an-
gol és a német nyelvet, sok-sok isme-
retet szereztek a partnerországok
kultúrájáról, oktatási rendszeréről, az
emberek életmódjáról. Reméljük,
hogy ezek a tapasztalatok és kapcso-
latok hasznosnak bizonyulnak majd
későbbi iskolai és azon túli pályafu-
tásuk során is!

BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES

FOTÓ: ISKOLA

Már négy gyertya ég
a tortán

Idén május 10-én ismét megtelt élet-
tel a vecsési Tájház. Kicsik és nagyok
együtt ünnepelték a ház 4. születés-
napját.

A 15 órától kezdődő műsorban
fellépett a Mosolyország Óvoda tánc-
csoportja (felkészítőik: Vasadi An na -
mária, Tóth Vivien), a Falusi Nem ze -
tiségi Óvoda Kücken tánccsoportja
(felkészítő: Füzesi Józsefné), a Gras -
sal kovich iskola tánccsoportja (felké-
szítőik: Füzesi Józsefné, Gombosné
Simon Amanda). Volt egy meglepe-
tésvendégünk is, az Edelweiß tánc-
csoport. Ez a legfiatalabb német nem-
zetiségi csoport Vecsésen, februárban
alakította meg a Falusi Nemzetiségi
Óvoda nevelőtestülete. Sok sikert és
örömet kívánunk táncos életükhöz!
Köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját!

A Vecsési Hagyományőrző Ze ne -
egyesület a tőlük már megszokott
színvonalas produkciókkal szórakoz-
tatta egész délután a közönséget.
Köszönjük a zenekarnak, hogy ismét
jó hangulatot teremtettek és zenei él-
ménnyel ajándékozták meg a hallga-
tóságot!

A borkedvelőket a Vecsési Bor ba -
rátok invitálták ingyenes borkóstoló-
ra az udvaron. Köszönjük a Petz csa-
lád és Várszegi György munkáját! A
közönség 55000 Ft adományt ajánlott
fel a finom borok kóstolásakor, me-
lyet a Vecsési Borbarátok a Vecsési
Tájházért Alapítványnak adomá-
nyoztak. Köszönjük a nagylelkű tá-
mogatást!
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A lovas fogat is nagy élményt je-
lentett a családok számára. Früh -
wirth Tamás Dollár és Tündér nevű
lovával fáradhatatlanul rótta a körö-
ket a „faluban”. A nagy sikerre való
tekintettel jövőre is visszavárjuk őket
és köszönjük az élményt a vendégek
nevében is!

A gyermekekről sem feledkeztünk
meg, a diófa alatti kis asztalon fókák,
hörcsögök és egérkék készültek tűne-
mezeléssel. A kicsiket Deri Tímea ve-
zette be az érdekes kézműves techni-
ka rejtelmeibe. Köszönjük!

17 órakor a pincébe húzódtak a
vendégek, szerencsére nem az eső
elől, hanem a Pince-mozira voltak kí-
váncsiak Frühwirth Misi bácsi válo-
gatott gyűjteményéből. A régi vecsési
felvételeken sokan örömmel ismer-
ték fel magukat vagy ismerőseiket!

Végül pedig engedjék meg, hogy
köszönetet mondjak azoknak az em-

bereknek, akik munkájukkal járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez. Ta vasz -
szal néhányan kitakarítottuk a Táj há -
zat, muskátlit ültettünk, hiszen a ven-
dégeket tiszta házban illik fogadni. A
vendéglátásról sem feledkeztünk
meg, hűtött italokkal és helyben sü-
tött lángossal vártunk min denkit a
születésnap alkalmából. Na gyon jó és
megnyugtató érzés számomra, hogy
mindig vannak olyan emberek, akikre
számíthatunk, akik önzetlenül jönnek
és tesznek nemzetiségünk fennmara-
dásáért. Hiszen ezek a rendezvények is
a vecsési sváb közösség ös szetartozását
erősítik, és bepillantást engednek
kultúránkba az érdeklődők számára.

FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FOTÓ: NNÖK



Lóti-Futi 2015
Vecsés Város Önkormányzatának

szervezésében 2015. május 9-én,
szom baton 14 órától rendezték meg
a Lóti-Futi futóversenyt a Spor t pá -
lyán és a környező utcákon. Meg szo -
kott módon a csöppségek, az ovisok
és az iskolások körében a legnépsze-
rűbb ez a tömegsport rendezvény. A
huszonévesek körében már alig akad
induló, még a korosabb évjáratok
azok, akik kedvelik a sportnak ezt a
módját.

A Vecsés Közbiztonságáért és Köz -
rendjéért Közalapítvány támogatásá-
val ismét sétarepülésre mehettek a

szerencsések. Majd mindenki annak
mondhatta magát, mert a helikopter
órákon át, fáradhatatlanul rót ta a kö-
röket a város légterében. Aki nem
akart röpülni annak volt óriás tram-
bulin, ugrálóvár és még sok egyéb
szórakozási eszköz. 

Az iskolák létszámához viszonyítva
– a korábbi évekhez hasonlóan – is-
mét a Halmi iskolából érkezett a leg-
több gyermek. Most a diákok 52%-a
elindult a versenyen, ezért egy kupát
és egy trambulint kapott az iskola.
(felső képen)

Minden alkalommal közöljük a
Lóti futi legfiatalabb és legidősebb
versenyzőjét. Ezúttal három csöppség
nevét is közhírré tesszük, hátha jövő-
re is kedvet kapnak a futkározáshoz a
kicsinyek. Kocsis Laura Maja (sz.:
2014. máj. 15.), Halgas Lili Kata (sz.:
2013. okt. 6..) és Vörös Annabella
(sz.: 2013. szept. 15.). A legidősebb in-
duló nem volt ismeretlen, mert évek
óta Papp Miklós (sz.: 1942.) az, aki
részt vesz a rendezvényen, és végig is
kocogja azt.
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A 2015. évi verseny győztesei:

Sebestyén Léna (Tündérkert Óvo-
da), Rados Marcell (Tündérkert
Óvoda), Schneider Lara (Halmi is-
kola), Berényi Dávid (Petőfi iskola),
Keresztes Jázmin (Andrássy iskola),
Rados Bende (Halmi iskola), Klep -
cho Zsófia (Petőfi iskola), Várszegi
Lőrinc (Halmi iskola), Viha Bor -
bála (Hajós Alfréd iskola), Őszi
Zsom bor (Petőfi iskola), Kovács
Dóra (Andrássy iskola), Smigulec
Ke vin (Andrássy), Brezóczky Ber -
nadett (Lővey Klára Gimn.), Béky
Dominik (Petőfi iskola), Ta kács
No émi (Halmi iskola), Gács Ro -
land, Kótai Ibolya, Balogh An tal,
Horta Judit, Kiss Gábor, Ka tona
Erzsébet, Végh Benjamin, Va tai Pi -
roska, Somogyi Károly. 

VT INFO

FOTÓK: KATONA CSABA

G. Ferenczy Hanna
emlékest

Május 15-én a Róder Imre Városi
Könyvtárban a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Körünk szervezett név-
adónk alkotásaiból egy emlékestet,
ami csodálatosan sikerült teltházas
közönség előtt. 

Az író-költő, festőművésznőre em-
lékezve a Williams Televízió segítségé-
vel egy 22 perces filmvetítéssel kezd -
tünk, majd a WAT Társulat megze-
nésített versekkel szórakoztatta a
közönséget. Két G. Ferenczy Hanna
és egy Szénási Sándor vers került ze-
nés köntösben a közönség elé, hihe-
tetlen sikerrel. Ilyen még nem volt,
hogy egy emlékműsoron a zenészek
megénekeltették a közönséget, együtt
tapsolva, énekelve a refrént.

Mi, a G. Ferenczy Hanna Kör tag-
jai előadtunk egy széles körű váloga-
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tást a költőnő verseiből, amiben a
gyermekversektől, a természet szépsé-
géig, a vidámságtól, a komoly gondo-
latokon át a magányos szomorúságá-
ig minden megtalálható volt…

A sokoldalú művész életét Szénási
Sándor méltatta. A műsor az átlagos-
nál kicsit hosszabbra sikeredett, de a
közönség érdeklődése az első pilla-
nattól az utolsóig forrponton ma-
radt. 

Az Irodalmi Kör szeretné a jövő-
ben minden évben megrendezni az
emlékestet, számtalan ötletünk, anya-
gunk van hozzá.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: BENKE MÁRIA

Az 1001 éjszaka táncai
Vecsésen

2015. május 2-án került megrende-
zésre a Bálint Ágnes Kulturális Köz -
pontban az első Has tánc ta lá l ko zó
Vecsésen. Pest megyéből 18 csoport
jött el hozzánk. Vecsés jó hírét ezzel a
rendezvénnyel is öregbítették. Sze -
met, fület gyönyörködtető műsort
adtak, és akik ott voltak, azok több-
szörösen nem bánták meg. Élmény
volt nézni a lányokat, asszonyokat,
hogy milyen szépen, kecsesen táncol-
tak, dicséret az oktatóknak is. A mi
csapatunk Hamberger Bea vezetésé-
vel vett részt a műsorban. Róluk is
csak a legjobbat és a legszebbet lehet
elmondani.

Aki VALAKI és NÉV a szakmá-
ban, mint Shaba Wollner Márta, ő
itt volt, és örömmel jött. A hastánc
eredetét, történetét írta meg könyvé-

ben: A Női Szépség Tánca címen.
Tánciskolája Budapesten egy nagyon
látogatott, híres iskola. A Shaba
Oriental Art, ahová a hölgyek öröm-
mel járnak, ahol bájukat, mozgásukat,
szépérzéküket csiszolják. Örömtánc an-
nak, aki táncolja, és annak is, aki nézi.
Itt volt Yasmin, a Yasmina Tánciskola
vezetője és csapata, és sorolhatnám
még tovább a budaörsiekkel, az
Orienthalia Tánciskola csapatával.

Csak örömből és örömmel lehet
táncolni, és ezeken a találkozókon
sokat tanulhatnak egymástól. Ez nem
verseny! A közös érdeklődés össze-
hozza az embereket, ha mosollyal és
nyitott szívvel fordulunk egymáshoz.
A mostani hastáncosok találkozója
remélem, folytatódik, régiekkel és
újakkal egyaránt.

Méltó műsorvezetőt találtak a ren-
dezők Falvai Anett személyében, aki a
maga csinosságával, szép beszédével,
kedvességével vezette a műsort. A ren-
dezés Gábor Béla és Surman Éva nevé-
hez fűződik, akiket csak dicséret illett. 

JÁMBOR MÁTYÁSNÉ

FOTÓ: GÁBOR BÉLA

Mindenesetre nősülj meg. Ha jó asszonyt kapsz,
boldog leszel. Ha rosszat, filozófus. (Socrates)

Volt néhány szavam a feleségemmel – neki egész
fejezetei voltak velem. (Sigmund Freud)



1-2. SOK LÁTOGATÓ VOLT A BÁLINT ÁGNES EMLÉKHÁZBAN, MENT A KISVASÚT ÉS TELE VOLT A FUTRINKA UTCA FOTÓK: SZALONTAI 3. A NAGY MELEGBEN JÓ VOLT A

VÍZIDODZSEM FOTÓ: NAGY MÁTYÁS 4–7. MESEFESZTIVÁL KÉPEKBEN. FOTÓK: NAGY MÁTYÁS



Konfirmáció a Vecsési
Református

Gyülekezetben

Nagy örömmel adjuk tudtul, hogy
Isten kegyelméből ebben az eszten-
dőben is voltak konfirmandusai gyü-
lekezetünknek. 3 felnőtt és 5 gyer-
mek készült erre a szent alkalomra.
Istené legyen a dicsőség, aki minden
évben gondoskodik gyülekezetünk
ilyen módon való növekedéséről is!
A felnőttek: Augusztin Anikó, Bart -
há né Tábori Mária, Vadásziné La ka -
tos Krisztina. A gyerekek: Balázs Sa -
rolta, Gyöngyösi Árpád, Halla Péter,
Molnár Andrea, Pintér Cserne. Hálás
a szívünk értük!

VECSÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

FOTÓ: REF

Konfirmáció a Vecsési
Evangélikus

Gyülekezetben
Pünkösd a Szentlélek kitöltésének, az
egyház születésének ünnepe. Pün -

kösd hétfőn tartottuk a konfirmációi
ünnepélyt. Nálunk a vizsga egyben
van az ünnepséggel és az első úrva-
csora vétellel. A fiatalok nem kér-
dés–válasz formában adtak számot tu-
dásukról, hanem egy színdarabot ta-
nultak meg, amely bevezet bennünket
az evangélikus tanítás alapjaiba.

VT INFO

FOTÓ: KOCZOR KINGA

Elsőáldozás volt
a katolikus plébániákon

Óvárosi Plébánia – Szent Kereszt
Felmagasztalása templom

FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Irgalmas Jézus Plébánia – Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve templom

FOTÓ: KONCSIK SÁNDOR

Fogathajtás
Május első hétvégéjén rendezték a
szezon első nagy versenyét Fá bi án se -
bes tyénben. Kettesek között Dob ro -
vitz József Jr. a 2. helyen végzett Lázár
Zoltán mögött. Az akadályhajtás há-
rom verőhibája miatt szorult le a leg-

felsőbb fokról. Osztertág Márk a 10.
és Osztertág Kristóf a 11. lett. Márk
maratonban, Kristóf akadályban tel-
jesített halványabban.

A négyesek között is elindultak
mind a hárman, de itt már verseny-
zett Dobrovitz József, a világbajnok is.
A viadalon svájci, német és osztrák
hajtók is elrajtoltak. A két Dobro kö-
zött „véres” csata dúlt, amelynek a vé-
gén az apuka állhatott magasabbra a
dobogón. Díjhajtást a junior, a má-
sik két számot Dobro nyerte. A 10
pontos különbséget megint az aka-
dályhajtás okozta. A két Osztertág
testvér ismételt: Márk a 10. és Kristóf
a 11. helyen végzett kiegyensúlyozott
teljesítménnyel.

Május utolsó hétvégéjén az aache-
ni Lovas Világjátékok bemutatóján
vett részt Dobrovitz József, egyedüli
magyar résztvevőként, ami óriási
megtiszteltetés volt a világbajnoknak.

VT INFO

MEDVEGY ERZSÉBET
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A FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ, MERT A FELVÉTEL AZ AACHENI EB-N KÉSZÜLT.



A LÓTI FUTI AZ ALSÓS ISKOLÁSOK KÖZÖTT A LEGNÉPSZERŰBB, ITT INDULNAK A LEGTÖBBEN.  FOTÓ: KATONA CSABA

A NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK MEGISMERTETÉSÉT AZ ÓVODÁSOKNÁL KELL ELKEZDENI. FOTÓ: NNÖK
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Nemzeti Összetartozás
Napja

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör a nem-
zeti gyásznapon a megemlékezést, va-
lamint a Nemzeti Pantheon újabb
két mellszobrának fölszentelését
2015. június 04-én 16 órakor tartotta
a Megmaradás Emlékműnél. A meg -
emlékezés előtt és a koszorúzás alatt,
majd az ünnepség után Pál Lász ló és
barátai zenéltek a magyar népzene
kincsestárából. 

Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs
Erdélyi Kör elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket, majd a jelenlévők eléne-
kelték a magyar és a székely Him -
nuszt.

Hrahovina András előadóművész
két versében – Jékely Zoltán: A ma-
ros szentimrei templomban 1932. és
Ferences István: A maros szent im rei
templom 2002 – a magyarság tragi-

kus fogyásának folyamatát mutatta
be. A Labdarózsa Népdalkör a régi
székely himnuszt, az Ó, én édes Jó -
istenem-et, és a felvidéki himnuszt,
az Isten áldjad meg a magyart című
fohászokat énekelte el.

Laczó András, a Magyar Állami
Ope ra ház Bartók-Pásztory díjas Arany -
gyűrűs énekművésze és Sztan kovits
Béla, a Magyar Állami Operaház gi-
tárművésze először a Szép vagy Ma -
gyarország című dalt adták elő. Ezt
követően ősbemutató volt, amelynek
egyik szerzője Laczó András volt, és
Árpád apánk cselekedeteit elevení-
tette fel.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő ünnepi beszédében kiemelte,
hogy a Párizs környéki békék már

születésükben kudarcra voltak ítélve,
és „mindaz, amit Magyarország ellen
elkövettek, az súlyos és végzetes téve-
dés volt, sőt bűn, s talán még annál
is több.” Később így folytatta: „…tő-

Mi történt 2015 júniusában?



lünk, magyaroktól és a békében
együtt élő közösségektől a jövőt vet-
ték el; és ez olyan tett volt, amire nin-
csen bocsánat, csak a vezeklés, hogy
nem történhet meg még egyszer;
hogy Trianon bűne nem merülhet fe-
ledésbe; hogy a méltóságukban, em-
berségükben és hitükben meghur-
coltaknak jár az elégtétel. 

Ezért kell ma is – „Ráébreszteni a
világot arra, hogy mi történt velünk”.

(…) „A nemzeti összetartozás nap-
ja méltó válasz ezeknek az emberek-
nek: Elég volt a félelemből! Elég volt
egyszer és mindenkorra. 

Mert, ahol a közös jövőt építjük,
ott nincs helye a félelemnek, csak an-
nak, ami jó és értékes az emberben:
A dalok, a mesék és mondák öröksé-
gének; a hegyvidék, a havasok és a fo-
lyóvölgyek, a falvak és a városok szép-
ségének. A közösségeknek és embe-
reknek, akik évszázadokon keresztül

itt éltek a Kárpátok között; és akik itt
élnek bennünk ma is, a vérünkben, a
szívünkben és a lelkünkben.

Mondjunk igent az ő örökségükre. 
Mondjunk igent, ahogy tették azt a

bátrak, akik a diktatúra évtizedei alatt
is harcoltak a nemzeti összetartozásért,
és úgy ragaszkodtak a rögökhöz, ahogy
arra csak az ember lehet képes.

Emlékezzünk rájuk is. A bátrakra. 
Emlékezzünk, mert az ő bátorsá-

guk vívta ki számunkra a szabadsá-
got, hogy 2015. június 4-én, a nemze-
ti összetartozás napján, Ma gyar or szág -
nak végre egy olyan Alaptörvénye
van, amely kimondja: „Magyarország
az egységes magyar nemzet összetar-
tozását szem előtt tartva felelősséget
visel a határain kívül élő magyarok
sorsáért, (…).”

Csaba királyfi szobrát Dr. Szűcs
Lajos és Laczó András, Árpád nagy-
fejedelem szobrát Szlahó Csaba Ve -
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csés Város Polgármestere és Onhausz
Tibor, a Megmaradás Park építészeti
tervezője leplezte le. A szobrokat Hei -
nemann Ildikó evangélikus lelkész ál-
dotta meg.

A megemlékezést a Szózat közös
eléneklése zárta le.

VT INFO

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

Vecsés Városi Ünnep
A kánikulai rekordhőség miatt a vá-
rosvezetés úgy döntött, hogy nem a
Városháza előtti téren, hanem a kul-
turális központ színháztermében ren-
dezi meg a városi ünnepséget. 

Csurgó Ildikó, az ünnepség mű-
sorvezetője köszöntötte a város ön-
kormányzatának vezetését és a meg-
jelenteket. A Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Fúvószenekara kísére-
tében a jelenlévők közösen elénekel-
ték nemzeti himnuszunkat.

Vecsés újratelepítését köszöntő
műsorban szavalatot hallhattunk Ná -
nai Erika előadásában, aki a monori
József Attila Gimnázium és Szak kö -
zép iskola diákjaként a 2015-ös vecsé-
si Városi Vers- és Prózamondó Ver -

seny gimnazista korcsoportjának győz -
tese volt. A versenyen előadott mű vet,
Wass Albert: Emlékezés egy régi már-
ciusra című versét mondta el. 

Emlékezetes, szép produkció volt. 
Az ünnepi műsorfolyamban még

fellépett a Magyarországi Német Kó -
rusok Minősítő Versenyein többször
Arany Rozmaring díjat nyert We -
tsche scher Nachtigallen Kórus, mely-
nek szervező, vezető karnagya Fa ze -
kasné Gombár Mónika. 

A kitüntetések sorát megszakítva
palóc népdalcsokrot mutatott be a
Vass Lajos Nagydíjjal és Aranypáva
Nagydíjjal jutalmazott Labdarózsa
Népdalkör.

Ünnepi beszédet Szlahó Csaba,
Vecsés Város polgármestere mon-
dott, melyből idézünk:

„(…) Ahogy Kölcsey megfogalmaz-
ta: „A múlt eseményeire kötelezettsé-
günk emlékezni, mert aki semmibe
veszi a múltját, vagy semmibe veszni
hagyja azt, saját nemzeti létét gyilkol-
ja meg. Ha az emlékezés lánca elsza-
kad, nemzettudatunk torzul és erőt-
lenek leszünk a megmaradásra.“

A magyar, és benne a vecsési törté-
nelem tragikus üzeneteit, Muhit,
Mohácsot, Világost, Trianont, az I. és a
II. világháborút, az iszonyatos ember-
veszteségeket nemcsak gyászolni kell,
hanem azok üzenetét fel kell dolgoz-
nunk és a tanulságokat is le kell von-
nunk. Nemcsak a veszteségeinket, a té-
vedéseinket, a vétkeinket kell ismer-
nünk, hanem sikereinket és az
eredményeinket is. Mert igaz a biblikus
üzenet: „..amilyen szemmel nézünk a
világra, az úgy tekint vissza ránk.”

(…) Mindannyiunk alapvető vá-
gya, hogy rendezett és igényes lakó-
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környezetet teremtsünk, ki-ki a maga
portáján kezdve. Nekünk, városveze-
tőknek ugyanez a törekvésünk, tele-
pülési léptékben. Úgy gondolom,
hogy a várossá válás ténye önmagá-
ban inspirált bennünket, erőt merít-
ve őseink példájából, megsokszoroz-
tuk erőfeszítéseinket. Az előretekin-
tés, a gondos tervezés és a pályázati
források pedig megtöbbszörözték le-
hetőségeinket, melyeket - úgy érzem -
eredményesen használtunk ki.
Bízom abban, hogy eddigi tudásun-
kat felhasználva az átalakított európai
uniós pályázati rendszerben is sikere-
sen ringbe szállhatunk a fejlesztési
forrásokért, megőrizve az elmúlt évek
lendületét.

Úgy tartja a mondás, hogy min-
den hosszú vándorút az első lépéssel
kezdődik. Amennyiben ez nekünk a
várossá válás, akkor a pihenőből visz-
szatekintve elégedettség tölthet el
bennünket; ha azonban előretekin-
tünk, akkor megmutatkozik a kanya-

rokkal és emelkedőkkel teli ösvény.
És nekünk, mint a jó sakkozónak,
vagy mint a bölcs vándornak, több lé-
péssel, illetve több kanyarral előre
kell terveznünk. Ezeket a lépéseket
részletesen felvázoltuk, a világosan
megfogalmazott célkitűzéseinket össz-
hangba hoztuk az uniós iránymuta-
tásokkal. Meggyőződésem, hogy egy
ország vagy egy város helyzete akkor
tekinthető jónak, ha a polgárai reális
esélyt látnak terveik, vágyaik betelje-
sülésére.”

De hogy ne csak a város egyre gya-
rapodó materiális, pénzben mérhető
értékeit említsük, szeretnék kitérni a
közöttünk és értünk működő civil
szervezetek méltatására is. Ezeknek az
egyesületeknek, kluboknak, alapítvá-
nyoknak nagyon fontos integratív
szerepük van, hisz erősítik az itt élők
társadalmi kötődését. A szabadidő
értelmes és hasznos eltöltésére adnak
módot úgy, hogy ezzel együtt a vala-
hova tartozás érzését nyújtják.
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Pótolhatatlan közösségépítő szerepük
van, melyet a különböző fesztiválok-
kal és szabadtéri rendezvényekkel is
erősíteni kívánunk. A közösségépítés
mellett egyesületeink egy része óriási
szerepet vállal a tárgyi emlékeink, ha-
gyományaink egyszóval örökségünk
megőrzésében. Tevékenységük nélkül
kulturális életünk szürkébb, városunk
pedig sokkal szegényebb lenne.

Célunk a közösségi aktivitás erő-
sítése, a kikapcsolódási és sportolási
lehetőségek biztosítása fiatalok és idő-
sek számára egyaránt, mert fontos,
hogy vonzó és megtartó hely legyen
városunk. Az egészséges életmód és a
széleskörű sportolási lehetőségek kéz
a kézben járnak. Ezért is létesítünk
egyre több szabadtéri pályát, és min-
dent elkövetünk, hogy néhány éven
belül egy új sportlétesítménnyel bő-
vüljön a város.

Vecsés nemcsak a szülőhelyünk, ha-
nem egybeforrott a sorsunkkal, a jö-
vőnkkel. Apáink, nagyapáink, ükapá-
ink üzennek nekünk, akiknek a tudása
és verítéke formálta és szépítette szülő-
városunkat évszázadokon keresztül. 

A város olyan, mint egy veretes
könyv, amelyből olvasni lehet. Lapjai
a házak, az utcák és a terek, a par-
kokkal, a szobrokkal, az emléktáblák-
kal és a zsoltáros áhítatú templo-
mokkal díszítve. Illyés Gyula szerint,
ha elmész egy faluba, és meg akarod
tudni, hogy ott milyen emberek él-
nek, menj el a temetőbe. Ahol a sí-
rok gondozottak, az élők rendszere-
sen látogatják a halottaikat, az ősöket
tisztelik, ott az emberek szeretik egy-
mást. Ha a temető elhanyagolt, ab-
ban a faluban közösségről nem lehet
beszélni. 

Ne csak olvassuk, hanem értsük
elődeink üzeneteit. A mi városunk-
ban is csak összefogással, egymásra fi-
gyelve és egymást tisztelve juthatunk
előrébb. A ma cselekedetei a holnap-
ban visszhangzanak, utódaink első lé-
péseit most készítjük elő. Úgy is fo-
galmazhatnék, hogy a húsz évvel ké-
sőbbi Vecsés alapjait most fektetjük
le.(…)”

Városi kitüntetések 

A városi ünnepen adják át a helyi el-
ismeréseket és kitüntetéseket.

Arany és Gyémántdiploma átadás
Azokat a köztiszteletben álló nyugdí-
jas pedagógusokat köszöntik ebből az
alkalomból, akik diplomájukat 50, il-
letve 60 éve szerezték meg.

Aranydiploma:
Palánki Viktorné (Bognár Ju li an na)
1 965-ben szerezte meg diplomáját

az esztergomi Tanítóképző In té zet ben.
1974-ben kezdett dolgozni Ve csésen, az
akkori 1. számú Általános isko lában,
ahol 38 éven át tanított. 1996-ban pe-
dagógiai mun  kája elismeréseként
Vecsés Nagy község Önkormányzata Ve -
csés Ok tatásáért Em lék plakett és Ok -
levél kitüntetést adományo zott számá-
ra. 2012-ben Gras  sal kovich-díjban ré-
szesült. 

Gyémántdiploma:
Német Lászlóné (Vereczkei Mária)

1 955-ben szerezte meg diplomá-
ját a budapesti Apáczai Csere János
Pe dagógiai Főiskolán. 1955. szeptem-
ber 1-jén kezdett dolgozni Ve csésen,
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az akkori 1. számú (Falusi) általános
iskolában. Ifjúsági vöröskeresztes ta-
nárelnöki tevékenységéért „Kiváló
Egészségnevelő Munkáért” kitünte-
tés bronz fokozatát kapta. 1988-as
nyugdíjazását követően még 2002-ig
folytatta pedagógiai munkáját. 
Vecsésért Életműdíj
A kitüntetés adományozható azon
személyeknek, akik legalább 35 éve
tevékenykednek a város intézménye-
iben és magas színvonalú munkássá-
gukkal hozzájárulnak a város hírne-
vének öregbítéséhez. 

A képviselő-testület „Vecsésért Élet-
műdíj” kitüntetést adományozott 

– az egészségügy területén dr.
Végh Katalin részére, aki 1976 óta
dolgozik városunkban háziorvosként. 

– az oktatás területén Dutkayné
Demetrovics Ágnes részére, aki 36 éve
dolgozik matematikatanárként a Gras -
salkovich Antal Német Nem zet i ségi és
Kétnyelvű Általános Is ko lában. 

A képviselő-testület „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott

– Hochdorfer István részére, aki
1994-ben került Vecsésre a Falusi Ál-
talános Iskolába. Jelenleg igazgató-he-
lyettes, emellett fizikát oktat. –-
Kovácsné d’Elhougne Ilona részére,
aki 23 éve kezdett óvónőként dolgoz-
ni a mai Mosolyország Óvodában,
melynek 2008 óta vezetője. 

A Képviselő-testület „Elismerő
Oklevél” kitüntetést adományozott 

– Polovics Éva Terézia részére, aki
1982 augusztusa óta dolgozik Ve csé -
sen, kezdetben a Petőfi iskolában,
majd 2013-tól a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-
talános Iskolában. 

– Mák Klára részére, aki 1981 óta

tanítónő a Grassalkovich Antal Né -
met Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskolában. 

– Vajda Ágnes részére, aki a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Ta nár kép -
ző Főiskolán szerzett gyógypedagógi-
ai tanári diplomát. Ezt követően a ve-
csési Róder Imre Általános Iskola és
Diákotthon pedagógusaként kezdte
meg tanári pályáját. 1994-ben került
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályára, ahol oktatási referens-
ként dolgozott. 2013-tól a Vecsési
Tankerület dolgozója lett. Innen vo-
nult nyugdíjba 2015 márciusában. 

– Labdarózsa Népdalkör részére,
melynek mindenkori célja a magyar
kultúra megőrzése, ápolása és átadá-
sa a következő generációknak. A nép-
dalkör keretein belül, immár 15 éve
működik a citera együttes, amellyel
együtt számos sikeres fellépésen van-
nak túl országszerte. 2014-ben Vass
Lajos Nagydíjat és Aranypáva Nagy -
díjat is kapott a művészeti közösség,
mely díjak a legmagasabbak a nép-
dalkörök közti megmérettetéseken.
A kitüntetést Pavella Krisztina, az
énekkar művészeti vezetője vette át.

A Képviselő-testület „Pro Urbe”
elismerő címet adományozott a
Kulturverein Wetschesch részére. A
Kulturverein Wetschesch tavaly ün-
nepelte fennállásának 20. évforduló-
ját. Az egyesületnek óriási szerepe
volt és van a sváb hagyományok újjá-
élesztésében, ezzel is hozzájárulva a fi-
atalok identitásvesztésének elkerülé-
séhez. Nevükhöz köthető a Ká posz -
tafeszt, továbbá számos érdekfeszítő
előadássorozat megszervezése. Áldo-
zatos munkájuknak köszönhető a táj-
ház megnyitása, valamint a Historia

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

94



Domus és a Hadifogoly Napló meg-
jelentetése. A kitüntetést az egyesület
vezetője Frühwirth Mihály úr vette át.

A Képviselő-testület a „Vecsés
Díszpolgára” elismerő címet, posz-
tumusz dr. Michelberger Pál részére
adományozta.

dr. Michelberger Pál Széchenyi-dí-
jas gépészmérnök, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, a járművezetés és szerkezet-
analízis neves kutatója, az Ikarus bu-
szok főkonstruktőre. Városunkban
született 1930-ban, és 1960-ig itt is
élt. Tanulmányait az Andrássy-telepi
iskolában kezdte és a Budapesti Mű -
szaki Egyetemen fejezte be. Ké sőbb
az egyetem docense, majd rektora is
volt, emellett 8 évig töltötte be a Ma -
gyar Tudományos Akadémia alelnö-
ki posztját. Tavaly áprilisban hunyt el
Bu daörsön. A kitüntetést fia, dr.
Mich elberger Pál vette át.

Az ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel és koszorúzással fejeződött be.

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

FOTÓK: KATONA CSABA, INTERNET
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Pedagógusnap
Június 14-én köszöntötte a városve-
zetése az iskolák pedagógusait a kul-
turális központban a városi ünnepség
után.

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA

Hitélet – Úrnapja
Az ünnep az egyházi évben mindig a
Szentháromság ünnepe utáni csütör-
tökre esik. (Hazánkban – római en-
gedéllyel – az Úrnapja utáni vasár-
nap tartjuk.) Azt a csodálatos titkot
ünnepli az Egyház, hogy a kenyér és a
bor titkos színe alatt Jézus Krisz tus -
nak, az Istenembernek teste és vére,
istensége és embersége, valójában,
igazán és lényegileg jelen van. 

Az Egyház ezt az ünnepet a legna-
gyobb pompával üli meg. Az ünnepi
mise után az Oltáriszentséget körme-
nettel viszik a virágdíszben pompázó
és a sok-sok virágtól illatozó utcákon.
Vecsésen dicséretesen szép hagyomá-
nya van a díszes úrnapi körmenet-
nek, a négy feldíszített sátornak (ol-
tárnak). Az útvonalon – amelyen a
körmenet elhalad – a járdán virágszi-

romból szinte virágszőnyeget raknak
ki, különböző szakrális jelképek köz-
beiktatásával az ott lakó hívek. A kör-
menet alatt az elsőáldozó kislányok
virágszirmokat szórnak az
Oltáriszentséget vivő pap elé, és az
énekeket a nagyszámú fúvószenekar
kíséri a nem rövid útvonalon. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Te Deum Vácon
2015. június 13-án délelőtt került
meg rendezésre az Egyházmegye kato-
li kus oktatási intézményeinek tanév-
záró hálaadó ünnepsége a Váci Szé -
kesegyházban és a Püspöki Palota
kert jében, melyen mi, a Petőfi Sán -
dor Római Katolikus Német Nem ze -
ti ségi Általános Iskola és Gimnázium
képviseletében vettünk részt.

A tanévzáró szentmise (Te Deum)
délelőtt 11 órakor kezdődött a váci
székesegyházban Dr. Beer Miklós
püspök úr közreműködésével. Az ün-
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nepségen az egyházmegye mind a 28
iskoláját képviselték pedagógusaik. A
mise során hálát adtunk az elmúlt
tanévért és kértük az Úristen áldását
az újra. Hazánkban Szent István ural-
kodásától kezdődően voltak és van-
nak egyházi iskolák. Iskolánkat 2013-
ban vette fenntartásába a Váci
Egyházmegye a város önkormányza-
tától, így mi vagyunk az egyházme-
gyei katolikus iskolák családjának leg-
fiatalabb tagja.

A szentmise után került sor a Te
Deum Díjak és a Szent Gellért Díjak
átadására. Ennek keretében részesült
Te Deum Életműdíjban Csík Jó zsef -
né, iskolánk volt igazgatója, a több
éven át tartó, fáradhatatlan munká-
jáért, melyet a püspök úrtól és Dr.
Csáki Tibor főigazgató úrtól vett át.
Ezúton is szeretnénk neki gratulálni!

Mindezek után átsétáltunk a
Püspöki Palota kertjébe, ahol az ün-
nepséget az árnyas fák alatt rendezett
agapé zárta.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: VIGH ANDREA

Fogathajtás –Vecsés
Kupa

2015. június 4. és 7. között megren-
dezett VECSÉS KUPA  ma már a vi-
lág nagy versenyei között előkelő he-
lyet foglal el. A kettesfogatok számá-
ra különös jelentőséggel bírt a viadal,
mert fontos állomása volt az idei vi-
lágbajnokságra (Fábiánsebestyén,
szeptember 10-13.) való kijutáshoz, a
magyar válogatott kialakításához. Eb -
ben ráadásul komoly vecsési érde-
keltség is van a két Osztertág-testvér
által. A négyeseknél pedig a két Dob -
rovitz – apa és fia – helytállására vol-
tunk kíváncsiak a világbajnokok kö-
zött. A tét sem kicsi, mert a legjobbak
az Európa bajnokságon (Aachen, au-
gusztus 18-22.) indulhatnak el.

Kettes-fogathajtás

Díjhajtásban parádézott a két testvér!
Osztertág Kristóf nyert és Márk lett a
harmadik! Közöttük 2. Lázár Vilmos,



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

98

a szám koronázatlan királya. Biztató
kezdés.

Maratonban Lázár magabiztosan
teljesített és viszonylag jelentős előny-
re tett szert Kristóffal szemben a két
szám után. Márknak gyengébben
ment a hajtás, de így is az 5. helyet
foglalta el. A hajtásban nagyon jó

Kákonyi Norbert és a „veterán” Hódi
Károly feljött a 3. és 4. helyre.

Akadályban Kákonyi hibátlanul
ment, amivel övé lett az összetett
bronz. A két vecsési is egyetlen verő-
vel megúszta a hajtást, de helyezésük
a végén dőlt el. Az utolsóként induló
Lázár Vilmos súlyosan hibázott, így a

OSZ TERTÁG KRISTÓF

OSZ TERTÁG MÁRK
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második helyre szorult Osztertág
Kristóf mögé! Márk az 5. helyen zárt.
Hódi két verővel lecsúszott a dobo-
góról és 4. lett. 

A vébé csapatba kerüléshez nagy a
sorban állás, tömör a mezőny. Közel
tíz versenyzőnek van még reális esé-
lye a viadalon való részvételre. Osz -
tertág Kristóf nagyon esélyes a csa-
patba kerülésre. Sok függ attól, hogy
mind a két Lázár kettesben indul-e,
és netán ifjabb Dobrovitz is átruccan
erre a számra? Az esélyeket még a két
hátralévő kvalifikációs verseny (Me -
ző hegyes és Izsák) is átrendezheti.

Négyesfogat-hajtás

Szinte a teljes európai élmezőny – a
svédek kivételével – elindult a vecsé-
si versenyen. 

Díjhajtásban Lázár Zoltán reme-
kelt, őt a két holland – Chardon és
De Ronde – követte. A két vecsésiből
Dobrovitz a 6., Dobrovitz Jr. a 7. he-
lyet foglalta el. A pontokat tekintve
Lázár és a két vecsési között 11 pont
volt, ami a kiegyensúlyozott mezőny-
ben tetemes különbségnek számít.

Maratonban Lázár ismét kiválót
nyújtott, megnyerte a hajtást és ösz-
szetettben is kicsit növelni tudta elő-
nyét Chardon előtt, aki itt is 2. lett.
Ketten kiemelkedni látszottak a me-
zőnyből. További öt versenyző szinte
tizedekkel követte egymást. A sok jó
teljesítmény közül Dobrovitz Jr. ala-
posan kitett magáért, a 3. helyével so-
kat javított pozícióján. A szám veszte-
se Dobrovitz volt, aki csak 11. lett a
számban, s elvesztette esélyét nem-
csak a dobogóra, hanem a hat közé
kerülésre is. 

Akadályban Lázár egy verőhibát
és pár másodperc túllépést is megen-
gedhetett magának. Ráadásul a sza-
bályok szerint utolsóként hajtott,
amikor már mindent tudott. A tech-
nikás pálya azt okozta, hogy hibátlan
futás alig akadt. Dobrovitz verő mel-
lé még időtúllépést is gyűjtött, így
összetettben sem előre, sem hátra
nem került, 8. maradt. Dobrovitz Jr.
szintén verővel és pici idővel teljesí-
tett, ami a 6. helyezéshez volt elég. A
legjobban a belga Geerts futott, verő
nélkül, pici időtúllépéssel feljött az
összetett 3. helyére. Chardon, a hajtó-
király itt is remekelt, 2. lett, ami azt je-
lentette, hogy Lázár hajtásától függött
az összetett első vagy második helye. 

Lázár utolsóként indult, s a közel
hat pontos előnye – egy verő és tete-
mes időtúllépés mellett is – győzel-
met sejtetett. Ez futása közepéig így is
volt, amikor a két lópár közötti ist-
ráng kiakadt, s meg kellett állnia, a
hajtóknak le kellett szállnia, hogy el-
hárítsák az akadályt. Az így  összesze-
dett pontok miatt összetettben elveszí-
tette az első helyet, de a 2. helyet sike-
rült megtartania. Chardon nyert, a
német von Steiné a harmadik hely.
Utánuk de Ronde és Geerts a sorrend.

Az Eb-re való kijutást eldöntő két
verseny már megvolt – Fá bi án se bes -
tyén és Vecsés – és egy még hátravan,
de a csapat már adott a két Dobrovitz
és Lázár Zoltán személyében. Ez
olyan csapat, amely már a németek
legyőzője és az ezüstéremnek is váro-
mányosa lehet, sőt még meg is szo-
rongathatják a hollandokat.

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓK: DOBROHORSES.HU
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Ballagó diákok
Minden évben örömmel örökítjük
meg a város alma matereiben végzős
diákok névsorát. További sok sikert
kívánunk!

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

8.a
Oszt.főnök: Stiller Judit Anna

Balogi Ildikó, Bihal Sára, Bocz Mó -
ni ka, Bognár Bálint, Boldizsár Csa -
ba, Erdei Luca, Fekete István, Fé nyi
Vi rág, Gálig Tamás Bence, Gön  czi
Alexandra, Gyöngyösi Árpád, Ha cs -
kó Viktória, Kun Ri chárd, Lantos
Krisz tina, Mo gyo ró si Gergely, Mol -
nár Eszter Luca, Nagy Lizett, Orbán
Nikolett, Patkós Bo tond, Pongó Ni -
ko lett, Seres Ri chárd, Somogyi Dzse -
n ifer, Takács Ka talin, Técsi Me -
linda, Vaszil Attila, Wolf Tímea

8.b
Oszt.főnök: Czudorné Kabai Gab ri ella

Csengődi Tamás, Cserép Fanni,
Ecse  di Alexandra, Fábián An tó -
nia, Farkas Bence, Glázer Roland,
Kállai Zsolt, Kapitány Krisztofer,
Kapitány Marcell, Kárpáti Vivien,
Kósa Lili, Laczkó Nikolett, Lakatos
Gyula, Légrádi Gergő, Mile Cintia,
Ormándi Lilla, Rádai Ronald,
Schlach ta Zsófia, Szabó Fanni, Tő -
tős Márk, Tyukodi Ákos, Uhrin
Csen ge, Urszinyi Roland, Vághy
Le vente, Varga Viktória, Zsuk An -
namária

Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Gimnázium 

8.a
Oszt.főnök: Horváth Rita

Dóra Gabriella, Brünner Márton,
Dienes Alexandra, Enyedi Noémi,
Falvai Zoltán Ferenc, Gáspár Dóra,
Halla Péter Pál, Helács Márk, Ju -
hász Anita Marianna, Kabucz Áron,
Kauremszki Annamária, Kiss Bri -
gitta Éva, Kiss Cintia Rozália, Ma -
lya Márk, Márta Szilvia, Ma tasdi
Fanni Márta, Metzker Petra, Mol -
nár Ágoston Árpád, Pintér Cser ne,
Pusztai Ádám, Rácz Vik tória, Seres
Bianka, Szukics Bálint Márk, Ta -
kács Dániel Dávid, Ven nes Gergely
József, Vida Laura Anna.

8.b
Oszt.főnök: Nagyné Farkas Judit

Albert Daniella Zója, Árvai Dorina
Noémi, Aszalós Viktória, Babusa
Bence Tamás, Bata Emília, Béky
Dominik, Cserép Fanni, Csiki
Zsófia, Dudás Viktor, Eizen Márk,
Fábián Mária Nikolett, Halgas
Anna Eszter, Józsa Attila Zsolt,
Kállai Fanni, Kovács Evelin, Oláh
Zoltán, Orosz Ádám, Papp András
Kristóf, Petrics Márk, Petrovics Esz -
ter, Réti Ádám János, Schattmann
Dóra, Szász Bence, Székely Norbert
Márton, Szőke Szabolcs, Varga
Fruzsina Szilvia, Varga Vivien.

12.o
Osztályfőnök: Márton Annamária

Bakos Attila, Balázs Anett, Bodnár
Gergely, Bulyáki Krisztián, Cze ilin -
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ger Dorina, Czombos Henrietta,
Csóra Adrienn, Filep Cintia, Jáhn
Rea, Jakab Márton, Juhász Vivien,
Kovács Krisztina Erzsébet, Mezőfi
Alex István, Páll Norbert, Ram -
holcz Petra, Schattmann Szan dra,
Szatmári Fruzsina.

13.ny
Oszt.főnök: Takács Anna

Antal Fanny Imola, Boros Ágota,
Devecseri Krisztina, Fadgyas Vi vi -
en, Guzsvány Vivien, Holló Bence,
Illés Fruzsina Bernadett, Ivánkovits
Adrienn, Keller Petra Anita, Ké -
mén dy Dóra, Kis Benjamin, Kórodi
Kristóf, Leimeter Ivett, Magyar Mer -
cédesz, Major Melinda, Mi ku lás
Ben ce, Molnár Mónika, Morvai Ad -
rienn, Oláh Vivien, Ordina Hen -
rietta, Pál István, Szabó Tímea, Szűcs
Zsófia Judit.

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
8.a
Oszt.főnök: Sándor Mária Magdolna

Bene Imre Ádám, Bódis Dániel,
Bojtos Máté, Duzsek Gergő Roland,
Faragó Réka Orsolya, Földházi Esz -
ter Borbála, Gallen Gábor, Gulyás
Dávid, Hepp Viktória Nikolett,
Hor váth Levente, Horváth Zsanett,
Iván István, Iván János Bernárd,
Jakab Mónika, Képíró Péter, Kiss
Virág, Manisz Nikolaosz, Márián
Kristóf, Nicolaus Hans Richárd, Pe -
tő vári Fanni, Somogyvári Bence
Miklós, Szomjas Dylan, Takács
No émi, Tóth Adrienn, Váradi
Do mi nik

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola

8. a
Oszt.főnök: Gombos Csaba

Bartos Krisztián, Bokor Zsófia, Bo -
rus Ádám Károly, Csiszár Attila,
Fazakas Kinga, Filipszki Gábor, Fü -
leki Violetta Lili, Gényi Dávid,
Hart man Dóra Eszter, Horkai Ot -
tó, Kékesi Bence, Kiss Teodóra
Virág, Koroknai Kálmán, Kra kocz -
ki David Christopher, Kun Ma ri -
ann Zita, Lakatos Viktória, Mi ha -
lik Fanni, Neuberger Fanni Kiara,
Pelle Tamás, Prokop Gábor, Stark
Bálint, Stark Márk, Szabados Ádám
Dániel, Tauz Laura

8.b
Oszt.főnök: Dutkayné Demetrovics
Ágnes és Erdélyiné Cs. Németh Orsolya

Ablonczy László, Ádám Frigyes,
Ba kos Eszter, Gyulai Fanni, He ge -
dűs Emília, Holics Boldizsár, Juhász
Zsombor, Károlyi Katalin Vivien,
Kis-Tóth Réka, Létai Kármen
Fanni, Makula Gusztáv, Matity Zi -
ta, Schmidt Nóra, Takács Levente,
Tóth Gábor, Vogel Norbert, Zeke
Dávid, Zsolnai Ingrid

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Kitűnő tanulók névsora
2014-2015.

Évente megjelentetjük a város iskolá-
iban tanuló és kitűnő tanulmányi
eredményt elérő gyermekek névso-
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rát. Gratulálunk a gyermekeknek, a
szülőknek és természetesen a peda-
gógusoknak is. 

Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola 

1.a
Osztályfőnök: Mák Klára

Borissza Laura, D. Tóth Laura, Früh  -
wirth Hanna, Győri Zsófia, Kment
Ábel, Kollár Maja, Major Máté

1.b
Osztályfőnök: Tóth Viktória

Babis Martin, Bakó Anna, Fekete
Máté, Juhász Luca

1.c
Osztályfőnök: Gáborné Bárány Ágnes

Bruder Lili, Daróczi Donát, Früh -
wirth Kitti, Godó Miklós, Kolozsi
Hortenzia, Martin Izabella, Tóth
Anna, Tóth Kíra, Váradi Nóra

1.d
Osztályfőnök: Zehetmayer Adrienn

Ábrahám Benedek, Ari Lídia Pan -
na, Csányi Nikolett, Demeter Mar -
cell, Farkasfalvi Lili, Nangeli Adele
Wellisane, Tokaji-Nagy Liána, Var -
ga Máté, Vintura Valentina Geor -
giana

2.a
Osztályfőnök: Lukács Balázsné

Fehér Lili, Gyarmati Csenge, Kári
Hanna, Majsai Adrienn

2.b
Osztályfőnök: Hirschné Faragó Tünde

Bodnár Sára, Hidvégi Bettina,
Mérai Gergő, Stiller Fédra

2.c
Osztályfőnök: Molnár Hajnalka

Fonó Panka, Gáspár Levente, Hol -

czer Bence, Kohr Rebeka, Paládi
Pé ter, Sinkó Vivien Anna, So mo gyi
Marcell István, Szabó Viola, Tar -
cheh Petra Laura

3.a
Osztályfőnök: Dömötörné Futó 
Molnár Mónika

Bán Dominik, Godó András
3.b
Oszt.főnök: Gombosné Simon Amanda

Bányai Stefánia, Csányi Barbara,
Frühwirth Anna Flóra, Kállai Szon ja
Borbála, Kaposvári Maura Rebeka,
Majdanics Tibor, Szabó Laura 

3.c
Oszt.főnök: Feketéné Kovács Viktória

Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács
Noel, Lemli Levente, Seres Anna,
Szabolcsi Szonja, Vajda Csenge,
Var ga Tamás

4.a
Osztályfőnök: Lángné Szél Judit

Filipszki Anna, Gubinyi Kiara An -
na, Pásztor Petra, Szuromi Bo tond

4.b
Osztályfőnök: Molnár Orsolya

Bodnár Fanni, Farkas Bence, Gu -
bis Georgina, Stiller Márk, Székessy
Eszter, Tófalvi Dóra, Tóth Levente
5.a - Osztályfőnök: Madár Emőke
Eszenyi Lujza, Hadamcsik Emese

5.b
Osztályfőnök: Novákné Hanti Mirtill

Varga Fanni
6.b
Osztályfőnök: Csúziné Németh Judit

Ábrahám Petra
7.b
Osztályfőnök: Konda Orsolya

Botka Natália, Kertész Zsófia, Pálfi
Bence

8.a
Osztályfőnök: Gombos Csaba
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Filipszki Gábor, Kiss Teodóra Vi -
rág, Prokop Gábor

8.b
O.főnök: Erdélyiné Cs. Németh Or solya

Kis-Tóth Réka, Zeke Dávid

Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium 

Általános Iskola
1.a
Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára,
Daxné Bőszin Magdolna

Bojtor Anna Zsuzsa, Dorogi Ni ko -
lett, Fekete Viktória Krisztina, Kiss
Hanna Izabella, Sebestyén Pet ra,
Szántó-Serege Noémi, Sza nyi Szonja
Virág, Uza Flóra Vik tó ria

1.b
Osztályfőnök: Pleskovics Sándorné

Békési Zsolt Márk, Bodor Boglárka
Jázmin, Brünner Noémi, Chlepkó
Ágos ton Dávid, Cser János, Csiz -
ma zia Nóra, Hrutka Milán, Nyal -
ka Noémi, Ongai Dorottya, Pal ko -
vics Olivér

2.a
Osztályfőnök: Kissné Fodor An na má -
ria, Borcsikné Juhász Tímea 

Béky Petra, Bóta-Depinyi Soma,
Fábián Péter, Gáspár Adrián, Gyeb -
nár Ádám, Kovács Kinga, Mayer
Martin, Nagy Máté Gábor,  Szabó
Csilla Szofi, Szász Hunor András,
Tapodi Márton Sándor, Tóth
Hanna Eszter, Valics Boldizsár
And rás, Vanek Gábor István

2.b
Osztályfőnök: Falvai Anett

Barta Fruzsina, Dénes Laura, Ge -
rőcs Luca Sára, Juhász Vanda, Ma -

ru zsi Noémi, Nyalka Laura, Pap
Ró  bert, Rátóczi Zalán, Simó Bar -
bara, Uri Anita Lívia, Végh Júlia
Na  tália

3.a
Osztályfőnök: Békefiné Fenyvesi Gab -
ri ella

Dudás Noémi, Balogh Ábel, Chlep -
kó Zsófia, Fekete Lorina, Rapcsok
Boglárka, Varga Laura

3.b
Osztályfőnök: Magos Béláné

Juhász Adél, Binda Boglárka, Ró -
zsár Petra

4.b
Osztályfőnök: Szél Sándorné

Baranyi Zsófia Karolin, Cser Zsó -
fia, Mihavecz Petra, Nemes Lili

5.a
Oszt.főnök: Gáspárné Hatvani Gabriella

Besenyi Dóra Laura, Teravágimov
Virág

5.b
Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita

Lázár Lilla, Molnár Levente, Ni -
czuly Erik, Pesti-Geiger Viktor, Zá -
honyi Anna, Záhonyi Bori

6.a
Osztályfőnök: Járai Beatrix

András Ádám, Károly Regina,
Mol nár Anna

6.b
Osztályfőnök: Hegyesi Krisztina

Csányi Eszter, Mezőfi Babett Már -
ta, Mihavecz Laura, Őszi Za lán

7.a
Osztályfőnök: Kocsis Nóra

Hegedűs Anett, Imreh Kíra, Ko -
vács Péter, Papp Csaba Mihály

7.b
Osztályfőnök: Madarász Krisztina

Gőz Anett, Gőz Nóra, Malya Ben -
ce, Szidor Bálint, Sztyehlik Anna
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8.a
Osztályfőnök: Horváth Rita

Vida Laura
8. b
Osztályfőnök: Nagyné Farkas Judit

Halgas Anna Eszter, Kállai Fanni

Gimnázium
9.ny
Osztályfőnök: Bánlaki Tiborné 

Vass Zsanett Szidónia
12. ny
Osztályfőnök: Kabucz Tünde

Balázsi Mátyás, Debreczeni Diána,
Falvai Katalin, Metzker Dóra, Mol -
nár Henrietta

13.ny
Osztályfőnök: Takács Anna

Kéméndy Dóra, Szűcs Zsófia

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola 
1.a
Osztályfőnök: Mrovcza-Laufer Katalin

Bartha Anna, Fehér Fruzsina, Gon -
da Martin, Hajdu Tamara, Károlyi
Patrik, Kenéz Kata, Kis-Jakab Máté,
Toma Gréta, Velőti Vajk

1.b
Osztályfőnök: Deme Istvánné

Kótai Krisztián, Somodi Krisztina,
Somodi Petra, Zsiga Viktor

1.c
Osztályfőnök: Dudás Laura

Bartha Dóra Zsuzsanna, Bihal
Vin ce, Csányi Mihály, Macsuga
Dá vid, Pasqualetti Péter, Pichler
Ru  dolf, Plavecz Vendel, Rákosi Ba -
lázs, Szilágyi Csanád

2.a
Osztályfőnök: Fábiánné Balajti Anikó

Kiss Edina, Kiss Eszter, Lengyel

Sza bolcs, Nemesmagasi Gréta, Pén -
zes Laura, Pollák Réka, Szabó Lé -
nárd, Szilágyi Mátyás

2.b
Osztályfőnök: Timár Judit

Czeglédi Zsigmond, Kató Alexand -
ra, Keresztes Jázmin, Mogyorósi Mí -
ra, Weiszháb Nóra

2.c
Osztályfőnök: Udvaros Gyula

Fényi Anna, Horeczki Zsófia, Kál -
mán Mirella, Kérész Mikolt Anna,
Moldován Réka, Szántó Vivien,
Szőnyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka

3.a
Osztályfőnök: Kissné Czedik Gyöngyi

Kindlinger Klaudia, Kiss Virág, Lővei
Lilla, Tóth Eszter, Tóth Maja

3.b
Osztályfőnök: Zumpf Anikó

Danok Benedek, Kányi Gitta, Papp
Marcell, Somoskövi Dóra

4.a
Oszt.főnök: Kovácsné Gyetvai Györ gyi

Erdősi Levente, Kiss Tamara, Si -
mon Eszter

4.b
Osztályfőnök: Dominek Tünde

Bihal Panna, Czingler Leila, Nagy
Marcell, Radics Anna, Torma Sza -
bolcs

4.c
Osztályfőnök: Kürti Orsolya

Farkas Brendon, Mogyorósi Bar ba -
ra, Rádai Levente

5.a
Osztályfőnök: Horváth Zoltán

Fadhle Helmi
5.b
Osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona

Balogh Eszter, Juhász Kristóf
6.a
Oszt.főnök: Horváthné Gyurcsán Erika
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Dominek Virág, Fadhle Amna, Fe -
kete Bendegúz, Kovács Dóra, Nagy
Boglárka, Tóth Szabina

6.b
Osztályfőnök: Albert Ferenc

Aschenbrenner Petra, Fias Fanni,
Kiss Réka, Pokorny Lili, Zalay Bá lint

7.a
Osztályfőnök: Kissné Fehér Judit

Illés Balázs, Kérész Réka, Sipos La -
ura, Szőllősi Tamás, Tóth Ge no vé va

7.b
Osztályfőnök: Kiss Gábor

Hok Bence
8.a
Osztályfőnök: Stiller Judit Anna

Pongó Nikolett - 8 évig kitűnő, Gá -
lig Tamás. Hacskó Viktória, Mo -
gyo rósi Gergely, Takács Katalin

8.b
Oszt.főnök: Czudorné Kabai Gab riella

Kárpáti Vivien - 8 évig kitűnő,
Kósa Lili - 8 évig kitűnő, Ormándi
Lilla, Rádai Ronald

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Sebők Márta

Deák Nóra, Mama Korina, May -
son nave Viktória Kitty, Pintér An -
na, Pollinger Fanni, Kozma Krisz -
tina Dorina

1.b
Osztályfőnök: Körözsi Emese

Dezső Dorottya, Jancski Zétény
Ber talan, Kiss Krisztián Márk,
Schneider Lara Bianka, Stelczer
An namária, Tankó Flóra

2.a
Osztályfőnök: Gyömrei Piroska

Fodor Zsófia Bernadett, Jakab Ádám,
Jánosa Noémi Flóra, Juhász Áron

2.b
Osztályfőnök: Nyári Krisztina

Balota Szonja, Barta Csilla, Bayer
Milán Ákos, Bognár Lilla, Lengyel
Zoé Ilona, Oláh Tamás Norbert

3.a
Osztályfőnök: Fazekas Józsefné

Jablonkai Lívia, Kaminek Noémi
Kitti, Langó Szaffi Zsófia, Palaics
Patrícia Gabriella, Rácz An na má -
ria, Vetró Benedek

3.b
Osztályfőnök: Krak Ildikó

Barta Emma, Gargya Anita, Ju -
hász Martin György, Kókai Haj nal -
ka, Szávuj Eszter Rózsa

4.a
Osztályfőnök: Csukás Béláné

Takács Zsuzsanna, Zinovjev He lé na
5.a
Osztályfőnök: Jarina Beáta

Dányi Luca, Gér Tamás László,
Kiss Milán

5.b
Osztályfőnök: Cseke Ágnes

Cseszlai Marietta Kincső, Malya
Boglárka

6.a
Osztályfőnök: Dr. Belső Mónika

Fagyal Nikoletta, Földházi Ágnes
Klára, Jánosa Fanni Katalin, Kállai
Zsa nett

6.b
Oszt.főnök: Jánosáné Csirkovics Ka talin

Csiszér Bernadett, Katona Alexand -
ra Anita, Vatai Mercédesz, Vetró
Bernadett Lilla

7.a
Osztályfőnök: Kecskeméti Katalin

Csővári Szabolcs Csanád
8.a
Oszt.főnök: Sándor Mária Magdolna
Hepp Viktória Nikolett, Tóth Adrienn
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17. Semmelweis-nap
Vecsésen

Vecsésen a Semmelweis-napot június
26-án, pénteken ünnepelték meg a
Vecsési Szakorvosi Ren de lő in té zet -
ben. Semmelweis születésének napja
a magyar egészségügy napja és egyben
legnagyobb ünnepe. (Július 1-jén szer-
dán csak ügyeletet tartottak az egész-
ség ügyi dolgozók Vecsésen). Dr. Szar -
vas Tibor igazgató főorvos, mint há zi -
gazda már 17. alkalommal kö szön tötte
a megjelent vendégeket és az
Egészségügyi Szolgálat dolgozóit. A
Vecsésen most már hagyományosan
megrendezendő ünnepségen jelen
volt Tábori Ferenc alpolgármester és
Saska Istvánné önkormányzati képvi-
selő, a Szociális Bizottság elnöke. Tá -
bori Ferenc alpolgármester megkö-
szönte a szolgálat egész éves áldozatos

munkáját és örömmel jelentette be,
hogy idén sem kellett üres kézzel jön-
nie, mert az önkormányzat most is
tudott jutalmat adni az egészségügyi
dolgozóknak. Dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos Semmelweis Ignác mél-
tatására Földi Katalin vezető védőnőt
kérte fel – tekintettel arra, hogy ebben
az évben ünnepelte megalakulásának
100. évfordulóját a Magyar Védőnői
Szolgálat. A megemlékezés után a ren-
dezvény színvonalát emelve Schlanger
András színész, a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház igazgató-rendezője,
Szép Ernő Hipnózis című novelláját
adta elő.

A jutalomosztás előtt Dr. Csorba
László nyugdíjas fogorvos külön meg-
lepetéssel készült. A betegek körében
is népszerű főorvos egy Semmelweis
Ignácról szóló verset szeretett volna
elmondani, de az ünnepségre készül-
ve kiderült, hogy ilyen nincs. Ezért

Mi történt 2015 júliusában?

CSORBA DR. KÖNYVET OSZT
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felkérte Budai Kulcsár János költő ba-
rátját, hogy írjon egy verset Sem mel -
weisről, amit először Vecsésen mon-
dott el a szerző. Részlet a versből:

Aki legyőzte a halált

A szülő anyák
mellett ott állt
a halál
a gyermekágyi láz.

A bűzlő kórtermek,
a véres, szennyes lepedők,
a vajúdó, haldokló
anyák és csecsemők
és még valami más,
láthatatlan, ismeretlen
gyilkos rém� szedte a
sok-sok ártatlan áldozatát.

Semmelweis legott
klórmeszes oldatban
kezet mosott,

s hívhatták a vajúdó
asszonyhoz,
és csoda történt:
az anya és magzatja
élt tovább.

A megható pillanat után a költő
most megjelent gyermek versesköny -
vét ajándékozta Dr. Csorba László a
jelenlévő anyukáknak és nagyszülők-
nek. Ezt követően adták át a kitünte-
téseket és pénzjutalmakat.

Köszönő Oklevél kitüntetést idén
ketten vehettek át. Pintérné Somodi
Erzsébetnek és Strohmayer Klárának
Tábori Ferenc és Saska Istvánné adta
át az elismerést. (Ezt a kitüntetést
azok kaphatják, akik közalkalmazotti,
köztisztviselői vagy egyéb jogviszony-
ban állnak, és legalább 20 éve tevé-
kenykednek a város intézményeiben,
és magas színvonalú munkájukkal
hozzájárultak a város hírnevének
öregbítéséhez.)

BALRÓL: SASKA ISTVÁNNÉ, TÁBORI FERENC, DR. SZARVAS TIBOR, FÖLDI KATALIN
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Elismerő Oklevelet szintén ketten
kaptak, Bayer Józsefné és Wirthné
Sárosi Éva. (Ezt a kitüntetést azok
kaphatják, akik közalkalmazotti, köz-
tisztviselői vagy egyéb jogviszonyban
állnak, és legalább 30 éve tevékeny-
kednek.)

Vecsésért Életműdíj kitüntetést
Dr. Végh Katalin háziorvos kapott 35
éves szolgálatáért, amit a városi ün-
nepségen vehetett át. Az ünnepség
végén az Egészségügyi Szolgálat köz-
alkalmazottai és az egynapos sebészet
dolgozói az önkormányzat, Dr. Csor -
ba László alapítványa és az Aranytoll
Könyvelő Iroda támogatásának kö-
szönhetően pénzjutalmat vehettek át. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR GYULA

Erdélyben jártunk…
Koncert Gyergyószárhegyen
és fúvóstalálkozó Rétyen

Nagy örömünkre szolgált, mikor
négy év elteltével, ismét meghívást
kapott zenekarunk Erdélybe. Aho -
gyan négy évvel ezelőtt, úgy most is
kettős céllal vágtunk neki a hosszú,
de felemelő élményeket adó útnak.
Egyrészt első állomásunk idén is
Gyergyószárhegy volt, ahol baráta-
inkkal találkoztunk a testvér-telepü-
lési kapcsolat jegyében. Másik célunk
a Háromszéki Réty volt, ahol a térség
legnagyobb fúvóstalálkozójára vol-
tunk hivatalosak.

Az utazás napján, július 17-én
öröm mel érkeztünk meg testvérvá-
rosunkba, Gyergyószárhegyre, ahol a
közel teltházas kultúrház közönsége

lelkes tapssal jutalmazta koncertün-
ket, mellyel tovább gazdagítottuk
Gyergyószárhegy és Vecsés kapcsola-
tát! Vendéglátóink szeretetteljes foga-
dása, vacsorameghívása után buszra
szálltunk, és folytattuk utunkat
Rétyre. Igen késői órákban érkez-
tünk meg, de ezzel mit sem törődve a
rétyi zenészek szívélyes fogadtatásban
részesítettek minket. 

Az idei évben volt a 24. Nem zet -

közi Fúvóstalálkozó Réty és Sep si -
szentgyörgy rendezésében. Azon ban
ezek a napok most többet is jelentet-
tek, mind a helyi zenészeknek, mind
az oda érkező zenekaroknak is, hi-
szen együtt ünnepelhettük velük a ré-
tyi zenekar 80 éves fennállását. Ze ne -
karunk életében ez a turné több volt,
mint fellépések, koncertek sorozata,
mindez részünkről egyfajta kultúr-
misszió, melyben egyetlen anya országi
zenekarként kifejezésre került a nem-
zeti összetartozás gondolata, a magyar
zenei kincsek ápolásának igénye és kö-
zösségeink célkitűzéseinek, munkájá-
nak szakmai és humán támogatása! 

Másnap, szombaton délután, kon-
certet adtunk Sepsiszentgyörgyön a
központi park pavilonjában. A nagy
meleg ellenére is nagyon sokan jöttek
el meghallgatni műsorunkat, és akár-
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csak az előző koncerten, a közönség
tapsa itt is önmagáért beszélt. Fel lé -
pésünk után házigazdáink egy kis vá-
rosnézésre vittek bennünket, majd
visszaindultunk Rétyre. A délután fo-
lyamán részt vettünk a közös isten-
tiszteleten, és megkoszorúztuk a rétyi
temetőben az elhunyt zenészek kopja-
fáját! Felemelő és megható érzés volt
hallgatni a tiszteletes úr prédikációját,
mely mindannyiunk számára értékes
tanulságokkal szolgált! Kö szö net
Fazekas Boglárkának, Gőz Anett nek és
Brunner Bencének, hogy a lányok éne-
kükkel, Bence pedig harmo nika kísé-
retével tette még ün nepélyesebbé a
megemlékezést! 

Július 19-e vasárnap volt a fesztivál
legjelentősebb napja. A nap első ese-
ménye Kelemen Antal tanár úr mell-
szobrának koszorúzásával kezdődött,
majd felvonulással folytatódott a fa-
lun keresztül a rendezvény helyszíné-
ig. A település központjában kialakí-
tott rendezvényszigeteken a prog ra -

mon résztvevő tíz zenekar, az össze-
tartozást szimbolizálva, közösen mu-
zsikált három magyar indulót. A kö-
szöntés után megkezdődtek a kon-
certsorozatok, melyek egészen kora
estig tartottak. A forró napsütés elle-
nére is, sokan látogattak el meghall-
gatni a zenekarok szabadtéri koncert-
jeit, melyeken felejthetetlen, szeb b nél
szebb zenét hallhattak az oda lá to ga -
tók.

Hétfői napunk már a pihenésről
szólt, melyet hasznos és tanulságos ki-
rándulásokkal töltöttünk el. Délelőtt
folyamán elmentünk Kéz di vá sár hely -
re, ahol egy nagyon szép és tartalmas
idegenvezetést kaptunk, amit ezúton
is köszönünk Bálint Szilárd családjá-
nak és rokonainak! Bemutatták ne-
künk Kézdivásárhely történetét, és a
régen volt céheit, illetve a felújított
Kultúrházat. Ebéd után pedig helyi
házigazdánk és idegenvezetőnk,
Dálnoki Alpár kalauzolt el minket
egy rögtönzött idegenvezetéssel egy-
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bekötve, a falujuktól nem messze ta-
lálható székely emlékhelyre, mely 12
kapuból és egy hatalmas emlékmű-
ből állt. Mind emellett, olyan szeren-
csés helyzetbe kerültünk, hogy bepil-
lantást nyerhettünk egy helyi sajátos-
ság, az „orda” elkészítésébe is. Alpár
nagyon szép és tartalmas előadását e
sorokban ismételten szeretnénk meg-
köszönni! Köszönet jár azért is, hogy
ott létünk utolsó estélyén vendéglá-
tóink még arról is gondoskodtak,
hogy egy szép és színvonalas búcsú-
esttel ajándékozzanak meg minket.
Kedden reggel Arad felé indultunk

haza, ahol az 1849-es emlékműnél el-
énekeltük a Magyar Himnuszt és
megkoszorúztuk a hősi emlékművet!
Késő este értünk Vecsésre, ahol sze-
retteink már nagyon vártak minket!

Záró gondolatként már csak any-
nyit, hogy ugyan hosszú volt ez az út,
sok programmal és fellépéssel, de úgy
érzem, hogy olyan élményekkel gaz-
dagodott mindenki, melyekre öröm-
mel fog visszaemlékezni.

PETŐNÉ UTASI HAJNALKA – VHZ
FOTÓK: KATONA CSABA
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Nyári napközi 2015

Június 22. és július 31. közt Vecsés
Város Önkormányzatának jelentős
anyagi támogatásával a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat ismét meg -

szervezte az immáron hagyományo-
san hathetesre bővült nyári napközis
táborát. Így jelentősen könnyíteni
tudtunk azoknak a családoknak a
helyzetén, akik a nyári szünet ideje
alatt nem tudták volna megoldani
gyermekeik felügyeletét. A helyszínt
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idén a Halmi Telepi Általános Iskola
biztosította. Hat hét alatt kb. 300 gyer -
mek kapcsolódott ki nálunk, és volt
ezzel egy időben szakszerű felügyelet
alatt. Az idén megújított jelentkezési
feltételeknek köszönhetően egy gyer-
meket sem kellett elutasítanunk, min-
denki kapott helyet a szülők által leg-
fontosabbnak ítélt heteken.

A hagyományos, gyerekek által
közkedvelt és évről évre várt progra-
mok mellett mindig készülünk új-
donságokkal is számukra. Ebben az
évben új elemként a csapatépítő fog-
lalkozásokat vezettük be, ahol játékos
formában ismerkedhettek meg egy-
mással és csoportvezető pedagógu-
sukkal az egy csoportban levő gyere-
kek. A vicces ismerkedés mellett ké-
szültek csapatzászlók, csapatlogók,
még saját indulót is írtak a gyerekek.
Hétfőnként a kézműves foglalkozáso-
kon ügyeskedhettek, keddenként a
kalandfoglalkozások alkalmával „el-
látogattak” a zsonglőrök vagy az óriá-

sok világába, visszautazhattak népi já-
tékok segítségével száz évet az idő-
ben. Az egész napos kirándulásokon
a Szentendrei Skanzenben kenyeret
sütöttünk, a Mesemúzeumban saját
mesét írtunk, voltunk az Em e se park -
ban, Ócsán madarak gyűrűzésén ve-
hettünk részt, az Állatkertben pedig
„Állati randevúztunk”. Csü tör tö kön -
ként a könyvtárlátogatás után az ug-
rálóvárban fáraszthatták ki magukat
a gyerekek. A pénteki vizes napon
uszodába mentünk, de olykor vízi-
pisztoly csatával a táborban is csinál-
tunk magunknak vizes napot a hőség
enyhítésére. Hétzárásként a Ki mit
tud?-on saját produkcióval készülhet-
tek a táborozók, az előadásokat a pe-
dagógusokból és családsegítős kolle-
gákból álló zsűri értékelte és jutalmaz-
ta. A szervezett programok mel lett
alkalom nyílt focizásra, kapitánylabdá-
zásra, társasozásra, rajzolásra is.

Azt, hogy ilyen sokszínű és válto-
zatos programokkal vártuk nap mint
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nap a gyerekeket, köszönhetjük azok-
nak a pedagógusoknak és családsegí-
tős kollegáknak, akik szívükön visel-
ték a nyári napközit, és amellett,
hogy vigyáztak a gyerekekre, folyama-
tosan újabb és újabb programokat ta-
láltak ki számukra.

Azt, hogy a nyári napközi céljának
megfelelően működik, jelzi az a tény,
hogy az évről évre visszatérő gyerekek
mellett egyre több „első táborozó” is
részt vesz a programjainkon.

KÓRÓDI ÁGNES

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

FOTÓK: CSASE

Prágai Nemzetközi
Folklórfesztivál

2015. július 23–26. 

A vecsési Labdarózsa Népdalkör és
Citerazenekar meghívást kapott a
2015. július 23-26. között Prágában
megrendezett Nemzetközi Folk lór -
fesz tiválra, amely egyben Közép-Eu -
rópa legnagyobb folklórtalálkozója is.
A rendezvény 9. alkalommal várta a
19 országból, Európából, sőt még
Ázsiából is (Kína, Izrael) érkező, ösz-
szesen 72 hagyományőrző, néptánc,
népzene, népdalcsoportot. A csopor-
tok létszáma közel 2000 fő volt.
Magyarországot idén két együttes, a
Szár ról érkező német nemzetiségi
tánc csoport, valamint a Labdarózsa
Népdalkör képviselte. Egy ilyen nagy-
szabású rendezvényen a részvétel le-
hetőséget teremt arra, hogy tapaszta-
latokat, ismeretségeket szerezzünk,

megmutathassuk magyar népi kultú-
ránk, hagyományaink értékeit. Ben -
nünket is ezek a célok vezéreltek a
cseh fővárosba, a száztornyú, arany
Prágába. 

Július 23-án jókedvű csapatunk
kora reggel busszal indult neki az
előttünk álló útnak, amely sajnálatos
módon 13 órát vett igénybe, a torló-
dások, útlezárások miatt. Délután fél
hatra érkeztünk meg Prága külváro-
sába, a szálláshelyünkre, ahol már
várt bennünket a rendezvényt szer-
vező cég magyar nyelvű tolmácsa. Ő
segítette a későbbiekben is program-
jainkat.

Elhelyezkedés és rövid pihenő
után többen városnézésre indultunk.
Lenyűgöző látványban volt részünk
az éjszakai Óvárosban, áthaladtunk a
Szent Vencel téren, majd a főtéren
Husz János szobra körül pezsgő élet
fogadott bennünket, fiatalok, turisták
százai beszélgettek, bábjátékosok mu-
tatványokkal szórakoztatták a közön-
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séget, melyhez misztikus díszletet ad-
tak a tér patinás, kivilágított épületei,
a Városháza, a híres középkori Óra-
toronnyal, az Orlojjal s a felújított
Tyn templommal. Késő éjszaka volt,
amikor fáradtan, de élményekkel tel-
ve visszaérkeztünk hotelünkbe. 

Másnap, pénteken korai felkelés,
bőséges reggeli után izgalommal ké-
szültünk első fellépésünkre, amelyre
az Óváros egyik evangélikus templo-
mában, a San Salvator templomban
került sor. Domaházi, Bihari, Palóc

népdalcsokraink mellett templomi
énekek is szerepeltek műsorunkon,
amelyeket szólóénekeseink adtak elő.
Elragadó énekük könnyeket csalt
mindenki szemébe. Előadás közben
örömmel láttuk, hogy egyre többen
térnek be meghallgatni előadásunkat. 

Népdalkörünk képviselői ezt kö-
vetően a történelmi Városházára in-
dultak, ahol Prága polgármesterének
köszöntője után reprezentatív ün-
nepség keretében vehették át a rész-
vételről szóló „Diplomát”. Mi is át-

adtuk ajándékainkat: saját CD-kel s
magyar borokkal kedveskedtünk ven-
déglátóinknak. 

Csoportunk közben ismerkedett
az Óváros nevezetességeivel, átsétál-
tunk a Károly-hídon, majd a Moldva
partján sétahajó várt ránk, amelyről
felejthetetlen látványt nyújtott a nap-
lementében csillogó város. A vacsora
után fergeteges mulatság vette kezde-
tét a hajó fedélzetén, észtek, néme-
tek, litvánok s mi, magyarok együtt
roptuk a táncot. 

Szombaton már délelőtt megkez-
dődött az Óváros utcáin a parádés
felvonulás, minden csoport népvise-
letbe öltözve, hangszerekkel és egyéb
hagyományőrző tárgyakkal jelent
meg. A színes kavalkád a főtérről in-
dult, s egy nagy kört tett meg az Óvá-
ros utcáin. A szebbnél szebb és kü-
lönleges népviseletekbe öltözött
együttesek szájáról felcsendültek a
népi dallamok, táncoltak, zenéltek a
közönség s a turisták nagy örömére.
A mi csoportunk is végigénekelte a
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felvonulást, többször megállítottak
bennünket, megcsodálták székely
népviseletünket, tapsoltak, fényké-
peztek. Mi pedig büszkén lépdeltünk
transzparensünk mögött: Labdarózsa
Népdalkör, Vecsés, Hungary.

A nap hátralévő részében megte-
kintettük a prágai várnegyed látnivaló-
it, elámultunk a Szent Vitus templom
égbe törő csúcsíves tornyain, sétáltunk
a királyi kertekben, meg csodáltuk a
Kolozsvári-testvérek Sárkányölő Szent
György szobrát. A hirtelen ránk sza-
kadt zápor bekergetett bennünket az
árkádok alá, ahol rögtönzött előadá-
sunk nagy sikert aratott a turisták kö-
rében. 

Este 6 órakor került sor a követ-
kező fellépésünkre a Vár előtti téren,
ahol előadásunkat kiegészítettük bo-
ros népdalcsokorral és székely csár-
dással is. A közönség is jókedvre de-
rült, többen táncra perdültek, jó ér-
zés volt látni, ahogy a fiatalok
próbálgatták a csárdás lépéseit, élje-

neztek, tapsoltak. A mozgalmas na-
pot a fesztivál többi csoportjával kö-
zös díszvacsora zárta a több évszáza-
dos Sztrahovi Kolostor éttermében,
ahol a finom étkek után ismét zene
és tánc következett. Vasárnap, a dél-
előtti órákban elindultunk hazafelé,
ám nem hagyhattuk ki KutnaHorát,
ahol megcsodáltuk a gótikus Szent
Barbara székesegyházat és a híres
Csontkápolnát.

Hosszú és fárasztó, de élmények-
ben gazdag utazásunk késő este ért
véget Vecsésen. A közösen átélt él-
mények és sikerek még jobban össze-
kovácsoltak bennünket, s reméljük,
hamarosan újabb lehetőséget ka-
punk arra, hogy magyar népdalkin-
csünk gyöngyszemeit még több hely-
színen bemutathassuk a jövőben, mi-
vel Toscanába és Franciaországba is
kaptunk előzetes meghívást.

PÁLMAI MÁRTA

FOTÓK: LABDARÓZSA NÉPDALKÖR

115In memoriam
Hrachovina Lajos

(1940-2015)

A Hrachovina név jól cseng a ve-
csésiek fülében, és a színjátszást
juttatja eszünkbe. Idős Hrac ho -
vina Lajos és felesége, Ko vács Cica
a vecsési színjátszás ala pítói, nagy-

jai, Vecsés színházszerető közönsé-
gének agyontapsolt sztárjai voltak.
Egy-egy bemutatóra készülve az
egész család ott ügyködött, segített,
amiben tudott. Így történt ez gyer-
mekükkel, az 1940-ben született
Lajossal is. Ami kor a Jókai utcai
szabadtérit kialakították – egy kite-
lepített sváb család portájából 1955-
ben – akkor Lajos ifjúként már ott
segédkezett a Csár dás királynő be-
mutatója sikerén fá ra dozva. Innen
indult, de fia tal ként belekóstolt a
kézilabda szépségeibe, és a zene-
tánc igézetébe is. Innen a bece -
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Elhunyt Rudi Lang
Német barátainkkal

együtt gyászolunk

Az alábbi nekrológban Rhein stetten
főpolgármestere méltatja az elhunyt
személyiségét, évtizedeken át tartó te-
vékenységét. Rudi Lang Ve csés nagy
barátja volt, elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a partnerkapcsolatok ki-
építésében.

A fordítást Tófalvi Mónika, az
NNÖK elnöke készítette. Idézet:

„Rheinstetten városa gyászolja a
Német Köztársaság érdemrendjével
is kitüntetett korábbi önkormányzati
képviselőjét

Rudi Lang
1927. 11. 04. – 2015. 07. 22.

Rudi Lang személyében egy nagyra
becsült önkormányzati politikus, egy
hírneves Rheinstetten-i személyiség

név: Szambi. Később elő adó -
művész lett, és mindenhol ott volt,
ahol színjátszás volt. Az ő élete is
egybefonódott a vecsési színját-
szással, akár a Jókai csoportról
volt szó, akár Varsa Mátyás színi
tanodájáról, akár a Patkós József
vezette-rendezte Mesterdetektív
előadásáról, akár a Mester József
által meg álmodott János vitézről.
A vecsési kultúra egyik alapja,
masszív talapzata volt Lajos bará-
tunk. Lehetett számítani rá es-
küvőn vagy ünnepségen, ha egy
szép szavalatra volt igény. Fe lej t he -
tetlen volt tőle Márai: Mennyből

az angyala, vagy Illyés: Egy mon-
data. Zengett mély orgánuma. Egy -
sze rűen csodálatos volt. Még sú-
lyos betegsége után is, amíg ereje
engedte, mindig engedett a csábí-
tásnak, ha csak egy vers erejéig, de
vonzotta a pódium. Mél tán kapott
2006-ban Pro Urbe-díjat, mert ő
sokat tett a városért, a város kul-
túrájáért. 

A név fennmarad, mert And -
rás fia, szintén ismert a vecsési
kö zéletben. Kicsit másképp, mert
újságíró, költő, öblös hangján ki-
váló énekes, de szép a verselése
is. Nomen est omen – Andris, a
név kötelez, generációk figyel-
nek rád odafentről.
Vecsés kitűnő művészétől bú -
csú zik, nyugodjék békében.
Mély együttérzéssel osztozunk a
család fájdalmában.

SZALONTAI JÁNOS
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távozott közülünk. 1959 és 1999 kö-
zött, 40 évig volt az akkor még önálló
Forchheim-i önkormányzat képviselő-
je, és az 1975-ös községegyesítés után
Rheinstetten képviselője. Ezen túlme-
nően Forchheimben 3 évig volt az ön-
kormányzati SPD frakció elnöke, vala-
mint 30 éven keresztül tiszteletbeli pol-
gármester-helyettes Forchheim és
Rheinstetten városában.

(…) Rudi Lang különleges elisme-
rést szerzett a Vecsés Várossal törté-
nő partnertelepülési kapcsolat építé-
sében is. Ott volt a kezdeteknél, a ba-
rátság kezdeményezője volt, amely
1994-ben hivatalos testvérvárosi kap-
csolattá vált. Szolgálataiért Vecsés
Városa Pro Urbe-díjjal tüntette ki.

(…) 1985-ben, a társadalomért tett
érdemeiért a Német Szövetségi Köz -
társaság Keresztje érdemrenddel tün-
tették ki. 1995-ben a Baden-Wür ten -

berg-i Közgyűlés Aranytű kitűntetését,
2000-ben a Városi Érdekképviseleti
Tanács Díszkelyhét, 2004-ben pedig a
Baden-Würtenberg-i Ér dek képviseleti
Tanács Dísz ki tün tetését adományozta
Rudi Lang részére a közösségi politi-
zálási érdemeiért.

1985-ben a Baden – Pfalz Kar ne -
vál szövetség a legmagasabb Arany
Oroszlán kitüntetést adományozta
számára.

Rudi Lang személyében Rhein stet -
ten egy kimagasló és különleges szemé-
lyiséget veszített el, aki nagy lendülettel
mindig a közösség érdekében tevé-
kenykedett, aki Rhein stetten fejlődésé-
ben jelentőségteljesen részt vett, for-
málta, képviselte azt. Teljesítményeire
nagy elismeréssel tekintünk vissza.
Emlékét hálával őrizzük. 

Őszinte együttérzésünket fejezzük
ki Felesége és Családja felé.

A 2013-BAN KÉSZÜLT KÉPEN RUDI LANG (SZEMBEN) FELESÉGÉVEL LÁTHATÓ, AMINT A VECSÉSIEK

SÁTORÁBAN KÓSTOLJA A FINOM PÖRKÖLTÖT A FORCHHEIMI FALUNAPON. FOTÓ: FM
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A vecsési Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat az alábbi közleményt
hozta nyilvánosságra: 

„Mély fájdalommal értesültünk ró-
la, hogy elhunyt Rudi Lang, Rhein -
stetten korábbi alpolgármestere, aki-
nek nagyon fontos szerepe volt Rhein -
stetten és Vecsés közötti testvérvárosi
kapcsolat létrejöttében és ápolásában.

2015. szeptember 12-én, szomba-
ton a 18 órai misén a vecsési Szent
Kereszt templomban Rudi Langra
em lékeztünk.

Nyugodjék békében!”

Iskolák közötti
sportversenyek

eredményei

Vecsési Halmi Telepi Általános 
Iskola
Fiúk – Labdarúgás 5-6. osztály
I. helyezés

Hepp Viktór, Csővári Szabolcs, Ja -
kab Pál, Molnár Rajmund, Máté
Ádám, Loboda János, Loboda Fe -
renc, Czira Levente, Agbo Ngene
Da niel Wisdom, Gér Tamás, Lu -
kács Kristóf, Molnár Milán

Fiúk – Labdarúgás 7-8. osztály
I. helyezés

Hepp Viktória, Horváth Levente,
Gulyás Dávid, Iván János, Szomjas
Dylan, Somogyvári Bence, Csővári
Szabolcs, Balogh Levente, Novák
Nor bert, Molnár Rajmund, Máté
Ádám

Lány kézilabda 7-8. osztály
III. helyezés
Fiú kézilabda 5-6. osztály
III. helyezés

Atlétika (5 első helyezés):
1. hely:

Távolugrás 5-6.o - Molnár Raj -
mund, Távolugrás 7-8. o - Föld há -
zi Eszter, Paudics Noel, Kis labda
hajítás 7-8. o – Paudics Noel, 400
m-es síkfutás 5-6. o – Molnár
Rajmund

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

Lányok - Kézilabda 5-6. osztály
I. helyezés

Havas Panna, Kovács Dóra,
Csürke Kata, Fadhle Amna, Do mi -
nek Virág, Pasqualetti Tímea, Jef -
csák Renáta, Jefcsák Réka, Gyulai
Szonja, Fehér Lilien, Czudor Sztella,
Matheisz Melinda, Czingler Leila

Lányok – Kézilabda 7-8. osztály
I. helyezés

Cserép Fanni, Dankó Fruzsina,
Csa pai Eszter, Kis Csenge, Havas
Pan na, Kovács Dóra, Csürke Kata,
Fadhle Amna, Dominek Virág,
Pas qualetti Tímea, Jefcsák Renáta,
Jefcsák Réka, Gyulai Szonja

Fiúk – Kézilabda 5-6. osztály
I. helyezés

Havas Patrik, Fadhle Helmi, Fehér
Tibor, Fekete Bendegúz, Gáncs
Gergő, Gáspár Kristóf, Kuczi Le -
ven te, Lővei Balázs, Szász Imre

118
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Fiúk – Kézilabda 7-8. osztály
I. helyezés

Kapitány Marcell, Hok Bence, Far -
kas Bence, Mogyorósi Gergely, Mol -
dován Ákos, Havas Patrik, Fadhle
Helmi, Fehér Tibor, Fekete Ben de -
gúz, Gáncs Gergő, Gáspár Kris tóf,
Lővei Balázs, Szász Imre, Sági Bá -
lint, Patkós Botond

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola 

Sport – Atlétika
Kislabda hajítás: Vékey Luca I.
hely 100 m futás – Tóth Kata I.
hely, Prokop Gábor I. hely, 800 m

futás – Romhányi Levente I. hely,
4x100 m váltófutás – fiú csapat: I.
hely (Prokop Gábor; Pelle Tamás;
Csiszár Attila; Pálfi Bence)
Felkészítő tanárok: Maár-Bárány
Anikó, Gombos Csaba

Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium

Atlétika iskolák közötti verseny
1. helyezést ért el: Záhonyi Bori 5.b
távolugrás, Metzker Petra 8.a kis-
labdahajítás, Béky Dominik 8.b
400m és 800 m futás

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

TETEMES FEKVŐRENDŐR ÉPÜLT A KÁROLY UTCA - ATTILA UTCA SARKON.
FOTÓ: KOLONICS CSABA



FÚVÓSAINK SZÁRHEGYEN ÉS RÉTYEN ARATTAK SIKEREKET FOTÓ: KATONA CSABA

A LABDARÓZSA NÉPDALKÖR FOLKLÓRFESZTIVÁLON JÁRT PRÁGÁBAN FOTÓ: LABDARÓZSA
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Állami ünnepünk
augusztus 20.

A rekkenő hőség miatt az ünnepségre
a Kulturális Központ Szín ház ter mében
került sor. Az érkezőket a fesztiváldíjas
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara fogadta kellemes zené-
vel. Falvai Anett, az ünnepség műsor-
vezetője köszöntötte a megjelenteket,
közöttük dr. Szűcs La jos országgyűlési
képviselőt, a város ve zetését, továbbá
Tófalvi Mó nikát, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét és Pintér
Ferencet, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökét, valamint a történel-
mi egyházak kép viselőit. 

A Fúvószenekar kíséretével a je-
lenlévők közösen énekelték el a Nem-
zeti Himnuszunkat. 

A hatszoros Aranypáva-díjas Balla
Péter Népdalkör 13 éve alakult. Mű-
vészeti vezetője Szeghalmi Ágnes. Ez
alkalommal egy Galga-menti és egy I.
világháborús népdalcsokrot hallhat-
tunk tőlük. Citerán közreműködött
Pesti János.

Állami ünnepünkönHeinemann
Ildikó evangélikus lelkésznő (a fotón)
mondott ünnepi beszédet! 

Idézünk a beszédből:
„(…) Mi a XXI. századi magyarok

nem láthatunk bele Szent Királyunk
lelkébe, belső küzdelmeibe, nyugta-
lan álmaiba, harcaiba, de a kérdés itt
van a városi meghívónkon, és ha ez-
zel az idézettel hívogattak bennünket,
hogy méltón ünnepeljük meg Szent
Istvánt királyt. 

Mennyit ér az ember? Mennyire
fontos, értékes az ember? Mennyit ér

egy király? Mennyire fontos, jelentős,
mennyire értékes?  A meghívón levő
kérdés nem hagyott nyugodni. Be le -
fészkelte magát az agyamba, a szí-
vembe, a lelkembe. Arra ösztönzött,
hogy megpróbáljak válaszolni rá. A
saját gondolataim természetesen nem
teljesek, és nem egy történész szájá-
ból hangzanak el. Csak a magam
gondolatai arról, hogy mitől értékes
egy uralkodó. Értékelésemet, látáso-
mat nagyban befolyásolja lelkész vol-
tom. Ebben a beszédben csak 3 pon-
tot fogalmaztam meg.

1. Történelmi jelentőség. 
A történelmi jelentőség természe-

tesen abban az értelemben fontos,
hogy melyik uralkodó hagy maga
után olyan értéket, ami épít, ami a
fenn maradást, a nép érdekeit, életét
szolgálja. Van történelmi jelentősége
annak a személynek is, aki tönkre-
tesz, áruló, népe és mások életét meg-
keseríti. Van történelmi jelentősége

121

Mi történt 2015 augusztusában?
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annak is, aki eladja országát, olyan
háborút, belharcot szít, ami az ország
pusztulásával jár. 

Nagyon hálás vagyok azért, hogy
az ünnepi beszédre való készülés kap-
csán annyi mindent olvashattam el
Szent Istvánról, tanulmányozhattam,
felfedezhettem, hogy Géza fia István
hogyan vitte végbe, amit apja elkez-
dett, hogy mennyi mindent tett
azért, hogy ma itt állhassunk, és ün-
nepelhessük, hogy vagyunk magya-
rok, hogy van Magyarország.  István
király szervezőkészsége, bölcs tör-
vényhozása, békés nemzetközi kap-
csolatok kiépítése, sikeres hadvezeté-
se nélkül nem állhatnánk itt, és nem
ünnepelhetnénk. Várispánságok, 45
megye, pénzverés, 10 püspökség,
több bencés monostor, törvénykönyv
létrehozása mind azt a célt szolgálta,
hogy létrejöjjön egy egységes önálló és
erős magyar királyság, amelyik nem
hűbérese egyik nagyhatalomnak sem. 

2. Amennyire megérti, hogy ő
egy nagy átfogó rend része.

Szent István ezt írja fiának, Imre
hercegnek: „Mivel megértem s mélyen
átérzem, hogy amit csak Isten akarata
megteremtett s nyilvánvaló eleve el-
rendelése elrendezett mind a kiterjedt
égboltozaton, mind az egybefüggő föl-
di tájakon, azt törvény élteti s tartja
fenn. S mivel látom, hogy mindazt,
amit Isten kegyelme bőséggel adott az
élet előnyére és méltóságára, tudniillik
királyságokat, konzulságokat, herceg-
ségeket, ispánságokat, főpapságokat s
más méltóságokat részben isteni pa-
rancsok és rendeletek kormányozzák.”

Szent István intelmeinek beveze-
téséből azt olvasom ki, hogy a király
megértette, hogy ahogyan Isten meg-

teremtette az eget és a földet, úgy
Isten kormányozza a király és paran-
csok révén az országokat is. Az a ki-
rály tud jól kormányozni, amelyik
tudja, hogy van fölötte Isten, aki a
hatalmat neki adta, és aki elég aláza-
tos ahhoz, hogy megérti, hogy ő is egy
nagy rend része, amiben feladata,
munkája van. A király a kormányzás-
hoz való bölcsességet is Istentől kéri.
9. intelmében különös módon is buz-
dítja fiát az imádságra. Írja: „vala-
hányszor Isten templomához járulsz,
hogy Istent imádd, Salamonnal, a ki-
rály fiával, magad is király lévén,
mindig mondjad: „Küldd el, uram, a
bölcsességet a te nagyvoltodnak szé-
kétől, hogy velem légyen és velem
munkálkodjék, hogy tudjam, mi lé-
gyen kedves nálad minden időben.”

István tudta az uralkodáshoz való
bölcsesség nincs magától. Isten adja.
Azt is hitte, hogy ezt a tudást, min-
den cselekedetét Isten kéri majd szá-
mon. Tudta, a hatalmat Isten bármi-
kor vissza is veheti, ha úgy látja jónak.
A hatalommal való vissza élésnek pe-
dig következményei vannak. Tudta,
hogy másképp senki nem lehet jó ki-
rály, csak ha elismeri Isten legfőbb
hatalmát. 

3. Engedelmes
István király intelmeiben fiát arra

buzdítja, hogy legyen Isten iránt és
apja iránt engedelmes. Figyelmezteti
fiát a parancsszegők és engedetlenek
bibliai példájával a következmények-
re, a bukás elkerülhetetlen voltára.
„Illik pedig, hogy odaadó figyelem-
mel hallgatván eszedbe vésd apád pa-
rancsait, az isteni bölcsesség intelme
szerint, mely Salamon szájából szól:
„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erköl-
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csi tanítását, és a te anyádnak el ne
hagyd oktatását, így sokasulnak meg
néked a te életednek esztendei.”
Ebből a mondásból tehát észbe vehe-
ted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel
parancsolok, megveted – távol le-
gyen! –, nem szívelnek többé sem Is -
ten, sem az emberek.” 

István király azt is látta, hogy csak
úgy marad fenn egy ország, ha nemze-
dékek tisztelik egymást, ha a fiú nem
lerombolja és tönkreteszi apja művét,
hanem folytatja azt. István király után
trónra kerülő és törvényalkotó királyok
nem törölték el István rendelkezéseit,
hanem azokra építettek, kiegészítették
azokat. Nem hiába szól a parancsolat és
az ígéret egyszerre a Bibliában, „Tisz -
teld apádat, és anyádat, hogy hosszú
ideig élhess azon a földön, amelyet Is -
tened az Úr ad neked.”  

Mennyit ér az ember? 
Ezt a kérdést magunkra nézve sem

kerülhetjük ki. Az idézett kis versben
éppen felénk irányul a kérdés.
„Mondd, mennyit érsz? És én meny-
nyit érek?” Nem az a kérdés a mai na-
pon, hogy mennyire vagyunk társa-
dalmilag hasznosak, hogy mennyit
érünk az egészségbiztosítónak, hogy
mit mondd egy kémikus, egy bioló-
gus rólunk, és még csak az sem, hogy
hogyan becsülnek meg az embertár-
saink, hogy mit gondol rólunk a csa-
ládunk, hanem az, hogy mit gondol
rólunk Isten. Ő előtte állva, ma-
gunkba nézhetünk, csak bűnbánattal
hajthatjuk le a fejünket, mert arra
gondolhatunk, mennyi mindent ron-
tottunk el, tettünk tökre, mennyire
nem becsültük elődeink munkáját,
mennyire nem tiszteltük az előző ge-
nerációkat.  Mégis Isten nemcsak bűn -

bánatra indító Isten, hanem meg -
bocsátó Isten, aki azt mondja, akárki
vagy, legyél egyszerű ember, csavargó,
vagy polgármester, gazdag vagy sze-
gény, lelkész vagy hitetlen, a legérté-
kesebb vagy számomra, hiszen a leg-
értékesebbet adtam érted, a fiamat. 

Az ünnep, épp ez az ünnep, amikor
István királyunkat ünnepeljük, arra va-
ló, hogy szembenézzek magammal.
Mennyit érek? Mit hagyok a következő
nemzedékre? Hogyan fognak majd
rám gondolni az utódaim? István ki-
rály ünnepe arra indít bennünket,
hogy felülvizsgáljuk, hogy méltók va-
gyunk-e az ő nevére. István király pél-
dája, szavai arra indítanak, hogy úgy él-
jük az életünket, hogy méltók legyünk
az ő nevéhez, és egyszer majd emelt fő-
vel állhassunk oda Istenünk elé, mert
megőriztük azt, amit kaptunk, és jól
sáfárkodtunk javainkkal.”

Ünnepi műsor
A 15 éves múlttal rendelkező Ros -
marein Tánccsoport előadásában egy
dunántúli ugróst, kalocsai táncokat
és a Radeczky Marsch-ot láthattuk. A
tánccsoport vezetője: Doróné Zemmel
Katalin.

A Madách Színház rendkívül nép-
szerű, fiatal musicalszínésze, Csengeri
Attila hatalmas sikert aratott műsorával.

Kitüntetések átadása
A köztisztviselői területen adomá-
nyozható Köszönő Oklevél kitünte-
tés átadására minden évben a Köz -
tisztviselők Napja alkalmából kerül
sor. A kitüntetés adományozható
azon személyeknek, akik legalább 20
éve tevékenykednek, tevékenykedtek
a város intézményeiben, bármely te-
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vékenységi területen, és magas szín-
vonalú munkásságukkal hozzájárul-
nak, hozzájárultak a város hírnevé-
nek öregbítéséhez.

A Képviselő-testület „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott:

– Budai Nándorné részére, aki 1992.
március 1-jétől dolgozik a Ve csési
Polgármesteri Hivatal Adó Osz tá lyán.

– Janics Lászlóné részére, aki 1992.
szeptember 1-jén kezdett el dolgozni
a Vecsési Polgármesteri Hivatal Gaz -
dasági Ellátó Szervezeténél, majd
1994. január 1-jén került át a Va gyon-
gazdálkodási osztályra. 

Az új kenyér megáldása
és megszegése
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A történelmi egyházak képvisele-
tében Dr. Huszka Mihály katolikus
plébános, Heinemann Ildikó evangéli-
kus és Dömötör Norbert református
lelkész áldotta meg az új kenyeret! 

Az új kenyér megszegését hagyo-
mányosan a Polgármester úr, a Jegyző
asszony és Dr. Lugosi Mária, az Ok -
ta tási Bizottság elnöke végezte el.

A szokásnak megfelelően minden
jelenlévő megízlelhette a Bojtos ÁBC
által, új búzából készített kenyeret. 

Az ünnepség a Szózat dallamaival
zárult.

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

Erdélyi élmények
1998-ban, Gyergyószárhegy Ta ná csa
Falunappá nyilvánította augusztus
15-ét, azaz Nagy-boldogasszony nap-
ját. Nekünk, magyaroknak különö-
sen jeles ez a nap. Szent István kirá-
lyunk ezen a napon ajánlotta fel or-
szágát Szűz Máriának. Innen az
el nevezés, Regnum Marianum, azaz
Mária országa. Szűz Máriát Ma gyar -
ország védőszentjeként tiszteljük. A
legrégibb Mária ünnepünk. Gyer -
gyószárhegy Tanácsa ezt a napot min-
den esztendőben többnapos rendez-
vénnyel ünnepli. Az eseményre meg-
hívást kapott Vecsés Önkormányzata
is, amelynek 5 fős küldöttséggel ele-
get tettünk. A két nap során számta-
lan program volt, ahol idősektől a fi-
atalokig mindenki talált magának
megfelelőt.

A hivatalos rendezvényeken a
meghívott küldöttségek mindegyike

részt vett. Szombaton 12 órakor kez-
dődött a szentmise - szabadtéren -,
amelyen nemcsak a küldöttségek, de
a település apraja, nagyja jelen volt.
Nagy ünnep ez, jó volt hallgatni és
együtt énekelni az egyházi énekeket.
A szentmise után díszebédet adott
Gyergyószárhegy Tanácsa. Gábor
László polgármester úr méltatta az
eseményt, majd Nagybajom polgár-
mestere – szintén testvértelepülése
Szárhegynek – elismerően szólt a
testvértelepülési kapcsolatok kialakí-
tásának kezdetéről, és oklevelet nyúj-
tott át Kolcsár Géza egykori polgár-
mesternek. 

Az igazi meglepetés este követke-
zett be. Azt ugyan tudtuk, hogy a
programban szerepel Csaba királyfi
című rockopera megtekintése, de a
nézőkre gyakorolt hatását szinte nem
lehet szavakban kifejezni. Maga az
előadás Csíksomlyón, azon a helyen
került bemutatásra, ahol a csíksom-
lyói búcsú. Aki részese volt már sze-
mélyesen a búcsúnak, vagy csak tv-
ben látta, annak fogalma lehet a nézők
számáról. Így írom: több száz ezren te-
kintették meg a feledhetetlen él-
ményt nyújtó előadást. A történet is-
mert, a háttér a Hármas-halom oltár
már magában is felemelő. Maga az
előadás félóra késéssel indult, kicsit
talán vontatottan, de aztán fokozato-
san egyre magasabb hevülettel. A vé-
ge pedig fantasztikus és egyben fel-
emelő volt. Hatalmas jelenetek, több
száz táncos Erdélyből és Ma gyar or -
szágról. Csodálatos este volt. Az elő-
adás után irány a busz. Éjjel kettőre
értünk a szállásra.

A másik, vagy ki tudja hányadik
élmény Nyergestető meglátogatása
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volt, ahol maroknyi székely katona ál-
dozta életét a hazájáért. Ezen a he-
lyen, ahol elestek, kopjafákból egész
erdőt emelt a hálás utókor. Ott te-
mette el őket az ellenség, ahol meg-
haltak. Az út másik oldalán pedig
egy emlékmű hirdeti hősiességüket.
A küldöttség koszorút helyezett el az
emlékmű talapzatánál. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: GÁL ISTVÁN

III. Vecsési
Murcifesztivál

A Vecsési Hagyományőrző Ze ne egye -
sület és a Vecsési Bor ba rá tok Egye -
sülete a korábbi mu r ci fesz tek tapasz-
talatait igyekezték most is hasznosítani.
Volt zenés ébresztő a vá ros részekben,
délelőtt bolhapiac az udvaron, ahol
szülők és gyermekek adhatták-vehet-
ték portékájukat. Közben csodálattal
láthatták a régi korok borászati esz-
közeit, és kóstolhatták a finom mus-
tot. Mind emellett meg kellett állapí-
tani, hogy ez a rendezvény az időjárás
kegyeltje: ismét parádés, szinte káni-
kulai idő fogadta a vendégeket, akik
már délután szép számmal kezdtek
gyülekezni, és koraestére már az ud-
var is megtelt szórakozni vágyó ven-
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dégekkel és az összes sörpadot fel kel-
lett állítani.

Ezúttal a névadó mustot Sárosi
István, az egyesület kiváló borásza ké-
szítette, amit nem volt olyan vendég,
aki meg nem kóstolta volna.

A korábbi murcifesztiválok re-
ceptje persze most is adott volt. kivá-
ló borok az egyesület tagjainak fel-
ajánlásából, kiváló zene az egyesület
zenekarainak és vendégeinek jóvoltá-
ból, és mellette finom falatok, amely-
ből idén is a lángos volt a sláger.

A kitűnő program megköveteli,
hogy az utókornak is megörökítsük a
fellépők névsorát: Die Neun Bran -
nauer Musikanten (Kilenc Baranyai
Zenész), a zsámbéki Loch berg Tánc -
cso port, és persze a VHZ Fú vós ze -
nekara, valamint a zenekar Bavorák
Szaxofon Quintetje. Este a tánchoz a

Brunner Zenekar húzta a talpaláva-
lót. Már hagyománynak számít az is,
hogy most is alig akart hazamenni a
jókedvű társaság. Ja kérem, a jó bor,
a jó zene, a finom falatok…

A két egyesület folytatta abbéli
szokását is, hogy a gyűjtés és az ado-
mányok most is a kerítés rendbeté-
telét célozták, ahová egy emléktáblát
szándékoznak elhelyezni, ami az egy-
kori Községházára emlékeztetne. Ez
a mostani alkalommal 270 ezer fo-
rint volt. A két egyesület továbbra is
vár támogatást, számlaszámuk:

11742283 20030243.
Kérik, írják rá: Köz ség háza.

SZALONTAI

FOTÓK: GÁBOR BÉLA
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In memoriam
Almássy Tamás

(1964-2015)

Almássy Tamás 1964-ben szü letett
Nyíregyházán. Iskoláit Nyír egy há -
zán kezdte meg, majd fizikusként
végzett az ELTE-n, később köz gaz -
dász diplomát szerzett a Cor vinus
Egyetemen. Egye temi évei alatt
meg ha tá ro zóvá vált számára a kör -
nye zet vé delem. 1991-ben ba rát já -
val meg alapította az ALTO Al pin
Kft.-t, amelynek fő te vé keny sége a
hátizsákok, há ló zsákok és túrafel-
szerelések gyártása volt. Ter mé ke i -
ket több sikeres ma gyar Everest ex-
pedíción hasz nál ták, és a mai
napig használják. 22 évig dol gozott
az ALTO-nál, majd ki sebb kitérő
után 2014-ben he lyez ke dett el a ve -
csési közszolgáltatónál, de örömét
mindig a kö r nye zet vé de lem iránti el  -
kö te le zett ség ben lelte. Szá mos fo -
lyó iratban, települési lapban pub-
likált, részt vett nyári egyeteme -
ken, tanított és példát mutatott a

fiatalabb generáció számára, elek-
tronikus írásait fo lya matosan kö -
zölte, amellyel számos követőre és
segítőre akadt. A vecsési közéletben
aktívan részt vett, a nevéhez fűződik
a te le pü lésen több faültetés, mint
ahogy a most meg ala kult vecsési
Hul la dék kom man dó létrejötte is.
Alapító tagja volt két vecsési egye -
sületnek, a Kispatak Ter mé szet vé -
dő Egye sü letnek és a Moc can tó
Egye sü letnek. Ba rá ta i val együtt hoz-
ta létre a Kispatak tan ös vényt, és
számtalan programot szer ve zett,
melyek a helyi közösség erő sí tését
szolgálták. Tagja volt a buda pes ti Ta -
lentum Körnek és a Kö  zös ség fej lesz -
tők Egye sületének is.
Nagy túrázó volt, imádta a termé -
szetet. Igyekezett úgy élni, hogy
minél kisebb ökológiai lábnyo mot
hagyjon maga után, ahová csak tu-
dott, mindig kerékpárral vagy gya-
log ment, próbálta a gépi köz le ke -
dést kizárni az életéből, amennyire
lehetett, ezáltal is csökkentve az Ő
„lábnyomát.”
Gyermekeit is a természet sze re te -
tére és az emberekre való odafigye -
lésre tanította. Családja min dig
mellette állt, és folyamatosan együtt
küzdöttek azért, hogy Ta más újból
felépüljön.
Életének 51. évében váratlanul ér -
te a halál. Utolsó útjára családja és
barátai kísérik el.
Emlékét szívünkben megőrizzük!
Nyugodj békében Tamás!

VECSÉSI VÁROSGONDNOK

NON PRO FIT KFT. MUNKATÁRSAI
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Fogathajtás
Négyes fogat Európa

Bajnokság
EB csapatbronz két vecsésivel!
Dobrovitz József egyéniben 4.!

Augusztus 18-22. között zajlott a né-
metországi Aachenben a négyes fo-
gatok Európa-bajnoksága. A nevezési
lista szerint soha nem látott erősségű
mezőny gyűlt össze a viadalra.

A németek házigazda jogán hat
versenyzőt indíthattak. A magyarok
hármasában ott volt a két Dobrovitz
és Lázár Zoltán. Egyéniben 36 indu-
ló volt, és 12 nemzet küzdött az ér-
mekért. 

Díjhajtás

A hollandok taroltak. Az első négy
között hárman is ott voltak, Char -
don (37,81) nyert Timmerman (39,88)
előtt, a 3. egy viszonylag ismeretlen
spanyol, Garcia (44,07) lett. A mie-
ink közül Lázár Zoltán 5., Dobrovitz
József a 6. helyen zárt, századra egy-
forma ponttal: 47,90. Dobrovitz Jr.
(55,10) a 16. lett. A csapat és egyéni ri-
válisok közül a belgák 7. és 8., a né-
metek 9-11. helyeket gyűjtötték be. 

Ez azt is jelentette, hogy díjhajtás
után csapatban a hollandok (77,69)
vezettek nagy fölénnyel a magyarok
(95,80), a belgák (97,69) és a németek
(100,58) előtt.  A háromtagú csapa-
toknál a két legjobb eredményt elérő
versenyző pontszámát adják össze.

DOBROVITZ JÓZSEF



Díjhajtásban Dobrovitz és Lázár tel-
jesítménye számított.

Akadályhajtás

A lebonyolítás érdekessége volt, hogy
második napon nem a ma ra ton haj -
tás következett, hanem az akadály-
hajtás. Dobrovitz szenzációsan teljesí-
tett. Hibátlant ment alapidőn belül,
így 0 pontot kapott, amivel a szám-
ban 2. lett, a belga Brasseur mögött.
A holland Chardon (0,42) csekély
időtúllépéssel volt a 3. Dobrovitz Jr.
(6,65) a 10.-nek futott be egy verővel
és időtúllépéssel. Lázár (10,32) a 16.
lett két verővel és időtúllépéssel.

Két szám után Chardon (38,23) ve-
zetett Dobrovitz (47,90) és a holland
de Ronde (48,20) előtt. Lázár (58,22)
a 10., Dobrovitz Jr. (61,75) a 11. pozí-
ciót foglalta el. Érdekesség, hogy a ké-
sőbbi győztes, a német Brauchle díj-
hajtásban csak a 9. lett (49,55), de
akadályban (3,00) megkezdte a felzár-
kózást a 6. helyre (52,55) lopakodott
fel. A hátránya Chardonnal szemben
14,32 pont volt.

Csapatban a hollandok (3,49) nyer-
tek és két szám után több mint 20
ponttal (81,18) álltak előttünk (6,65
– 102,45). Minket a belgák (9,00 –
97,69) és a németek (6,99 – 100,58)
követtek. Nálunk a két Dobrovitz
hajtása számított a pontversenybe. 

Maratonhajtás

Dobrovitz helyzete érdekes volt, hi-
szen hátránya 9 pont volt, ami mara-
tonban – ahol bármi megtörténhet –
nem tűnt behozhatatlannak.
Ugyanakkor fordítva is megtörténhe-

tett bármi. Maratonban fordult a
kocka, ez főként egyénire igaz, de csa-
patra is. A német Brauchle olyan fö-
lénnyel (109,61) tudta megnyerni a
számot, ami elég volt a szoros össze-
tett győzelemhez is. A német Sand -
mann (114,45) a 2., Ronde (122,73) a
3. helyezett lett. Ez a hollandnak elég
lett az összetett bronzhoz, mert ugyan
Dobrovitz nagyon jól ment (124,78)
és 6. lett, de Ronde összetettben 1,75
ponttal meg tudta előzni őt a bron-
zért vívott csatában. Chardon a 4.
helyével (124,14) lecsúszott az össze-
tett első helyről, s ezüstérmes lett.
Dobrovitz Jr. (126,80) 8. helyezése is
kitűnő teljesítmény, amivel össze-
tettben megszerezte a 10. helyezést.
Lá zár Zoltán nem remekelt ebben a
hajtásban (25. – 143,54), ami a na-
gyon szerény 19. helyezést eredmé-
nyezte.

Négyes fogat EB, egyéni
összetett végeredmény:

1. Brauchle (német) 162,16
2. Chardon (holland) 162,37
3. de Ronde (holland) 170,93
4. Dobrovitz József 172,68
10. Dobrovitz Jr 188,55
19. Lázár Zoltán 201,76

Csapatban a németek (224,06) ragyo-
góan szerepeltek, jelentősen megver-
ték a hollandokat (246,87), ami kevés
volt az összetett győzelemhez, de az
összetett ezüstéremhez elég volt. A
belgáké (248,29) lett a számban a 3.
hely, de miénk (251,58) maradt az
összetett bronzérem! Igaz, csak 95
század ponttal, de nálunk maradt az
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előny. Itt is a két Dobrovitz teljesít-
ménye volt a jobb, az övékét számol-
ták a csapat eredménybe. Tehát
Dobrovitz három, Dobrovitz Jr. két
és Lázár egy eredményt vitt a „közös-
be”. Gratulálunk! Nagy öröm ez az
országnak, de nekünk, vecsésieknek,
különösen nagy.

Négyes fogat EB, csapat összetett
végeredmény:

1. Hollandia 328,05 p
2. Németország 331,63 p
3. Magyarország 54,03 p

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET
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ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN ÉPÜL

A VIAKOLOR JÁRDA HALMI-TELEP EGYIK

FŐUTCÁJÁN, A BESZTERCEI UTCÁBAN.

�
ELKÉSZÜLT AZ ÚJ MŰFÜVES PÁLYA, A PETŐFI

ISKOLÁBAN, AMIT AZ MLSZ PÁLYÁZATÁN

NYERT EL A VÁROS

FOTÓK: KOLONICS CSABA



AUGUSZTUS 20 – ÁLLAMI ÜNNEPÜNK. A TEREMTŐ ÁLDÁSA LEGYEN AZ ÚJ KENYÉREN.  FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

NÉGYES FOGATOK KONTINENSVIADALÁN KÉT VECSÉSI IS A DOBOGÓ HARMADIK FOKÁN!  FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

Somorján jártunk
Hasonlóan az előző évhez, Vecsés Vá -
ros Önkormányzata 2015-ben is csat-
lakozott a Rákóczi Szövetség felhívá-
sához, és támogatás nyújtását szavazta
meg az elszakított területek azon ta-
nulói számára, akik magyar tanítási
nyelvű iskolákba iratkoztak. Sok ön-
kormányzat, alapítvány, egyesület
kap csolódott a felhíváshoz, hogy elő-
segítsék a tanulók beiskolázását. Ne
gondoljon senki arra, hogy hatalmas
összegekről van szó! Nem. Ez inkább
egy jelképes gesztus a külhoni ma-
gyarok felé, hogy az anyaország figyel
rájuk és támogatja őket. Az előző év-
ben a csallóközi Csallóközaranyos te-
lepülésen adtuk át az önkormányzati
támogatást, idén pedig szintén a

Csal lóközben, Somorján került erre
sor. A település valamikor járási szék-
hely volt. Lakossága 11.000 fő körüli
és megközelítően 70%-ban magyar
nemzetiségű.

Két iskolában folyik a tanítás. Mi,
a Corvin Mátyás Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolába voltunk hivata-
losak, amelyben megközelítően 500
tanuló jár. Jelenleg két első osztálya
van, és ezen tanulók szülei kapták a
beiskolázási támogatást. Volt egy szü-
lő, aki a szülői közösség nevében
meg köszönte a támogatást, és azt is,
hogy az iskola karácsonykor csomag
átadásával kedveskedett a leendő is-
kolásoknak. Az iskola nagy hangsúlyt
fektet a magyarságtudat fejlesztésére,
hagyományok ápolására. Vecsés Ön-
kormányzata nevében átadtunk 10
db. „Aradi Vértanúk”-at ábrázoló
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Mi történt 2015 szeptemberében?

A SZÜLŐK EGY CSOPORTJA
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tablót. Minden évben megemlékez-
nek a szabadságharc vértanúiról.
Vendéglátóink Somorját ábrázoló ké-
peket, kitűzőt és zászlót adományoz-
tak a vecsési küldöttség tagjainak,
amelynek vezetője Dr. Lugosi Mária,
az Oktatási Bizottság elnöke, Szabó
Gyuláné, az Oktatási Bizottság tagja,
valamint jelen sorok írója, mint pol-
gármesteri megbízott. Az átadás után
vendéglátóink meglepetésként be-
mutatták Somorja érdekességeit, mű-
emlékeit. Tulajdonképpen ekkor
kaptunk választ arra, hogy miért is
voltak ott nyugállományú tanárok.
Sétánk során meglátogattuk az evan-
gélikus templomot szakavatott idegen-
vezetéssel, majd következett a reformá-
tus templom, amely a X. században

épült. Kísérőnk fi gyel meztetett, ha be-
lépünk a templomba, ahogy hala-
dunk lefelé, minden lépcsővel 200
évet megyünk vissza a történelembe.
Igaza volt. Megcsodáltuk a mésztől
megszabadított korabeli freskókat,
szószéket, stílusokat. Mondhatnánk
azt is, a templom illata, és a látottak
visszarepítettek bennünket a múltba.
Utoljára a katolikus templomot láto-
gattuk meg, de sajnos néhány percig
gyönyörködhettünk a templom szob-
raiban, freskóiban, mert gyászmise
kezdődött. Összegezve a látogatást,
nem gondoltuk volna, hogy ilyen
meglepetésben részesülünk. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: GÁL ISTVÁN
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De nehéz
az iskolatáska…

Kisgyermeknek – és a szülőnek is –
mérföldkő, amikor elkezdi iskolai ta-
nulmányait. Évtizedes hagyomány,
hogy szeptemberben közöljük az is-
kolák elsős osztályainak névsorát az
osztályfőnökeikkel együtt. Jó tanulást
és sok sikert kívánunk!

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Kordás Imola

Barna László, Boga Vivien, Bog -
dán dy Balázs, Bogdándy Dávid,
Csajkás Olivér, Deme Sára, Diós
Petra, Farkas Boróka Réka, Farkas

Mátyás, Gér Nikolett, Grüner
Henrietta, Gyursó Patrik, Hrdina
István Viktor, Hrdina János Péter,
Jankovich Marcell, Karakó Máté
Gábor, Keleti Krisztián, Kovács
Dávid, Lőrinci Sándor Dávid, Ma -
dura Zsanett, Mányi Adél Csenge,
Molnár Gergő, Nagy Márton,
Orosz Tímea, Országh Kevin, Patai
Dzsesszika, Piukovics Eszter, Rados
Marcell Kende, Szász Imre Szabolcs

1.b
Osztályfőnök: Faragó Renáta

Apró Bence, Bagi Melissza Jázmin,
Bakondi Bálint, Barátosi Sándor,
Barna Zsaklin, Barna Zsanett, Bo tos
Letícia, Dávid Rebeka Dorina, Forgó
Ivett, Góman Dániel Ruben, Hepp
Boglárka Adrienn, Jablonkai No émi,
Jakab László, Jankovich Mik lós Á -
dám, Juhász Boglárka, Juhász Erik
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Roland, Képíró Ferenc Márk, Kiss
Attila, Kovács Szabolcs István,
Kovács Tamás, Lachó Alexand ra,
Páll Bence, Petrovics Kira, Rákos
Bálint, Roik Roland, Szépe Gábor,
Tarcsafalvi Máté, Wein dinger Fanni
Panna

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Oroszné Lakos Ágnes

Bakai Anita, Bálint Szabolcs, Bar -
na Tifani, Bódis Barnabás And rás,
Böle Fóra, Czingler Maja, Csa  pai
Zsombor Péter, Csorba Tibor Alex,
Derecskei Kristóf Zoltán, Dudás
Benedek, Győri Ágoston, Harmath
Hunor, Jasó Janka, Jurás Petra
Barbara, Kókai Bálint, Lakatos
Andrea Lora, Makula Péter Mi -
hály, Oravecz Dániel, Orosz Me -
lissza, Puzsér Gabriella Luca, Roik
Roxána, Strabarecz Tímea Bar ba -
ra, Szalai Endre István, Tóth Bence
Ferenc, Véger Dóra, Zentai Réka

1.b
Osztályfőnök: Kürti Orsolya

Balázs Ádám Barnabás, Bárány
Réka Judit, Barth Fanni Rebeka,
Bíró Leon, Csernus Roland, Fábián
Dániel, Fias Máté, Gödöny Máté
István, Halász Anna Dóra, Jancsek
Norbert, Kiss Ádám, Lakatos Haj -
nal ka, Mazalin Dániel, Mezei Ka -
rina, Nagy Boglárka Eliza, Nagy
No el, Nemesmagasi Emília, Orczi-
Tóth Botond, Pénzes Marcell,
Pollák Dorka, Stefkovics Nándor,
Sza bó Mihály, Tóth Ákos Tamás,
Tóth Szilárd, Ur Anna Réka, Véger

Szilárd, Vörös Boglárka, Weiszhab
Áron, Zsigri Klaudia

Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola 

Nyelvoktató osztály
1.a
Osztályfőnök: Stiller Nikolett

Bajusz Bálint, Balogh Tímea, Boros
Nélia Dóra, Deák Bence, Dobos
Sze  basztián, Erdélyi Boglárka, Fa ze -
kas Máté, Frühwirth Gábor, Hajdú
István, Józsa Tímea, Konkoly De -
nissza, Makula Gizella, Mankovics
Dorina Virág, Miklós Mátyás, Nagy-
Brunner Szilárd, Papp Erik Kornél,
Polyovka Dávid, Riedler Edward,
Simó Ádám, Simon Kristóf, Szabó
Kristóf, Szécsi Dávid, Szoukup Dóra
Anna, Szöllősi László Levente, Tár -
noki Bianka Lili, Tauzer Emese,
Temesvári Noémi, Tóth Eszter, Varga
Márk, Varga Tímea, Zeke Bálint

Kéttanítási nyelvű osztály
1.b
Osztályfőnök: Drahos Dániel

Ablonczi Anna Sára, Abonyi Han -
na Mária, Bagi Dániel, Fazekas
Liza Panna, Gombos Kata, Ha ra -
mia Csenge, Iván-Szilvási Andrea,
Ju hász Kristóf, Kohr Alíz, Kovács
Botond, Kun Henrietta, Kun Le -
ven te, Kurucz Milán, Lányi Lili
Ani ta, Lemli Barnabás, Ludvig Fe -
renc, Ongai Anna, Perjés Gábor
Be  nedek, Rab Angelika Beatrix,
Rózsahegyi Lukács Sámuel, Rudolf
Sára Eszter, Strohmayer Dániel,
Susz ter Csenge, Szabó Diána, Szeg -
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halmi Kata, Szeghalmi Kitti, Szen -
tesi Lili, Tar Klaudia Zsuzsanna,
Tóth Márton Barnabás, Vona
Már ton Gábor

Petőfi Sándor Római Katolikus 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és Gimnázium 

1.a
Iskolaotthonos osztály
Osztályfőnök:
Fekete- Part Gabriella és Szél Sán dor né

Benyovszki Botond Balázs, Bóta-
Depinyi Luca, Czégel Laura Kitti,
Demeter Barnabás, Dornyák Péter
Balázs, Falusi Ádám, Fekete Bog -
lárka, Gényi Patrícia Bodza, Gorzó
Bálint Barnabás, Gulyás Dániel
Péter, Hajbel Bence, Hajdú Dániel,
Hursán Luca Réka, Kiss Zoltán,
Knul Csenge, Kocsi Sándor Attila,
Kovács Dániel, Kovács Maja, Ma -
yer Kinga, Molnár Dominik, Nagy
Ákos, Nagy Nándor, Németh Bog -
lár ka, Nyíri-Szabó Fülöp, Nyíri-Sza -
bó Hanna, Nyíri-Szabó Lázár, Pin -
tér Sólyom Attila, Reitter Gergely,
Si mon Csenge, Szabó Huba József,
Székhelyi Regina, Tordai Gréta

1.b
Osztályfőnök: Bendiákné Szabó Tün de
Napközis nevelő: Horváthné Bálint Éva

Arató Zsófia, Csányi Sára, Cserna
Bálint, Denke Barnabás, Gőz Bar -
na bás, Gyuricska Bence, Horváth
Han na, Kávai László, Koncsek Jo -
han na, Kovács Linda, Krancziczki
Réka Etelka, Matók Bence Mar -
cell, Nagy Bendegúz, Nagy Léna,
Nagy Zsófia Petra, Ogrin Johanna,

Oláh Tamara, Papp Csenge
Izabella, Rácz Roxána Erzsébet,
Rasztovits Jázmin, Réti Dániel
Tamás, Szabó Hanna Barbara,
Szabó Péter, Szlahó Anna, Szlahó
Gréta, Szlávik Flóra, Tonk Máté,
Varga Enikő Boglárka, Vicze Lili
Maja

9. nyelvi osztály
Osztályfőnök: Takács Anna

Árvai Dorina Noémi, Barta Ro -
land Botond, Csiszár Attila, Danó
Dzsenifer Vivien, Dienes Alexand -
ra, Ecsedi Alexandra, Enyedi No -
émi, Falvai Zoltán Ferenc, Gényi
Dávid, Hajdú NoémiAndrea, Hepp
Viktória Nikolett, Jenei Marcell
István, Juhász Anita Marianna,
Ka racs Alfonz, Kauremszki An na -
má ria, Kiss Cintia Rozália, Lend -
vay Melinda, Pető Laura, Seres
Bianka, Szász Bence, Szőke Sza -
bolcs, Takaró Patrik, Torma Vik tó -
ria, Wolf Tímea

9. osztály
Osztályfőnök: Márton Annamária

Albert Daniella Zója, Bákor Dóra
Gabriella, Balla Dominika Andrea,
Béky Dominik, Bíró Máté Gábor,
Bokor Zsófia, Burai Adrienn,
Durg ham Abdul Kerim, Fábián
An tónia, Halla Péter Pál, Horn
Gabriella, Krakóczki Gábor, Mi ha -
lik Fanni, Oláh Regina, Oláh
Zoltán, Pap András Kristóf, Rácz
Do mi nika, Rácz Viktória, Réti
Ádám, Savanyú Ivett Anna, Sep ré -
nyi Anita, Varga Vivien

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS
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XV. Jubileumi Vecsési
Káposztafeszt

Az időjárás áldás vagy teher?

Kettős teher nehezítette a fesztivál
szervezőit. Egyrészt a jubileumi feszti-
vál terhe, az, hogy a 15. fesztiválnak
emlékezetesnek kell lenni. Ezt tovább
nehezítette, hogy a program emléke-
zetes volta mellett arról is gondos-
kodni kell, hogyan fér el az egyre
több vendég, hiszen az Epres területe
nem növelhető, bár erre végül is rá-
cáfoltak a szervezők. A másik teher
minden szabadtéri rendezvényt szer-
vező számára nyomasztó súly, mert az
utolsó napokban már szinte az a fő
kérdés, hogy milyen lesz az időjárás?
Gondoljanak bele: jelentős pénz fel-
használásáról van szó annak érdeké-
ben, hogy a rendezvény jól sikerüljön,
az elképzelt programok mindegyike
teljes valóságában meg va ló suljon, és
ami az egyik legfontosabb: az ideláto-
gatók ezrei azt kapják, amit várnak
gasztronómia és kultúra területén.

Mindenki tapasztalhatta, hogy a
feladatokat megoldották, az időjárás
lehetett volna kegyesebb, bár vasár-
napra megkegyelmezett, legalábbis
nem esett az eső.

A szervezők két napra terveztek,
amit az egész napos szombati eső
szinte egy napra módosított. Az idő-
járás rávilágított arra, hogy az Epres
területe további rendezésre szorul,
hogy elkerülhető legyen a sár a részt-
vevők és a vendégek számára. És az
autók számára! – tehetik hozzá so-
kan, mert a parkolási körülmények

nem voltak ideálisak, mert messze
voltak, és ahol lehetett volna, ott a
körülményeken a tartós eső sokat
ron tott. Nagy siker, és a végső határ-
hoz tett lépés, hogy mégis tudták nö-
velni a fesztivál területét. A volt 4-es
főútra gondolunk, ahová a kézműve-
sek díszes sátrait helyezték el, és ezzel
megnövelték a vendégsereg mozgási
terét is. Igaz az is, hogy szebb időben
még többen eljöttek volna, és akkor
lehetett volna reálisabb képet nyerni
a további lehetőségeinkről.

Szentmise – terményáldás

A káposzta az isteni természet nagy
ajándéka, még sok más természeti
csoda mellett. Nagyon illendő, hogy
minden évben szentmisén áldjuk
meg a Teremtő bőkezűségét, és ál-
dozzunk az emberi szorgalom és a
mennyei termények oltárán. Va -
sárnap, szeptember 27-én 10.30 –kor
a Jókai utcai Szent Kereszt templom-
ban dr. Huszka Mihály plébános atya
tartott szentmisét és áldotta meg a
szorgalmas gazdálkodók terményeit.

XV. Jubileumi Vecsési
Káposztafeszt

Maradva az eddigi fesztiválok szokásos
rendjénél – és a fontossági sorrendnél,
hiszen végül is a káposztás készítmé-
nyek a lényegesek – ismét megrendez-
ték a savanyúságversenyt, az eddig már
megszokott négy kategóriában.

Savanyított káposzta:
I. Storm Kft.
II. Sauer Bt.
III. Abonyi Robin
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Sós-vizes uborka
I. Teleki Kálmán
II. Sauerland Kft.
III. Antal András

Káposztával töltött paprika
I. Székhelyi Kft.
II. Vesav
III. Stiller Roland

Vágott-vegyes savanyúság:
I Polyiker Bt.
II. Brunner Bt.
III. Schneider Dániel

Az elmúlt évek rendje szerint ismét
megtartották a focitornát és még szá-
mos kategóriában hirdettek győztest
vasárnap az ünnepélyes eredmény-
hirdetés alkalmával.

Káposztafeszt futball kupa:
I. Szamovár
II. Öregfiúk
III. Inter-Vn

Legszebb sátor:
I. Őstermelők
II. Falusi Csibészek
III. Káposztás Kábelek

Legnagyobb káposzta:
I. Halász Családi Vállalkozás
II. Szabados József
III. Lovászi Tibor

Káposztapucolás:
I. Halász Tamás
II. Abonyi Ferenc
III. Stiller Roland
IV. Tünde

Legszebb Népviselet:
I. Hommer Anna

Krausz Edina
II. Gubis Georgina
III. Lapos Molli Nikol
Különdíj: Varga Anita

Rajzverseny: Káposztafesztes
élményeim’

I. Szabó Bence Péter
II. Kiss-Straub Luca Borbála
III. Takács Cintia

A fesztivál leglátványosabb szaka-
sza a felvonulás. Óvodák, iskolák, ci-
vilszervezetek talán hetekig tartó
munkája, ahogyan megálmodják, mit
is szeretnének, hogy azután nagy kre-
ativítással meg is oldják a látvány ré-
szét. Ezután már csak a közönség tap-
sát és a zsűri elismerését kell be -
gyűjteni.

Felvonulás felnőtt kategória:
I. 3. SZ. Nyugdíjas Klub
II. Rosmarein
III. 2. SZ. Nyugdíjas Klub

Felvonulás ifjúsági kategória:
I. Falusi Nemzetiségi Óvoda
II. Bálint Ágnes Óvoda
III. Grassalkovich Antal Német 

Nemz. Isk.  2/A. Osztály

A káposztafesztivál gasztronómiai
fesztivál, tehát az egyik legfontosabb
feladata, hogy bemutassa a káposztás
ételek sokaságát. Magáról a káposztá-
ról és a savanyításáról, majd az abból
készített ételekről sokat - és néha el-
lentmondásosan - ír a gasztronómia
történet. Ami biztosnak látszik, mi,
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magyarok nagyhatalom vagyunk eb-
ben a kérdéskörben. Gondoljanak
bele: Vecsés újratelepítésénél miért
volt az egyik feltétel a káposztater-
mesztés? A másik: aligha van a vilá-
gon még egy olyan ország, ahol ilyen
változatossággal és ennyi ötlettel, lele-
ménnyel készítenék el a káposztás fi-
nomságokat.

A zsűri tagjai – Sági Szilárd gaszt-
róblogger, Jegenyei István, a káposzta-
főzés nagymestere, Galántai Gyöngy -
vér mestercukrász és Mit kuné Ha nyecz
Erzsébet mestercukrász – ez úttal is ar-
ról panaszkodtak, hogy milyen nehéz
dolguk volt a döntéshozatalnál, mi
pedig azon irigykedtünk, hogy mi-
lyen jó dolguk volt ennyi finomság
megkóstolása alkalmával.

A kissé rendhagyó eredményhir-
detés után megismerhettük a 2015-ös
végeredményt is.

Főzőverseny:
I. Fesztivál Gyöngyszemei
II. Borbarátok
III. Williams TV

Különdíjak:
Legkreatívabb: Uitz Papa
Legjobb tálalás: Kulturverein
Legkülönlegesebb: Margareten
Tánccsoport
Legegészségesebb: Káposztás

Kábelek

Kulturális programok

Két napon át két színpadon láthat-
tuk a fellépőket, ahol a vecsési nem-
zetiségi kultúra szereplői mellett szá-

mos meghívott is bemutathatta tudá-
sát. Az kétségtelen, hogy a fesztivál lá-
togatói inkább a kulináris élvezetek
hódolói köréből kerülnek ki, mint az
igényes kultúra híveiből, mégis talán
elfért volna valamelyik színpadon a
magyar kultúra egy-két reprezentánsa
is a nemzetiségi mellett a multikultú-
ra kárára, de a színvonalas szórakoz-
tatás örömére.

A kulturális kínálatot színesítette
és gazdagította a zenészek és a boro-
sok nagysátra, ahol étel, ital mellett
folyamatosan szólt a zene, és Kaposi
József jóvoltából megismerhették
gyermekek-felnőttek a káposztavágás
mindent felülmúló élvezetét.

Már megszokhattuk Frühwirth
Mihály, a Kulturverein elnökének te-
matikus, ismereteinket gazdagító ki-
állításait. A tárlaton ezúttal a káposz-
tafesztiválok történetéről láthattunk
érdekességeket. 

A kisvonat mindkét napon folya-
matosan szállította a vendégeket a
Bálint Ágnes Emlékházba, ahol is-
mét volt színház, bűvészmutatvány és
az emlékház sok-sok látványossága.

Ha jó lesz az idő legközelebb és
még több vendég érkezik, akkor lát-
hatjuk igazán a hasznát annak az öt-
letnek, hogy a kézműves sátrak átke-
rültek a sétáló utcává változott 400-as
útra. A kínálat változatos és igényes
volt.

Este zárásként a tűzijáték szép és
látványos, a Republik pedig Cípő nél-
kül is élvezetes volt.

– SZALONTAI –

� � � � �
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Fogathajtás
Kettes fogat hajtó Világbajnokság

Taroltak a magyarok – egyéni és
csapat arany: Dobrovitz Jr. csapat-
arany és egyéni 4. helyezés

Magyarország rendezte szeptem-
ber 10-13-a között a kettes fogatok vi-
lágbajnokságát. Fábiánsebestyén volt
a házigazdája a nagy eseménynek,
ahol 16 nemzet 65 versenyzője indult
el. A rendező jogán 9 magyar kapott
lehetőséget, közöttük három vecsési:
Dobrovitz Jr., Osztertág Kristóf és
Osztertág Márk. A nevezettek között
volt még a két Lázár, valamint a nagy
tapasztalattal rendelkező Hódi Károly,
és a kitűnően kvalifikáló Galambos
Nándor, Kákonyi Róbert és Simon
József. A csapatot a két Lázár és Dob -
rovitz Jr. alkotta.

Díjhajtás

Az első kilenc között 3-3 olasz, ma-
gyar és német volt. Lázár Vilmos
(43,36) a 2., Lázár Zoltán (44,66) a 4.
és Dobrovitz Jr. (49,97) a 6. helyen
zárt. A két Osztertág-testvérből Kris -
tóf a 14., Márk a 16. lett a számban.
A hajtást az olasz Fumagalli (42,18)
nyerte, 3. helyen a szintén olasz szí-
nekben induló magyar származású
Dibák József (44,12) futott be. 

Ez a szubjektív ága a versenynek. A
pontozók szeme – és akarata – a döntő.
Az öt bíróból négy úgy látja, hogy 3-
4. között a helye, s ekként pontoz, de
az ötödik 18. helyre tagsálja a pro-
dukciót. Most is így történt Dob ro -

vitz Jr. esetében, 5. és 18. hely között
volt a szórás. 

Csapatban az olaszok (86,3) vezet-
tek a mieink (88,0) előtt. A németek
(105,1) a harmadikok.

A két legjobb eredményt a Lázár
testvérek produkálták.

Maratonhajtás

Ez a fogathajtásnak az az ága, ami a
legjobban befolyásolhatja a végered-
ményt, de itt már minimális a szere-
pe a bíróknak. A magyarok most –
úgy tűnik – eldöntöttek mindent a
harmadik napi akadályhajtás előtt.
Ez még akkor is igaz, ha a versenyzők
nagy számban jól hajtottak, és az első
25(!) között alig volt 10 pont a kü-
lönbség. Lázár Vilmos (113,76) nyert
Dobrovitz Jr. (114,59) előtt. Lázár
Zoltán (118,49) a 10., míg Osztertág
Kristóf (136,41) a 48. lett. Ennél érzé-
kenyebb veszteség volt Osztertág
Márk kiesése, ami az összetettből va-
ló kiesést is jelentette. Két szám után
nagyon szépen mutatott a mezőny. 1.
Lázár Vilmos (157,12), 2. Lázár Zol -
tán (163,15) és 4. Dobrovitz Jr.
(164,56). Közéjük ékelődött az olasz
Fumagalli (3. – 164, 43).

Csapatban már-már eldőlni látszik
a verseny, és a magyarok javára! A
maratont megnyertük (228,4) a svájci-
ak (232,6) és a németek (237,4) előtt.
Az egyéni helyezésekből már követ-
kezik, hogy jelentős előnnyel (316,4)
vezetünk az olaszok (330,4) és a né-
metek (342,5) előtt. Ha az olaszokból
ketten is hibátlant mennek, és 0
pontot hoznak, mi még 4 verőt is
megengedhetünk, mégis vébét nye-
rünk!
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Akadályhajtás

Nos, az első négy helyezett magyar
volt, de három országból. Első a ro-
mán színekben induló erdélyi Bartha
lett (0,33 – időtúllépés), ami szenzá-
ciósnak mondható, de sokat nem ja-
vított összetettbeli (40.) pozícióján.
Másodiknak az olasz-magyar Dibák
József futott be (0,89 – időtúllépés),
aminek a végén nem örültünk, mert
ezzel megelőzte Dobrovitzot. Har ma -
dik Lázár Vilmos volt (3,00 – egy verő-
hiba), amivel megtartotta az 1. helyezé-
sét és világbajnok lett! A negyedik hely
Lázár Zoltáné volt (3,10 – verőhiba és
időtúllépés), ami az ezüst érmet jelen-
tette számára. Dob ro vitz Jr. 4,70-es ide-
je (egy verő és időtúllépés) a 4. helye-
zést eredményezte. Összetettben Osz -
tertág Kris tóf a 30.  helyen végzett.

Kettes fogat VB, egyéni összetett
végeredmény:

1. Lázár Vilmos magyar 160,12
2. Lázár Zoltán magyar 166,25
3. Dibák József olasz 166,86
4. Jr. Dobrovitz József 169,26
Csapatban a jelentős előnyre még

rápakoltak a magyar fiúk. A számot
ugyan az erdélyi magyar fiúk nyerték
Romániának (4,8), és ezzel feljöttek
az 5. helyre. A mieink másodikként
(6,1) még növelték előnyüket a riváli-
sokkal szemben. A hajtásban 3. Auszt-
ria lett (9,4), amellyel övék az összetett
4. helyezés. Az olaszok 9,9, a néme-
tek 14,9 pontot szereztek.
Kettes fogat VB, csapat összetett
végeredmény:

1. Magyarország 322,5
2. Olaszország 340,3
3. Németország 357,4

SZALONTAI JÁNOS

FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET

AZ EREDMÉNYHIRDETÉSNÉL
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Már két világbajnok
Vecsésen!

Dobrovitz József csapatban lett vi-
lágbajnok 2004-ben, és mellette szám-
talan alkalommal bizonyította, hogy
ott a helye a világ legjobb négyes haj-
tói között. A sok trófea közül ki-
emelkedik a 2008-as vébé csapat
bronz és egyéni 4. helyezés. A konti-
nens bajnokságon pedig a 2011-es
egyéni és csapat ezüstérem. 2013-ban
EB csapatbronz növelte az érmek szá-
mát. Idén az aacheni EB-n egyéniben
alig maradt le a dobogóról, de a 4.
helyezés is nagyon szép egy világbaj-
noki mezőnyben. Miként a csapat
bronz is szépen fénylik. Különösen
annak tükrében, hogy fiával egy csa-

patban érték el ezt az eredményt.
Fiával, aki ebben az évben végleg

befutott a legnagyobbak közé. Ifj.
Dobrovitz József előbb Aachenben
tette le névjegyét, a király kategóriá-
ban szerzett egyéni 10. helyével, és a
csapat bronzzal, majd
Fábiánsebestyénben a kettesek me-
zőnyében már azt is bizonyította,
hogy ő az a trónkövetelő, aki akár
már a közeljövőben valamelyik szám
abszolút esélyese lehet. 

Egy családban két világbajnok!
Gra tulálunk!

– SZALONTAI – 
FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET

A felvétel Aachenben készült. Apa
és fia együtt ismerkedik az akadálypá-
lyával.
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Az a híres vecsési
búcsú

A búcsú egy templom születésnapja.
Arról szól, hogy a templom milyen
vallási szentség tiszteletére lett föl-
szentelve. Az 1800-ban fölszentelt el-
ső vecsési templomot - ami az Iskola
utca - Fő utca találkozásánál lévő
COOP Bolt helyén állott - a Szent
Kereszt Fölmagasztalása tiszteletére
szentelték föl. Vecsés ostroma idején
a németek felrobbantották, és ami-
kor a jelenlegi templom elkészült, ter-
mészetes volt, hogy ezt is Szent
Kereszt tiszteletére szentelik föl. Már

csak azért is, mert a templom erek-
lyeként őrzi Krisztus Urunk keresztjé-
nek egy piciny darabját. Ennek ünne-
pe a keresztény világban szeptember
14-e. Születésnap előtt nem illendő
ünnepelni a születésnapot, ezért min-
dig az azt követő első vasárnap szent-
miséjén köszöntik a templomot., amit
vidám vásári forgatag követ. 

A vecsési búcsú háromnapos, még
a hétfő is iskolaszüneti nap! Sajnos, a
vásári forgatagra kilátogatók – ki-
sebbsége-többsége? – csak egy bulinak
fogja fel, ahol enni-inni lehet. Pedig
másról van szó.

– SZAJAN –
FOTÓ: KATONA CSABA
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FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET
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Október 6.
Örök emlékezet a mártíroknak

A Gyásznapi megemlékezésre az Er -
zsébet téren, az Aradi Vértanúk kop-
jafás emlékművénél került sor. A
megjelenteket Gál István köszöntöt-
te, majd a VHZ Fúvószenekarának
kíséretében a jelenlévők elénekelték
a Nemzeti Himnuszt.

A Vecsési Andrássy Gyula Általá-
nos Iskolában már hagyomány, hogy
az október 6-ai Aradi Vértanúk em-
lékére rendezett ünnepséget a hete-
dik évfolyamos tanulók szervezik és
adják elő. 

Az idei műsor lebonyolításáért kö-
szönet illeti: Albert Ferenc és Hor -
váth né Gyurcsán Erika osztályfőnö-
köket (műsorterv és rendezés), Gyö -
pös né Gémes Ilona tanárnőt (dalok
kiválasztása és megtanítása), Udvaros
Gyula tanár urat (gitárkíséret), Rasz -

lerné Szabó Etelka tanárnőt (dísz let),
illetve a 7.a és 7.b osztály tanulóit. A
diákok műsoruk zárásaként 13 égő mé-
csest helyeztek el a kopjafa tövé nél.

Ünnepi beszédet Veszprémi Klá ra,
az iskola tanára mondott, amit teljes
terjedelemben ismertetünk.

„Elérkezett a pillanat, hogy Auszt -
ri ával leszámoljunk. Megadjuk Ma -
gyar országnak azt a függetlenséget,
amelyre történelménél fogva igényt
tar that, s melyet hadseregének dicső
tettei által kiérdemelt.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisz -
telt emlékezők!

Gondolatébresztőként idéztem Kos -
suth 1849. április 14-ei beszédéből,

mely a debreceni református Nagy -
temp lomban hangzott el. A kormány-
zóelnök tehát természetesnek és logi-
kusnak tartotta Magyarország azon
döntését, hogy a tavaszi hadjárat si-
kerei után kimondja a Habsburgok
trónfosztását és országunk független-

Mi történt 2015 októberében?
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ségét. Mivel indokolja mindezt Kos -
suth? A másodikkal kezdem: „hadse-
re gének dicső tettei által kiérdemelt”.
Magyarország ellen 1848 de cem be ré -
ben minden irányból támadás indult:
osztrákok, románok, szerbek, horvátok
fogtak fegyvert ellenünk. Ezt az össztü-
zet sikerült hárítanunk, s kiűzni az el-
lenséget csaknem az ország teljes egé-
széből. S most nézzük az első indokot.
Miért érdemeljük meg a füg get len sé -
günket? Ehhez vissza kell kicsit tekin -
te nünk a történelemben. Hány éve
van nak jelen a Habsburgok Ma gyar -
ország életében? 1526 óta. 323 éve, ha
1849-től számítom. Ha hozzáadom
még azokat az éveket, melyet a mo-
narchia részeként éltünk meg, akkor
a szám megdöbbentő: 392! 392 év
idegen elnyomás alatt! Miért?

1526-ban Habsburg Ferdinánd
azért tartott igényt a magyar trónra,
mert a Jagellók egy titkos szerződés-
ben dinasztiájuknak ígérték. Ugyan -

ak kor jó húsz évvel korábban a ma-
gyarok azt a határozatot hozták, hogy
II. Jagelló Ulászló halála után idegen
uralkodóházból többé nem választa-
nak királyt.

Véleményem szerint a „történel-
ménél fogva igényt tarthat”, amelyre
Kossuth hivatkozik, az az 1505-ös rá-
kosi végzés, amelyben Magyarország
köznemessége egységesen állást foglal
az idegen trónkövetelőkkel szemben,
és kimondja, ha II. Ulászló trónörö-
kös nélkül hal meg, nem választanak
többé idegen uralkodót, csak szüle-
tett magyart. 

Kanyarodjunk vissza a ’48-as ese-
ményekhez. A Habsburgoktól való
önállósodási kísérletünk azonban ko-
rai volt; a legyőzésünkre segítségül hí-
vott orosz hadsereggel szemben már
gyöngének bizonyultunk, s 1849. au-
gusztus 13-án Világosnál letettük a
fegyvert. I. Miklós cár volt az, aki ön-
mérsékletre intette Ferenc Józsefet,
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megtorlás helyett a magyarok megbé-
kítését tanácsolta. Ehelyett a 13 tá-
bornok és Batthyány kivégzésén kívül
500 hazafit ítéltek halálra, ebből 114-
et ki is végeztek, s közel 50.000 hon-
védet küldtek büntetőszázadokba.
Rájuk emlékezünk ma, akik bár tud-
ták, hogy nem sikerült vágyott füg-
getlenségünket kivívni, méltósággal
viselték a büntetést és a halált. Tet -
tük örök példa marad.

Az utolsó szó jogán: „Ki tehet ar-
ról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisz -
tus keresztje tövében érett apostollá
az apostolok lelke, és bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar lel-
keknek”.

Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A megemlékezés koszorúzással ért

véget.
– SZALONTAI –

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS
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Október 23. –
November 4.

Örök tisztelet a hősöknek
és a mártíroknak

Október 23-án 17 órakor a Vá ros há -
za előtti Szent István téren kezdődött

el az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 59. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepség. A kellemes idő-
ben sokan gyülekeztek az ’56-os Em -
lékoszlop közelében. 1956-ot idézte
Szabó Gábor úr korabeli Csepel te-
herautója, a lyukas zászló és a fellé-
pők ruházata, karjukon a nemzetiszí-
nű szalag. A VHZ Fúvószenekara kí-
séretében a jelenlévők elénekelték a

� � � � � � � � � � �
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Himnuszt, majd Gál István, a város
dísz polgára, nyugalmazott tanár mon-
dott ünnepi beszédet, melyet teljes
terjedelemben ismertetünk:

„ (…) A forradalom világtörténel-
mi jelentőségű, mert:1. Be bi zo nyí tot -
ta a világnak, hogy a szuronyokon
nyugvó hatalom nem lehet tartós, ha
a szuronyerdő elkezd inogni, össze-
dől, és maga alá temeti a szuronytartót
is. Ez történt 56-ban is. Vi lág tör té nel -
mi jelentőségű, mert: 2. Be bi zo nyította
a világnak, hogy a világhatalmi gőgjé-
ben pöffeszkedő szov  jet-bolsevik biro-
dalom nem olyan erős, mint ahogy azt
hangoztatták. 3. A forradalom azt is be-
bizonyította, hogy egy szabadságáért
harcoló nép képes a legdrágábbat, az
életét adni hazájáért, szabadságáért.

(…) A szabadságharc vérbefojtása
után állandóan azt szajkózták ellen-
forradalom volt, és tűzzel, vassal ir-
tottak minden olyan nézetet, amely
az övéktől különbözött. Meg kez dő -

dött az agymosás, amely majdnem si-
kerrel járt. Mi magyarok azonban
hozzászoktunk történelmünk során
az ilyesmihez. A Rákóczi szabadság-
harcot is eltagadták, hallgattak róla.
Az 1848-49-es szabadságharcról a ki-
egyezésig szintén. 56 után az agymo-
sás következtében generációk nőttek
fel úgy, hogy az igazságot elhallgatták,
és hazugsággal tömték az ifjúság fejét.
Ha nem jön a rendszerváltás, tervü-
ket siker koronázta volna. Akik az
igazságot tudták, azok pedig jól felfo-
gott érdekükben hallgattak, s ha va-
lamiről nem beszélünk, az lassan el-
felejtődik, hiszen időben egyre távo-
lodunk az eseménytől, a szemtanúk
pedig lassan eltávoznak az élők sorá-
ból. 

Ebből a szempontból a rendszer-
váltás szinte a 24. órában történt.
Számtalan könyv született, filmek ké-
szültek azokról a csodálatos napok-
ról, s a dicsőséges október 23-dika pi-
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ros betűs nemzeti ünneppé vált. Ne -
künk, a még élő szemtanúknak, részt -
vevőknek, a felnőtt nemzedéknek kö-
telességünk állandóan éleszteni a tü-
zet, az igazságot sokszor el kell
mondani, mivel a hazugságot is ál-
landóan ismétlik. Akkor maradunk
hűek 1956 eszméjéhez, ha soha nem
alkuszunk meg, és állandóan emlé-
kezünk mártírjainkra, az áldozatokra,
közöttük a vecsési Csűrös Zoltánra,
Havalda Lászlóra, Simon Bélánéra.

Mint minden beszédem végén,
most is a fiatalokhoz szólok. Legyetek
büszkék 56 hőseire, azokra, akik éle-
tüket adták azért, hogy ma, itt Ve -
csésen szabadon emlékezzünk! A köl-
tő szavaival élve: „el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság, hogy
pesti utcán hullt a vér.”

Az 1956-os Forradalom és   emlé-
kére ünnepi műsort készített a Ve -
csési Amatőr Társulat. Az előadás a

legkényesebb igényeket is kielégítette,
méltó volt az ünnephez, és nagyban
emelte az ünnepség rangját. A próza, a
vers és a zene (East, Kormorán, Csézi
szerzemények) emlékezetesen meg-
komponált egységet alkottak. Dicséret
illet minden résztvevőt a műsor össze-
állításáért és az előadásért.
A produkció szereplői voltak:
Próza: Váradiné Bartalis Mag dol na,

Udud Gábor Ének: Gombár Mó -
nika, Füleki Lívia, Hrachovina
And rás Zenekar: Hubes György,
Görög Béla,  Erdei Zoltán, Kortye
Vilmos A díszletet idén is Szabó
Gá bor biztosította.
A műsort összeállította és rendez-

te: Veszprémi Klára és Kortye Katalin
Az ünnepség koszorúzással és a Szó -

zat közös eléneklésével fejeződött be.

VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

FOTÓK: POLGÁR GYULA

25 évesek
az önkormányzatok

Ünnepség a kulturális központban

Vecsésen október 23-án ünnepelték
meg az önkormányzatiság 25 éves ju-
bileumát. 1990-ben még kétfordulós
volt az önkormányzati választás.
Szeptember 30-án volt az első fordu-
ló, és október 14-én a második. Ná -
lunk az első menetben a 10 egyéni
kör zetből csak háromban dőlt el a
nyertes személye, hétben a második
etap döntött. Az első forduló még a
listás helyeket tisztázta. A rendszer-
váltás után első vecsési önkormány-

A HÁROM JEGYZŐ, BALRÓL:
TAKÁCS MÁRIA 1992-2009,
KESERŰ LAJOSNÉ 1990-1992,
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ 2009-TŐL
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zat 1990. október 25- én alakult meg.
Ekkor még a testület választotta meg
a polgármestert, majd a két helyet-
test, a bizottsági elnököket, és alakí-
totta meg a Polgármesteri Hivatalt
Keserű Lajosné jegyző irányításával.

Vecsésen az 56-os forradalom köz-
ponti ünnepsége után a Bálint Ágnes
Kulturális Központ színháztermében
egy ünnepi testületi ülés alkalmából
meghívták az összes eddigi képvise-
lőt, jegyzőt és hivatali dolgozót. A
vendégeket Szlahó Csaba polgármes-
ter köszöntötte, majd gyertyát gyúj-
tottak és egy perces néma felállással
emlékeztek az elhunytakra. A rend-
szerváltás utáni első polgármester
Molnár Imre történelmi visszaemlé-
kezésében az első szabad önkor-

mányzati választást és a megalakulást
követő időszak körülményeiről be-
szélt. Bükk László, aki két ciklusban
volt polgármester a város nagyobb
beruházásait idézte fel. Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő köszön-

tőjében kihangsúlyozta, hogy Vecsés
azért tudott nagyközségből várossá és
járási székhellyé válni, mert a képvi-
selő-testület mindig egy emberként
állt ki a célkitűzések mellett. 

Az ünnepi testületi ülés végén
minden volt és jelenlegi képviselő
emlékplakettet és ezüst kitűzőt ka-
pott Vecsés címerrel. Az ünnepség ál-
lófogadással ért véget.

ÍRÁS ÉS FOTÓK: POLGÁR GYULA

152 A HÁROM POLGÁRMESTER: JOBBOLDALT MOLNÁR IMRE 1990–1998, 
BALOLDALT BÜKK LÁSZLÓ 1998 – 2006, KÖZÉPEN SZLAHÓ CSABA 2006-TÓL
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A vecsési elhurcoltak
emlékére

A kormány ezt az esztendőt az elhur-
colás emlékévévé nyilvánította. Ve -
csés Város Önkormányzata, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Kul -
turverein szeretne méltó módon em-
léket állítani annak a 300 vecsési pol-
gárnak, akiket elhurcoltak annak ide-
jén a Szovjetunióba. Egy emlékhely
kialakítása mellett döntöttünk a Fő
út 49. számú épület mellett, a Hősök
ligetében. Emlékművet szeretnénk itt
állítani, melynek a talapzata már el is
készült Oláh Katalin tervei szerint
kétnyelvű felirattal. A megvalósítás
költségeihez pályázatot is igénybe kí-
vánunk majd venni, amennyiben ezt
kiírják. 

Az emlékmű alapjának betonozá-
sát Petz Márton úr végezte, és az el-
készült munkát felajánlotta támoga-
tásként. Köszönjük a család elkötele-
zettségét, amivel már sok esetben
találkozhattunk! 

Reményeink szerint jövő ősszel
már a kész emlékművet avathatjuk
fel, melyet Oláh Katalin fog elkészíte-
ni számunkra.

FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA

NNÖK

Az elhurcolás 70.
évfordulójára
emlékeztünk

Mire is emlékeztünk?
1944 utolsó napjaiban a bevonuló
oroszok a hírhedt 0060-as szovjet ka-
tonai parancs értelmében „minden
német származású munkaképes sze-
mélyt” mozgósítottak. „Mindazok,
akik kivonják magukat a mozgósítás
alól …. hadbíróság fog felettük ítélni.
Ugyancsak szigorú megtorlásban ré-
szesülnek családtagjaik és bűntársa-
ik.” Az első csoportot a Gazdakörben
gyűjtötték össze. Ez nem igazán je-
lentkezés alapján történt… Őket ja-
nuár első napjaiban elindították Gö -
döl lőn keresztül, Aszódon át Kál-Ká -
polna vasútállomásra. (Ekkor a
Bu dapest-Cegléd vonal még járhatat-
lan volt.) Az állomás közelében egy
egész utcát ürítettek ki. Ezekben a
házakban már sokan voltak a Du na -
kanyar sváb községeiből (Nagymaros,
Zebegény, Kismaros, Szen dehely,
Ber kenye). Néhány nap múlva vago-
nokba terelték őket és a Donyecki
szénmedencébe szállították, ahol bá-
nyában és helyreállítási munkákon
dolgoztatták őket.

Január közepére már sokan vissza-
tértek Vecsésre, akik a 6 hétig tartó
front elől elmenekültek. Kidobolták,
hogy élelmiszerjegyek igényelhetők.
A lakosságnak tartalékai nem voltak,
természetesen jelentkeztek, felirat-
koztak. Az orosz parancsnokság a szü-
lető új hatalom képviselőivel átvizs-
gálta a jelentkezők névsorát. Be idéz ték
a német nevűeket egy arra al kalmas

Néhány napja megkérdeztem a feleségemet,
hogy a házassági évfordulónkon hová
mehetnénk. Azt felelte: Valahová, ahol már
rég volt. A konyhát ajánlottam.
Ezután veszekedni kezdtünk...
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„bizottság” elé. Meg kér de z ték nevét,
anyja nevét. „Ízlelgették” a ne vet, ha
németnek találták, „germán” mond-
ták, s haza sem engedték. Ha az orosz
bizonytalan volt megkérdezte az ott
ülő szlovákul tudó bizottsági tagot:
„Germán”? Ha az rábólintott, az elég
is volt. Az így elfogottakat előbb Ceg -
lédbercelre szállították. Néhány nap
múlva Cegléden bevagonírozták és
több mint 3000 kilométerre,
Baskíriába szállították őket.

Esztendő múlva érkeztek haza az
első nagy betegek. Ők voltak a hír-
hozók, levélváltás még nem volt.
Sokan keresték fel őket, tőlük szeret-
tek volna hírt kapni a hozzátartozó-

ikról. A többség 33 hónap után érke-
zett. Őket a debreceni fogadóállomá-
son kioktatták, hogy hallgatniuk kell.
Csak kevesen mertek beszélni a szo-
morú sorsukról, a Szovjetunióban
uralkodó állapotokról. Itthon számba
sem vették őket. Névsor, kimutatás
nem készült róluk. A 80-as évek má-
sodik felében kezdtük számba venni
a háború halottait és az elhurcolta-
kat, hadifoglyokat.

1990 szeptemberében, Fo goly ki -
vál tó Boldogasszony ünnepét követő
vasárnap volt az első hadifogolymise.
Akiről tudtunk, személyre szóló meg-
hívót kapott. A zsúfolásig megtelt
templomban felcsendült a hadifo-
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golyének is. A mise után a templom
előtt még sokáig beszélgettek az egy-
kori foglyok. Többen is megjegyez-
ték, jó volna néha összejönni, leülni
egy kis beszélgetésre. 1991-től a misét
követően már egy szerény vendéglá-
tásra invitáltuk a résztvevőket a
Gazdakörbe. Sokan jöttek Nagy ma -
rosról, Szendehelyről, Berkenyéről,
Ceglédbercelről. Voltak Üllőről,
Monorról és Pilisről is. Nekünk, fia-
talabbaknak sok élményben volt ré-
szünk. Készültek hangfelvételek, ri-
portok, majd egy kötet is megjelent.
A névsor egyre bővült, mára több
mint 300 elhurcolt civilről tudunk.

Az elhurcolás emlékévében a meg-
emlékezést szerettük volna ünnepé-
lyesebbé tenni. A szentmisét az el-
hurcoltakért és hadifoglyokért Mayer
Mihály nyugalmazott pécsi püspök
mutatta be. A misén a Wetschescher
Nachtigallen és a Petőfi Sándor
Katolikus Iskola kórusának szép éne-
két hallgathattuk.

A misét követően átvonultunk a
Hősök Ligetébe. Itt várt ránk a Mu -

sikverein Vecsés. Meghallgattuk Szűcs
Lajos országgyűlési képvelő beszédét
és a Nachtigallen kórus énekét. Ma -
yer Mihály püspök úrral pedig az em-
lékmű talpazatánál a sikeres befejezé-
sért imádkoztunk. 

A Grassalkovich iskolában folyta-
tódott a megemlékezés. Szlahó Csaba
polgármester köszöntötte a megje-
lenteket. Ritter Imre országgyűlési
szószóló az emlékezés kultúrájának
fontosságáról mondta el gondolatait.
A Petőfi iskola és a Grassalkovich is-
kola diákjai szemelvényekkel, versek-
kel és énekekkel idézték meg az elhur-
coltak sorsát. A Grassalkovich iskola
diákjai közül azok, kiknek csa ládja
közvetlenül volt érintett az elhurcolás-
ban, egy-egy mondattal és szál virággal
emlékeztek. Jelen volt az iskolai meg-
emlékezésen két egykori elhurcolt is:
Bayer Kati nénit a dédunoka és Dein
Róza nénit egy rokon kislány köszön-
tötte virágcsokorral. 

FRÜHWIRTH MIHÁLY

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS
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Idősek világnapján…

Október 1-jén van az Idősek világ-
napja. A Városi Önkormányzat a
Bálint Ágnes Kulturális Központtal
és a Gondozási Központtal karöltve
vendégül látta őket a központ szín-
háztermében. Az ünneplést városunk
polgármestere egy köszöntővel kezd-
te, amelyben méltatta az időskorúak
tiszteletét, fontosságát, megbecsülé-
sét, majd a kulturális központ veze-
tője is üdvözölte az egybegyűlteket.
Ezt követően megható kis történettel
örvendeztette meg a Gondozási
Központ vezetője az időskorú embe-
reket, a boldogságról, mint elhatáro-
zásról mesélt. Majd jómagam el-
mondtam egy erre az alkalomra írt
versemet…

A szervezők meghívták tiszteletük-
re a Fedák Sári Színtársulatot, akik
egy fergeteges, vidám operett műsor-
ral kedveskedtek profi módon a szép-
korúaknak. A hangulat vidám volt,
fokozására fehér és vörös borokat
szolgáltak fel, majd mindenki kapott
egy-egy somlói galuskát a boldogság-
hormonok serkentésére, és a műsor
végén egy-egy szál virággal tisztelték
meg időskorú embertársainkat.

BENKE MÁRIA

FOTÓ: KÁROLY KATALIN

� � � � �
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Hegyalja Fesztivál
és szüreti bál

Sűrű hete volt a népdalkörnek

A Labdarózsa Népdalkör nem pa-
naszkodhat, hogy kevés lehetősége
van felcsillantani a magyar népzene
és népdal sokszínűségének bemuta-
tásában való nem mindennapi ké-
pességüket. A Röpülj Páva és a Vass
Lajos Nagydíjas népdalkör prágai út-
járól nemrégen számoltunk be, most
pedig a tokaji Hegyalja Fesztiválra
voltak hivatalosak. Ezt a rendezvényt
1932 óta mindig október első hétvé-
géjén tartja Tokaj-Hegyalja 27 telepü-
lése. Idén is háromnapos volt a prog-
ramsorozat, amelynek központja a

város Bodrog-parti részében volt. A
labdarózsások személyes kapcsolatba
kerültek a Molnár családdal, akik te-
vékeny szervezői a fesztiválnak, és az
ő közreműködésüknek köszönhető a
meghívás, ami a szombati napra
szólt.

A fesztiválszervezői azt kérték a fel-
lépőktől, hogy műsorukban lehetőleg
kapjon szerepet a bor. Nos, a mieink
olyan parádés összeállítást mutattak
be, amiben a citeramuzsika, a népdal
a borról szólt, ehhez illően nem nél-
külözte a humort, némi pikánsságot
és még ittak is benne. Nem véletlenül
arattak óriási sikert a szépszámú hall-
gatóság előtt. A népdalkör műsorá-
nak közepén Légrády Noémi és
Légrády Eszter éneke és citerajátéka a
legigényesebb műértőnél is elisme-

Zene világnapja
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rést és vastapsot váltott ki. Cso dá la -
tos félóra volt, jó volt vecsésinek len-
ni az édes borok fővárosában!

Finom babgulyás – mesés házike-
nyérrel és pogácsával – következett bor-
kóstolóval összekötve házigazdánknál,
a Molnár Pincészetben. In nen egy fá-
rasztó és hosszú út következett a város
Tisza-parti központjához, ahonnan a
felvonulás elindult, végigvonult a vá-
roson át a színpadhoz, az étel, ital és
kézműves pavilonok sokasága között.
Egy héttel a mi káposztafesztünk után
megállapíthattuk, hogy a vecsési felvo-
nulás díszesebb volt.

Szabadprogram után következett
a hazaút, amit már a felszabadult nó-
tázás és beszélgetés jellemzett. 

Pénteken, október 9-én a Bálint
Ágnes Kulturális Központban az Első

Vecsési Népdal, Nóta és Operett Es -
ten mutatták be ezt a műsort, amit a
közönség vastapssal honorált. Nem
sok idő maradt pihenésre, mert más-
nap rendezte meg a népdalkör a ha-
gyományos szüreti bált.

Október 10-én a Halmi Telepi Álta-
lános Iskola tornatermét varázsolták dí-
szes bálteremmé a Lab da ró zsások, hogy
azután estére szórakozni vágyó vendé-
gek sokasága töltse meg a termet.

Szokásos módon igényes műsor
alapozta meg a jókedvet. Először Lég -
rády Noémi és Légrády Eszter, majd a
népdalkör programja aratott osztat-
lan sikert. A pontot az i-re a Bu da pes -
ti Műszaki Egyetem Nép tánc cso port -
ja tette fel. Magas színvonalú táncuk-
kal meghódították a közönséget, sőt
később is maradtak, és sokat tettek
azért, hogy a parkett mindig tele le-
gyen táncosokkal. A talpalávalót ez-
úttal is a Sicullus együttes húzta, vál-
tozatos zenéjükkel minden igényt ki-
elégítettek. Nem véletlen, hogy a terem
zsúfoltsága hajnalig megmaradt, de a
kitartóbbak reggelig mulattak. 
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A Labdarózsások szüreti bálja most
is batyus jellegű, így az asztalokon egész
éjjel fogyasztható volt számtalan finom
falat és ital. A gazdag tombola bevéte-
le és a tiszta nyereség a népdalkör mű-
ködését segíti elő, ezért a tagok köszö-
nik a felajánlásokat, és a támogatás
minden más formáját.

– SZALONTAI –
FOTÓK: ORBÁN ÉVA

Fotópályázat nyertesek
Lezárult a könyvtár „Olvasás extrém
körülmények között” elnevezésű fo-
tópályázata. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden pályázónak a
részvételt. Egytől-egyig ötletes képek
születtek, melyek megtekinthetőek
könyvtárunk Facebook oldalán: 

www.facebook.com/roderimre
Az első három helyezett fotója:

I. HELYEZETT:   HORVÁTH BOTOND:
A KÉT HOBBI

II. HELYEZETT:  STELCZER ATTILA:
SOROK KÖZÖTT OLVASVA

III. HELYEZETT: BENCZE VIKTÓRIA:
KÉZEN ÁLLVA

Gratulálunk a nyerteseknek!

A RÓDER IMRE

VÁROSI KÖNYVTÁR DOLGOZÓI



OKTÓBER 23. EMLÉKEZETES MŰSORT ADOTT A VECSÉSI AMATŐR TÁRSULAT FOTÓ: POLGÁR GYULA

FÖLSZENTELTÉK A MALENKIJ ROBOTOS EMLÉKMŰ TALAPZATÁT FOTÓ: NAGY MÁTYÁS
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Városi faültetés
Az idei évben is meghirdette az Ön-
kormányzat a városi faültetési prog-
ramját. A fákat az előző évek gyakor-
latának megfelelően, jelképes (1000.-
Ft) összegért vehették át a lakók, így
remélhető, hogy mindenki magáé-
nak érzi egy kicsit a fákat, amelyek-
nek valós értéke 12 és 15 ezer forint
között van. A lakosság részére 109 db
fát osztottunk ki, a későbbiek folya-
mán a hivatal dolgozói természetesen
ellenőrizni fogják, hogy megfelelő
helyre és módon lettek-e kiültetve az
átadott fák. 

Az Önkormányzat néhány helyen
(Telepi úton, Fő úton, Temető előtt14
db juharral, stb.) pótolta az előző évek-
ben kiszáradt, vagy a vandalizmusnak
és a szakszerűtlen fűkaszálásnak áldo-
zatul esett fákat is. Összesen 151 db
fát vásároltunk az idén erre a célra. 

Köszönet az Agility Magyarország
Kft. támogatásának, mert velük együtt
sikerült pótolni a patak menti fasort a
játszótér és a Budai Nagy Antal utca
közötti szakaszon. Az említett terü-
letre 41 db (oszlopos) tölgyfa lett ki-
ültetve. 

A lakosság számára november 6-7-
én kerültek átadásra a fák, a többi
közterületi fa elültetésére is ezekben
a napokban került sor. 

VÁRSZEGI CSABA, A KÖRNYEZETVÉDELMI

BIZOTTSÁG ELNÖKE

FOTÓ: HEPKA GYÖRGY

Mi történt 2015 novemberében?

Néhányan a hosszú házasság titkát kérde-
zik. Mi rendszeresen járunk étterembe,
hetente kétszer. Egy kis gyertyafény,
vacsora, lágy zene, tánc. Ő kedden megy,
én pénteken. (ismeretlen)
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Népzenei találkozó
volt kulturális
központban

A Bálint Ágnes Kulturális Köz pont
és a Balla Péter Népdalkör és Ci te ra -
zenekar 2015. november 7-én a Bá -
lint Ágnes Kulturális Központban
Népzenei Találkozót rendezett.

A találkozón fellépett Balla Péter
Népdalkör, Concerto Harmonia Ének-
kar, Ofella Sándor Ha gyo mány őrző
Népi Együttes Kéknefelejcs Me nye cs ke
koszorúja, Hévízgyörki Asz szony kórus,
Pesterzsébeti Városi Ve gyeskar, Matus
Mihály, Csili Mű  ve lő dési Köz pont
Népdalköre, Kovács Er zsé bet és
István, Budakeszi Nép dal kör, Balla
Péter Népdalkör Ci te ra ze nekara, Ros -
marein Tánc cso port Egye sület, Tóth
Zsombor

A nagy sikerű rendezvényen az
Aranypáva Nagydíjas Balla Péter
Népdalkör és a kiváló Citerazenekar
is kimagaslóan szerepelt. Az utóbbi
tagjai méltán kapták a legnagyobb
tapsot!

A találkozó produkcióit Dr.
Gerzanics Magdolna népzenekutató
értékelte.

VT INFO

FOTÓ: KATONA CSABA
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Márton nap
a Falusi Óvodában

November 11-én emlékeztünk meg
Szent Mártonról. Már egy héttel
Márton nap előtt óvodánk aulájában
elkezdődött a Márton-napi tombolá-
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zás, ahol a gyermekek libás tárgyakat
nyerhettek. Minden reggel harsány
hangon kiabálták a gyermekek:
Tombolát vegyenek, libacombot
nyerjenek!” Az óvó nénik magyar, il-
letve német nyelvű dalokkal, versek-
kel, játékokkal, és Márton legendájá-
val ismertették meg az ovisokat. A
szülőkkel együtt barkács délutánokat
szerveztünk, ahol egy kellemes aro-
májú tea és jó hangulat mellett elké-
szítettük a lampionokat. Márton nap-
ján még egy élő liba is beköltözött az
óvodánk udvarára, amit a gyermekek

nagy lelkesedéssel figyeltek, etettek és
énekeltek neki libás dalokat. Márton
nap csúcspontja az volt, amikor ha-
gyományos lampionos felvonulással
mentünk át a Falusi Szent Kereszt
templomba, ahol ebben az évben a
Süni csoport adta elő Szent Márton
történetét német nyelven, és a hit-
tanra járó gyermekeink is részesei le-
hettek a megható műsornak. A meg-
emlékezés után a templom előtt sós
pereccel és teával vártunk minden
kedves érdeklődőt, illetve a
Borbarátok jóvoltából megkóstolhat-
tuk az újbort.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: FALUSI OVI
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Ismét Vecsés rendezte
az országos döntőt

A Landesrat, a Magyarországi Német
Nemzetiségi Ének-, Zene és Tánc ka -
rok Országos Egyesülete három éven-
te rendezi meg a fúvószenekarok ver-
sengését. Három éve is Vecsésnek ju-
tott az a megtiszteltetés, hogy mi
szervezhettük meg a legjobbak orszá-
gos döntőjét. 

Az idén a döntő november 14-én
volt a Falusi iskola aulájában. A zsű-
ri tagja volt:

Dohos László, a Magyar Hon véd -
ség nyugalmazott főkarmestere, a Ma -
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szö vet ség
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Köz tár -
sasági Érdemrend lo vag keresztjével ki-
tüntetett Liszt- díjas Karnagy; Hoffer
Tibor Karnagy, a Tatai Klapka György
Lövészdandár katonazenekar alapító
karmestere, nyug állományú alezre-
des; Markovics Gábor, a Csokonai dí-
jas Tamási Kon cert Fúvószenekar
Karmestere-művészeti vezetője, és
Fricz József, a paksi Roger Schilling
fúvószenekar vezetője, a Landesrat ze-
nekari szekció képviselője.
A finálé részt vevői voltak:

„Alte Kameraden” Fúvószenekar -
Mecseknádasd, Die Neun Branauer
Musikanten – Véménd, Pa lo ta bo -
zsok, Somberek, Hímesháza, Tö rö -
kbálinti Fúvószenekar, Pilisvörösvári
Fú vószenekar, Freude Kapelle Ceg -
léd bercel, Kisduna Blasmusik Du na -
haraszti – Vecsési Ha gyo mány őrző
Ze neegyesület Fúvószenekara, Mu sik -
ve rein Wetschesch.

Ez a hét zenekar áprilisban az or-
szág három régiójában lezajlott elő-
döntők során a legmagasabb minősí-
tést érte el, így kapott meghívót a
Blasertreffenre! A 15-18 perces ver-
senyprogramok után a zsűri meghoz-
ta döntését, amelyek szerint a vecsési
zenészek őrzik a képzeletbeli trón leg-
magasabb fokát, mert a legmagasabb
pontszámmal kiemelt aranyminősí-
tést szereztek.

Az est finom vacsorával – a Ve csé -
si Központi Konyhának köszönhető-
en – és bállal zárult.

VT INFO

FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

SZABÓ IMRE KARNAGY AZ OKLEVÉLLEL

A ZENEKAROK VEZETŐI

AZ EREDMÉNYHIRDETÉSNÉL
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Labdarózsás hírek 
Palócgála 2015 – Regionális

Nemzetközi Népzenei Fesztivál

A Labdarózsa Népdalkör immár so-
kadik alkalommal vehetett részt a 26.
éve megrendezett Palócgálán, amely a
hazai és felvidéki népzene legjavából
adott ízelítőt. 

A Fesztivál egyben a 17. Országos
Minősítő szerepét is betöltötte. A
magyar csoportok mellett határon tú-
li kórusok is részt vettek a két napos
rendezvényen. 

Az egri Palócgálára mindig szíve-
sen megyünk, hiszen nemcsak szak-
mai tapasztalatot jelent, de baráti
együttműködés megalapozására is le-
hetőség nyílik. Csoportunk eddig há-
rom alkalommal kapott Aranypáva
minősítést, 2014-ben Aranypáva Nagy-
díjat érdemeltünk ki.  

Az idei Palócgálán több mint hat-
van csoport vett részt és a három nap
alatt több száz népdal előadásában
gyönyörködhetett a közönség.

A zsűri tagjai között helyet foglalt
többek között Szabó Viola népzene-
kutató, dr. Gerzanics Magdolna Ma -
gyar Örökség-díjas népzenekutató és
Birinyi József, a KÓTA társelnöke. 

A 21. században is fontos és felelős-
ségteljes dolgunk a közösség építése, a
hagyományok, a magyar népdalkincs
és népzene megőrzése, megismerteté-
se. Labdarózsa Nép da körünk is ezek
szellemében végzi tevékenységét. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: ORBÁN ÉVA

Már tavaly is megszervezte a Meg -
maradás Alapítvány Labdarózsa Nép -
dalköre „Adventi versek” címmel a
versmondó versenyét. Idén tizenhét
produkciót hallhatott végig a zsűri
(Szénási Sándor István költő, Böjténé
Szalai Irén pedagógus és Szalontai Já -
nos, a VT szerkesztője), amely után há-
rom korosztályban hirdettek ered-
ményt. Óvodások között Tolnai Ta -
más, alsó tagozatosok között Balogh
Eni kő és a felsősök között Bogyai Fló -
ra volt a legjobb.

VT INFO FOTÓ: ORBÁN ÉVA

Közmeghallgatás
Az évente szokásos nyilvános tes-

tületi ülést november 26-án tartották
meg a Városháza dísztermében. A la-
kossági fórumon a jelenlévő polgá-
rok meghallgatták a testület beszá-
molóját az éves tevékenységükről,
majd kérdéseket tehettek fel a képvi-
selőknek.

VT INFO
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A 2015. év a Vecsési
Halmi Telepi Általános

Iskolában
Bevezetés

A 2014/2015-ös tanév izgalmasan kezdődött, hiszen befejeződött iskolánk nyári rekonstrukciója, melynek
keretében az épület nemcsak egy megújult külsőt kapott, hanem egy korszerű belsőt is. A külső szigete-
lésen, egységes színezésen kívül a fűtésrendszer korszerűsítése és a nyílászárók cseréje is lezajlott. A tech-
nikai személyzet az utolsó pillanatokat is kihasználva dolgozott, hogy a tanulók a szép, tiszta, megújult
környezetben kezdhessék a tanévet. 

Iskolánk tanulólétszáma évről-évre növekszik, idén már elérte a 300 főt. Két első osztályt indítottunk
54 tanulóval, akiket az iskolai életbe szoktat elsős tanítójuk, Sebők Márta és Körözsi Emese Irén. Jelenleg
13 osztályban folyik az oktatás. 

A szülők leterheltsége miatt iskolánk egyre nagyobb szerepet vállal a gyermekek délutáni elhelyezésében,
felügyeletében. Az alsós tanulók 5 napközis csoportban képzett tanítók segítségével oldják meg házi felada-
tukat. De a napközis csoportok a tanuláson túl a közösségfejlesztés és az élmény színterei is, hiszen sport-,
kulturális és művészeti programok teszik otthonossá a foglalkozásokat. A két tanulószobai csoportban egy-
értelműen a tanulás segítése, támogatása a cél, ebben segítenek a tanulóknak szaktanáraink. 

„Jó szóval oktasd…”

Szülői igényfelmérést követően alakítottuk át pedagógiai programunkat. E szerint a szabadon választha-
tó órakeretet két területre osztottuk el: az angol nyelv és az informatika oktatására. 

Angol nyelvet alsó tagozaton, 1-3. évfolyamon heti két órában tanulnak a gyerekek játékos formában.
Negyedik osztálytól kezdve csoportbontásban folytatódik az oktatás emelt óraszámban, azaz heti öt órá-
ban. Felső tagozaton pedig az emelt óraszám mellett az emeltszintű angol oktatást is választhatják a ta-
nulók, amelyben intenzív beszédközpontú nyelvoktatás zajlik az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés
érdekében. 

Az informatika oktatásához korszerű gépteremmel rendelkezünk, melyben minden tanulói gépről el-
érhető a szélessávú internetkapcsolat. A gépeket igyekszünk minden évben korszerűbbekre cserélni, eh-
hez igénybe vesszük a tankerület és az önkormányzat segítségét, valamint a pályázati lehetőségeket. A
tantárgyat negyedik évfolyamtól oktatjuk heti egy órában. 

Ahhoz, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelően korszerű tudást nyújtsunk, korszerű körülmé-
nyek között korszerű módszerekkel kell oktatnunk. Igyekszünk a technikai berendezések ugrásszerű fej-
lődését követni, így iskolánkban már három tanteremben működik interaktív tábla projektorral, mely
egész újszerű tanítási módszereknek ad teret. WIFI hálózattal az egész épület lefedett, így a tantermek-
ből laptopokkal elérhető és felhasználható oktatási célra a tanórákon. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni foglalkozásokra, ahol ki-ki érdeklődésének, vagy képességének
megfelelően választhat programjaink közül. Egyéni képességfejlesztő foglalkozásokon folyik a tanulók fel-
zárkóztatása, illetve a tehetséggondozás, versenyfelkészítés. Sokféle szakkörünk közül kiemelném az ének-



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

168

kart, a kézműves, néptánc, színjátszó és angol szakkört, stb. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedé-
si, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását belső és külső szakemberek, fejlesztő és
gyógypedagógusok végzik a délutáni órákban. Az iskolai oktatást, nevelést iskolapszichológus segíti mind
egyéni, mind csoportos órák keretében. A mindennapi testnevelés és egészségmegőrzés érdekében délutá-
ni tömegsport foglalkozásokon még lehetősége nyílik a tanulóknak a testmozgásra, fizikai állapotuk ja-
vítására. A kötelező úszásoktatás keretében az 5. évfolyamon hetente két órát úsznak tanulóink a MALÉV
Uszodában, ahol képességeik és előzetes tudásuk szerinti csoportokban tanítják őket az úszásoktatók.

Minden tanévben már óvodás korban megkezdjük a leendő első osztályos tanulók iskolai élethez való
szoktatását a Süni-suli keretében. E program zárásaként ovis családi napot tartottunk, ahol a leendő el-
sősök szüleikkel vehettek részt rövid, játékos „tanórákon”.

A Vecsési Zeneiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban, évről-évre több tanulónk vesz részt a zene-
oktatásban, szolfézson és hangszeres oktatáson is. 

Angol nyelvi programok

Az angol nyelv tanulása mellett intézményünk szívügye az angolszász kultúra megismertetése a tanulók-
kal. Ennek érdekében évről-évre megrendezzük a Halloween partit az őszi szünet előtt. Ezen a mulatsá-
gon alsósok és felsősök vesznek részt múmiának, boszorkánynak, szellemnek, stb. beöltözve. A jelmez-
versenyt a mindenki által szeretett boszilimbó zárja, ahol az nyer, „aki legmélyebbre hanyatt dőlve átha-
lad úgy, hogy a léc a helyén marad.” A partit színesítik a jellegzetes játékok, mint pl. szellempincér,
cicaszívás, múmiaöltöztetés, almaevés stb. A legbátrabbak a sikolyszobába is bemerészkedhetnek, ahol a
nyolcadikos diákok gondoskodnak a „horrorisztikus” élményről. A szülők is kiveszik részüket az izgalmas
délutánból, hiszen rémisztő süteményekkel és töklámpás faragással teszik teljessé ezt a programot. 

A Karácsonyt az angol nyelvi teadélutánnal ünnepeljük meg, ahol a karácsonyi dalok mellett az angol ka-
rácsonyi sütemények kóstolása is megtörténik.

A második félévben játékos tanulmányi vetélkedőt tartunk vegyes korosztályú csoportokban. Itt derül ki
mindig, hogy ki a legjobb angolos az iskolában. 

Februárban rendeztük meg a Pink Shirt Dayt, mellyel az iskolai zaklatás elleni küzdelemre hívtuk fel
a tanulók figyelmét. Ezen a napon beöltöztünk pink pólóba és egy flashmob tánccal kampányoltunk, va-
lamint posztereket készítettünk. 

Az angol nyelvi szavalóversenyen sokan megcsillogtathatják tudásukat egy-egy rövid verssel, mondó-
kával. Ezen a versenyen a szövegtudás mellett a kiejtés és a hangsúlyozás is nagyon fontos. 

Az iskolai programok után következnek a megyei illetve az országos versenyek. Ezekre a felkészülés egész
tanévben történik. Ebben a tanévben nagy sikereket értünk el a területi angol nyelvi szavalóversenyen, ahol
Balota Szonja (2.b) II., Kovács Zsolt (3.b) és Vetró Benedek (3.a) III. helyezést ért el. A TITOK London Bridge
országos angol tesztversenyen Vetró Bernadett (6.b) jutott döntőbe, ahol VII. helyezést ért el.

Már második éve veszünk részt az e-Twinning nemzetközi projektben Cseke Ágnes tanárnő irányítá-
sával. Ebben a programban tanulóink két lengyel és egy horvát iskolával vették fel a kapcsolatot, bemutatták
egymásnak az intézményt és skype-találkozón ismerkedtek egymással, gyakorolták az angol nyelvet. 

Az itt felsorolt programok mind azt a célt szolgálják, hogy megszerettessük a gyermekekkel az angol nyel-
vet, ezáltal örömmel tanulják és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a tanult ismereteket. 
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Fény vagy te is…

Iskolánk már másodszor nyerte el az Ökoiskola címet,
mely elismeri a fenntarthatóság pedagógiája terén
végzett erőfeszítéseinket. Célunk az Örökös ökoisko-
lai tagság megszerzése lesz. 

A 2014/2015-ös tanévben a Fény nemzetközi évé-
hez csatlakozva két témahetet rendeztünk. Az osztá-
lyok a Fény hatása az élőlényekre címmel készítettek
projekteket, melyeket az aulában mini-kiállítás for-
májában meg is lehetett tekinteni. Fontosnak tartjuk
a helytörténet beépítését a tanmeneteken kívül egyéb
programjaikba is, ezért a témahéten helytörténeti elő-
adást is tartottunk. Csatárláncban megszerveztük a
kézmosónapot, felhívásként az alapvető higiéniai sza-
bályok betartására. A gyaloglónapon körbesétáltunk
Vecsésen térkép segítéségével. Minden osztály csata-
kiáltással készült, melyben a fény szerepét mutatták be. A hét végi vetélkedőn nagy sikert aratott az ál-
latszemek felismerése, illetve a fénnyel kapcsolatos ügyességi játékok. 

Az első félévben az Öko-osztály az 1.b és a 6.a lettek Körözsi Emese és dr. Belső Mónika vezetésével. 
A második témahéten már nehezítettük a projekteket, a fényt, mint alternatív energiaforrást kellett

az osztályprojektekben megjeleníteni. 
Az alsó tagozatosok projektjében megtekinthettük a fény hatását az állatvilágra, míg a felsősök a fény,

mint energiaforrás felhasználási lehetőségeit mutatták be. 
Az egyhetes program megnyitó ünnepségén közösen énekeltünk, majd a Föld napja jegyében rendez-

tük meg a szemétszedést, növényültetést, valamint az árkok, az udvar és a játszótér rendbetételét.
Tanulóink nagy lelkesedéssel vágtak neki a feladatnak, otthonról hoztak kerti szerszámokat, melyek se-
gíttették munkánkat. 

A fény felhasználási lehetőségeiről, fénykard készítéséről ismeretterjesztő filmet nézhettek tanulóink.
A Madarak és fák napján akadályversenyt rendeztünk az osztályok számára. A feladatok között szerepelt
„ürgeöntés”, síelés, mocsárjárás, „lézerhálón átjutás”, „madárfiókák etetése”, stb. A fordított napon a
tanárok órákat „kínálnak” a tanulóknak, melyekből a gyerekek maguk állíthatják össze órarendjüket. A
vegyes korosztálynak tartott órák újabb és újabb lehetőséget teremtenek a korszerű pedagógiai módsze-
rek alkalmazására. A tanórák között szerepelt pl. technika, ahol árnyjátékkal történetek elmondása és
rajzolása fejlesztette a kreativitást, vagy dobozból „fényképezőgép” készítése, amely alkalmas volt a szem
működésének tanulmányozására is. Rajzórán a színek és a látás összefüggéseiről hallhattak a tanulók,
míg illemtan órán az érem két oldalát vizsgálhatták, a fényest és az árnyékost. A tanórák után az osz-
tályfőnökök vezényletével a gyerekek madáritatót és fészekanyagot készítettek, illetve helyeztek ki az ud-
varra, felkészülve ezzel a tavaszi madárvédelmi feladatokra. Pénteken a már hagyománnyá vált vetélkedőn
mérte össze tudását a 13 osztály. Bevezetésként minden osztály elkészített egy év élőlénye szobrot az újrahasz-
nosítás jegyében. Ezt a szobrot kellett néhány mondatban bemutatni, de voltak, akik verset, csatakiáltást írtak
róla, és egy osztály még dalban is megénekelte művét. Az év élőlényei közül bemutatták a kocsányos tölgyet, a
búbos bankát, a dunai tarajosgőtét, illetve a kecsegét. 
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A továbbiakban képfelismerés, teszt, LOTTÓ, puzzle és ügyességi feladatokat kellett leküzdeniük a ta-
nulóknak ahhoz, hogy versenyben maradjanak az Öko-osztály címért. 

A témaheteken kívül egész évben zajlott iskolánkban a szelektív gyűjtés, mely az állandó konténerek se-
gítségével a mindennapok gyakorlatává vált. Szelektíven gyűjtöttük a papírt, műanyagpalackot, kupakokat
és az elemeket. Konyhakertünket kissé kinőttük, bővítése folyamatban van. A madárvédelem feladatait is el-
láttuk: télen etettük, tavasszal fészeképítő anyagot biztosítottunk, nyáron itattuk a madarakat.

A gyakorlati oktatás elengedhetetlen része öko-programunknak, ennek köszönhetően 6 osztály jutott
el idén is erdei iskolába (többségük az Erzsébet tábor keretében), így több mint 120 tanulónk töltött fe-
lejthetetlen 3 napot Zánkán, Fonyódligeten, valamint az Őrségben. 

A versenyt a második félévben és az Öko-osztály
címet alsó tagozaton a 3.a, felső tagozaton a 6.b osz-
tály nyerte. Gratulálunk a tanulóknak és osztályfő-
nökeiknek: Fazekas Józsefnénak és Jánosáné Csirkovics
Katalinnak!

Reméljük, hogy a fenntarthatóság érdekében végzett
törekvéseink meghozzák eredményüket és bolygónk él-
hetőbbé válik még sok-sok nemzedék számára!

„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet,
mint a hazai nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni” 

/Kazinczy Ferenc/
Iskolánk már másodszor adott otthont a Ka zin -

czyről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny terü-
leti fordulójának. A verseny szervezésében a KLIK
Vecsési Tankerülete segítette munkánkat. 

A helyszín biztosításán kívül színvonalas megnyi-
tó ünnepséget rendeztünk a Vecsési Zeneiskola nö-
vendékei és tanárai segítségével. A versenyben két

tankerület és más vecsési iskolák tanulói is részt vettek 5–6. és 7–8-os korosztályban. Egy kötelező szö-
veget és egy szabadon választottat kellett a versenyzőknek minél helyesebben felolvasniuk, ügyelve a ki-
ejtésre és a hangsúlyozásra. Amíg a zsűri meghozta döntését, addig elkészítettük az okleveleket, emlékla-
pokat, és a vendéglátás is a feladataink közé tartozott. Reméljük, minden versenyző és vendég jól érezte
magát nálunk! 

Külön örömmel töltött el minket, hogy tanulónk, Dányi Luca (5.a) II. helyezést ért el. Gra tulálunk neki!

Versenyek

Tanulóinknak a tanév során számtalan lehetőségük nyílik arra, hogy, tudásukat és ügyességüket iskolai
és levelezős versenyeken mérhessék össze. 

Házi versenyeinken évről évre több tanuló szerepel. Ilyen például a Szépen, helyesen író verseny, a Szép
olvasási verseny, Egészségvédelmi vetélkedő, Vers- és prózamondó verseny, Költészetnapi vetélkedő,
Történelmi kaszinó. A legjobban szereplő gyermekeket visszük a városi, megyei megmérettetésekre. A ver-
senyekre való felkészülés során sok hasznos tapasztalattal és az iskolai tananyagon messze túlmutató tu-
dással gazdagodnak.
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Ebben a tanévben kiemelkedően teljesítő tanulók: 

Területi szépen-helyesen író verseny: 
Barta Emma (3.b) III. helyezés
Takács Zsuzsanna és Zinovjev Heléna (4.a) IV. helyezés

K&H vigyázz, kész, pénz pénzügyi vetélkedő regionális középdöntő:
Dányi Luca, Kiss Fruzsina, Gér Tamás és Katona Gergely 5. évfolyamos csapat III. helyezés
Bilkei Barbara, Fagyal Nikoletta, Jánosa Fanni, Kállai Zsanett 6. évfolyamos csapat V. helyezés

Tudásbajnokság magyar nyelv megyei döntő: 
Vetró Bernadett (6.b) 5. helyezés

Területi népdaléneklési verseny:
III. helyezés
A csapat tagjai: Katona Alexandra, Pusztai  Adrienn, Agbo Ngene Comfort Hillary, Jánosa Fanni, Erdei 
Zoltán, Radóci Barna, Kállai Zsanett, Csécsei Alexandra, Vetró Bernadett, Kiss Fruzsina, Fagyal Nikoletta

Országos honismereti verseny
Jánosa Noémi (2.a) megyei II. és országos VIII., Jánosa Fanni (6.a) megyei IV., Vetró Bernadett (6.b) 
megyei VI. helyezés

Szólánc megyei nyelvtan-helyesírási verseny
Vetró Bernadett (6.b) IV. helyezés Cseszlai Marietta (5.b) VI. helyezés
Jánosa Fanni (6.a) VII. helyezés 
Városi vers-és prózamondó verseny
I. helyezett vers kategóriában Bánkuti Ákos (5.b)
II. helyezettek: Havasi Virág (2.b), Vetró Benedek (3.a), Juhász Martin (3.b)
III. helyezettek: Vetró Bernadett (6.b), Gallen Gábor (8.a)

Különdíj:
Szendi Bernadett (1.b)

TITOK Herman Ottó országos természetismereti verseny:
Vetró Benedek (3.a) IX. helyezés

Sportélet

A sport, a mindennapos testedzés terén sikeres évet zártunk. A versenyekre való eredményes felkészítést
segítik a délutáni tömegsport foglalkozások és edzések. 

Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre több tanulónk sportol valamelyik vecsési egyesületben.

Sport területen kiemelkedően teljesítettek a városi versenyeken: 

Labdarúgás 5-6. osztály
I. helyezés A csapat tagjai: Hepp Viktória, Csővári Szabolcs, Jakab Pál, Molnár Rajmund, Máté
Ádám, Loboda János, Loboda Ferenc, Czira Levente, Agbo Ngene Daniel Wisdom, Gér 
Tamás, Lukács Kristóf, Molnár Milán
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Labdarúgás 7-8. osztály
I. helyezés A csapat tagjai: Hepp Viktória, Horváth Levente, Gulyás Dávid, Iván János, Szomjas
Dylan, Somogyvári Bence, Csővári Szabolcs, Balogh Levente, Novák Norbert, Molnár Rajmund, Máté Ádám
7-8. osztályos lány és 5-6. osztályos fiú kézilabdacsapatunk
III. helyezést ért el.

Városi atlétika verseny eredményei:
Távolugrás:

Molnár Rajmund (6.a) 1. helyezés  Földházi Eszter (8.a) 1. helyezés Paudics Noel (7.a) 1. helyezés
Petővári Fanni (8.a) 2. helyezés Németh Norbert (7.a) 3. helyezés 

Kislabda hajítás:
Paudics Noel (7.a) 1. helyezés Földházi Eszter (8.a) 3. helyezés

100m-es síkfutás
Molnár Rajmund (6.a) 2. helyezés Nagy Dalma (7.a) 3. helyezés

400m-es síkfutás: 
Molnár Rajmund (6.a) 1. helyezés

800m-es síkfutás
Cseszlai Marietta (5.b) 2. helyezés

4X100m-es fiú váltófutás
2. helyezés (Molnár Rajmund, Szomjas Dylan, Gulyás Dávid, Paudics Noel)
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Lóti-Futi:
1. helyezés: Schneider Lara (1.b), Rados Bende (2.a), Várszegi Lőrinc (3.a), Takács Noémi (8.a)
2. helyezés: Oláh Tamás (2.b), Farkas Boglárka (3.b), Cseszlai Marietta (5.b), Hepp Viktória (8.a)
3. helyezés: Gulyás Dávid (8.a)
Iskolánk 165 indulóval vett részt a versenyen, amiért elnyertük az I. helyezettnek járó kupát és egy

trambulint.
Katasztrófavédelmi területi versenyen eredményesen szerepelt csapatunk, melynek tagjai voltak: Kordás

Levente 6.a, Németh István 7.a, Somogyvári Bence és Képíró Péter 8.a.
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a legjobban teljesítő tanulók közül az alsó és felső tagozat-

ból külön jutalomban részesítünk egy-egy diákot a nevelőtestület döntése alapján az iskola alapítványá-
nak támogatásával. Az idei tanévben ezt a külön díjat negyedik osztályban Zinovjev Heléna (4.a) tanuló,
8. osztályban Hepp Viktória kapta. 

A legeredményesebb sportolóinknak járó kupát is átadtuk: lányoknál Földházi Eszter 8. osztályos ta-
nulónk, fiúknál Molnár Rajmund 6. osztályos tanulónk érdemelte ki. Gratulálunk nekik!

„Játszani is engedd…”

A tanulás mellett nagyon fontosak a délutáni programok, melyek a közösségfejlesztés, a kreativitás, a ké-
pességkibontakoztatás színterei, és nem mellékesen a tanulók nagyon jól érzik magukat ezeken a délutá-
nokon, játékosan, de hasznosan töltik szabadidejüket. Iskolánkban ebben a tanévben is sok érdekes prog-
ramot szerveztünk diákjainknak. 

A rendezvények egy része a hagyományápolást, a hazafiságra nevelést szolgálja, mint pl. nemzeti ün-
nepeink méltó megünneplése. Az 1848-as forradalom és szabadságharcot minden évben több rendezvénnyel
ünnepeljük, ilyenek pl. a történelmi kaszinó és a Pilvax kávéház, valamint ünnepi műsorral is készülünk,
melyen az egész iskola együtt emlékezik. 
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A legmeghittebb ünnepségsorozat az adventi készülődés, a mikulásvárás és a Karácsony. Ilyenkor az
egész iskolát karácsonyi hangulat járja át. Ádventkor közös koszorúkészítéssel kezdjük az ünnepet, majd
a mikulásfutás és a testvérosztályok megajándékozása következik. Ebben az időszakban sok osztály süt
mézeskalácsot, melynek illata hozzájárul az ünnepi meghittség megteremtéséhez. Feldíszítjük az iskolát
és a karácsonyfákat a gyermekekkel együtt. Saját magunk készítünk ajándéktárgyakat, melyeket a karácso-
nyi vásáron értékesítünk. A karácsonyi vásár bevételéből rászoruló családokat támogatunk. Ugyancsak rá-
szoruló gyerekek részesülnek az alapítvány támogatásával egy kis karácsonyi ajándékcsomagban, és minden
évben részt veszünk a cipősdoboz akcióban is. Ezek a karitatív tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
gyerekek megtanulják: nemcsak kapni, hanem adni is jó. A téli szünet előtti utolsó napon rendezett fenyőün-
nepélyen Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? című mesedarabot adta elő színjátszó csoportunk, majd az isko-
la apraja-nagyja közösen énekelt a karácsonyfa körül. A tanulságos darab és a közös éneklés sokunknak köny-
nyet csalt a szemébe, ezt a meghittséget, ünnepi hangulatot vittük haza a családi körbe.

�

FOTÓK: ISKOLA
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Februárban rendezzük meg a farsangot, melyet kicsik-nagyok egyaránt szeretnek. Hagyományosan a
ballagó nyolcadikosok keringője nyitotta meg a bált, majd ötletesebbnél ötletesebb egyéni és csoportos
jelmezeket láthattunk, pl. tűzoltók tűzoltókocsival, gombák, katicabogarak, dominók, stb. A meglepetés
a bál végén a tanárok charleston tánca volt, mely óriási közönségsikert aratott. 

Gyermeknapon a közös főzés-sütés közben megrendeztük a szülők váltóversenyét és sok vidám prog-
ramot. Nyári tábort augusztusban Győrújbaráton szerveztünk. A jó időjárásnak köszönhetően nagy sikert
aratott a sok fürdés, a vízi sportversenyek, a strandröplabda stb. 

Felsorolásunk nem teljes, csak a legfontosabb eseményeket emeltük ki éves tevékenységünkből.
Véleményünk szerint minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a gyermekek tehetségét kibonta-

koztathassuk, és ehhez kell megteremtenünk a szülői házzal közösen a lehetőséget és a támogatást. 
E pár oldalban, pár gondolattal szerettem volna bemutatni iskolánkat Önnek, Kedves Olvasó! 
Ha megnyerte tetszését iskolánk, kérjük, keressen fel minket, akár bármelyik hétköznapon, vagy nyílt

napon. Ha kérdése-kérése lenne, az alábbi elérhetőségeken szívesen vesszük megkeresését és segítségére
leszünk! Szeretettel várunk minden érdeklődőt és leendő elsős tanulót!

BOSZNAYNÉ WALDNER ERIKA IGAZGATÓHELYETTES

Elérhetőségeink:
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Telefonszámok: Porta: 06-29-350-338, 06-29-554-070

Porta 2: 06-29-554-076
Igazgató: 06-29-554-071

Igazgató-helyettes: :06-29-554-072
Titkárság:06-29-554-074
Tanári: 06-29-554-075

Fax: 06-29-351-541, 06-29-554-073
Email: igazgato@halmisuli.hu

Web: www.halmisuli.hu

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány: 2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Adószám: 18697926-1-13

Dolgozóink:
Pedagógusok: Igazgató: Horváthné Nedreu Klára Igazgatóhelyettesek: Bosznayné Waldner Erika, Vízvári
Edit Alsó tagozat: Árvai Antónia, Csukás Béláné, Fazekas Józsefné, Gyömrei Piroska, Komlós Viktória,
Kordás Imola Réka, Körözsi Emese Irén, Krak Ildikó, Kucsera Katalin Mária, Sebők Márta, Szemán Anna
Éva, Oszolik Anita, Nyári Krisztina Zsuzsanna, Tóthné Gál Gabriella Felső tagozat: dr. Belső Mónika, Cseke
Ágnes Zsófia, Csonta Réka, Faragó Renáta, Jánosáné Csirkovics Katalin, Jarina Beáta, Kecskeméti Katalin,
Sándor M. Magdolna, Vas Sándor Iskolapszichológus: Kresznerits Szilvia
Technikai dolgozók:  Iskolatitkár: Pusztainé Botka Mónika Takarító személyzet: Balog Oszkárné, Csábi
Istvánné, Czira Jánosné, Halász Tivadarné, Tóth Lászlóné, Kapás Imréné, Bordás Ferencné Konyhai dolgo-
zók: Felden Attiláné, Viola Zsoltné Karbantartó: Nácsa István Gondnok:Jánosa Zsolt
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Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten
Intézményünk Vecsés városának legkisebb önkormányzati fenntartású – német nemzetiségi feladatokat
is ellátó - óvodája, ahol két telephelyen évente több mint 100 gyermek tölti óvodás éveit, családias kör-
nyezetben. A Kisfaludy utca 13–15. szám alatt három, a Tompa utcai egységünkben egy csoport tevé-
kenykedik. 8 óvodapedagógus, 6 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár és 1 karbantartó látja el
a gyermekek óvodai nevelését, fejlesztését, gondozását, valamint az ezzel kapcsolatos háttérfeladatokat. 

Minden dolgozónk igyekszik magas színvonalú, elhivatott szakmai munkájával, törődő, lelkiismere-
tes, gyermekközpontú pedagógiai tevékenységével öregbíteni Óvodánk jó hírnevét.

Óvodánk családias hangulata meghatározza arculatunkat. Csoportjaink mindegyike vegyes csoport,
melyben a 3-7 éves gyermekek együttnevelése történik.  Ez a szervezeti forma olyan családias légkört biz-
tosít, amelyben a kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a helyüket – csakúgy, mint egy jól szervezett csa-
ládban. Óvodánk átjárhatósága miatt, a gyermekek jól ismerik egymást. Csoportjaink – Piroska, Delfin,
Tücsök, Süni.

Óvodánk épületei és udvarai mindkét telephelyen folyamatosan épülnek, szépülnek. A Kisfaludy utca szék-
helyünk játéktároló faházzal, gumitéglával, műfűvel, mászókarendszerrel, árnyékolókkal, homokozóval és a
jelen szabályozás higiéniai és esztétikai szempontjainak is megfelelő, új eszközökkel felszerelt tálalókonyhá-
val gazdagodott. A Tompa utcai telephelyünk játszóudvarának felülete is műfű burkolatot kapott, amely ga-
rantálja a gyermekek sokféle mozgásos játéktevékenység közbeni baleset-megelőzését, biztonságát. A felújí-
tási munkálatokban jelentős segítséget nyújtott az Önkormányzat anyagi hozzájárulása.

Tárgyi eszközeink, játékkészleteink, felszereltségünk tárát a Szülők és Alapítványunk támogatása egy-
aránt segítette.
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Lelkiismeretes, képzett szakemberhálózattal karöltve végezzük nevelő-, fejlesztő munkánkat. Hazafi
Éva gyógypedagógusként, Schönsteinné Kovács Ilona fejlesztőpedagógusként segíti gyermekeink képes-
ség-, készségfejlesztését, Csabai Barbara pedig logopédusként fejleszti iskolába készülő gyermekeink be-
szédhallását, beszédértését, s igyekszik a helyes hangzókészlet kialakítására.

Lehetőséget kínálunk keresztény hitoktatásban való részvételre is, amelyet Koncsik Sándorné Panni
néni tart.

Pedagógiai Programunk három alappillérre épül.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a gyermekek életkori sajátosságából fakadó, alapvető játék- és moz-
gásigénye kielégüljön, megvalósuljon. Továbbá, hogy kimunkáljuk azon gyermeki képességeket, készsége-
ket, magatartásjegyeket, személyiségvonásokat, amelyek az iskolaérettséghez, az iskolai élethez elenged-
hetetlenül szükségesek. Nevelőmunkánkban előtérbe helyezzük a szabad és irányított játékot, a játékon
alapuló, játékba ágyazott tanulást, és nagy jelentőséget tulajdonítunk a mozgásfejlesztés személyiségfor-
máló hatásának is. Anyanyelvünk ápolása, tudatos használata, értékeinek átörökítése fontos számunkra,
ezért mindennapjainkban mintaértékű nevelői példaadásra törekszünk. Mindemellett harmadik alappil-
lére nevelésünknek, hogy lehetőséget kínáljunk a német nyelv játékos keretek között történő elsajátítá-
sára, a német-nemzetiségi kultúra hagyományainak felelevenítésére. Óvodásaink a magyar nyelv mellett,
kettős nyelvi környezetben nevelkednek, játékosan ismerkednek a német nyelvvel; mondókák, mesék, da-
lok, rigmusok, játékok színesítik napi tevékenységeinket, programjainkat.

Az utóbbi években sokat tettünk a nálunk növe-
kedő apróságok egészséges életvitel igényéhez, a ter-
mészet- és környezethez való viszonyulásához, ezek
védelméhez, megóvásához, fenntarthatóságához
kapcsolódó szokásainak alakítása érdekében.
Hisszük, hogy egészség- és környezettudatos nevelé-
si koncepciónk hozzájárul a jövő nemzedék élet-
módjának, szokásainak megalapozásához.

2014-15-ös nevelési évben is sok
program színesítette programjaink
palettáját! 

2014 szeptemberének beköszöntével új nevelési év
kezdődött számunkra; új-régi apróságok érkeztek a
helyi bölcsödéből, illetve családi környezetből. Szülős
beszoktatási rendszerünknek köszönhetően kicsi, új
óvodásaink szinte mindegyike gyorsan, zökkenő-
mentesen illeszkedett be az óvoda rendjébe, a cso-
portok munkájába, a gyermekek közösségébe.
Felvonultunk a Káposztafeszten, s megtartottuk az
Autómentes Napot.
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Októberben megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, valamint szüreti hagyományokat elevenítet-
tünk fel – szőlőpréselés, szőlőkóstolás, szüreti mulatozás, táncolás keretében.

Novemberben már-már hagyománnyá vált, hogy vers-, dalcsokorral búcsúztattuk a sárga-barna Őszt.
A Vecsési Rendőrség útbiztosításával, s karöltve a szülőkkel megszerveztük sötétedés utáni lampionos fel-
vonulásunkat, amelyet evés, ivás, falatozás követett. Ez a kötetlen együttlét remek alkalom volt, hogy szü-
lő – pedagógus–gyermek megismerhette egymást, közelebb kerülhetett egymáshoz.

Decemberben fogadtuk a nagyszakállú Mikulást, majd Adventhez méltóan – díszbe öltöztettük az Óvo-
dát, a csoportszobákat. Koszorút készítettünk, gyertyát gyújtottunk, meghitt, szeretetteljes hangulatot
biztosítottunk; énekeket, verseket tanultunk, mert Advent a Karácsonyvárás időszaka. A Karácsony a sze-
retet, az ajándékozás napja, közös ünnepünk a karácsonyfa körül, ahol a csoportok átadták egymásnak
szeretet-ajándékaikat, s Tücsök csoportos gyermekeink Betlehemes játékot mutattak be.

Januárban együtt köszöntöttük az Új Esztendőt: „Adjon Isten minden jót ez új esztendőben…”
Februárban a Farsangi mulatságok ideje következett. Színes karneváli hangulatban múlattuk az időt:

maskaráztunk, táncot jártunk, farsangi fánkkal, habos süteménnyel ünnepeltünk.
Márciusban hangos énekszóval, dobszóval, kereplővel kergettük a telet, s égettük el a kiszebábot.

Megszerveztük német nemzetiségi projekthetünket – a Sváb hetet – amely a Húsvéti népszokások, nép-
hagyományok köré szerveződött. Sütöttünk-főztünk, s  élménygazdag hetünket a tojásfutás, a locsolko-
dás és a játékállomások projekttel zártuk, amikor is összefoglaltuk megszerzett ismereteinket. A Petőfi
Sándor Római Katolikus Általános Iskola leendő első osztályos tanítói meglátogatták iskolába készülő nagy-
csoportos gyermekeinket, így személyesen is megismerhették egymást. Március 15-én a Petőfi szobornál letűz-
tük zászlóinkat, nemzetiszínű virágainkat az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Április – májusban, a tavaszi időszakban lelkesen készültünk a Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó
fellépésére, az óvodai és iskolai beiratkozásra, az Anyák napi – Évzáró ünnepeinkre. Ebben az évben is el-
látogattunk és köszöntöttük a Vecsési Gondozási Központ Nagymamáit, Édesanyáit, akik örömmel fogad-
ták kis műsorunkat. 

Első helyezést értünk el „A Föld barátai” elnevezésű nemzetközi természet- és környezetvédelmi pro-
jektben,ahol újrahasznosított anyagok felhasználásával játékeszközöket készítettünk. Műanyag kupakok-
ból asztali társasjátékok, befőttesüvegből ceruzatartók, PET palackokból pingvin-kuglik készültek.

Nagy lelkesedéssel készültünk a Kihívás napjára és a városi Lóti-Futi versenyre; futottunk minden nap
az óvoda udvarán, az óvoda utcáján és végül – szép számmal – a versenyen. Megünnepeltük a Víz, a Föld,
a Fák, Madarak Világnapját. Tarisznyába tettük jókívánságainkat és elbúcsúztattuk iskolába készülő tár-
sainkat. A Gyermeknapon 4 helyszínen folyt a móka, s a Logiko-P játékbemutatója is sokáig emlékezetes
marad. Meghívott bennünket a Mazsola Játszóház, ahol felejthetetlen pillanatokat tölthettünk együtt.
Aztán meg se szeri, se száma a sok-sok születésnapi bulinak, őszi-téli-tavaszi sétának, amely színesebbé
tette mindennapjainkat. Az év végi kirándulásunkat ugyan elmosta az eső, de a jókedvünket nem.
Játszóházi kalandtúrán vettünk részt!

A nyári időszak sokszínű udvari játéktevékenységgel telt: homokoztunk, pancsoltunk, napfürdőztünk.
A nyári óvodai zárás alatt elvégezték a felújítási munkákat, amelyeknek köszönhetően Óvodánk szebb,
gazdagabb lett.

Stabil hagyománya van Óvodánkban az egész nevelési éven átívelő egészség- és környezetvédő prog-
ramjainknak, akciónapjainknak.

Jelen és Jövő világunk érdekében már a lehető legkorábban fel kell tárni a környezetvédelemre neve-
lés minden lehetőségét, eszközét, módszerét, amelyek befolyásolhatják a növekvő palánták szokásait, kör-
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nyezettudatos viselkedését, amelyek segíthetik egészséges személyiségük alakulását, a természet- és a kör-
nyezet megóvása iránti igényük megalapozását.

Egészség- és környezetvédő programjaink a gyermekek életkorához, képességeikhez, fejlettségükhöz,
a helyi adottságokhoz, lehetőségeinkhez igazodnak, egész napos tevékenykedtetésre, hasznos tapaszta-
latszerzésre, élménypedagógiára épülnek.

Rendszeresen megemlékezünk a „zöld ünnepekről”, jeles világnapokról, melyeket a Szülők is támo-
gatnak – részvételükkel, együttműködésükkel, a feltételek megteremtésével.

Összefoglalva: Célunk, hogy az élményekben gazdag magyar és német nemzetiségi témakörű tevé-
kenységeink, a környezet- és egészségvédő programjaink során kialakuljanak, azok a normák, értékek,
magatartásminták, amelyek által formálódik a gyermekek szemlélete és megalapozódik egy világra nyi-
tott, boldog személyiség.

Hisszük, hogy elkötelezett szakmai tevékenységünkkel Mosolyország a 2014-15-ös nevelési évben is a
Gyermekek örömét és Szüleik elégedettségét szolgálta, és élményként marad meg számukra minden nap,
minden esemény. 

Az intézményünkben dolgozók névsora:

Óvodavezető: Kovácsné d’Elhougne Ilona, Óvodavezető helyettes: Kovács Ágnes
A Mosolyország Óvoda óvodapedagógusai: Béres Józsefné – Mariann néni, Kovácsné d’Elhougne Ilona

– Ili néni, Kovács Ágnes – Ági néni, Kovács Miklósné – Klári néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni né-
ni, Kuni – Schiszler Katalin – Kati néni, Seres Imréné Belucz Mária – Marika néni, Tóth Vivien – Vivi né-
ni, Vasadi Annamária – Ancsi néni, A Mosolyország Óvoda dajkái: Fülöp Brigitta – Brigi néni, Juhászné
Ollé Tünde – Tündi néni, Kukolyné Kovács Zsuzsanna – Zsuzsi néni, Ördögh Fruzsina – Fruzsi néni,
SarkadynéLukács Krisztina – Kriszti néni, Zsolnai Györgyné – Szilvi néni, Pedagógiai asszisztens: Seres
Lajosné – Szilvi néni Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia Karbantartó munkatárs: Kisvölcsei Gábor
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Elérhetőségeink:
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten

2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13–15.
Telefon/fax: 29/350-554

E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Telephely:

2220 Vecsés, Tompa utca 25.
Telefon:  29/352-433

Pedagógiai munkánkról állandóan tájékozódhatnak a www.mosolyorszagovi.hu felületen, ahol képekkel,
aktuális hírekkel számolunk be mindennapjainkról. Szeretettel invitálunk minden kedves Olvasót óvodánk
weboldalára. Ismerjenek meg minket!

Alapítványunk: A Vecsési Gyermekekért Alapítvány
1 % Adószáma: 18666485 – 1 – 13

OTP számlaszáma: 11742283 – 20020914
Mindennapjaink során igyekszünk nyugodt, biztonságos, szeretetteljes légkört biztosítani, változatos te-
vékenységeket, élmény-gazdag programokat kínálni óvodás gyermekeink számára. Alapítványunk közel
20 éve szilárd támasza pedagógiai célkitűzéseinknek, környezetünk korszerűsítésének, eszköztárunk fej-
lesztésének. 

ÍRÁS ÉS FOTÓK: ÓVODA

Vecsési Zeneiskola
A Vecsési Zeneiskola dolgozói 2015-ben:
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Intézményvezető: Rainer-Micsinyei László Intézményvezető-helyettes: Papp Anikó Zenetanárok: Binda
Balázs Zsolt – tuba, tenorkürt, furulya; Blatt Dominika – zongora;  Gincsai Beáta – zongora; Hajdu Eszter
– harmonika; Hara Lászlóné – zongora; Hasulyó Beáta – zongora; Hegedüs Petra – klarinét, furulya;
Hegyiné Rozmán Angéla – hegedű; Horváth Péter – klarinét, szaxofon, furulya; Kákonyi Borbála – hege-
dű; Kapa Zsuzsanna – zongora; Kerepesi László – zongora, szintetizátor; Keresztes Sándor Kristóf – har-
monika; Klézli Julianna – szolfézs; Kresznerits  Ádám – szolfézs; Kun Veronika – fuvola, furulya; Láng
Zsolt – trombita, furulya; Majsai Julianna Eszter – magánének; Papp Anikó – szolfézs; Rainer-Micsinyei
László – harsona, tuba, tenorkürt, furulya; Simó Judit – szolfézs, zenetörténet; Szabó Imre – zenekar;
Szeitzné Tóth Erzsébet – gordonka; Tegyei Zoltán – zongora; Vámos Péter – klarinét, furulya; Visnyai
Viktória – zongora; Vígh Krisztina – fuvola, furulya.  Iskolai asszisztens: Mauks Szilvia, Hangszer kar-
bantartó: Gálföldi József

A 2015-ös év fontosabb eseményei 

Január:
• Az év első iskolán kívüli eseménye egy újabb felvételi elő-meghallgatás volt január 6-án.
• Tóth Gréta Hanna a Ward Mária Zeneművészeti Szakközépiskolában is megmutatta tudását. 
• Félévi vizsgahangversenyek: Binda Balázs Zsolt, Rainer-Micsinyei László, Hegyiné Rozmán Angéla 

és Horváth Péter.
• 29-én került sor a következő B tagozatos meghallgatásra, ahol az ügyesebb A tagozatos

növendékek is megmutathatják hangszeres tudásukat. Felkészítő tanárok: Hasulyó Beáta, Horváth
Péter, Kapa Zsuzsanna, Kerepesi László, Kun Veronika és Szeitzné Tóth Erzsébet.

Február:
• 6-án a Halmi telepi iskola Kazinczy-versenyén Binda Balázs Zsolt és Vámos Péter növendékei

játszottak. 
• 4-ére házi fuvolaversenyt szervezett Kun Veronika tanárnő. A zsűri értékelésének eredménye:

kiemelt nívódíjat kapott TERAVÁGIMOV VIRÁG és TORDAI DOROTTYA; nívódíjban részesült
HALMAI ROLAND és TÓTH GRÉTA HANNA; a közönségdíjat HALMAI ROLAND vihette haza.  

• 9-én Pomázra utaztak a fuvolista lányok, ahol a VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
területi válogatóján mérettek meg. Eredményes szereplésükért emléklapot kaptak: Gőz Anett,
Teravágimov Virág, Tordai Dorottya és Tóth Gréta Hanna. Tanáruk: Kun Veronika.

• 23-án felvételizett Tóth Gréta Hanna a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. Eredmény:
TÓTH GRÉTA HANNA FELVÉTELT NYERT! Gratulálunk!  Felkészítő tanára: Kun Veronika.

- • 25-én rendeztük meg II. Pillangó koncertünket a Róder Imre Városi Könyvtárban. Felkészítő
tanárok: Binda Balázs Zsolt, Blatt Dominika, Gincsai Beáta, Hegyiné Rozmán Angéla, Horváth
Péter, Kákonyi Borbála, Kapa Zsuzsanna, Kerepesi László, Keresztes Sándor Kristóf, Kun Veronika, 
Láng Zsolt, Rainer-Micsinyei László, Szeitzné Tóth Erzsébet, Vámos Péter és Visnyai Viktória.

• 26-án tett felvételi vizsgát Tóth Gréta Hanna a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 
fuvola tanszakára. Felkészítő tanára: Kun Veronika.

Március:
• 3-ára szervezte Kun Veronika munkaközösség vezető a B tagozatos meghallgatást. Rajtuk kívül

felléptek még a különböző zenei versenyeken induló növendékeink is. Felkészítő tanárok: Gincsai
Beáta, Kapa Zsuzsanna, Kun Veronika és Szeitzné Tóth Erzsébet.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016
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- 10-én Szentendrére utaztak a HEGEDŰS testvérek (EMÍLIA és ÁGOSTON), ahol a X. Országos Zongora
Négykezes verseny területi válogatóján versenyeztek. Eredmény: III. HELYEZÉS, ami azt jelenti, hogy to-
vábbjutottak az országos versenyre. Felkészítő tanár: Kapa Zsuzsanna.

• 14-én Maglódon szerepeltek tanulóink a zongoraversenyen: HEGEDŰS EMÍLIA és HEGEDŰS
ÁGOSTON – I. HELYEZÉS (a fotón), tanár: Kapa Zsuzsanna. LÁBOS DÓRA – III. HELYEZÉS, TÓFALVI DÓRA
– III. HELYEZÉS, tanár: Gincsai Beáta. FRICS ANNA – II. HELYEZÉS, FRICS ANNA és BALOGH
ESZTER – dicséret, tanárok: Hasulyó Beáta, Blatt Dominika és Visnyai Viktória. 

• 16-ára szerveztük különleges koncertünket, melynek címe: Time’s up (lejárt az idő). 
Ez a zeneiskola új megjelenésű, könnyű hangvételű koncertje volt, melynek során szerepet kapott
az elektronika, a hangosítás, a vetítés, a könnyűzene, valamint a jazz.

• 20-án versenyzett Illés Balázs és Várszegi Balázs az V. Országos harmonikaverseny területi
válogatóján. Eredmény: mindketten dicséretet kaptak, ILLÉS BALÁZS továbbjutott az országos
versenyre. Felkészítő tanár: Keresztes Sándor Kristóf.

• 25-én tartottuk III. Pillangó koncertünket. 15 műsorszám hangzott el különböző hangszereken
(egy énekes produkció is volt). 

• 28-án Gyálra utaztak növendékeink. Sikeresen szerepeltek a XI. Kamarazenei Fesztiválon. 
Felkésztők: Binda Balázs és Horváth Péter.

• 31-én ZSICHLA DORKA II. HELYEZÉST ért el a területi népdaléneklési versenyen.
Felkészítői: Klézli Julianna, Simó Judit, Rainer-Micsinyei László. 

Április:
• 16-án tartottuk B tagozatos (emelt szinten tanuló) növendékeink hangversenyét, amelyen

a versenyre készülő zenészpalánták is gyakorolhatták a színpadi létet.
• 17–19-éig tartott a X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny döntője. Hegedűs 

Emília és Ágoston szépen szerepeltek Balassagyarmaton. Tanár: Kapa Zsuzsanna.
• 24-én BENIK BÁLINT versengett a IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen (Göd), ahonnan dicsérő

oklevéllel tért haza. Tanára: Rainer-Micsinyei László.  
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Május:
• Szabadon választott tanszaki koncertet tartott május folyamán Keresztes Sándor Kristóf (harmo-
nika), Kapa Zsuzsanna (zongora), Majsai Julianna (magánének), Kun Veronika (fuvola-furulya), Binda
Balázs (rézfúvós és furulya), Láng Zsolt (rézfúvós és furulya), Vámos Péter (furulya), Kákonyi Borbála
és Hegyiné Rozmán Angéla (hegedű), valamint Szeitzné Tóth Erzsébet (gordonka).
• 7-én került sor az V. Országos Harmonikaversenyre. ILLÉS BALÁZS III. HELYEZÉST ÉRT EL.

Tanára: Keresztes Sándor.
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• 19-én a rézfúvósok és furulyások adtak koncertet. Tanáraik: Láng Zsolt, Binda Balázs
és Vámos Péter.

• 21-én a vonósok tartottak egy utolsó tanszaki koncertet.
Felkészítő tanárok: Hegyiné Rozmán Angéla, Kákonyi Borbála és Szeitzné Tóth Erzsébet.

• 26-ától tartottuk vizsgáinkat.
Június:

• Vizsgák.
• A tanévzáró ünnepségen kiosztottuk a bizonyítványokat, a jutalom CD-ket és -kottákat,

az okleveleket és emléklapokat. 

Szeptember:
• 26-án a Káposztafeszt Koncert színpadán szerepelt fúvós zenekarunk. Vezényelt: Szabó Imre.

Október:
• 1-jén a Falusi Óvodában ünnepeltük a Zene Világnapját. Felkészítő tanárok: Kákonyi Borbála, 

Horváth Péter, Láng Zsolt. Zongorán közreműködött: Gincsai Beáta. Narrátor és hangszer
bemutató: Rainer-Micsinyei László. 

•13-án rendeztük meg a tanév első B tagozatos meghallgatását, amelyen a versenyekre készülő
növendékek is gyakorolhatták a szereplést. Felkészítő tanárok: Horváth Péter, Kapa Zsuzsanna,
és Szeitzné Tóth Erzsébet. Zongorán közreműködött: Gincsai Beáta és Kapa Zsuzsanna.

• 22-én tartotta nálunk első tanszaki koncertjét Hegedüs Petra furulya- és klarinéttanár. 
November:

• 1-én ismét felvonultak rézfúvósaink a Márton napon. Tanárok: Binda Balázs Zsolt, Horváth Péter
és Láng Zsolt. 

•13-án rendeztük meg a tanév első B tagozatos meghallgatását. Felkészítő tanárok: Hasulyó Beáta, 
Kapa Zsuzsanna, Kun Veronika és Szeitzné Tóth Erzsébet.

• Félévi vizsgahangversenyek: Majsai Julianna Eszter és Láng Zsolt.
• 30-án újfent részt vettünk az Adventi Zenés Istentiszteleten. Tanárok: Kun Veronika,

Majsai Julianna Eszter, Láng Zsolt és Horváth Péter.

2014. december:
•Félévi vizsgahangversenyek: Szeitzné Tóth Erzsébet, Vámos Péter, Hasulyó Beáta, Kun Veronika, 

Kákonyi Borbála, Kapa Zsuzsanna, Keresztes Sándor Kristóf, Gincsai Beáta, Kerepesi László.
• 4-én közreműködtek iskolánk tanulói a hátrányos helyzetű gyerekek Karácsonyi rendezvényén

(CIB). Felkészítő tanárok: Binda Balázs Zsolt, Gincsai Beáta, Hegyiné Rozmán Angéla, Horváth
Péter, Kákonyi Borbála, Kapa Zsuzsanna, Kun Veronika, Láng Zsolt és Rainer-Micsinyei László.
• 8-án a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola felvételi elő-meghallgatásán vett részt

Tóth Gréta Hanna fuvolista növendékünk. Tanára: Kun Veronika.
• 11-ére szerveztük második B tagozatos meghallgatásunkat. Itt gyakorolhatták a szereplést

a versenyre készülő növendékeink, illetve az ügyesebb A tagozatosok is. Felkészítő tanárok:
Gincsai Beáta, Hasulyó Beáta, Horváth Péter, Kapa Zsuzsanna, Kerepesi László, Kun Veronika
és Szeitzné Tóth Erzsébet.

• 12-ére felkérést kaptunk a HungaroControl Karácsonyán való szereplésre.
Tanárok: Hegyiné Rozmán Angéla, Horváth Péter, Kapa Zsuzsanna és Rainer-Micsinyei László.



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

185

•14-én tanáraink és növendékeink szerepeltek a Petőfi téri templomban tartott Adventi zenés
áhítaton. Szereplők: Hegyiné Rozmán Angéla, Kákonyi Borbála, Kun Veronika, Szeitzné Tóth

Erzsébet, Balázs Dorottya és Tóth Gréta Hanna. 
• 16-án tartottuk iskolai Karácsonyi koncertünket az összes zeneiskolai tanár részvételével.

Újításként minden vecsési általános iskolából hívtunk egy-egy szavaló gyereket.  
• 17-én az énekes lányok rendeztek Karácsonyi hangversenyt a Károly utca 1. szám alatt. 
• 20-án a Vecsési Zeneiskola Ifjúsági Zenekara ismét részt vett a VHZ karácsonyi koncertjén.

Iskolánk művésztanárai is felléptek.
• A Mindenki Karácsonya idén sem múlt el a zeneiskolások közreműködése nélkül. 

PAPP ANIKÓ

Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Károly utca 1.

Telefon: 06-29 352-193
honlap: www.vecsesi-zeneiskola.hu

E-mail: info@vecsesi-zeneiskola.hu
facebook: https://www.facebook.com/vecsesizeneiskola

„Vecsési Zeneiskola a Kultúráért” Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

számlaszám: 65100091-10096527
adószám: 18669660-1-13
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Egész napos iskola vagy egész nap csak iskola?
avagy egy délután a bábszínházban

Az iskola feladata a nevelés-oktatás. Ez nem csak a falakon belül valósulhat meg. Számtalan sport, kul-
turális, tudományos, szórakoztató programon vesznek részt gyermekeink az iskola falain kívül is. Ilyen a
színházlátogatás. „A gyerekek, fiatalok tanítása és nevelése nem fejeződik be az iskolában, sőt izgalma-
sabb folyamatok indulhatnak onnan kilépve. A színházba jutás rendkívüli szociális és kollektív élményt
jelent. A színházi nevelési programok ereje – a művészi élményen túl – abban rejlik, hogy sajátos eszkö-
zeik révén hatékonyan kapcsolódnak be az oktatási és nevelési folyamatokba.” (Kaposi László)

A Grassalkovich iskola pedagógusai gyakran viszik osztályaikat színházba, bábszínházba. Ezt az él-
ményt több alkalommal drámapedagógiai foglalkozás is követi, melyen a gyermekek belebújhatnak a sze-

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola

Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch 
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replők bőrébe, újra átélhetik a legizgalmasabb jeleneteket. A színházi élményen túl a gyermekek megta-
nulják, hogyan kell helyesen viselkedni az ilyen közegben, valamint a – fővárosba utazás során – figyel-
mes közlekedésre is neveljük őket.

Októberben a Budapest Bábszínházban jártunk, ahol Presser Gábor–Varró Dánie–Teslár Ákos: Túl a
Maszat-hegyen című zenés-verses darabját tekintettük meg. Három autóbusszal utaztunk, közel 150 gyer-
mek láthatta az előadást. A tanulókat elbűvölték az életnagyságú bábok, a forgószínpad, a hang-és fény-
effektusok. Nem passzív nézők, hanem szerves részesei voltak az előadásnak, ahol a főhőst közbekiabá-
lással biztatták, az őt akadályozó szereplőket elítélték. Az alsós gyerekek azonosulni tudtak a főhőssel,
Andrissal, aki részese lesz a „tiszták” és „pacák” harcának, átkel száz veszélyen, száz kalandon, hogy
megmentse álombeli barátnőjét, Maszat Jankát. Árulás, kaland, kalózhajó, börtön és néhány jó barát kí-
séri útján, és végül övé a győzelem és Janka köszönete. A modern zenével kísért, látványos, izgalmas me-
se felejthetetlen élményt jelentett mindannyiunk számára.

„A tanulás és a szórakozás szembeállítása nem törvényszerű. A színház mindig is színház marad, még ak-
kor is, ha nevelő szerepet vállal fel, és ha az a színház jó, akkor szórakoztató is lesz.” (Bertold Brecht, 1936)

FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA

Nyári tábor Mindszentkállán

Tanító lévén – fontosnak tartom, hogy az általam nevelt, oktatott gyermekcsoport igazi közösséggé
váljon. E cél eléréséhez nemcsak az iskolában folyó munka, hanem az azon kívüliek – kirándulások, tábo-
rok, erdei iskolák – is nagyon hasznosak. Ilyenkor több lehetőség adódik a gyerekek személyiségének több-
oldalú megfigyelésére, az egyéni beszélgetésekre. A tábor célja az is, hogy a tanulók önállósodjanak az öltöz-
ködés, tisztálkodás, rendrakás terén, valamint megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni, egymásnak segíteni. 

Idei táborunknak a mindszentkállai Káli Turistaház adott otthont. Mindszentkálla a Káli- medence szí-
vében helyezkedik el, része a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak. A vulkáni tanúhegyek övezte csodás kör-
nyezet számos lehetőséget adott túráknak, a Balaton közelsége pedig a strandolásnak. A helyben készített
házias ételek, a házigazda gyermekszeretete igazi családias légkört teremtett. Mindenki számára megva-
lósulhatott a Móra Ferenc meséjében rendelt „jó orvosság: reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, va-
csorára kolompszó”. A sok élményt jelentő hétre így emlékeznek a gyerekek:

„A tábor, ahol nyáron voltam, Mindszentkállán található. Mindszentkálla a Balatonhoz közel fekszik.
A táborban egy emeletes és két kisebb ház van. Az emeletes házban laktam a lányosztálytársaimmal. Ott
lakott Lajos bácsi, a tábor vezetője és a tanító nénik. A táborban volt Tücsök, Lajos bácsi kutyája, akivel
sokat játszottunk. Végig nagyon jó idő volt, sokat strandoltunk. Egyszer elmentünk a Kalandparkba, ahol
kipróbálhattuk ügyességünket, bátorságunkat. Sokat túráztunk, vetélkedőket szerveztünk…” 

„…Reggel megnéztük a Salföldi Majort, ahol sok őshonos állatot láthattunk. Délután – egy hosszú sé-
ta után – ismét a Balaton parton kötöttünk ki. Este felsétáltunk a Kopasz-hegyre, ott kristályokat szedtünk
és megfigyeltük a csillaghullást. Lajos bácsi a lézer lámpája segítségével megmutatta a csillagképeket…”

„…Délután kürtőskalácsot sütöttünk. Sokat játszottunk, voltak vetélkedők. Másnap a Kőtengerhez
sétáltunk el. Lajos bácsi megmozgatta az ingókövet. Nagyon izgalmas volt…”

„…Utolsó délelőtt Kékkútra sétáltunk el, de már nem jött mindenki a nagy hőség miatt. Jól esett a
délutáni strandolás. Este vetélkedőt rendeztünk a héten látottakból, majd a labirintusban cukorkát ke-
restünk…”
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„…Nagyon jól éreztem magam.” …”Tavaly is voltam, jövőre is szeretnék elmenni.” …”Szeretek
együtt lenni a tanító nénivel és az osztálytársakkal.” „…Új barátokat is szereztem.” „…Nagyon jó volt
a hét, remélem, máskor is megyünk!”

A részleteket Dani Csenge, Vajda Csenge Ella, Tokaji-Nagy Bence (4.c) és Tokaji-Nagy Lia (2.d) írása-
iból ollóztam. Az élményekben gazdag hét megvalósítását köszönöm Dömötörné Futó Molnár Mónika,
Gáborné Bárány Ágnes és Mák Klára tanító néniknek.

FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA

Az iskolánk a Káposztafeszten

Az idei Káposztafeszten, csakúgy, mint minden évben megmutatkozott iskolánk is. A felvonulásra díszített
kocsikkal készültek a lelkes szülők, az osztályfőnökök és a gyerekek. A felvonulók új ötletekkel tették szí-
nesebbé a felvonulást. A felvonulás résztvevői 2.a, 2.b, 2.c, 2.d ,4.a és a 4.c osztály tanulói, osztályfőnö-
keik és szüleik voltak. A versenyben a 2.a osztály III. helyezést ért el.

Nagy örömünkre a „Káposztás Kábelesekkel” közös sátrunk idén is díjazott lett a legszebb sátrak között.
A II. helyezést sikerült elérnünk. Tanáraink díszítették a sátrat, a finom ételekről viszont a „Kábelesek” gon-
doskodtak. A Lukács Balázs vezette főzőcsapat cigánylecsójával a legegészségesebb étel díját szerezte meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, a tanároknak és a tanulóknak a munkájukat!

ZEHETMAYER ADRIENN

Pót-Káposztafeszt a Grassalkovich iskolában, avagy amit az eső elmosott…

A tanév első nagy projektjei közé tartozik a Káposztafesztre való készülődés. Valaki a felvonulást, valaki a
szereplést tervezi, szervezi. Az idei jubileumi eseményt kétnaposra szervezték, melyben a mi iskolánk szom-
batra kapott bemutatkozási lehetőséget. Az égiek azonban nem voltak velünk kegyesek. Az egész délelőt-
ti (napi) esőzés miatt kénytelenek voltunk lemondani a fellépést. A munkánk kárba veszettnek tűnt. 
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Aztán átgondoltuk, hogyan lehetne mégis megmutatni felkészülésünk eredményét. Így 2015. október
14-ére meghirdettük Pót-Káposztafeszt címen műsorunk bemutatását. Az iskola aulája megtelt vendé-
gekkel. Nemcsak a szereplő gyerekek hozzátartozói jöttek el, hanem a város vezetői közül is néhányan
megtiszteltek minket jelenlétükkel. A repertoár igen színesre, változatosra sikerült, több csoport is meg-
mutathatta műsorát. 

Énekkarunk magyar és német nemzetiségi dalokat adott elő Fazekasné Gombár Mónika vezetésével. A
tagok az iskola szinte minden évfolyamából szívesen énekelnek együtt. A nagyobbak sokszor bizonyítot-
tak már a Biatorbágyi Énekversenyen, szép helyezéseket értek el mind a kiskórusok, mind a nagykórusok
között, valamint duó és szóló kategóriában is. Tavaly nagykórusunk és kiskórusunk is ezüst minősítést ka-
pott Biatorbágyon, szólistáink pedig arany minősítéssel tértek haza. Fazekas Fanni elhozta a legjobb szó-
listának járó Arany harangocskát is iskolánkba. A Landesrat kórusminősítőjén, Mözsön nagykórusunknak
arany minősítést sikerült elérnie, kánon kórusunk pedig szép, ezüst minősítést kapott.

A Pót- Káposztafeszten a német nyelvű versenydalok mellett felcsendült a „Kerek a káposzta” és a „Kraut,
Kraut, Kraut, Kraut” című dal is, amelyeket már a legkisebb énekkarosok is elénekelhettek a nagyokkal együtt.

Táncos produkcióval a 2. d, a 4. b, az 5. b és a 8. b osztályosok léptek a színpadra. 
A 2. d-sek tavaly kezdtek így az osztályban együtt táncolni. A tavasszal megmutatták, hogy mennyire

ügyesek, hisz a Rosmarein Tánccsoport évfordulós műsorában is szerepeltek. Most 3 tánccal (ZipfelMütze;
Judenpolka; Mazurka) készültek Zehetmayer Adrienn vezetésével. 

A 4. b-sek három éve táncolnak együtt. Ők a tavalyi Káposztafeszten is képviselték már az iskolánkat.
A tanult táncaik közül négyet adtak elő, melyek Sternpolka; FröhlicherKreis; Troika és a Vecsési táncok.
Táncaikat betanította Gombosné Simon Amanda.

Az 5. b-sek alsó tagozatban megtanult koreográfiáik közül ötöt hoztak magukkal: Szuloki táncok;
Totyogós polka; Kuckuckspolka; Krebspolka; ZillertalerHochzeitsmarsch. A táncokat betanította Molnár
Orsolya, feleleveníteni próbálta az osztállyal Gombosné Simon Amanda. 

A 8. b-sek minden évben jelen vannak a Káposztafeszten, amióta iskolánk tagjai. Számos nemzetisé-
gi programban megmutatták tánctudásukat itt Vecsésen és a város határain túl is. Most az utolsó közös
szereplésüket láthattuk, melyre kedvenc koreográfiájukkal, a JägerNeuner-rel, érkeztek. A táncot betaní-
totta Gombosné Simon Amanda.

A programban a csoportok egymást váltva szerepeltek. A legnagyobb sikert az utolsó műsorszámként elő-
adott Vecsési táncokkal arattuk, melyben a 4. b-sekhez csatlakoztak a szereplő gyerekek közül még néhányan. 

A műsor végén elkapott beszélgetésekből kiderült, hogy tetszett a közönségnek, amit látott, s hogy
kár lett volna nem megmutatni az érdeklődőknek. Nagy munka gyereknek, felnőttnek egyaránt, s ha az
időjárás nem is kegyes hozzánk, akkor is bebizonyosodott, hogy nem hiába dolgoztunk. 

Találkozzunk a következő Káposztafeszteken szép időben a nagyszínpadon!

GOMBOSNÉ SIMON AMANDA

„Egy hét a pénz jegyében” – 2015. október 5-7-ig Projekthét
a Grassalkovich iskolában

2015 májusában kolléganőnk, Madár Emőke megnyerte a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű alapít-
vány által közösen kiírt Pénz7 iskolai pályázaton a fődíjat, 600.000 Ft-ot. Egy teljes hetet álmodott, mely-
nek célja a diákok pénzügyi ismereteinek bővítése, a pénzügyi tudatosság támogatása, segítése.
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A programnak hét nagy eleme volt. Első, egy olyan zsebpénztervező füzet, melyet a diákok egész nyá-
ron tölthettek. A füzetet Madár Emőke tervezte és Novákné Hanti Mirtill szerkesztette, közösen alkották
meg. A visszajelzések alapján nagyon hasznosnak ítélték a diákok. 

Maga a program október 5-9-ig zajlott iskolánkban. Hétfőn az ünnepélyes megnyitóra kiállítást szer-
veztünk az osztályok munkáiból. Készítetteklapbookokat,legóból bankot, de volt, aki cukor és pénz auto-
matát készített.Megalkották a 10.000-es Grassit is J Kikerültek a folyosóra azok a fogalmak magyar és né-
met nyelven, mely pénzzel illetve a pénz kezelésével kapcsolatosak. A német szakos kollégák visszajelzé-
sei alapján azzal, hogy egy hétig kényszer nélkül böngészhették a diákok a fogalmakat magyar és német
nyelven, nagyon sokat megjegyeztek belőle.

A többi nap is igen mozgalmasan telt. Beállt az udvarunkra egy igazi pénzszállító autó. A gyerekek
több órán keresztül faggatták a biztonsági cég munkatársát. A pályázaton nyert rengeteg társasjátékot is
felavattuk. Több előadás is zajlott a héten. Nagy örömünkre az osztályok, diákok készítettek egyénileg vá-
lasztott témákból előadást. Volt, aki egy papagáj beszerzésének történetét, motorozásának vagy épp a
nyúltartás, osztálykirándulás költségeit dolgozta fel. A program zárópontja pedig egy pénzügyi „mini ci-
ty” volt banki és postai résztvevőkkel, pénzszámlálóval, pénzvizsgálóval.

Köszönettel tartozunk az összes kollégának, akik ennek a megvalósításában részt vettek. Külön sze-
retnénk kiemelni Barabásné Varga Ildikót, a CIB Bank vecsési fiókjának igazgatónőjét, aki nemcsak fel-
hívta figyelmünket a pályázatra, hanem az egész programot végig támogatta.

Programunkról az MTV Iskolapad című műsora felvételt készített, mely itt tekinthető meg:
http://www.mediaklikk.hu/video/iskolapad-2015-11-04-i-adas-2/

Ismét Németországban táboroztunk

Iskolánkban nagy hagyománya van a Németországba szervezett utaknak, táboroknak. A gyerekek, a szü-
lők mindig izgatottan várják a táborhirdetés pillanatát, és a férőhelyek igen hamar gazdára lelnek. Az el-
múlt tanévben sem volt ez másként. A meghirdetett 32 férőhelyre két héten belül 36 jelentkező tanulónk
volt. (Szerencsére, tudtunk egyeztetni a szálláshely gondnokával, így senkit sem kellett helyhiány miatt
elutasítanunk)

Mivel a régi táborhelyünket a bajor kormány menekültszállóvá alakította, idei táborunkat egy új helyre,
Wessobrunnba szerveztük. Ez különösen nagy feladatot rótt ránk, hiszen egy számunkra teljesen ismeretlen he-
lyen kellett kapcsolatokat (pék, hentes, stb.) kialakítani, illetve új programok után kellett néznünk. Most, a tá-
bor lezárásával úgy érezzük, hogy ezt a feladatot mindenki megelégedésére, sikeresen teljesítettük.

A táborunk, amelyen 36 tanulónk 8 fős táborvezetőséggel vett részt, 2015. 07. 19-től 07. 30-ig tar-
tott. A tábor a szokásos nép- és országismeret jellegű volt. Fő célkitűzésünk, hogy a tábor során a gyere-
kek ismerkedjenek nemzetiségünk szokásaival, dalaival, táncaival, de ismerjék meg az adott környék főbb
nevezetességeit is.  Mindig törekszünk arra is, hogy a tábor során a „tanulás” és a szórakozás megfelelő
arányban legyen jelen.

Zehetmayer Adrienn és Molnár Orsolya vezette a tánc- és daltanulásokat. Ezeken a foglalkozásokon
megismerkedtünk vecsési sváb, bajor, német népdalokkal, sok néptánccal és gyermekjátékkal. Nagyon
kedvelt tábori foglalatosságnak számított a kézműveskedés is. Ennek fő mozgatórugója Gombosné Simon
Amanda volt. A foglalkozások alkalmával a gyerekek különböző népcsoportok népviseletét csodálhatták
meg, majd ezt papírból el is készítették. De készültek ezen kívül „dísztányérok” a neuschwansteini kas-
tély 3D-s sziluettjével vagy havasi gyopár hűtőmágnesek is.



1. KÁPOSZTAFESZT 2. BÁBSZÍNHÁZ 3. DUTKAYNÉ ÁGIKA KITÜNTETÉST KAPOTT 4. DÍJÁTADÁS A PÉNZ7 VÉGÉN

5. NÉMETORSZÁG – MÜNCHENA A BAYERN STADIONJA ELŐTT 6. NYÁRI TÁBOR

FOTÓK: KÁLLAI-TÓTH ANETT, NOVÁKNÉ HANTI MIRTILL, MADÁR EMŐKE
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Nyelvi foglalkozásokat is tartottunk, amely mindig valamilyen tervezett programhoz is kapcsolódott.
(Például szövegértési feladat a Skyline Park prospektusa alapján.)

A mindennapos testmozgás jegyében tábori olimpiát szerveztünk asztalitenisz, csocsó és labdarúgás
szakágakban. Ennek felelőse Zehetmayer Józsefné volt.

A tábor országismereti programját is sikerült a tervezett módon megvalósítani. A második nap meg-
tekintettük Wessobrunn nevezetességeit, a kolostort, a „wessobrunni iskola” által készített gyönyörű stuk-
kókat, és a kis falu egyéb látványosságait.  

Másnap ellátogattunk a világhírű Neuschwanstein kastélyhoz, majd ezt követően nagy sétát tettünk
Füssenben.

Pénteken augsburgi kirándulásra került sor. A városban két csoportra oszlottunk, az egyik csoportnak
kizárólag német nyelven folyt a vezetés, a másik csoportnál néha magyar nyelven is besegítettünk az ide-
genvezető által mondottak megértésébe.

Vasárnap a csodálatosan szép Ammer tónál fekvő Dießenbe látogattunk. A városnézést minigolfozás-
sal zártuk.

Hétfőn került sor a müncheni Allianz Aréna megtekintésére. Ezzel igen sok tanulónk vágyálma telje-
sült. Lenyűgözőek voltak a stadion méretei. A vezetés során több, a nagyközönség által elzárt területre is
bejutottunk.

Természetesen nem hagyhattuk ki München történelmi belvárosát sem. Itt is szakavatott idegenveze-
tők segítségét vettük igénybe. Nem is bántuk meg, hiszen sikerült nekik a gyerekek érdeklődését a más-
fél órás német nyelvű városnézés alatt folyamatosan fenntartani.

A keddi napot az önfeledt szórakozásnak szenteltük. A közelben lévő Skyline Parkot látogattuk meg,
ahol tanulóink kedvükre hintázhattak.

A szerdai nap már a táborzárás jegyében zajlott. Készültek az oklevelek, a búcsúajándékok, és nem
utolsósorban készülődtünk az esti „Egy dal több stílusban” előadásra is.

A záró esten mindenki elmondhatta, hogy mi tetszett, illetve mi nem tetszett annyira a táborban. Az
általános vélemény az volt, hogy ismét egy jó, sikeres tábort zártunk.

Meg kell még említenem három kolléganőmet, akik szintén rettentő sokat segítettek a tábor eredmé-
nyes lebonyolításában. Szabó Jánosné, Kati néni, aki a „legfinomabb ételekkel” (idézet a gyerekek által
írt beszámolókból) kényeztette el a táborlakóit. Lángné Szél Juditot, aki ebben a munkában segített ne-
ki, illetve Novákné Hanti Mirtillt, aki „lesifotósként” több száz képet készített táborozásunkról.

Szeretnék még egy eredményre kitérni. Bár ennek nem kimondottan a nemzetiségi programhoz van
köze, de úgy gondolom, hogy pedagógiailag nagyon fontos. Mivel a táborunkat teljesen önellátóan kellett
megszerveznünk, a gyerekek nevelésében hatalmas előrehaladást értünk el. Magától értetődővé vált a szá-
mukra, hogy a közösségért feladatokat kell vállalni, legyen az terítés, mosogatás, vagy akár takarítás.
Csak így, együttműködve, a másikért áldozatot hozva tudott a tábor funkcionálni.

Nagyon aranyos megjegyzése volt a tábor után az egyik apukának. Kolléganőmmel találkozott össze, és
megkérdezte tőle: „Ez valami átnevelő tábor volt? Mióta hazajöttetek a fiam énekel és magától mosogat!”

Itt szeretném az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal odaítélt 300 000 Ft-os támogatást, valamint a Vecsés Város Önkormányzata és iskolánk által biztosí-
tott igen jelentős anyagi dotációt megköszönni, mert ezeknek a segítségével tudtuk még változatosabbá
tenni tábori programunkat.

MASSZA MAGDOLNA TÁBORVEZETŐ
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„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra
az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” (Nikos
Kazantzakis)

Akinek a nevét vecsésiek százai ismerik: Dutkayné Demetrovics Ágnes

Nyugdíjba vonul iskolánk, a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola egyik emblematikus
személyisége. 

Dutkayné Demetrovics Ágnes munkája során több száz
gyermeket vezetett be a matematika rejtelmeibe, szerettette
meg velük a sportot, kialakította, fejlesztette bennük a test-
edzés iránti igényt.

Matematika-testnevelés szakos diplomáját 1975-ben sze-
rezte a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Ezután négy évet
Budapesten dolgozott, majd 1979-ben, az akkori iskolaigaz-
gató hívó szavára került iskolánkhoz.

Kitartó, igényes, elkötelezett munkájával mindig a gyere-
kek, az iskola érdekeit szolgálta. A keze alól kikerült gyerme-
kek megalapozott, biztos matematikatudással kezdték közép-
iskolai tanulmányaikat.  Iskolánk hírnevét növelte a rengeteg

megnyert matematika verseny. Tanítványai nagyon szép sikereket értek el úgy városi, mint megyei és or-
szágos szinten is.

Igazi irányító egyéniség. Iskolánkban igazgatóhelyettesként, munkaközösség-vezetőként, szakta-
nácsadóként, mentortanárként is működött. Határozottságát, szókimondását kollégái mindig is nagyra
értékelték. A tanítás mellett rengeteg feladatot vállalt magára, amelyet mindig nagy alapossággal, fárad-
ságot nem kímélve végzett el. 

Kollégái, tanulói mindig bizalommal fordulhattak hozzá problémáikkal, biztosak lehettek segítő-
készségében. Ági néni neve a tudás, a következetesség fogalmává vált Vecsésen.

2015-ben iskolánk közössége neki ítélte a Grassalkovich díjat, amelyet a nyolcadik osztályosok balla-
gásán vehetett át. Kolléganőnk tevékenységét azonban városunk is méltó módon ismerte el. 2015. június
14-én, városi ünnepségünkön nyújtotta át neki Szlahó Csaba polgármester úr az oktatás területén végzett
munkájáért a „Vecsésért Életműdíjat”.

Ezek voltak a hivatalos elismerések, amiknek természetesen minden pedagógus nagyon tud örülni, na-
gyon jól eső érzés, hogy társadalmilag megbecsülik munkáját.

Viszont mi pedagógusok igen jól tudjuk, hogy az elismerésnek van egy másik megjelenési formája is.
Szívmelengető és lélekemelő, amikor volt tanítványaink megállítanak az utcán, és elmondják, mennyire
örülnek, hogy tanítottuk őket, hogy milyen meghatározó szerepet játszottunk életükben, emlékeznek egy-
egy szavunkra, mondatunkra.

Megkérdeztem Ági (néni) egy-két volt tanítványát, akik közül sokan időközben már apukák, anyukák let-
tek, milyen emlékeik vannak róla. Álljon itt a válaszuk, mint a tanított gyermekek részéről érkező elismerés.

„Ági néni 1981-85-ig volt a mi osztályunk főnöke. Szigorú, következetes sok elvárással felénk, de mi
gyerekek nagyon szerettük, sokat nevettünk. Számomra emlékezetes marad Ági néni azon fáradozásainak
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egyike, mikor az osztály „csibészfiait” figyelemre, tanulásra ösztönözve „jókislányok” mellé párosította.
V. Gyurival az utolsó padban egy nagyon vidám, tanárbosszantó időszak következett.....mosolyogva gon-
dolok vissza.” (ZEHETMAYER ANDREA)

„Legkedvesebb tanárom. Tiszteletre méltó, következetes, szigorú, de bizalmat keltő. Minden intése jó-
indulatú iránymutatás volt mindannyiunk számára. Nagyon szerettem, szeretem. Sajnáltam, hogy a gye-
rekeimet nem tanította és nem ismerhették közelebbről.”(KANCSÁR PÉTER)

„Ági néniről, ami elsőre eszembe jut, az a ’drága matek órám ’, ő így hívta. Mindig szerettük volna a
matematika óráját osztályfőnöki órává alakítani. Most így visszagondolva, örülök, hogy nem hagyta, mert
akkor nem itt tartanék, ahol most!” (Zehetmayer Adrienn)

„Szerencsés a családom, hisz nem csak nekem, de testvéremnek is Ági néni volt az osztálytársa, és
még apukám testnevelés tanára is volt. Mindannyian boldogan, és hálával emlékszünk vissza az általános
iskolában eltelt évekre.” (FAZEKAS ORSOLYA)

„Mindig emlékezni fogok a kedves szavakra, tanácsokra és a felejthetetlen matekórákra! Ági néni ne-
kem nem csak egy remek matektanár és csodás osztályfőnökként maradt az emlékeimben, hanem egy
olyan emberként, akinek nagyon sokat köszönhetek az életben. Az ő bíztatása, kitartása és tanácsai nél-
kül nem tartanék most itt. Köszönettel tartozom a továbbtanulásban nyújtott segítségéért, és azért, hogy
most gőzerővel haladok a pedagógus pálya felé. Mindig példaként áll majd előttem, hogy egyszer majd én
is hasonlóan erős, kitartó és jó tanárként találjam meg a helyem az életben.” (FAZEKAS BOGI)

FAZEKAS ORSOLYA gondolatai:
„ A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra

az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”
„Ági néni számomra az egyik ’legerősebb híd’, aki nélkül nem a második diplomám csinálnám most!

Sosem gondoltam volna, hogy igaza lesz, mikor azt mondta „Ne akarjam nem szeretni a matekot, hisz tu-
dom!” Most értem meg csak igazán, mikor az elmúlt pár építész évre visszagondolok... Mennyivel nehe-
zebb feladványokat oldottam meg, mint egy egyszerű koordináta geometriai feladat a 8. osztályban.

Ági néni soha nem roskad össze, mindig erős híd marad! – Én pedig példát véve igyekszem újabb hi-
dakat építeni!”

„Miután módomban állt elolvasni gyermekeim gondolatait, nehezen találok szavakat! Úgy érzem, mint
szülő őszinte szeretettel meg kell köszönnöm azt a kitartó, példamutató pedagógusi munkát, mely segít-
ségünkre volt gyermekeink oktatásában és nevelésében!

Visszagondolva az én diákéveimre én sem felejtek el egy bizonyos testnevelés órát, ahol azt kaptam,
amit megérdemeltem! Már felnőtt fejjel, Bogiék osztályának tanulmányi kirándulása alkalmával, ismét
tanultam Ági nénitől, többek között kedves, szeretetteljes nagyvonalúságot! Amint kedvesen csak annyit
mondott nekem, „Én erre már nem is emlékszem”! Gyermekeim és a sok-sok tanítvány szavaiból, ered-
ményeiből visszaköszön a jól végzett munka gyümölcse! Még sok ilyen visszaköszönő gyümölcsöt és sze-
retetteljes, boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánok!” (FAZEKAS JÓZSEF)

Drága Ági! Ezekhez a mondatokhoz csak annyit fűzök hozzá: Iskolánk összes dolgozója nevében na-
gyon boldog, „unokázós” nyugdíjas éveket kívánok sok-sok szeretettel!

MASSZA MAGDOLNA IGH.
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A Falusi Nemzetiségi Óvoda 2015-ös éve
Ebben az évben is élményekben gazdag programokat biztosítottunk gyermekeink részére. Igyekeztünk szí-
nesíteni mindennapjaikat érdekes projektekkel, hagyományőrző programokkal, kirándulásokkal. Óvo-
dánkban részt vehettek a gyermekek különféle fakultatív programokon is, mint pl. hittan, foci, sakk, nem-
zetiségi tánc és az idén ősztől bevezetett tenisz is színesítette a kínálatot. Intézményünkben továbbra is
logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus foglalkozik gyermekeinkkel.

Nem csak a gyermekek mindennapjait, de óvodánkat is igyekszünk évről évre szépíteni, újítani, hogy
szebb és jobb környezetet teremtsünk az óvodai neveléshez. Így pl. megszépültek a karbantartástól óvo-
dánk udvarán a kerti játékok, új színes kerítéssel védjük az udvaron a gyermekek biztonságát, sor került
egyik csoportszobánk újrafestésére, két csoport új öltözőszekrényekkel gazdagodott. Emellett folyamato-
san bővítjük óvodánk tárgyi eszközkészletét új játékokkal, bútorokkal, informatikai eszközökkel is. Az
idén még egy nagy ötlettel álltunk ki,hiszen minden dolgozónak nemzetiségi egyen blúzt vásároltunk, amit
ünnepélyeken, programokon, továbbképzéseken viselünk, így mutatjuk ki összetartozásunkat.

Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a rheinstetteni testvéróvodánkkal, illetve magyarországi partner-
óvodáinkkal (budaörsi Zippel-Zappel Óvoda, Taksonyi Nemzetiségi Óvoda, Ikladi Nemzetiségi Óvoda,
Budapesti Kádár Katalin Óvoda). 

Októberben a Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a III. Sörfesztiválon óvodánk
Napocska csoportja kékfestő népviseletben, német nyelvű énekekkel, mondókával és a hagyományőrző ve-
csési táncunkkal képviselte városunkat.

Évente a hozzánk érkező partneróvodásokkal ellátogatunk a vecsési savanyító üzemekbe, ahol megis-
merhetjük a vecsési savanyítás fortélyait. Itt szeretnénk köszönetet mondani Frühwirth Bence óvodásunk
szüleinek és nagyszüleinek, akikmár többször is szeretettel fogadtak minket.

Egy kis betekintés óvodánk rendezvényeiről, ünnepeiről,
hagyományőrző programjairól:

Ez az évünk is nagyon gazdag volt rendezvényekben, ünnepekben, programokban egyaránt. Óvodánkban
tartottunk farsangi mulatságot, hagyományőrző programokkal színesítettük a Húsvét előtti napokat, „ug-
rálóváras” Majálist és Gyermeknapot szerveztünk. Anyukákat, mamákat köszöntöttünk megható műsor-
ral, évzáró műsoron megmutathatták a gyermekek az éves tudásukat, elköszöntünk ballagó ovisainktól,
nyáron kerti-partival búcsúztattuk az évünket. Emlékeztünk Szent Mártonra, meghitt hangulatban töl-
töttük az adventi várakozást, izgatottan vártuk a Mikulást és a karácsonyfa alá az ajándékokat.

Nemzetiségi óvoda révén fontos szerepet tölt be mindennapjainkban a hagyományőrzés. Március vé-
gén ellátogattunk a Tájházba és az Epresben megrendeztük a Tojásfutást is. A Tájházba a csoportok lovas
kocsikkal, traktorokkal mentek. Frühwirth Misi bácsi lelkesen bemutatta a gyermekeknek a falusi házat,
minden csoportnak külön – külön, újra és újra mesélt a régi szokásokról. A másnapi Tojásfutásra is na-
gyon készültünk. Füzesi Erzsike óvó néni elhozta a padlásukról a régi „Kóbi Kocsma” cégtábláját, hiszen
a legrégebbi időkben a „Kóbi” előtt zajlott ez az esemény. Mindent próbáltunk úgy megrendezni, ahogy
az a régi időkben történt.  A gyermekek nagy igyekezettel futottak a tojásokért, a csapatok csoki tojáso-
kat kaptak a részvételért. 
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Óvodánk legnagyobb hagyományos rendezvénye az áprilisban megtartott Nemzetiségi délután, ame-
lyet a vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szerveztünk meg. Partnerkapcsolataink ré-
vén a helyi német nemzetiségi óvodákon kívül meghívtunk más településekről is óvodai csoportokat. Az
idén a vendégeink Ikladról, Budaörsről, Taksonyból, Dunaharasztiról érkeztek. A délutánon fellépett óvo-
dánk Pillangó csoportja,a Kücken tánccsoportja és meglepetésként az újonnan alakuló Edelweiß tánccso-
portunk is, melynek a tagjai óvodánk óvó nénijeiből és dadusnénijeiből áll. 

Erre a kis tánccsoportunkra nagyon büszkék vagyunk,hiszen a mindennapi teendőink mellett ez egy
nagy kihívás volt számunkra.Minden héten lelkesen és jó kedvvel próbáltuk a táncok koreográfiáját ked-
ves kolleganőnk Füzesi Józsefné,Erzsi néni segítségével. Ezek a délutánok nem csak a tánctanulásról szól-
tak, szólnak,hanem megfelelnek egy kis csapatépítő tréningnek is.  Az a célunk a tánccsoportunk meg-
alakulásával, fenntartásával hogy a vecsési hagyományokat megőrizzük, mint a táncunkban, mint a nép-
viseletünkben is egyaránt és ezt tovább adjuk gyermekeink számára.
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Az idén először áprilisban egy kezdeményezésre megtartottuk óvodánkban a Tracht-Tag-ot, amikor a
gyermekek és óvodánk dolgozói az egész napjukat német nemzetiségi népviseletben töltötték. Közösen
összegyűltünk óvodánk aulájában, ahol mindenki megcsodálhatta egymás öltözetét, majd az Edelweiß
tánccsoportunk előadta a gyermekeknek a táncát, amit a gyermekek szájtátva figyeltek,a táncosok pedig
nagy lelkesedéssel adtak elő. Ez a nap, tényleg egy különleges nap volt az óvodai életünkben.

November 11-én emlékeztünk meg Szent Mártonról. Már egy héttel Márton nap előtt óvodánk aulájá-
ban elkezdődött a Márton-napi tombolázás, ahol a gyermekek libás tárgyakat nyerhettek. Minden reggel
harsány hangon kiabálták a gyermekek: „Tombolát vegyenek, libacombot nyerjenek!” Az óvó nénik ma-
gyar, illetve német nyelvű dalokkal, versekkel, játékokkal és Márton legendájával ismertették meg az ovi-
sokat. A szülőkkel együtt barkács délutánokat szerveztünk, ahol egy kellemes aromájú tea és jó hangulat
mellett elkészítettük a lampionokat. Márton napján még egy élő liba is beköltözött az óvodánk udvarára,
amit a gyermekek nagy lelkesedéssel figyeltek, etettek és énekeltek neki libás dalokat. Márton nap csúcs-
pontja az volt, amikor hagyományos lampionos felvonulással mentünk át a Falusi Szent Kereszt temp-
lomba, ahol ebben az évben a Süni csoport adta elő Szent Márton történetét német nyelven és a hittanra
járó gyermekeink is részesei lehettek a megható műsornak. A megemlékezés után a templom előtt sós pe-
reccel és teával vártunk minden kedves érdeklődőt, illetve a Borbarátok jóvoltából megkóstolhattuk az
újbort.

A december az adventi időszakkal, a Mikulás-várással és a karácsonyi előkészületekkel telt. Karácsonyi
ünnepélyünkre óvodánk Napocska csoportja készült betlehemi műsorral.

Óvodánkban nem feledkeztünk meg a világnapokról sem, ezek közül minden évben megtartjuk a Zene
világnapját zeneiskolások előadásával, illetve az idén a Víz világnapja is színesítette programunkat. Ezen
a napon az ovisok számos érdekes játék és foglalkozás során megismerkedtek a víz fontosságával, jelen-
tőségével.
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Foglalkozhattak játékosan, országunk legnagyobb folyójával, a Dunával. Végigjárhatták papírcsó-
nakokkal a tornaterem méretű folyót a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.

Közösen összegyűjtött köveket, kavicsokat festhettek be, halacskákat, teknősbékákat színezhettek ki,
majd az elkészült alkotásokat elhelyezhették az óvodánk aulájában kiállított tavacskába.

Megismerkedhettek a víz körforgásával, a régi idők takarékos vízhasználatával. Kipróbálhatták a há-
zilag főzött szappannal való kézmosást zománcos vödörből és lavórból.

Meghallgathatták a „Minden csepp számít” című mesét óvónői előadásban, melyben játékosan meg-
ismerkedhettek a víz védelmének a fontosságáról. Horgászhattak a Nagy ho-ho-horgásznál mágneses ha-
lakkal és nézegethették a vízben úszkáló aranyhalakat is.

A nap végén minden gyermeket megajándékoztunk egy-egy buborékfújóval, melyet a szorgalmasan
összegyűjtött pecsétekért kaptak.

Nemcsak projektekkel, hanem óvodán kívüli programokkal is gazdagítjuk a gyermekeink élményét.
Voltunk az Óbudai Elevenparkban, a Budakeszi Vadasparkban, és egy csoport ellátogatott
Tápiószentmártonra az Attila-dombra is. Rendszeresen ellátogatunk a Bálint Ágnes Kulturális Központ
gyermekelőadásaira és a Mazsola játszóházba is.
Csoportjaink több városi rendezvényen is részt vettek:

• Februárban a farsangi időszak lezárásaként rendezte meg városunkban a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Strudelessen-t, aRétesevést. Ezen a délutánon óvodánkból a Napocska csoport 
mutatta be német nyelvű műsorát és a hagyományőrző vecsési táncot.

• Májusban a Tájház negyedik születésnapján az óvodánk Kücken tánccsoportja,
és a nevelőtestületünkből álló Edelweiß tánccsoport szerepelt.

• Szeptemberben a XV. Vecsési Káposztafeszten felvonult és bemutatta táncát óvodánk Katica
csoportja, akik az idén el is hozták a felvonulásra járó első díjat, a gyermekek a szülők
és az óvodánk nagy örömére. Káposztafeszt napján, a Tájház udvarán nevelőtestületünk ismét
kézműves foglalkozásokkal várta az oda látogatókat.

• Októberben a Nótaest rendezvényen óvodánk Süni csoportja és az Edelweiß tánccsoportunk lépett
fel a Bálint Ágnes Kulturális Központban, ahol nagy sikert arattunk.

• Decemberben a Mindenki Karácsonya városi rendezvényen óvodánk Napocska csoportja
karácsonyi műsora fogja meghatni a nézőközönséget.

Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, támogatást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánkban
igazán élményekben gazdag évet tudjunk lezárni. Köszönjük az alapítványunk számára felajánlott anya-
gi támogatásokat is, melyekkel óvodánk tárgyi eszközeit fejleszteni tudtuk.

Nevelőtestületünk:

Óvodavezető: Schiszlerné Bakk Katalin
Óvodavezető-helyettes: Vargyasné Bakonyi Ildikó

Óvodatitkár: Csányi Vonková Petra

Katica csoport: 
Óvodapedagógusok: Eszényiné Honti Krisztina, Fekete Ildikó, Schiszlerné Bakk Katalin

Dajka: Kádárné Molnár Erika
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Maci csoport:
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Dajka: Frühwirth Józsefné
Napocska csoport:

Óvodapedagógusok: Maár Lászlóné, Vargyasné Bakonyi Ildikó
Dajka: Neubrandt Gáborné

Pillangó csoport:
Óvodapedagógusok: Kolozsi Ildikó, Vasadi Attiláné

Dajka: Ötvös Gusztávné
Süni csoport:

Óvodapedagógusok: Polyóka Nándorné, Vatainé Nagy Enikő
Dajka: Herr Klára

Pedagógiai asszisztens: Kékesiné Fitz Zsuzsanna
Konyhai dolgozók: Déri Jánosné, Maglódiné Wéber Julianna

Gondnok-karbantartó: Strohmayer János
Elérhetőségeink:

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 83.
Telefon: +36-29 350-310
Mobil: +36-30 368-7622
E-mail: info@falusiovi.hu
Honlap:www.falusiovi.hu

Facebook oldalunk: www.facebook.com/falusinemzetisegiovoda
Alapítványunk:

Gyermekmosoly Alapítvány
Számlaszám: 65100091-11217561

ÍRÁS ÉS FOTÓ: ÓVODA

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szolgálatunk a 2015-ös esztendőben is elhivatottan próbált segíteni a Vecsésen élő valamennyi rászoru-
lón, idősön és gyermeken egyaránt, a kötelezően ellátandó főbb feladataink mellett azonban igyekeztünk
tevékenységünket új elemekkel is bővíteni az állandóan változó világ kihívásaira válaszolva. Az elmúlt év
tehát a folyamatosság és megújulás jegyében telt el számunkra, melyben ügyfeleink érdekeit próbáltuk
képviselni, remélhetőleg minél több sikerrel.

A 2013. 08. 29-én záruló Csigaház Projekt 5 éves fenntarthatóságát biztosítva, az Önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretein belül tovább folytatódott a nagy
sikerű szabadidős programunk, a Lazító Klub, immár új helyszínen, a Gyermekkönyvtár korábbi épületé-
ben. A modern közösségi szociális munka elméleteit és gyakorlatait felhasználva szintén önkormányzati
támogatással folytatódott a Legyen Ön is gazda! Csirketartási program, amely lehetővé tette, hogy
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Szolgálatunkkal kapcsolatban álló ügyfelek he-
lyi kisgazdálkodását elősegítse. Az új programok
között említhető a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi Általános Iskolában hetente meg-
valósuló Foci Klub, valamint a Takarékos Klub,
melyben az új ismeretek elsajátítása mellett a kap-
csolatok építését és fenntartható családi gazdál-
kodások kialakítását szeretnénk elősegíteni. 

Az új programok mellett természetesen tö-
rekedtünk arra is, hogy a korábbi években ki-
épülő „klasszikus” feladatainkat is minél ma-

gasabb színvonalon láthassuk el. A társintézményekkel, jelzőrendszeri tagokkal, iskolákkal az eddig is ki-
váló együttműködésünket még szorosabbra kötöttük, s közös erővel próbáltuk gyermekvédelmi
feladatainkat ellátni.

A korábbi éveknek megfelelően a hozzánk fordulók továbbra is kérhetik gyermek és felnőtt-pszichológus,
fejlesztőpedagógus és jogász segítségét, az elvált szülők között mediátor kollégáink közvetítettek, a kapcso-
latügyeleti munkatársunk pedig próbált segíteni, amennyiben problémás volt a kiskorú „láthatása”.
Lelkiismeretes gyógypedagógusunk az óvodákat és iskolákat járva segített a gyermekek fejlesztésében.

A családsegítő szakmai egység munkatársai egész évben fáradhatatlanul próbáltak segíteni a felnőtt
korú és idősödő lakosság anyagi, mentális és szociális problémáin. A korábbi éveknek megfelelően állás-
kereső klubot szerveztek, hogy a munkanélküliek minél gyorsabban visszailleszkedhessenek a társada-
lomba, erősödjön önértékelésük, javuljon kedélyállapotuk. A rendszeres szociális segélyben részesülőknek
az idei esztendőben is egy kaláka kör keretein belül biztosítottak egy olyan értékteremtő közösséget, mely-
nek valamennyi résztvevője kölcsönösen segíthet egymásnak a mindennapok során. 

A rászoruló családoknak egész év során próbáltunk természetbeni adományokat közvetíteni, melyben
nagy segítséget kaptunk idén is a Karitász Segélyszervezettől. Mindezek mellett önkormányzati források-
nak is köszönhetően a nyári szünidő alatt is biztosítottuk a nyári gyermekétkeztetést. A lakossági fel-
ajánlásoknak köszönhetően ruhaadományokkal idén is elláttuk a hozzánk fordulókat, minden hónapban
egy alkalommal nagyobb ruhabörzét tartottunk, melyeken tudtunk ügyfeleinken segíteni. Ezúttal szeret-
nénk ismét megköszönni a helyi lakosoknak a sok-sok felajánlást, támogatást és segítséget, mely nagy se-
gítséget jelentett a rászorulók számára. 

Az Önkormányzat segítségének köszönhetően év vége felé közeledve igyekezni fogunk a szolgálatunk
látókörébe tartozó, kevésbé tehetősebb családok számára is kissé megszépíteni az ünnepi hangulatot a
karácsonyi csomagok kiosztásával. 

A nyári napközis táborunk immár hagyományosan hat héten keresztül várta a gyerekeket. Hetente
80 gyermek, összesen a hat hét alatt kb. 300 gyermek táborozott velünk, és volt ezzel együtt szakszerű
felügyelet alatt napközben, a családsegítős kollegáknak és a város pedagógusainak köszönhetően válto-
zatos és színes programokon vehettek részt a gyerekek. A tábor önkormányzati támogatással valósult meg,
valamint számíthattunk a programok megvalósításában több társintézmény segítségére is, a teljesség igé-
nye nélkül pl. a Rendőrség és Polgárőrség munkatársaira is. 

A Káposztafeszten a nagysikerű kézműves sátorral vártuk a kilátogató gyermekeket és családokat,
hogy a településen minél több ember ismerje meg Szolgálatunkat, és forduljanak hozzánk még többen,
amennyiben úgy érzik, hogy segítségre szorulnának. 



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

201

Befejezésképp Ady Endre versével búcsúznék:
„Bántja lelkem a nagyváros / Durva zaja, / De jó volna ünnepelni / Odahaza. / De jó volna tiszta szív-

ből / – Úgy mint régen – / Fohászkodni, / De jó volna megnyugodni. 

De jó volna, mindent,  / Elfeledni, / De jó volna játszadozó  / Gyermek lenni. / Igaz hittel, gyermek
szívvel / A világgal / Kibékülni, / Szeretetben üdvözülni.”

Ennek szellemében kívánok Áldott Karácsonyt, és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet valamennyi ve-
csési lakos számára. 

TÁRNOKINÉ TÖRŐ KRISZTINA

FOTÓK: CSACSE

A vecsési gesztorintézmény munkatársai: 
Intézményvezető:  Tárnokiné Törő Krisztina, pszichológus

Családsegítő szolgálat szakmai egység: 
Kóródi Ágnes szakmai egység vezető, pszichológus –  Csillagné Gonda Mariann, Pataki Ágnes,

Pap András  és Takács Eleonóra családgondozók, 
Daxkobler Márta pszichológus, Dr. Nagy Anna jogász

Lehoczkiné Kreisz Hajnalka takarítónő 
Gyermekjóléti szolgálat szakmai egység: 

Kiss Ervin Lajos szakmai egység vezető, családgondozó – Balázs Eszter, Balázs László, 
Barna Alice és Szuromi Norbert családgondozók,

Krak Ildikó fejlesztőpedagógus, Sándor Piroska pszichológus (részmunkaidőben),
Hegyi Dorottya pszichológus (részmunkaidőben)

Tóth Anita gazdasági ügyintéző, Mayer Beatrix gazdasági ügyintéző
Hazafi Éva gyógypedagógus 
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Bálint Ágnes Kulturális Központ
A színház és vidéke Vecsésen, a kulturális központban.

A Bálint Ágnes Kulturális Központ, hosszú évek óta
egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a
tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhe-
tünk magunkénak. Erősen bízunk benne, hogy műkö-
désünkkel sikerül rávilágítanunk azokra az értékekre,
amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. és
amelyet sokan, sokféle módon próbálnak megmutat-
ni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk érté-
keiből. Márai Sándor gondolatai mentén szeretnénk
szolgálni mi is a köz javát és érdekét. „Tudnod kell,
hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a kö-
zépszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúzi-
ókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műve-
letlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint igazság-
nak minden dolog igaz ismeretének feltárása és
elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz.
A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megisme-
réséhez, rendkívüli bátorság kell.” E ténykedésünk so-
rában foglal el kitüntetett helyet a vecsési színház, és
annak előadásai is. Mit is szeretnék az embereknek el-

mondani? Tulajdonképpen számomra minden előadás, minden produkció, akár nézőként – akár közreműkö-
dőként, vagy megvalósítóként veszek benne részt egyformán élmény, és mindig első, egyszeri és visszahozha-
tatlan. Ha arra gondolok vissza, amikor először ültem be a nézőtérre, akkor máig kellemes érzések és emlé-
kek fonnak körbe. Határtalan izgalommal vártam, hogy miképpen leszek részese a csodának. Elvarázsolt,
magába szívott, és akkor még ugyan ezt nem tudtam így megfogalmazni, de azt éreztem, amit Robert
Schumann fogalmazott meg, „Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művészet hivatása.”  A
színház egy varázsszőnyeg, amire ráülünk és máris ott termünk egy másik világban, más emberek, más he-
lyek és más gondolatok sodrásában. A mai napig ezt érzem, akkor is és az óta is. Most megkérdezhetik tőlem,
a kedves nézőközönségünk, miért kell Vecsésnek színház? Mert megfogalmazódott egy igény. Színház van más
városokban is, de a vecsési színház a vecsésieké. Jó érzés azt mondani, ma este színházba megyek, a mi szín-
házunkba. Vecsés alapvetően híres a lokálpatriotizmusáról.  Ám a lokálpatriotizmus nem csak régi értékek
mentését és ápolását jelenti, hanem új értékek teremtését, védelmét, népszerűsítését és a való életbe történő
integrálását is jelenti. Vecsés erre képes és hivatott, és ebből következően fontos része a komfortérzetünknek.
Ennek ismeretében lett összeválogatva a tavaszi évad repertoárja. Láthattuk az Egy őrült naplóját – parádés
előadás keretében. Majd megismerkedhettek a nézők, Kakukk Marcival az örök optimista, ám mindig vesztes
nép gyermekével. Sugárzott ránk Mona Marie mosolya, amely egyben bemutató előadás is volt. Tehát Vecsésnek
volt színházi bemutatója is. Megismerkedhettünk sokunk által ismert és kedvelt zeneszerzőnk, Szenes Iván
életével és hallhattuk újból híres és ismert melódiáit és dallamait. Végül azt is megtudhattuk, hogy Ki fut a
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nő után? szép és tartalmas ugyanakkor egyben szórakoztató előadások sora fordult meg Vecsésen, és jó esé-
lyünk van a hasonló folytatásra is. Fontos, hogy a színház mellett említést tegyek a nyári táborainkról is. Volt
két bűvész táborunk, mely szellemiségében nem is áll olyan távol a színháztól. A gyermekek mindkét tábor-
ban igen szép számmal vettek részt. A táborok végén bemutathatták azt, amit a varázslásról, bűvészkedésről
tanultak és a gyakorlatban is bemutathatták a szüleiknek a produkcióikat. Még egy tábort meg kell említe-
nem. Ez a táborunk, Kismaroson volt a Kanyar-tanya panzióban. A tábor egy komplex tábor volt, hiszen több
rétű elfoglaltságot is biztosítottunk a gyermekek számára. Választhattak a kézműves foglalkozások, a szín-
játszás és a természetjárás között. Mindegyik programrész szakavatott mesterek és vezetők segítségével zaj-
lott, és a gyermekek és szülők visszajelzései alapján sikeres volt.

NAGY GYULA

III. Bálint Ágnes Mesefesztivál

A vecsési Bálint Ágnes Mesefesztivál idén harmadik alkalommal került megrendezésre. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a fesztivál évről évre több látogatót vonz nemcsak Vecsésről, hanem az ország egész terü-
letéről. A fesztivál nem titkolt célja, hogy minden évben valamilyen tematikus programsorozattal jelenjen
meg. Tavaly Csukás István meséi elevenedtek meg a téren, idén a népmesék világába repítettük a gyerme-
ki lelkűeket. A hármas szám meghatározó szerepet játszott a rendezvényen. A közismert mesealakok, mint
a három kismalac és a farkas valóban megelevenedtek a téren.

Vecsés Főterén is megjelent a hármas felosztás. Barangolhattunk a sűrű sötét erdőben, eljuthattunk
az Óperenciás tengerre, sőt még azon túlra is ahol „megmászhattuk” az Üveghegyet. A vállalkozó kedvű
gyermekeket, családokat ezen vándorúton próbatétel elé állítottuk. Az elnevezések azonban korántsem
voltak képletesek. Az Óperenciás tengeren valóban vízre szállhattunk, az erdőben egy kisvonattal utaz-
hattunk, és az Üveghegyet ténylegesen meg lehetett mászni.
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Az elmúlt évekhez képest rendhagyóbb módon je-
lentek meg a műsorszámok. A hangsúlyt nem a nagy-
színpadi előadásokra helyeztük. A produkciókat testkö-
zelibbé szerettük volna tenni ezért ún. bokorszínpadok
várták a látogatókat az egyes helyszíneken. Ezek a pro-
dukciók sokkal interaktívabbak voltak s ezáltal az él-
ményt is közelebb hozták a gyerekekhez. Kiemelve és a
teljesség igénye nélkül megemlítve olyan különleges
programok érkeztek, mint pl. a Verklis Karaoke, Vitéz
László bábjáték automata és Paprika Jancsi csúzlizdája.
A nagyszínpadi koncertek közül pedig mindenképpen ki-
emelendő a Ghymes együttes és Ruttkai Bori koncertje,
melyek egészen biztosan szintén meghatározó színfolt-
jai voltak a kétnapos mesevilágnak.

Fontosnak tartottuk, hogy a környezettudatos
gondolkodás, az erre való nevelés is megjelenjen ren-
dezvényünkön. Azt gondoljuk, hogy a játszva tanulás

a legjobb módja annak, hogy a felnövekvő generáció új készségeket, képességeket sajátítson el. „Hulladék-
udvarunk” számos vicces és egyben érdekes játékkal készült, ennek megvalósításában partnerünk volt a
Vecsési Városgondnok Kft.

Idén is kisvonat közlekedett a Főtér és a Bálint Ágnes Emlékház között. Mindez nem csak az utazás élmé-
nye miatt volt fontos, hanem mert az Emlékház is számtalan érdekes programmal készült. Többek között a
Mézga család, Vizipók csodapók, Mekkmester, Nagy ho-ho-ho-horgász című mesejátékok kerültek bemutatásra.

A mesefesztivál egyik fontos karakterének tartottuk Berecz Andrást a nagy mesemondót, (a fotón) aki-
nek szinte védjegye az, ahogyan a színpadon szövi a meséket a hallgatóság szeme és füle hallatára. Szerinte
a mesemondás fontos törvénye és lehetősége a rögtönzés szabadsága, az, amit a mesemondó éppen hoz-
zátesz vagy éppen elvesz. Ettől lesz egyedi és megismételhetetlen. Bízunk benne, hogy ez a gondolat a mi
rendezvényünket is fémjelezte.

CZIBOLYA BETTINA

Kultursokk – nyári rendezvénysorozat

Kultursokk elnevezésű programsorozatunk idén sem maradhatott ki nyári ajánlatunkból. A tavalyi nagy
sikert követően ismét megrendezésre kerültek tematikus estjeink, melyek során kulturális élményben ré-
szesülhettek a hozzánk látogatók. A programon való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes volt.
programsorozatunkon az idei évben is vártuk azokat, akik fülledt nyári napok után egy kis esti zenés szó-
rakozásra vágytak. A hetenként megjelenő tematikus estek nagyszerű lehetőséget kínáltak arra, hogy a
rendezvényre látogatók találkozhattak ismerőseikkel, barátaikkal és egy pohár ital és kellemes zene mel-
lett elbeszélgethettek egymással. 2015-ben négy ország kultúrájába nyerhettek egy kis bepillantást ven-
dégeink. Bízunk benne, hogy a rendezvénysorozat idén is legalább annyi kellemes pillanatot okozott a
részvevőknek, mint az elmúlt években.

CZIBOLYA BETTINA
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Tárlatok minden hónapban

A Vecsési Kiállítóterem, több mint húsz éve, 1994 óta fogadja látogatóit. A két évtized alatt sok neves mű-
vész mutatta be alkotásait, a nagyérdeműnek. Általában havonta nyílik tárlat a Vértesi Nándor utcai te-
remben, mely rendszerint tíz napig tekinthető meg. 
A kiállítások egyedi volta, hogy az alkotók egy művüket felajánlják Vecsés Város részére , mely művek a
Bálint Ágnes Kulturális Központban kerülnek elhelyezésre. 

A kiállításokról szóló hírek rendszeresen megjelennek a hazai és „külhoni” médiában.
Továbbra is szeretettel várjuk a művészetek szerelmeseit a Vecsési Kiállítóterembe. 

GÖRÖG BÉLA

A Mazsola játszóház idei éve

A Mazsola játszóház idén is rengeteg gyermeket fogadott, a látogatók száma december végére várhatóan
eléri majd a 4000 főt!  

A Vecsésen lévő óvodák csoportjai és iskolák osztályai nagy számban kihasználták az ingyenes játszó-
házi órát, de rajtuk kívül a Bálint Ágnes Kulturális Központban tanfolyamra (foglalkozásra) járó vagy tá-
borozó gyerekek is gyakran meglátogattak bennünket.

Nagyon sok születésnapos is velünk ünnepelt a játszóházban, minden hétvégére jutott legalább 1-2
szüli vagy névnapi buli. Köszönhető ez annak is, hogy zsúr szolgáltatásaink bővültek arcfestéssel és csil-
lámtetoválással, és élőzenés köszöntést is lehet már kérni.

Délelőttönként javarészt a még közösségbe nem járó picik jöttek el szüleikkel, délután az ovi, suli után
nagyon jó levezetés egy-két órát nálunk szabad, önfeledt játékkal eltölteni!
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Folyamatosan bővülő játszóeszköz parkunk és épített játszóterünk interaktív módon fejleszti a gyer-
mekek mozgását, koordinációját, azon át a különböző motorikus és gondolkodási képességeit, és kiváló-
an kiegészítik a különféle mozgásjavító terápiákat is.

Idén is sok nagy rendezvényt tartottunk januártól-májusig, és októbertől-decemberig minden hónap
utolsó csütörtökén a Vidám esték sorozatunkban! Ilyen alkalmakkor sok-sok tréfás játékkal, vicces vetél-
kedővel és tematikus kézműves foglalkozással készülünk az adott hónaphoz vagy évszakhoz kapcsolódó-
an. Így volt Újévi malackodás, Farsangi mulatság, Tavaszvárás, Bolondos április, Hurrá, nyaralunk!,
Halloween-pizsama party, és még hátra van a Makrancos Kata rosszalkodik!, a Baba Mikulás, a Karácsonyi
készülődés és az Előszilveszteri buli.

Májusban részt vettünk a III. Mesefesztiválon is, ahol óriás festményt készítettek a kicsik és nagyok
közösen kedvenc meseélményeik alapján, azután jelen voltunk a Gasztro esteken is, ahol mindig az est
hangulatához illő kézműves alkotások kerülhettek ki a kis kezekből.

Nyáron és ősszel Kreatív napközivel vártuk a gyerkőcöket, ahol mindennap más-más téma volt napiren-
den, pl. Társasjáték nap, Indián nap, Halloween nap, stb. és persze ezekről bütyköltünk is naponta valamit.

Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon sikeres év van ismét mögöttünk, reméljük, hogy a következő is leg-
alább ilyen jó lesz!

A mi játszóházunk nem nagy, nincsenek benne óriás csúszdák és trambulinok, viszont könnyen átte-
kinthető és családias! A rendszeresen idelátogató lurkókat a nevükön szólítjuk és tudjuk kinek mi a ked-
vence! Az eltelt 2,5 év alatt nagyon sok törzsvendégre tettünk szert, és nagyon sok boldog, mosolygó ar-
cot láthattunk, ami a munkánk elismerése! 

Álljon itt végül egy szülői vélemény, ami összefoglalja azt, amiért érdemes dolgoznunk: „Az én Lilim
imád ide jönni és imád veletek lenni, együtt játszani! Nincs másik ilyen játszóház a világon!”

MÁRTI, ZSUZSI, TÜNDE

FOTÓK: BÁKK
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BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
2220 Vecsés, Telepi út 43.

KÖZPONTI INFORMÁCIÓ A RENDEZVÉNYEKRŐL
Telefon: 06-29 350-279

E-mail: info@kulturba.hu

Jegyértékesítés
2220, Vecsés, Telepi út 43.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8:00 – 20:00 óráig | továbbá rendezvényekhez igazodva

Telefon: 06-29 350-279

Menedzsment/Munkatársak
Kis Tóth János – Igazgató

Varga-Farkas Gyula – Igazgató helyettes
Matus Eszter –  Gazdasági igazgató

Görög Béla – Művészeti vezető
Jegy/Infó

Információ szolgáltatás a BÁKK programjairól, jegyértékesítés:
Dankos Melinda, Dobrovitz Eszter, Sztankovics Katalin

Szervezés
Kulturális programok, saját produkciók, befogadott rendezvények

felnőtt és gyermek színházi előadások szervezése, lebonyolítása: Nagy Gyula
Kulturális programok, saját produkciók, befogadott rendezvények szervezése,

lebonyolítása, terembérleti lehetőségek: Lakner Dóra
Kulturális programok, saját produkciók, befogadott rendezvények szervezése, lebonyolítása, terembérle-

ti lehetőségek, megjelenési felületek, kommunikáció: Czibolya Bettina
Grafikus

Arculati elemek, sajtó anyagok, plakátok, szórólapok, kiadványok tervezése
és kivitelezése: Dobrovitz Noémi

Gazdasági ügyek
Rendezvény elszámolás, számlázás, pénzügy, munkaügy: Baráth Mária

Technikus
Rendezvények hang- és fénytechnikai, audio-vizuális kiszolgálása: Nagy Richárd

Üzemvitel
Épületfelügyelet, berendezés, karbantartás: Eftimie Dorin

Takarítás: Germányi Jánosné
Rendszergazda: Balogh Miklós

Játszóház
Gyermekfelügyelet, születésnapi bulik szervezése, tematikus programok tervezése, lebonyolítása:

Katonáné Gergely Tünde, Blázy Zsuzsanna, Radóci Tiborné, Márti
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Bálint Ágnes Óvoda
Központi helyen az egészség

Mint minden évben, 2015-ben is nagy hangsúlyt fektettünk az óvodába járó gyermekeink egészséges élet-
módra nevelésére. Intézményünkben tisztított vizet szolgálunk fel a gyermekeknek, valamint a csoportszo-
bákban értékes levegőtisztító berendezések működnek. Az elmúlt években az egészséges életmód mellett ki-
tartva további programokat dolgoztunk ki. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, illetve az óvodapedagógusok
széles körben újrahasznosítják azokat a gyerekekkel a foglalkozások során. Így jött létre madárbarát udva-
runk a PET palackokból illetve tejes dobozokból készített etetők segítségével. Ennek köszönhetően közelebb-
ről megfigyelhetjük a madarakat, különösképp a vörösbegyet, a zöldikét és a harkályt.

A gyermekek az óvónénikkel együtt gondosan igyekeznek az etetőket időről időre felújítani és feltöl-
teni, ami gyakran a szülők bevonásával családias programmá alakul.

Az óvoda udvarán alapítványi támogatásból, mintegy 900 000Ft értékben – idén nyáron – elhelye-
zésre került két új kinti játék és egy ivókút. Ezekre azért volt szükség, mert intézményünk sajnos nem ren-
delkezik még tornateremmel, így az udvar adta lehetőségekkel igyekszünk bővíteni az egészséges test-
mozgáshoz szükséges feltételeket. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek ki-
alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének
elősegítése. A gyermekek testi, lelki, szociális jólétének megóvása, fejlődésük biztosítása. Ezen belül: a
gyermek gondozása, testi szükségleteinek és mozgásigényének kielégítése, az egészséges és kultúrált ét-
kezési szokások kialakítása, a harmonikus, összerendezett mozgás és a testi képességei fejlődésének elő-
segítése. Valamint a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges életmód, a
testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítá-
sa, a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása. A megfelelő szak-
emberek bevonásával, a szülőkkel, óvodapedagógusokkal együttműködve, differenciált, hátrányt csök-
kentő, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Védőnővel, partnerintézményekkel
(Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szakszolgálat) gyermekorvossal, fogorvossal való együttműködés.
Ezen feladatok megjelennek a mindennapi óvodai élet során és az évente megrendezésre kerülő „Az egész-
ség hete” című programunk alkalmával. 

A testmozgáson túl igyekszünk megszerettetni a gyermekekkel a reform konyha ízeit. Szülői támoga-
tásból a kicsik minden nap részesülnek gyümölcs és zöldség fogyasztásában. Az egészséges táplálkozás to-
vábbi támogatása érdekében minden évben almaszüreten és diószedésen vesznek részt a csoportok. A szor-
gos munkával gyűjtött terméseket a csoportok egyenként feldolgozzák. Vannak, akik süteményt készíte-
nek belőle, salátát vagy gyümölcslevet. A program túlnyomó részt piaclátogatással zárul. A nagy csoportosok
hagyományszerűen tököt faragnak, valamint zöldségfigurákat készítenek, amelyekből mi ni kiállítást is
rendeznek.

A Vecsési Városgondnok Kft. jóvoltából idén ősszel egy komposztálót helyeztünk el az óvoda udvarán,
ahová a gyermekek és az intézmény dolgozói közös erővel gyűjtik a megfelelő zöld hulladékot, megala-
pozva az óvoda új zöldségeskertjét. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tápai Mónikának a komposz-
tálással kapcsolatos előadását, amelyet a gyermekek interaktív módon hallgathattak meg.  

Minthogy a helyes táplálkozás ilyen nagy szerepet tölt be óvodánkban, így természetesen a minden
évben megrendezésre kerülő Káposztafeszten is képviseltettük magunkat. A felvonuláson egy retro
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Wolksvagen Bogár vezette a „Káposzta Bogaraknak” öltözött sort, így kaphattuk meg a második helye-
zést. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik bármilyen módon hozzájárul-
nak óvodánk fejlesztéséhez, jó híréhez.

Dolgozók névsora:
Szabó Gyuláné – óvodavezető, Lakner Brigitta – óvodavezető helyettes, Bogdán Judit, Botorné Fehér Anita,
Csányi Andrea, Csere Istvánné, Domozi Ferencné, Fehér Imréné, Fischer Béláné, Hajósné Bényei Hedvig,
Hrutkáné Dávid Mónika, Kókainé Horváth Andrea, Kósa Árpádné, Kovács Erika, Mayerné Jákli Rita, Németh
Istvánné, Pollákné Barna Renáta, Rátócziné Belányi Csilla, Soltészné Kovács Zita, Takács Lászlóné, Tihanyi
Istvánné, Vargáné Balogh Andrea, Vései Lászlóné, Sisáné Gazsó Ágnes, Bánkutiné Kovács Mónika, Jusztin
Ágnes, Bíró Ferenc, Gomezné Lajos Éva

Intézmény elérhetőségei: 
Székhelye:

2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 31.
Telefon: 06-29 350-147

E-mail: toldyovi@freemail.hu
Az Andrássy-telep Gyerekeiért Vecsés Nyílt Alapítvány

Számlaszáma:
18670282-1-13 

FOTÓ: KATONA CSBA
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Gondozási Központ
Étkeztetés:

Étkeztetés keretében azokról a szociálisan rászorult személyekről gondoskodunk, akik ezt önmaguk
átmenetileg vagy tartósan nem tudják megoldani. Ez a szolgáltatás, ami városunkban kötelező ellátási
forma az év minden munka napján üzemel. Emellett még egy figyelemreméltó adat, hogy 2015-ben 30.000
adag ebédet osztottunk ki vagy az intézményben, vagy szállítottunk lakásra. 
Házi segítségnyújtás:

Ebben az ellátási formában, az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását ápolás, gondozás for-
májában – szükségleteinek megfelelően– lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Az elmúlt egy évben
közel 8000 látogatást jelentett, ezért ezt a feladatot megosztva végzik. Ezek között az idősek között van
olyan is, akihez – a beteg teljes ágyhoz kötöttsége miatt – naponta 3 alkalommal jár ki a hivatásos gon-
dozónő az időjárás viszontagságaik ellenére biciklivel Vecsés különböző pontjaira. Az ő munkájuk ezért
igen figyelemre méltó. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

24 órás ügyeleti rendszerben végezzük.
Időskorúak nappali ellátása:

40 férőhelyen 37 fő klubtag van, tehát ide várjuk még az érdeklődő idősek  jele ntkezését. 
A klubélet mindennapjairól, különböző témakörökben, az alábbiakban olvashatnak:

Egészségügyi ellátás:
A klubban a gondozónők rendszeresen vérnyomást, testsúlyt mérnek, ha kell, kiváltják és adagolják

is a gyógyszert, a háziorvos előzetes utasítása alapján. 
A váratlanul otthon maradt klubtagokkal haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot, ha kell orvost, hí-

vunk hozzá, és otthonában házi gondozás keretében gondoskodunk róla.
Továbbá az Önkormányzati busz segítségével, szervezett formában csoportosan gondozónői kíséret-

tel eljuthattak a klubtagok tüdőszűrésre és csontritkulás vizsgálatra is.
Minden esztendőben az influenza elleni védőoltást is megkapják a klubtagok az intézményünkben. Így

nem kell külön elmenniük a szakrendelésre.
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Foglalkoztatás:
A klubtagok igényét, mentális és egészségügyi állapotát figyelembe véve közös olvasás, zenehallgatás,

videózás zajlik rendszeresen.
Ezen kívül: a spontán szerveződő „csoportok”- társasjátékozó, sakkozó, dominózó idősek saját ma-

guk teszik változatossá mindennapjaikat.
Az őszi hónapok beköszöntével ismét beindultak a kézműves foglalkozások. Ennek keretén belül az

idősekkel közösen a foglalkoztatást vezető gondozónővel termésképeket, papírbábot, szalvétatartót csi-
peszből stb. készítettek, melyeket vagy a hozzánk látogató óvódás gyerekeknek ajándékoztak, vagy az ép-
pen az intézmény falait díszítették vele. 

Heti egy-két alkalommal megtartásra kerülő énekkar, és a heti két alkalommal tartandó reggeli tor-
na a mai napig is sikeresen működik. 

Továbbá a beérkezett ruhaadományokat is szétosztják a gondozónők, amit az időseink nagyon szíve-
sen vesznek.

Természetesen az ünnepekről sem feledkezünk meg az ezen eseményekhez illő kézműves foglakozáso-
kat tartanak a gondozónők.
Hitélet: 

Hetente látogat el intézményünkbe a katolikus, református és evangélikus lelkipásztor. Ünnepi alkal-
makkor a helyi református óvoda csoportjai is ellátogatnak hozzánk, és kedves műsorukkal megörven-
deztetik időseinket. Mindezeken kívül, havi rendszerességgel látogatja meg az időseket a katolikus egyház
Vecsési Karitász szervezetének két tagja. 
Szórakoztató programok:

Rendszeresen ellátogatunk az új Bálint Ágnes Kulturális Központba az aktuális kiállításokat megte-
kinteni. Ezúton szeretném megköszönni, az önkormányzat illetékeseinek, hogy ezen alkalmakra külön ren-
delkezésünkre bocsátja a mikrobuszt a készséges sofőrjével.

Idén is sikerült új dolgokkal bővíteni a repertoárt. Rendszeresen ellátogat hozzánk a Vecsési Irodalmi
Kör szép versekkel, prózákkal szórakoztatva az időseket, Benke Marcsi vezetésével.
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Ünnepek: 
Névnapokról minden esetben megemlékezünk és a kerek születésnaposokat is megköszöntjük egy-egy

bonbonnal. Farsang idején mindig beöltözik az az idős, akinek kedve van, és közös tánccal és fánkevéssel zá-
rul az ünnepség. Nőnapra egy szál virággal vagy egy tábla csokoládéval köszönjük meg a hölgy klubtagokat.

Anyák napján helyi óvodás csoportok által köszöntjük az édesanyákat.
Az idősek világnapján operettműsor szórakoztatta az időseket, majd egy szál virággal és egy somlói

galuskával ajándékoztuk meg őket. Az ünnepséget ismét közösen szerveztük a Bálint Ágnes Kulturális
Központtal és a műsor nagy sikert aratott. Köszönjük a Képviselő testület ez irányú támogatását is. A
Mikulás is minden esztendőben ellátogat hozzánk, és kis csomaggal és kedves személyre szabott verssel
ajándékozza meg az időseket.

Minden esztendő záróeseménye a Karácsonyi ünnepség, melynek keretén belül a református óvoda gyer-
mekei adtak a műsort  és az ünnepség végén a Képviselő-testület jóvoltából mindenki kapott egy nagy érté-
kű ajándékcsomagot, melyet Saska Istvánné képviselő , a Szociális Bizottság elnöke adott át. 
Szolgáltatás keretén belül:

Még mindig rendszeresen jár hozzánk a pedikűrös és a fodrász. 
Dolgozó névsor:

Gondozónők: Alácsné Gergely Krisztina, Csontos Katalin, Dobrovitzné Frühwirth Ágnes Juhász Mónika,
Károly Katalin Irén, Krahulcsánné Tuskán Tünde, Orsós Mariann, Plaveczné Erdei Ágnes, Szeibert Terézia
Répás Károlyné és Noszlopy Magdolna konyhai kisegítők Virágh Zsoltné takarítónő, Müller Judit
Intézményvezető helyettes Pereginé Vodila Terézia Intézményvezető

PEREGINÉ V. TERÉZIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

FOTÓK: KÁROLY KATALIN

Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2015-ös évben is átlagosan 3300 fő/nap étkezőt szolgál ki,
napi 21 helyszínen keresztül. Az elmúlt években elért eredményeinktől, teljesítményeinktől partnereink
elégedettségeit, a kötelező jogszabályi előírásokkal együtt, szinten tudtuk tartani. A napi feladatok ellá-
tásában 25 fő dolgozó vesz részt. A napjainkban hatályos, rendelet szerint előírt közétkeztetés intézmé-
nyünk működésére is kötelező. Az egészséges közétkeztetési gyermekprogram folyamata társadalmi fel-
adat, a szülőkkel, nevelőkkel, szakemberekkel összefogva. A napi étkezésben résztvevő vendégeink elége-
dettségüket és köszönetüket fejezik ki Vecsés Város Önkormányzatának, az ellenőrzött minőségi
szolgáltatásokért, amit a folyamatosan változó környezetben is megkapnak.

Az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkavállalói névsora
Konyhai dolgozók: Ágnelli Lajosné, Bíróné Dobrovitz Katalin, szakács, Czellaó Ildikó Ágnes,, Darvas
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Gáborné, Dobrovitz Istvánné , Fábián Anikó, Fejszés Lászlóné Havasiné Kirchner Erzsébet ,Kocsis Józsefné
Mátyás Béláné, Molnárné Reményi Ilona, Nagy Ildikó, Szedresi Istvánné, Szeibel Ibolya Ilona, Szíjjártó
Károlyné, Török Erzsébet Katalin, Vígh Lászlóné Kretz Sándorné – áruforgalmi vezető, Major János – szál-
lító, Páll Mihály Balázs – szállító, Tövisháti Gábor – szállító, Szép Ernőné – könyvelő, Varga Patrícia –
élelmezésvezető, Zsolnai György – szakács és Nagy László Intézményvezető

NAGY LÁSZLÓ

Elérhetőség
2220 Vecsés, Tinódi utca 22. 

Telefon: 06-29 350-437
Adószám: 16795097-2-13

E-mail: kozpontikonyha@gmail.com

� � � � � � � � � � �

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium

Nyílt nap az első osztályokban

2015. március 19-e nagy ünnep volt a kis elsősök életében. Délutánonként, mikor hazaérnek az iskolából,
elmesélik, hogy mi történt velük aznap. De ezen a reggelen meg is tudták mutatni anyunak, apunak. Hiszen
ők már elindultak a Tudás Birodalma felé. Biztosan hevesebben vert a szívük a szülőknek is, amikor cse-
metéikkel együtt beléptek az osztály ajtaján.

Az első osztályosok nyílt napja olyan program iskolánkban, amely évről évre megrendezésre kerül.
Szeretettel várjuk ezen a napon a szülőket, nagyszülőket, hogy betekintést nyerhessenek az iskolai élet-
be, amely mindkét fél számára fontos és izgalmas.

Ebben a tanévben is nagy számban látogattak el hozzánk. Első órában a Betűk Birodalmába utaztunk
el: az „a” (iskolaotthonos) osztályban Kállainé Szögi Klára, a „b” osztályban pedig Pleskovics Sándorné
tartott magyar irodalom órát. A 2. órában az „a” osztályban Daxné Bőszin Magdolna matematika órát
mutatott be.

Iskolánkban már első osztálytól lehetőséget teremtünk idegen nyelv megismeréséhez, elsajátítására.
Egy német óra menetébe is bepillanthattak a „b” osztályos gyerekek szülei, amelyet Mátyássi Ferencné,
Kati néni vezetett. Reméljük a szülők elégedettek a gyerekek tudásával, fejlődésével, hiszen mindenki ré-
széről sok munka áll mögötte.

PLESKOVICS SÁNDORNÉ

Német versmondó verseny a Petőfiben

2015. február 27-én délután első alkalommal rendeztük meg iskolánkban Gedichtfestival elnevezésű né-
met versmondó versenyünket. Rendezvényünkkel hagyományt szeretnénk teremteni, hogy még inkább
megszerettessük diákjainkkal a német nyelvet, újabb lehetőséget adjunk nekik a megmérettetésre és erő-
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sítsük kapcsolatainkat más katolikus iskolákkal. Ez a verseny kollégáinknak is jó alkalmat kínál a
továbbfejlődésre, hiszen sokat tanulhatunk más iskolák tanáraitól, diákjaitól, ötleteket és tapaszta-
latot cserélhetünk. Reményeink szerint a jövőben egyre több iskola képviselteti majd magát verse-
nyünkön. Örülünk, hogy már az első alkalommal is ilyen szép számmal jelentkeztek, és hálásak va-
gyunk a részt vevő iskoláknak, hogy megtiszteltek jelenlétükkel: a váci egyházmegyéből a ceglédi
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános iskola,
a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola és Budapestről a Szentlőrinc Katolikus Általános
Iskola. A regisztráció után Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató asszony köszöntötte a versenyzőket,
majd legkisebb tanulóink rövid műsort adtak elő. Illés Máté verse után két csoportra oszlottunk. Két
külön teremben 3-3 tagú zsűri előtt adták elő verseiket az 5. és 6. osztályosok, valamint az 1-4. és
7.-8. osztályosok. Az uzsonnaszünet alatt a zsűri meghozta döntését. Minden résztvevő emléklapot
és kis ajándékot kapott. Mindenki nyertesnek érezhette magát, hiszen szereplésével hozzájárult ah-
hoz, hogy iskolája hírnevét öregbítse, miközben tudásban és lélekben saját maga is gazdagodott. A
szoros verseny miatt nem volt könnyű a tanulókat rangsorolni.

A helyezések a következőképpen alakultak:

1.–4. osztály: Mátyássi Virág (Pestlőrinc) és Nyalka Laura (Vecsés) I. helyezés
Végh Júlia (Vecsés) II. helyezés
Palkovics Olivér (Vecsés) különdíj

5.-6. osztály:  Kókai Adél (Cegléd) és Záhonyi Bori (Vecsés) I. helyezés
Lázár Lilla (Vecsés) és Záhonyi Anna(Vecsés) II. helyezés

Kovács Réka (Cegléd) és Nádházi Beatrix (Cegléd) III. helyezés

7.-8. osztály: Kókai Laura (Cegléd) I. helyezés
Rajta Borbála (Cegléd) II. helyezés

Fekete Kitti (Cegléd) III. helyezés
Tanár kollégáinknak is köszönjük a felkészítést, reméljük, jövőre újra találkozunk.

MADARÁSZ KRISZTINA IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Comenius Projekt a Petőfiben

Iskolánk 2013-ban kapcsolódott be egy négyoldalú iskolai együtt-
működési projektbe. Az Európai UnióEgész életen át tartó tanulás-
programjának részeként a Comenius projektek legfontosabb célki-
tűzései az európai közoktatási intézmények tanulói és dolgozói kö-
zötti kapcsolatépítés, mobilitás, a kulturális sokszínűség meg ismerése
és megértése, valamint az aktív európai polgársághoz szükséges
alapvető életvezetési készségek és ismeretek fejlesztése, többek kö-
zött a nyelvtanulás ösztönzése. Ennek megfelelően a partneriskolák
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nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a résztvevő diákok különböző készségei fejlődhessenek a nemzetkö-
zi csoport- és projektmunka révén, ahol természetesen egy közös közvetítő nyelven kell egymással kom-
munikálniuk.

Projektünk alaptémája a környezetvédelem volt, partnereink pedig egy-egy német, olasz és francia
középiskola. A programba a moersi gymnasium Rheinkamp egyik tanárnője ösztönzésére kapcsolódtunk
be, hiszen diákcsere révén már többéves kapcsolat fűzött ehhez a német iskolához. Másik két partnerünk
Olaszországból az Abano Terme-i Istituto di istruzione superiore Leon Battista Alberti” és a Párizs mel-
letti kisvárosban, Vincennesben található Notre-Dame de la Providence középiskola. A program két éve
alatt mind a négy ország rendezett egy találkozót, ahol a diákok egymás kultúrájának, iskolájának, vá-
rosának a megismerése mellett a projekttémákon is dolgoztak vegyes nemzetiségű csoportokban. A részt-
vevők az egyes találkozók között is tartották egymással a kapcsolatot, így a tanárok és a gyerekek között
szorosabb barátságok is kialakultak, egyben lehetőséget nyújtva az idegen nyelvi tudásuk fejlesztésére is.

Tapasztalatainkról, élményeinkről készítünk egy német nyelvű prezentációt, amely az iskola honlap-
ján tekinthető meg. A környezetvédelmi témához és projektmunkához kapcsolódóan pedig írtunk egy ok-
tatófüzetkét, amelyet mind a négy országban használni tudnak majd a tanítás során. Ez tartalmazza a
projekt témáiról – az energiatakarékosságról, a szeméttermelés csökkentéséről, az újrahasznosításról, az
energiaforrások kíméléséről, a környezetbarát termékek felhasználásáról – szerzett tudásunkat, valamint
egy elképzelt, ideális ökoiskolának a tervét, ahol mindezeket meg is lehetne valósítani. Amellett, hogy hon-
lapunkon rendszeresen beszámoltunk a projekt fejleményeiről és sok fényképen látható, hogy mennyi él-
ményben és munkában volt részünk, mind ez a füzetke, mind a projekttalálkozók fényképes beszámolói
megtekinthetők a négy résztvevő iskola által létrehozott közös, négynyelvű honlapon is:www.ecomenius.com.

Az oktatófüzetke szintén iskolánk honlapjáról tölthető le: www.petofivecses.wordpress.com.
Diákjaink sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak és rengeteget tanultak a projekt két éve alatt.

Reméljük, hogy hasonló programokban a jövőben is részt tudunk majd venni, hiszen a tanítás során egyik
legfontosabb célunk, hogy tájékozott, sokoldalú, idegen nyelveken jól beszélő diákok kerüljenek ki az is-
kolából.

BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES

Lengyel diákok a Petőfiben

A lengyelországi Tworkau város diákjait láttuk vendégül intézményünkben, megszerveztük és színessé tet-
tük magyarországi tartózkodásukat. Valamennyien a „Tworkauer Eiche” nevű tánccsoport tagjai, akik a
„Rosemarein” táncegyesület meghívására érkeztek Vecsésre és nagy sikerrel szerepeltek a Bálint Ágnes
Művelődési Központban a nemzetiségi táncosok jubileumi gáláján.

2015. április 17-étől 19-éig egy hosszú hétvégét töltöttek nálunk. Az iskola ebédlőjében fogadtuk őket,
kölcsönösen örülve a viszontlátásnak, hiszen előző évben a „Rosemarein” tánccsoport – Dóróné Zemmel
Katalin vezetésével – járt Tworkauban, és lépett fel fergeteges sikert aratva egy nemzetközi rendezvényen.

Másnap budapesti városnézésre invitáltuk a diákokat a várba. A közvetítő nyelv a német volt, mert
mindkét iskola diákjai beszélik ezt a nyelvet. Megtekintették – többek között – a Mátyás templomot, a
Halászbástyát, a Köztársasági Elnöki Palotát, a Magyar Nemzeti Galéria épületét és végül a Citadelláról
megcsodálhatták fővárosunk elbűvölő panorámáját. Délután szerepeltek a Bálint Ágnes Művelődési
Központban, este pedig ünnepi műsoron és az azt követő bálon vettek részt. Vasárnap a Jézus Szíve plé-
bánia templomban délelőtti mise következett, majd ellátogattak a Jókai utcai tájházba.
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Egy kiadós – a Halász vendéglőben elfogyasztott – ebéd után felejthetetlen élményekben gazdagon
indultak haza.

Ízelítőül néhány fotó idézze fel az est hangulatát, amelyen az említetteken kívül iskolánk nemzetisé-
gi tánccsoportjai is felléptek Békefiné Fenyvesi Gabriella és Magos Tünde tanítók vezetésével.

CSÍK JÓZSEFNÉ

Polnische Schülerin der Petőfi Sándor Römisch-kat ho lischen  Deut schen
 Na tio na li tä ten grundschule und Gymnasium

Wirnahmen die Schüler der polnischen Stadt Tworkau inunseremInstitutzuGast, wirorganisierten und
machtenihren Aufenthaltin Ungarnbunter. Siesindalle die Mitgliederder Tanzgruppe „TworkauerEiche”,
die zurEinladung des Tanzvereins „Rosmarein” nachWetscheshkamen und mit großemErfolgim Bálint Ág-
nes Kulturzentrum aufdemJubiläumfest der Nationalitätentänzerauftraten.

Vom 17.-19. 04. 2015. verbrachtensieeinlanges Wochenendebeiuns. WirempfangensieimEssraum der
Schule und freuten unsgegenseitig, da die Tanzgruppe „Rosmarein” mit der Führung von Frau Katalin Doró
vorigesJahrinTworkaugewesenwar und aufeinerinternationalen Veranstaltung mit durch schlagen dem -
Erfolgerzielthatte. 

Am nächsten Tag botenwir den Schülerneine Budapester Stadtbesichtigungin der Burg. Die Kontak t -
sprache wardas Deutsch, weil die Schülerbeider Schulendiese Sprachesprechen. Siebesichtigten – unteran-
deren – die Matthiaskirche, die Fischerbastei, den Palast des Präsidenten der Republik, das Gebäude der
Nationalgalerie und zumSchlusskonntensie von der Zita delle  das bezaubernde Panoramaunserer
Hauptstadtbewundern. Am Nachmittag tratensieim Bálint Ágnes Kulturzentrumauf, am  Abend nahmen-
sie am daraufkommenden Ball teil.
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Am Sonntagfolgte die Messe am Vormittagin der Pfarrkirche „Herz von Jesus”, dannbesuchtensiedas
Dorfmuseumin der Jókaistraße.

Nacheinemüppigen – in der Gaststätte Halász verzehrten – Mittagessenfuhrensie an unvergesslichen
Erlebnissen bereichertnach Hause ab.

FRAU ILONA CSÍK

Gimnáziumi ballagás – 2015

„Ballag már a vén diák…”

Megint eltelt egy év, megint búcsúzunk kétosztálynyi diáktól. Így van ez rendjén, tudjuk, de azért nehéz.
A ballagó diákoknak azért, mert itt hagyják az ismert világukat, örökre a hátuk mögé került, végleg le-
zárult a gyerekkor, soha többé nem fordulhatnak vissza a múltba; nekünk, tanároknak azért, mert négy-
öt éven át tanítottuk, nevelgettük őket, és a végére egészen jól összecsiszolódtunk. Ráadásul átsuhan raj-
tunk a gondolat, hogy „Jaj, de régen is volt, amikor mi jártuk körbe az iskolánkat, kezünkben a virág-
csokrokkal!”, és most megint öregebbek lettünk egy évvel.

Gyönyörű búcsúztató programunk volt, heteken át készültünk rá, sokan, sokféle módon.
A ballagtató osztályok osztályfőnökei, Kabucz Tünde és Kárpáti Szilvia tanárnők hatalmas
szervezőmunkát végeztek.  Elkészült a forgatókönyv, elindultak a próbák. Többször éreztük úgy, hogy

túl kevés az idő ennyi temérdek teendőre. De végül minden a helyére került: a selyemfüggönyök, székek a
tornacsarnokba, a mikrofonok, ajándékkönyvek, virágcsokrok a feldíszített pódiumra, a tablók az állvá-
nyokra, a virágok a kapukra, a folyosókra, a termekbe, a bölcs feliratok a táblákra, a kis pogácsás tarisz-
nyák a vállakra, a rózsaszín – kék léggömbök a kezekbe.

A ballagó diákok és osztályfőnökeik, Takács Anna (13. ny.o.), Márton Annamária (12. o.),
miután körbejárták a termeket, ezeket a színes lufikat az iskolaudvaron hatalmas
csatakiáltással felreptették az égbe. Szép volt, megható.
Mindehhez az idő is csodaszép volt, pedig rossz időjárást jósoltak a ballagás napjára, és ezért nem

mertük a szabad ég alatt megrendezni az ünnepi műsort. Így tehát a virágcsokrok alatt „roskadozó” bal-
lagók és kedves rokonaik, barátaik a feldíszített tornacsarnokba vonultak be, ahol a pódiumon Patkós
Mercédesz, 11. osztályos diákunk fogadta és köszöntötte őket a műsor „háziasszonyaként”.

A Himnusz közös eléneklése után az igazgatónőnk, Sztyehlikné Hegyi Krisztina tartotta meg míves, el-
gondolkodtató ünnepi beszédét, melyben – útravalóként – jó néhány megható és mély értelmű versrész-
let is elhangzott. Az igen aktív szemtörölgetésekből, pityergésekből úgy tűnt, hogy a beszéd elérte a szí-
veket.

Számos diák kapott oklevelet, jutalomkönyvet tanulmányi, közösségi és sportéleti munkáért, magas
szintű eredményeiért. Az igazgatónőnk megköszönte azoknak a szülőknek a munkáját is, akik a négy év
során áldozatos munkájukkal segítették a diákok életét.

A diákok elballagtak ugyan, de – ahogy igazgatónőnk is hangsúlyozta – nagy megmérettetés vár még
rájuk az iskola falai között: az érettségi, melyhez mindenkinek jó tanulást és sok sikert kívánunk.

Aztán: előttük AZ ÉLET – csupa nagybetűvel. Szép utat!

KARDOSNÉ TAR ILDIKÓ
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Nagyböjti lelki nap

Március 27-én, pénteken került sor a tantestület nagyböjti lelki napjának megtartására.
A rövidített órák után, déli 12 órától Mihály atya tartott számunkra előadást a húsvétot megelőző időszak
fontosságáról. A böjt az önvizsgálat ideje. Hitünk segítségével szembenézhetünk önmagunkkal, felismer-
ve hibáinkat és bűneinket, változtathatunk eddigi életünkön. Az önmagunk felé fordulás mellett fontos az
embertársainkkal, szeretteinkkel, kollégáinkkal való párbeszéd, törődés is. Úgy gondolom e tekintetben
Mihály atya szavai értő fülekre találtak.

A lelki nap második felében egy filmet néztünk meg, mely Ferenc pápa életével foglalkozott. A lelki
nap során a Mihály atyától és közvetve Ferenc pápától érkezett üzenetek igen hasznosak voltak a tantes-
tület tagjai számára, különösen így, a húsvétot megelőzően.

KAPOSI GÁBOR

Gimnazistáink sikere a Mezzofanti versenyen
Idén már másodszor jelentkeztek diákjaink az egyházi középiskolák számára meghirdetett Mezzofanti or-
szágos nyelvi versenyre. Az Euroexam nyelvvizsgák rendszerén alapuló verseny első fordulóján írásbeli és
hallott szövegértés feladatokon mérik össze tudásukat a diákok két nyelvből (angol és német) és két szin-
ten (B1 és B2). Országosan több száz diák jelentkezik mind a négy kategóriába, amelyekből 20-20 ver-
senyzőt hívnak be a döntő szóbeli fordulóba.

Nagy örömünkre idén angol nyelvből B2 szinten két tanulónk is bejutott a döntőbe, ahol remek teljesítményt
nyújtottak. Nagy László (11.ny) a 6., Somogyi Eszter (12.ny) pedig a 7. helyen végzett. Büszkék vagyunk rájuk!

BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES NYELVTANÁR
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A Szerzetesek Terén jártunk

Szeptember 19-én iskolánk néhány diákjával csatlakoztunk Mihály atya és Kéméndy Dóri bérmálásra ké-
szülő csoportjához, hogy belekóstoljunk a budapesti Március 15. téren a Szerzetesek Tere elnevezésű ren-
dezvény ígéretes programjába, melynek a mottója: „Rendben vagyunk!”

A tér valóban a Szerzetesek Terévé változott. Mintegy 100 magyarországi és külföldi szerzetesrend kép-
viseltette magát a két napos rendezvényen, mely a Ferenc pápa által a 2015-ös évre meghirdetett
Szerzetesek Évéhez kapcsolódott. Gyönyörű szép időt adott nekünk az Úr.

Igen nehezünkre esett a gazdag programajánlatból választani. Legszívesebben mindent meghallgat-
tunk volna, de sajnos ez lehetetlennek bizonyult.

A színpadnál reggeli áldással kezdődött a nap, melyet Ferenc pápa üzenete követett, amit közösen ki-
vetítőn nézhettek meg az egybegyűltek. Ezt követően a piarista kápolnába vettük az irányt, hogy meg-
csodáljuk a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjainak hangversenyét. Visszatérve a színpadhoz előadást
láthattunk a szerzetesség történetéről, majd kíváncsian követtük a Don Bosco Iskola ötletes produkció-
ját, melynek a  Képmás, máskép(p) címet adták. És valóban, a hat, először nonfiguratív képből, a végén
egy ismert képmás jött létre.  Hogy kié? Ez maradjon a mi titkunk.

Hogy mindenki szabadon válogathasson a különböző ún. sátras programok közül, a csoport szétvált,
hogy ki-ki az őt jobban érdeklő programokat látogasson meg: beszélgetéseket a különböző szerzetesren-
dek képviselőivel, érdekes előadásokat, foglalkozást az oklevélírásról, rendhagyó kémia órát, vagy éppen
interaktív informatika órát. Lelki töltet szerzésére is volt lehetőség a színes programok keretében, énekes,
táncos vagy éppen kreatív, kézműves formában.

Aki még ezután is bírta idővel és energiával, betérhetett a csodapatikába, részt vehetett a domonkos
nővérek vesperásán, a ferences templom gregorián miséjén és az esti Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról című zenés előadáson.

Aki eljött erre a rendkívül tartalmas programra, biztosan nem bánta meg, és megtapasztalhatta, hogy
milyen sokszínű a szerzetesek szolgálata, milyen változatos módon szolgálják Istennek adott életükön át
a magyar társadalmat. Nagyon jó lenne, ha máskor is lenne ilyen rendezvény, hogy azokat a programo-
kat is megnézhessük, amelyekre most nem volt lehetőségünk és időnk.

OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA

Káposztafeszt 

2015.szeptember 27-én a falusi Szent Kereszt Templom miséjén harmadik évfolyamos tanulóink képvisel-
ték iskolánkat. A terményáldás után 150 diákunk (pedagógusaik kíséretében) vonult fel az idei
Káposztafeszten. Gyönyörűen feldíszített csoportjainkat sokan dicsérték és tapssal jutalmazták!

Mivel német nemzetiségi- és magyar táncokat tanulnak gyerekeink, viseletünk ennek megfelelően: ha-
gyományos vecsési német nemzetiségi -, tiroli- és magyar népviselet volt.

Iskolánk több mint egy órás színvonalas nemzetiségi műsora a vonulás után 13 órakor kezdődött a
koncertszínpadon. Szerencsére az eső nem esett, így nagyszámú érdeklődő előtt léptek fel gyermekeink
nemzetiségi táncaikkal, német versekkel és dalokkal.

A főzőversenyen a 4. b osztály szülői csapatának káposztás ételét Sági Szilárd zsűri elnök különdíjjal
jutalmazta!

221
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A nemzetiségi viseletek versenyén a 3. b osztály tiroli viseletében induló Lapos Molli 3. helyezést ért el!
Köszönjük pedagógusaink, a szülők és diákok remek, példás összefogását, munkáját, mellyel hozzá-

járultak ahhoz, hogy Vecsés város ezen rendezvényén is méltó módon képviseljük iskolánkat!

GECSERNÉ GONDA RÓZA

Angliai utazásunk

Gimnáziumunk 36 tanulója és két tanára (Kabucz Tünde és Bekkerné Fenyő Ágnes angoltanárok) izgal-
mas tanévkezdésen van túl: szept. 4 és 11 között egy angliai utazáson vettünk részt.

A Challenge Hungary Kft. szervezésében, hosszú buszozás után először Brüsszelben álltunk meg egy
pihenőre, ahol megtekintettünk néhányat a legfontosabb látnivalók közül: a királyi palotát, a főteret és
természetesen Manneken Pis-t, a pisilő kisfiú szobrát. Az éjszakát egy dunkerque-i tranzitszállóban töl-
töttük, majd másnap hajnalban komppal keltünk át Angliába.

Már a hajóról jól látszottak a híres doveri fehér sziklák, amelyek tövében rövid időt töltöttünk a tenger-
parton. Ezután Canterbury volt a következő állomás, ahol sétálgattunk a gyönyörű középkori városban és meg-
tekintettük a híres katedrálist. Útban London felé megálltunk a Leeds Kastélynál, ahol mindenki kedvére bók-
lászhatott a hatalmas parkban, megnézhette a kastélyt és bujkálhatott a sövénylabirintusban.

Londonhoz közeledve a gyerekek izgatottan várták, milyen lesz a befogadó családjuk, hiszen teljesen
ismeretlen embereknél voltunk elszállásolva. Másnap reggel mindenki lelkesen mesélte az élményeit, és
még azok is tudtak angolul kommunikálni a családokkal, akiknek az iskolában kevésbé megy az angol.

Londoni programjaink között szerepelt egy utazás a London Eye-on, majd egy rövid 4D film Londonról,
a Tower kincseinek és Madame Tussaud panoptikumának megtekintése, látogatás a British Museum-ban
és a Természettudományos Múzeumban, a csoport focirajongó része pedig ellátogatott a Chelsea stadion-
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ba is. Természetesen sokat sétálgattunk a belvárosban, láttuk a Buckingham Palotát, a St. James parkot,
elsétáltunk a Downing Street 10. előtt, láttuk a lovas őrségváltást, üldögéltünk az oroszlánok mellett a
Trafalgar Square-en, megnéztük a Szent Pál székesegyházat és átsétáltunk a Millenium Bridge-en… Így
is csak egy kis ízelítőt kaptunk London rengeteg látnivalójából. Természetesen nem maradhatott ki egy kis
vásárlás sem az Oxford Street számtalan áruházában.

Egy teljes napot vidéki kirándulással töltöttünk: Stratford-upon-Avon-ben megnéztük Shakespeare
szülőházát és életének néhány fontos helyszínét, majd a Warwick kastélyban töltöttünk néhány órát.

Ez az egy hét – amellett, hogy az angol nyelv gyakorlására remek lehetőséget kínált –, felejthetetlen
élményekkel ajándékozta meg az utazókat. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan tudtak élni a lehetőséggel
és részt tudtak venni az utazáson!

ÍRÁS ÉS FOTÓ: BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES

Évről-évre fejlődünk, szépülünk…

Beszámoló a Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban meg-
valósult nyári fejlesztésekről, felújításokról, eszközbeszerzésekről. 

Intézményünk takarékos, megfontolt gazdálkodásának, valamint a fenntartónknak és az önkor-
mányzatnak köszönhetően látványosan korszerűsödik és esztétikusabb arculatot ölt iskolánk.

Még a 2014/2015-ös tanév során megkezdtük a modern XXI. századi oktatás-neveléshez szükséges
taneszközök beszerzését.

Valamennyi osztály részére laptopokat és projektorokat, a tanárok részére nyomtatókat, fénymásoló-
kat, CD-s rádiókat és hangfalakat vásároltunk. Rendezvényeink megörökítésére videó kamerát szereztünk
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be. A tornatermi ünnepségek lebonyolításához hangosító rendszert építettünk ki. Folyamatosan az egész
év során sportszereket és tanulóasztalokat, padokat vettünk. A tanév befejezése után elkezdődtek a szo-
kásos nyári munkák.

Sor került a tornateremben a nyílászárók és ventilátorok cseréjére, az ablakokra védőháló felszerelé-
se. Felújítottuk az I. emeleti mosdókat, WC-ket és öltözőket. Kicseréltük az elavult vízvezeték hálózatot,
burkolatokat, szanitereket. Titkársági bútorzat cserénk célja egy könnyen kezelhető irattár létesítése volt.

Korszerűsítettük a fűtésrendszerünket és informatika termünk elektromos hálózatát.
A firkálások és rongálások elkerülésére az épületen belül és kívül kamera rendszert építettünk ki.
A sportudvar mellett faházat állítottunk fel, szerszámaink és nem minden nap használt eszközeink

tárolására.
ISKOLAVEZETÉS

Elérhetőségek: 
OM: 201791

Cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
Telefon: 06-29-350-440

E-mail: titkarsag@petofi-vecses.hu
honlap: www.petofivecses.wordpress.com

adószám: 18294475-2-13
Fenntartó:

Váci Egyházmegye Ordináriusa
2601 Vác, Pf . 87. 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Lelki vezetőnk: Dr. Huszka Mihály
Igazgató: 

Sztyehlikné Hegyi Krisztina
Telefon/Fax: 06-29 352-194, 06-30 668-6981

Igazgatóhelyettesek:
Alsó: Gecserné Gonda Róza Felső: Osikoviczné Csendesi Mária

Gimnázium: Sárosiné Polczer Margit



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

225

Gazdasági vezetők:
Fazekas Mária 06-30 6289-481

Pappné Kaltenecker Annamária 06-30 193-8321
Titkárság:

Telefon: 06-29-350-440
Bákorné Kiss Gabriella 06-30-668-6984

Czinege Anikó 06-30-668-6985
Hokné Kármán Szilvia

Alapítvány:
Stúdium Alapítvány

Adószám: 18685633-1-13
Számlaszám: 65100091-10101243

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.

Tantestületünk a 2015/2016-ös tanévben:

Artztné Csatári Marianna, Bánlaki Tiborné, Békefiné Fenyvesi Gabriella, Bekkerné Fenyő Ágnes, Bendiákné
Szabó Tünde, Bihalné Mező Melitta, Borcsikné Juhász Tímea, Cserné Szabó Anita, Daxné Bőszin Magdolna,
DóczynéTopál Dalida, Dudás Noémi, Falvai Anett, Fekete-Part Gabriella, Gáspárné Hatvani Gabriella,
Gecserné Gonda Róza, Grudl-Turi Gábor, Hegyesi Krisztina, Horváthné Bálint Éva, Juhász Jakab András,
Kabucz Tünde, Kállainé Szögi Klára, Kaposi Gábor, Kardosné Tar Ildikó, Kárpáti Szilvia, Katulin Izabella,
Kissné Fodor Annamária, Kocsis Nóra, Kresznerits Ádám, Krupa Sándor, Madarász Krisztina, Magos Béláné,
Márton Annamária, Mátyássi Ferencné Csekő Katalin, Nagy László, Nagyné Farkas Judit, Osikoviczné
Csendesi Mária, Papp Antal, Papp Éva, Pécsi Marcell, Pleskovics Sándorné, Prorokné Jankovics Anita, Sallay
Andrea, Sárosiné Polczer Margit, Szél Sándorné, Szitó Zsolt, Sztyehlikné Hegyi Krisztina, Szűcs Ildikó, Takács
Anna, Tilinger Éva, Vadainé Hübel Éva, Vigh Andrea, Vízler Zsolt.

Óraadók: 
Kérészné Perényi Krisztina, Őze Zsuzsanna

Hitoktatók:
Vrankó Gézáné, Dömötör Norbert, Barcza-Nagy Zsuzsanna, Halász István, Heinemann Ildikó,

Koczor Kinga, Endreffy Kornélia
Rendszergazda:

Nagy Miklós 
Gondnokok:

Molnár Katalin, Komódi János
Technikai dolgozók:

Alattyányi Lajos, Fekete György, Gábor Béláné, Kirchner Diána, Komódi János, Molnár Katalin,
Ogrin Józsefné, Orbánné Jania Tímea, Szabóné Sárosi Ildikó, Tóth Lászlóné, Turián Zsuzsanna,

Varbai Istvánné, Vida Ferencné.

FOTÓK: KRUPA SÁNDOR
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Semmelweis Ignác Bölcsőde
Egy újabb év!

Bölcsődénk 1952-ben nyitotta meg kapuját, Semmelweis Ignác néven. A régi bölcsőde helyén 2012. 10. 28-
án az új intézmény hivatalos átadása megtörtént. 

Az intézmény 2013. 01. 07-étől kapta meg a Kormányhivataltól a működési engedélyét.
Az új épület 1 év alatt elkészült és így az év első napján már meg is nyitotta kapuját a gyermekek és

szüleik előtt. Problémamentesen indult az év, nem okozott a gyermekek számára az átszokás semmilyen
nehézséget. Hamar jól érezte magát mindenki.

Folyamatosan történt az intézmény bebútorozása, felszerelése. Pályázatnak köszönhetően a gyer-
meklétszám 30 férőhelyről 68-ra emelkedett, illetve ennek következtében a dolgozói létszám is megnőtt
plusz 10 fővel. 

Az intézmény 5 csoportszobával rendelkezik, saját főzőkonyhával, mosókonyhával és a dolgozók szá-
mára öltöző, illetve pihenő helyiséggel.
Bölcsődénk a következőket nyújtja:

• biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését,
• esetlegesen tanácsadókhoz küldi a nehéz helyzetben lévő családokat,
• jól összeállított napirenddel elősegíti az elmélyült aktív játéktevékenységet,
• a mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosít,
• segíti a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását ,
• (sok mondóka, vers, mese, körjátékok, beszélgetések pl.: időjárásról, ünnepekről, otthoni

tevékenységekről, stb.)
• segítséget nyújtott a helyes szokások, szabályok elsajátításában, az önállósodási folyamatok,

„én tudat” kialakulásában,
• a bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést szolgálja,
• orvosi felügyelet biztosít,
• bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a mindennapi találkozásnál,

a gyermekről való tájékozódást, így alakulhatott ki partneri kapcsolat szülő-gondozónő között,
mely őszinte bizalomra épült

• lehetőséget adott a gyermekek bölcsődei életének megismerésére,
• megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen,
A kisgyermekgondozó-nevelők folyamatosan járnak képzésekre, tanfolyamokra, hogy szakmai tudá-

sukat fejlesszék, frissítsék.
Az intézményünk saját konyhával rendelkezik, így továbbra is mi gondoskodunk a gyermekek megfe-

lelő minőségű és mennyiségű étkezéséről.
A szülők nagy előszeretettel látogatják az intézményt, a kóstolgató napok sokat segítenek a 
beszoktatás megkezdése előtt. A beszoktatás szülővel történik, lassan fokozatosan a gyermekek igé-

nyeinek megfelelően.
Az elmúlt években rendszeresen voltak közös ünnepeink, melyeken a szülők örömmel vettek részt: ka-

rácsony, anyák napja, óvodába menő gyermekek búcsúztatása.
Zártkörű ünnepeink: 

húsvét, gyermeknap, mikulás.
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A tárgyi feltételek, játékok vásárlásához, házi ünnepélyeinkhez, rendezvényeinkhez anyagi segítséget
nyújt az alapítvány. 

„Pihe-Puha” Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány. 
Számlaszám: 65100091-11224505

Az alapítványunk tőkéje szépen gyarapszik a szülőknek köszönhetően, az SZJA 1%-a, és az esetenkén-
ti támogatások miatt.

Intézményvezető: Nagy Eszter
Vezető helyettes: Schäfferné Pálmai Anikó

Kisgyermekgondozó – Nevelő: Dobrovitz Melinda, Csizmadia Melinda, Gulyásné Sipos Ágnes, 
Liebe Melinda, Varga Brigitta, Szénásiné Landmann Krisztina, Kővári Emese,

Horváth Ágnes, Szilvási Gáborné, Mankovics-Halmó Krisztina, Orbán Zsuzsanna.
Élelmezésvezető: Fejjel Tímea

Élelmi anyagok beszerzését, könyvelést végzi: Tóthné Rézinger Marianna
Szakácsnőnk: Dávid Miklósné / Margit /,

Konyhalányok: Bucskóné Völgyesi Katalin, Vass-Pál Katalin, Molnár Gézáné/Andrea/
A gondozónők munkáját segíti még 3 technikai dolgozó: Sáfár Lászlóné / Katalin/, 

Szakács Róza, Szunyi Zsuzsanna.
Mosónő: Kállainé Nagy Ildikó
Karbantartó: Borsy Imre Jenő

Elérhetőség:
2220 Vecsés, Mária utca 1.

Telefon:06-29 350-139
Mobil:06-30 668-7025

E-mail: vecsesboli@upcmail.hu
FOTÓ: BÖLCSI
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A Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2015-ben
A Szakorvosi Rendelőintézetet a Vecsési Nagyközségi Tanács alapította 1984-ben. Jelenleg a költségvetési szerv
fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely 2010-
től önálló költségvetési intézménnyé alakította a Vecsési Egészségügyi Szolgálatot. Háziorvosi ügyeleti, isko-
la-egészségügyi, védőnői, járóbeteg szakorvosi, sportorvosi, foglalkozási-egészségügyi ellátást és egynapos
sebészeti műtéteket végzünk bizonyos szakterületeken, a jobb és biztonságosabb betegellátás érdekében.

Megváltozott a laboratóriumunk kommunikációs rendszere. Laboratóriumunk tulajdonképpen egy
mintavételi helyiség – itt vizsgálatokat nem végzünk – a levett anyagokat továbbszállítjuk a XVIII. kerü-
leti Szakrendelő Laboratóriumába, ahol nagyrészt a vizsgálatokat végzik, illetve a speciális laboratóri-
umba tovább szállítják azokat a levett mintákat, melyek vizsgálatát nem tudják elvégezni. Az elvégzen-
dő vizsgálatok kérését számítógépre visszük és a XVIII. kerületi Szakrendelő Laboratóriumába továbbít-
juk. Az elvégzett vizsgálatok eredményét internetes úton kapjuk meg.

Megvalósítottuk, hogy honlapunkon a szakvizsgálatokra előjegyzés internetes úton is lehetségessé vált. 
Néhány szakrendelésünkön a meglévő gépek cseréjére volt szükség. Az informatikai rendszerünk a

mindennapi életben a regisztrálások, jelentések kötelezősége miatt cserére szorult. Az idén 17 számítógép
és az ehhez tartozó monitorok és printerek cseréje történik. Kettő fizikoterápiás kezelő készülék is be-
szerzésre került, amely multifunkcionális, több részegységes, egy fekvőhelyzetben többféle kezelés is ad-
ható. A fül-orr-gégészeti szakrendelésre a már meglévő gégészeti egységhez gyermek és felnőtt endoscop
beszerzése is megtörtént. A betegek közérzetét és kényelmét szolgáló beruházás: a Szakrendelő egész te-
rületén elérhető a WiFi szolgáltatás. Személyi változások is történtek: a megnövekedett informatikai szol-
gáltatás miatt szükségessé vált még egy informatikus foglalkoztatása – Hargitay Levente az új informa-
tikusunk. Intézetünk intézetvezető asszisztense elment, helyette munkakörét megbízottként Hauser Péterné
és Falvainé Bliznik Katalin vette át. A megnövekedett forgalom miatt a nőgyógyászati szakrendelésen Dr.
Szegi József főorvos, a szemészeten Dr. Fecser Emese főorvos is rendel.
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Az egynapos sebészeti részlegünkben a megnövekedett forgalmon kívül lényeges változás nem történt.
A Szakrendelő munkatársai lakossági szűrésekre (magas-vérnyomás, koleszterin, cukorbetegség) min-

den városi nagy rendezvényre kivonulnak.
Az állami ünnepeken koszorúzáskor a Vecsési Egészségügyi Szolgálat is elhelyezi koszorúját.
A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi ellá-

tásának javítása, ezért a közhasznú tevékenységet az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység területén fejti ki.

2015-ben a kuratórium döntése alapján az Alapítvány az Egynapos Sebészeten az OEP által nem fi-
nanszírozott műtétek elvégzését támogatta.

A Vecsési Egészségügyéért Közalapítvány továbbra is várja az alapítványi támogatásokat az alábbi
bankszámlaszámra: 65100091-11251585 Illetve az Adó 1% felajánlásokat:

Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány Adószám:18695553-1-13

Vecsés egészségügyében dolgozók névsora
Ács Attila dr., Alexa Piroska, Almási Jolán dr., Bagó István, Bagóné Bakonyi Tímea, Bakó Éva, Balázs Margit
dr., Balázsi Károly dr., Balogh György, Banjunjiné Albert Csilla, Barabási Zoltán dr., Bartos Géza dr., Bayer
Józsefné, Békási Sándor dr., Bognár Zsolt dr., Bottyán Ferenc dr., Csériné N. Éva, Csősz György dr., Darabné
T. Ildikó, dr. Kovács Árpádné, Dr. Villányi Imréné, Durgham Ussama dr., Ébertné Antal Beáta, Endrődiné B.
Katalin, Enyedi Lajos dr., Essek Ferenc dr., Farkas Beatrix, Farkas József, Farkas Sándorné, Fecser Emese dr.,
Földi Katalin, Fröhlich Péter dr., Fülöp Viktor dr., Gazsiné Balogh Tünde, Gazsek Mária, Halmainé H. Rózsa,
Hargitai Levente, Harmath Barbara dr., Hauser Péterné, Havacs Katalin dr., Hehl István dr., Hidvéginé M.
Anikó, Hollóné V. Tünde, Hollós Gábor dr., Horváth Erzsébet, Horváth Ferenc, Horváth János dr., Hrutka Tibor
dr., Illés Mihályné, Jáger Tamás, Jobaházi Jenő dr., Juhász Ferenc dr., Juhász Ferencné, Kajdi Péterné, Kállai
Zsoltné, Kántor Mihály dr., Kecskeméti Józsefné, Kerékgyártó Olga dr., Kerezsiné E. Zsuzsanna, Keserű Róza
dr., Kismihály János, Kiss Ivett dr., Kiss Tamás dr., Koós Attila dr., Kovács Ferencné, Kovács Ildikó, Köllő Zsolt
dr., Kruppai Ferenc dr., Lázók József, Laczkó Magdolna dr., Lakos Gábor dr., Lippai Beáta dr., Lovas Ottó,
Lugosi Mária dr., Marcell István dr., Máriánné Sasvári Katalin, Matheisz Mártonné, Melly András dr., Mérth
Gizella dr., Molnár Imre dr., Mongel Istvánné, Mórocz Istvánné, Nagy Józsefné, Nagy Lászlóné, Nagy Zsoltné,
Nagyné Mészáros Katalin, Nánay András dr., Novák András, Nyerges Jánosné, Olajosné Kiss Anikó, Olasz Katalin
dr., Orbánné M. Ildikó, Orbázi Zsuzsa dr., Pál András dr., Pálmai Ferencné, Pap Erzsébet, Papp Mária, Papp
Zsolt dr., Pelcz Ádám dr., Péli Rita dr., Pintérné S. Erzsébet, Popon Rozália dr., Prendl Beatrix dr., Puskás Réka
dr., Regdon Irén dr., Ringwald Zoltán dr., Rodler András dr., Salmanné K. Erzsébet, Sámsonné Barát Ildikó,
Sértz József, Sibalin Milán dr., Simonné Majzik Judit, Sinkoviczné T. Ildikó, Somogyi Andrea, Soós József dr.,
Strohmayer Klára, Susán Márta, Szabó Ida dr., Szabó Imréné, Szabó Lajos dr., Szabó Tibor dr., Szarka Béláné,
Szarka Károly, Szarvas Tibor dr., Szászi Andrásné, Szásziné Harsányi Ildikó, Szauder Ipoly dr., Szegi József dr.,
Székelyiné M Krisztina, Székhelyi Hajnalka, Szűcs Kulcsár Jánosné, Takács Jánosné, Tamás László dr., Teleki
Lászlóné, Torma Ottília, Tóth István, Tóth Mónika dr., Török Árpádné, Urbán Lászlóné, Urbán Veronika dr.,
Vajda Mária dr., Vámos István dr., Váradi Hedvig dr., Varasdi Jánosné, Varasdiné Sz. Mariann, Varga Gyuláné,
Varga Krisztina dr., Varga Péterné, Vargáné Tarr Mária, Végh Katalin dr., Vereb Éva dr., Villányiné B. Mária,
Wirthné S. Éva, Zakós Gizella, Záhony Péter dr., Zsapka Jánosné, Zsendovits Balázs dr., Zsilinszky Zsuzsanna dr.

DR. SZARVAS TIBOR IGAZGATÓ

FOTÓ: POLGÁR GYULA
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Vecsési Ipartestület
25 éves az IPOSZ

A Vecsési Ipartestület 1912-ben alakult és azóta folyamatosan  működik. A második világháború után ugyan
több névváltoztatáson ment keresztül, de ahogy ma mondjuk mind jogutódja volt az előzőnek. 1990-ben
megszűnt a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szervezete), a kötelező tagság, továbbá az egyesülési és a gyü-
lekezési jogról, valamint az egyéni vállalkozásokról szóló törvény alapján az IPOSZ (Ipartestületek Országos
Szervezete) 1990. szeptember 10-én megtartotta alakuló ülését. Az új törvény értelmében 1990 szeptem-
berétől a Pest m. Bíróság határozata alapján nem KIOSZ Alapszervezet Vecsés, hanem ismét, mint Vecsési
Ipartestület működünk.

Az elnök Skribek Pál lakatos és esztergályos mester 1972-től – a szervezet 102 évéből több mint 40
év – megbízott titkár, választott titkár, megyei, majd országos vezetőségi tag, Vecsésen ügyvezető, 2004-
től ismét választott elnökként tevékenykedik.  A zavartalan átalakulás, az értékek átmentése Szegedi István
elnök és Viola Ágoston érdeme.

A kötelező tagság megszűnése miatt a létszám töredékére zsugorodott, az állandó pénzhiány és ér-
dektelenség miatt a szervezeti élet vegetált. Szemléletváltozásra volt szükség, világossá vált, hogy az
Ipartestületnek nem a tagdíjbevételből, hanem a nyújtott szolgáltatás bevételeiből kell kiadásait fedezni.

1991-ben az újjáalakult vezetőség Viola Ágoston elnök és Skribek Pál ügyvezető vezetésével, hatalmas
szervezőmunkával tájékoztató előadásokat, tanfolyamokat, oktatásokat szervezett. 1994-ben, a székhá-
zában nyílt kézműves kamarai iroda is hozzájárult a szervezeti élet beindulásához.

A Vecsési Ipartestület, a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány és a Pátria TV együttműködésével 2001
szeptemberében elkezdte adását a Vecsés TV, amely napjainkra térségi televízióra nőtte ki magát. Büszkék
vagyunk arra, hogy bölcsőjénél jelen lehettünk!

2004-től önkormányzati segítséggel a székházban vállalkozásfejlesztési iroda működik. 2007-ben
megkezdődött az 1931-ben iparosok által épített székház felújítása. Ma a kor követelményeinek, színvo-
nalának megfelelő székház nagytermében különböző rendezvényeket, konferenciákat, kiállításokat szer-
vezhetünk, kis helyigényű oktatáshoz, ügyfélfogadáshoz 5 irodával rendelkezünk, a szervezet alapvető
működési feltétele több évtizedre megoldott. 

Ipartestületünk nagy gondot fordít a szakmai kérdésekre. Érzékeljük a szakmunkáshelyzet siralmas
állapotát, a kézművesség és a szolgáltatást végző iparos társadalom megbecsülésének teljes hiányát, a
jogcím nélkül zavartalanul dolgozó kontárok elszaporodását. Törvényi megoldást sürgetünk!

SKRIBEK PÁL SZEGEDI ISTVÁN VIOLA ÁGOSTON BRUNNER FERENC
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Tíz éve foglalkozunk pályaorientációval. Több száz általános iskolás gyereknek tartottunk előadást,
szakmai napokat, rendeztünk konferenciát, „Mi leszek, ha nagy leszek” szakmai rajzversenyt a témában. 

A Vecsési Ipartestület öt megyei ipartestülettel összefogva oktatási nonprofit kft.-t alapított, és ma
már 120 gyerek szakmai oktatását szervezi, végzi, köt tanulószerződést, helyez ki tanulókat gyakorlati
oktatásra mesteremberekhez.

2009-től nagy anyagi erőfeszítéssel, felnőttképzésben  intézményi akkreditációt szereztünk, amit 2015-
ben újabb lehetőségekkel bővítettünk. Ma már minden ipargyakorláshoz szükséges tanfolyamot, vizsgát,
oktatást meg tudunk szervezni a tagságnak és külső résztvevőnek is. 

Fennállásunk 100. évfordulóját az elmúlt száz év történetének megírásával, könyvben történő megje-
lentetésével ünnepeltük. (A könyv az Ipartestület székházában megvásárolható!)

Jelenünk az érdekvédelmi és érdekképviseleti
munka, a Vállalkozásfejlesztési Iroda működtetése, a
jövő feladataira való felkészülés. Jövőnket a szakmai
oktatásban való részvétel (alap és felnőttképzésben
egyaránt), a szolgáltató érdekképviselet magas szín-
vonalú művelése, a Vállalkozásfejlesztési Iroda mű-
ködtetése, a megyei kamarai irodával való együttmű-
ködés fogja biztosítani.

Vecsésen a legrégebbi, ma is működő civil szer-
vezet vagyunk. Tagjaink külsősként részt vesznek a
képviselő-testület bizottságainak (gazdasági, pénz-
ügyi) munkájában. Az elmúlt években több iparos
társunk (pl. Görög Béla, Varga István, Skribek Pál)
kapott Pro Urbe-díjat, és más elismerést (pl. Bitt
Ferenc, Mit kuné Hanyecz Erzsébet) közéleti tevé-
kenységéért. Jelen vagyunk minden társadalmi ese-
ményen, hallatjuk hangunkat gazdasági és település-
fejlesztési kérdésekben is.

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉG RÉSZVEVŐINEK EGY CSOPORTJA
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Az 1932-ben megjelent „A magyar ipar almanachja” kiadvány szerint az elmúlt évszázadokban, ha-
zánkban „ …. az iparosság nemcsak anyagiakban bővelkedő büszke polgár, a nyugati újításokat, ta-
pasztalatokat és tudást behozó és terjesztő kulturális tényező, hanem a közigazgatásban és a törvényke-
zésben is előkelő szerepet játszó faktor.”

A Vecsési Ipartestület tagjai és vezetősége fő feladatának tekinti, hogy a jelenlegi szakmai színvonalon ja-
vítson. Jó gyakorlati képzés érdekében a tanulni vágyó fiatalokat a még dolgozó elismert szakemberekhez irá-
nyítjuk, tanműhelyeket keresünk és hozunk létre, keressük a Vecsésen történő szakmai elméleti oktatás lehető-
ségét is. Véleményünk szerint csak a tudás és a becsületesen végzett munka lehet eredményes!

SKRIBEK PÁL ELNÖK

FOTÓK: IPARTESTÜLET
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A Kiss meg a Kis Kiss...
Kisspista Színház 2015.

A nagy viszály címmel 2014-ben bemutatott görög trilógiát a Kisspista Színház a 2015-ös évben három
alkalommal adta elő. Az előadásnak összesen 244 nézője volt. Hozzávetőleg annyian voltak rá kíváncsi-
ak eddig, ahányan Vastagh Csaba műsorát látták Vecsésen. A sok nehézséggel, egyeztetéssel járó produk-
ciót szeretnénk 2016-ban is repertoáron tartani.

Az előadás önmagán túlmutató célja az volt, hogy megmutassuk: Vecsésen akár még egy görög triló-
giát is elő lehet adni, ha kisebb, stúdiószínházi méretekben játszunk, és a közönséggel való viszony ki-
alakításában a vecsésiség erejére, az áttételek nélküli, közvetlen kapcsolatokra építünk. A mai – hol szín-
vonalasan, hol színvonaltalanul -, kultúra helyébe lépő szórakoztatóipar mindenhova betolakodó, minden
értéket szétrágó termesz-természetével szemben ez az egyetlen lehetséges eszközünk; hogy a média és a
nagypolitika közvetítő szerepét kiiktatva, létrehozzuk a magunk érvényes kultúráját.

Márciusban, a 14-18 évesekből alakult Kis Kisspista Színház, a Weöres Sándor Diákszínjátszó
Fesztiválon megyei ezüst-minősítést szerzett Inárcson. A zsűri értékelése szerint: „nincs még egy színját-
szó csoport Pest Megyében, amely a színészi játék és színészvezetés tekintetében a Kis Kisspista Színház
szintjén állna”.

Áprilisban került sor Varsa Mátyás estjére, A szerelem (h)arcai címmel, a Róder Imre Könyvtárban.
Május 31-én, a Bálint Ágnes Gyermekfesztiválon mutattuk be Grimm nyomán, A kékfényű lámpás cí-

mű mesejátékunkat. Írta: Varsa Mátyás. Előadták: Kresznerits Ádám, Nagy Papp Krisztina, Varsa Mátyás.
Díszlet, jelmez: Kék Maja. Zene: Kresznerits Ádám. Rendezte: Varsa Mátyás.

Jelenleg Carlo Goldoni: A hazug című, klasszikus komédiájának próbái folynak, melyben kamaszok és
felnőttek játszanak együtt.

Október 1-jén színjátszó kör alakult ötödik-hatodik osztályosok számára, a Grassalkovich Általános
Iskolában.

Mire a Kalendárium megjelenik, remélhetőleg túl leszünk a Babar és a Télapó című zenés meseelő-
adáson, amelyre a tervek szerint, a Bálint Ágnes Kulturális Központban kerül sor december 3-án, Vecsés
óvodásai részére. 
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Az előadás Jean de Brunhoff könyvéből készült (fordította: Bálint Ágnes). Színpadra alkalmazta: Varsa
Mátyás. Előadják: Pista (Lenkefi), Vera (Meixner) és Matyi (Varsa).

VARSA MÁTYÁS

Vecsés kulturális életének reprezentánsai
A Concerto Harmónia közel 15 éve a helyi kulturális élet egyik jelentős csoportja. Hazai és külföldi klasz-
szikusok műveinek tolmácsolásában érik el sikereiket, és minden évben számos ünnepség vagy rendezvény
rangos résztvevői. Az alábbi írás is egy ilyenről számol be.

Jézus hét szava a kereszten a Concerto Harmonia előadásában

Mindig nagy öröm egy gyülekezet számára, ha olyan csoport vendégszerepel templomában, amelynek az
előadása közvetlenül vagy indirekt módon is segítheti a jelen levők keresztyén hitének megerősítését.
Különösen így volt ez Nagyböjt idején, amikor a vecsési Concerto Harmonia énekkar szerepelt a reformá-
tusok között. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebbet olvashattunk, hallhattunk erről az énekkarról, pe-
dig ők teszik a dolgukat, és tovább működnek. Sőt több új, fiatalabb korosztályú hölgyet és fiút is beépí-
tettek a kórusukba.

A legnagyobb változás mégis az, hogy mintegy három éve az alapító Bimbóné Hersch Krisztinától
Kresznerits Ádám, a Varsa Mátyás által rendezett A nagy viszály című görög drámában Achilleust nagy-
szerűen alakító fiatalember vette át a karmesteri teendőket. Nemcsak a karmester, de a Concerto Harmonia
énekkar is fellépett az említett görög drámában és nagy szerepe volt abban, hogy fekete gyászt öltve meg-

DIÁKSZÍNJÁTSZÓK
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énekelték Trója ’bekövetkezett’ pusztulását. Nem zárkózik el azonban az énekkar a vecsési kulturális kö-
zélettől sem, hiszen az idei Március 15-ei nemzeti ünnepünkön is szerepet vállaltak a városi műsorban.
Virágvasárnap előtt pedig a nagyböjti istentisztelet keretében Heinrich Schütz: Jézus hét szava a keresz-
ten című zeneművét énekelték németül és magas színvonalon a református templomban. Mondhatná bár-
ki, hogy a reformátusok között kevesen értik a német nyelvet, ami igaz is lehetne, azonban az énekkar er-
re is gondolt. A kiosztott passió szöveg bal oldalán németül, s a jobb oldalán mintegy tükörképet alkotva
magyarul is olvashatták az istentisztelet résztvevői a passió szövegét. Nagyon szép hangzással énekelte
meg az énekkar Jézus végső, a világ bűneiért elszenvedett gyötrelmeit a golgotai kereszten. A tisztán csen-
gő szoprán szólót Czellaó Ildikó, az alt szólót Katulin Izabella énekelte, Jézus szerepében Merényi Péter
tenor remekelt, sőt a karmester Kresznerits Ádám maga is szóló éneket vállalt az evangélista szerepében.
A zenemű cselekményéhez és korához illeszkedő csembalós kíséretet Tatai Dániel, a református egyház-
község kántora biztosította. S amint Jézus szájából elhangzott az Éli, éli, lama sabakthani, vagyis Én
Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? – panasz, majd az is, hogy Szomjazom, s végül az, hogy
Elvégeztetett, tehát Jézus a világ bűneiért tökéletesen kifizette az árt, és ártatlan Bárányként sok kínt el-
szenvedve meghalt a kereszten. Mindenki számára szól azonban a húsvéti biztatás, hogy Krisztus feltá-
madott, s Szentlelke által ma is köztünk van és munkálkodik.

Ahogy Heinrich Schütz Jézus hét szava a kereszten című művének a végén, úgy a Concerto Harmonia
énekkar műsora végén is hallhattuk a konklúziót, vagyis következtetést: aki tiszteli Krisztus, a Megváltó
halálát és a kereszten elhangzott szavait, s vallja feltámadását, azt Isten az életben kegyelmének gazdag-
ságával árasztja el, már itt a földön és ott fönn az öröklétben is.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: OROSZ KÁROLY
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15 éves a Williams Televízió
Kétezer tájékán Kortye Vilmos és Skribek Pál fejében született meg az ötlet, miszerint televíziós műsort
kellene készíteni Vecsés életéről. Az elképzelést tett követte, és kísérleti adásokként ugyan, de megszüle-
tett az első Vecsési Magazin adás, melyet az akkori Pátria Televízió csatornáján kezdtek sugározni Patai
László segítségével. Ezek az első kísérleti adások többnyire stúdióbeszélgetések voltak. Szalontai Jánost
kértük fel, hogy legyen az adások szerkesztője. Kortye Vilmos  és Gábor Béla, mint operatőr, Lukács László,
mint világosító, Ocztos Anita és Nagy Orsolya, mint bemondó, Komár Ágnes, Magó Edina, Magó László,
mint riporter, Pfundt Katalin és Kortye Katalin, mint segítők, Szalontai János, mint szerkesztő és Ifj. Kortye
Vilmos, mint vágó vett részt az első időkben. Első műsorunk Vecsés várossá válásának rendezett ünnep-
ség rögzítése volt. Ezek után, önálló – heti egy órás – műsorkészítésre kapott megbízást a televízió Vecsés
Város Önkormányzatától. A lelkes csapat igyekezett ezt a bizalmat meghálálni. Már nemcsak stúdióbe-
szélgetéseket forgattunk, hanem különböző eseményeket rögzítettünk, bemutattuk a város életet mind a
kultúra, a sport, illetve az oktatás területén is. Ez a műsorkészítés 2004 végéig tartott. 2005-ben a
Williams Televízió egy évnyi szünetet tartott a Vecsési Magazin gyártásában, de a szünet egy új indulást
hozott. Elindult a Plus29 Magazin, a térség televíziós magazinműsora, melyben a monori, gyáli, üllői hí-
rek, események szerkesztődtek össze heti másfél órában. 2006-ban Vecsés Város Önkormányzata pályá-
zatot írt ki egy Vecsésről szóló televíziós műsor készítésére. Ezt a Williams Televízió nyerte el, amely meg-
újult formában, új csapattal és kibővített tartalommal heti három órában jelentkezett a Pátria Tv csa-
tornáján. Kortye Vilmos, mint a Williams Televízió tulajdonosa, illetve operatőre, ifj. Kortye Vilmos, mint
vágó - operatőr, Polgár Gyula, mint felelős szerkesztő, Lukács László, mint világosító, Kovács Ágota,
Horváth Enikő és Koncsek Petronella, mint bemondó, Földvári Tibor, Pfundt Katalin és Kortye Katalin, mint
segítők alkották az új stábot. Ezzel egy időben a Williams Televízió 2006-ban vált közműsor-szolgáltató-
vá. 2009 augusztusától a televízió saját csatornáján a UPC hálózatán sugározta műsorait. Majd ezt köve-
tően már a T-Home csatornáján is helyet kapott a Williams Televízió. Így már módunkba állt, a korábbi-
nál lényegesen nagyobb adókörzetben sugározni műsorainkat és ez által a Williams Televízió a régió meg-
határozó szereplőjévé vált. Az önálló gyártású Vecsési Magazint és a Plus29 Magazint, a 29-es telefonkörzet
nézői is hamar családtagjukká fogadták, így a műsorok beépültek az adókörzet kultúrájába, közéletébe,
valamint gazdaságának mindennapjaiba is. Az informálisan csatlakozó önkormányzatok szívesen fogad-
ták a magazinokban megjelenő információkat. A munkát nagyban segítette és segíti a mai napig is, hogy
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a műsorok készítésében részt vevő munkatársak jelentős többsége Vecsésen, illetve a környező települé-
seken él, így saját tapasztalataikkal, magánemberi érzéseikkel, kapcsolataikkal még mélyebb rálátásuk
van az örömökre és a problémákra egyaránt. 2011 májusában felelősszerkesztő-váltást követően már
Szappanos Krisztina szerkesztette meg a híreket és fésülte össze a megújuló Vecsési Magazin adásait. 2013-
ban a vecsési Bálint Ágnes Művelődési Központ átadóját a Williams Televízió élő adásban tudta közvetí-
teni, amire mai napig büszkék vagyunk.2013-ban, a műsorkínálat a képújság csatorna alatt rádiószol-
gáltatással bővült, amely szerkesztett műsorral és óránként friss hírekkel jelentkezik, a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alappal kötött szerződés alapján, illetve a DIGI-vel kötött szerződés alapján,
már 3 szolgáltatónál van jelen a televízió. 

A Williams Televízió munkatársait büszkeség tölti el, hogy a közel 15 éves munkát több önkormány-
zat számtalan díjjal, elismeréssel jutalmazta:

2009-ben Üllőn Árpád-díjjal, 2010-ben Dr. Szűcs Lajos Országgyűlési képviselő javaslatára Pest Megye
Média Díjával, 2013-ban „Elismerő Oklevél” kitüntetést adományozott Vecsés Város képviselő-testülete
Kortye Vilmosnak, a Williams Televízió tulajdonosának. Szintén 2013-ban „Kézműipar Szolgálatáért” ki-
tüntető oklevelet, az IPOSZ Országos Elnöksége a Magyar Kézművesség Napján adományozta, a Williams
TV és Rádiónak.

2014-ben a Vecsési Sportegyesület kiemelt támogatásáért részesítette elismerő kitüntetésben, Kortye
Vilmos tulajdonost. 2015-ben Üllő Város Elismerő és Köszönő Oklevelet adott át ifj. Kortye Vilmosnak, il-
letve a Williams Televíziónak. Sülysáp Városa szintén köszönő oklevelet adott át Veróczky Józsefnek és
Szóró Józsefnek. 

A Williams Televízió mindig törekedett és törekszik a mai napig is a folyamatos megújulásra, hogy a
kor követelményeinek megfelelően tudja tájékoztatni a nézőit. Adásaink új, modernebb külsőben jelent-
keznek, már nemcsak analóg, hanem digitális formában is.

A stáb minden egyes tagja azon dolgozik hétről hétre, hogy a nézők megismerhessék nem csak a szűk
lakóterületüket, hanem a fotelben ülve kicsit távolabbra is eljussanak. Mindezt Kortye Vilmos, ifj. Kortye
Vilmos, Pfundt Katalin, Kortye Katalin, Antal Beáta, Szóró József, Veróczky József, Vincze Zsolt, Ruck Róbert,
Gyarmati Robin, Szita Róbert, Szappanos Krisztina, Radosza Sándor, Kiss Annamária, Metzker Dóra és Pál
Attila segítségével. 

Köszönjük az eddigi bizalmat mind az önkormányzatok, mind a Nézők részéről. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: KORTYE KATALIN

A vonaton két férfi ül egymással szemben. Az egyik panaszkodik a másiknak, hogy õ rosszul érzi
magát, ha háttal kell ülnie a menetiránynak. A másik udvariasan felajánlja, hogy cseréljenek
helyet. 
A vonat elindul, az udvarias utas pedig lehányja a másikat.
–  Ember! Miért nem mondta, hogy maga is rosszul lesz, ha háttal ül a menetiránynak?
–  Gondoltam, inkább én hányjam le magát, mint maga engem.



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

237

Ebben az évben is rengeteg esemény volt tágabb családunk, a Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar éle-
tében. Mindjárt januárban zárult névadónk, Balla Péter munkásságát bemutató Emlékkiállítás a Néprajzi
Múzeumban, amelynek nyitó- és most pedig záró ceremóniáján is felléptünk. Az impozáns épület, az ün-
nepélyes alkalom és az aula csodálatos akusztikája mind hozzájárultak az emelkedett hangulathoz, szép
sikert értünk el!

Ezt követte január végén a hagyományos évzáró-évnyitó házi rendezvényünk a Bálint Ágnes Kulturális
Központban. Ezen családunk, barátaink és meghívott vendégeink ismerhették meg az előző év történése-
it és a következő évi terveinket. Nagyon kellemes, családias légkörben telt el ez a programunk, ahol az új
tagok ünnepélyes felavatása is megtörtént.

Március 22-én Gyálra voltunk hivatalosak, ahol a X. Népzenei Találkozón énekeltünk. Itt is „zajos” si-
kert arattunk, nagy tapsot kaptunk.

Április 19-én a pesterzsébeti Csili Művelődési Központ tavaszi népzenei rendezvényen vendégszerepelt
mindkét csoportunk, és ismét elhoztuk a legjobbaknak ítélt Különdíjat!

Május 16-án néhányan neki bátorodtunk, és nagy fába vágtuk a fejszénket! Egy ismert magyar rock ze-
nekarral formabontó előadást adtunk! A Karthágó együttes egykori front embere, a jelenlegi Takács Tamás
Blues Band névadója és a Bálint Ágnes Kulturális Központ közös felkérésére az együttessel közösen előadtuk
a Pocsolyába léptem… kezdetű dalt, majd a Tavaszi szél című népdalt. A produkció óriásit robbant, a kö-
zönség, a zenekar és mi is nagyon jól éreztük magunkat, izgalmas volt ez a kis más műfaji kikacsintás! 

A június is tele volt élményekkel, először 20-án Mátrafüreden léptünk fel a VI. Kemencebence feszti-
válon szabadtéren, ahol a mi kedvünkért még a nap is kisütött! Gyönyörű helyen, a Sóstó melletti kem-
pingben megrendezett fesztiválon kb. 40 perces műsort adtunk, és külön kis citerásaink is készültek 3 cso-
korral. A hálás közönség finom ételekkel és italokkal honorálta a nekik összeállított műsorunkat, amely-
ben a népdalcsokrokon kívül néhány nemzeti érzületű dal is szerepelt! Az utóbbiaknál az idősebbek
szemébe könny szökött a Szegény magyar nép… a Sárbogárd, Dombóvár … és az  Estharang című da-
loknál! Jó volt látni, hogy másoknak is mennyire tetszik az, amiben mi is nagy örömünket leljük!

Még ebben a hónapban tartottunk egy 1 napos tábort az új kultúrházban, ahol letettük az alapját egy
olyan dunántúli népdalcsokornak, amelyben mind a 2 együttesünk, a népdalkörösek és a citerások is kö-
zösen részt vesznek. Ez lesz az első ilyen csokrunk, de bizonyára nem az utolsó! Az anyag nagyon szép, mí-
ves és az összeállítás oroszlánrészét most Kürti László citera csoportunk vezetője végezte, a végleges ki-
dolgozásban szorosan együttműködve művészeti vezetőnkkel, Szeghalmi Ágnessel.

A Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar 2015-ös éve
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Augusztusban 13-ától 16-áig táborozni mentünk Hajdúszoboszlóra, ahol egy szatmári csokorral kezd-
tünk ismerkedni, és a dunántúli összeállítást is mélyítettük, tisztáztuk. A velünk utazó családtagok, ba-
rátok és a szálláson tartózkodó érdeklődők részére az utolsó estén ebből és más dalainkból egy kis elő-
adást tartottunk, ahol a szemek megint nem maradtak szárazon! 

Aug. 20-án a városi ünnepség állandó résztvevői vagyunk, amely idén - a rossz idő miatt - a Bálint
Ágnes Kulturális Központban lett megrendezve. A nagy színháztermet (plusz hangosítás nélkül) nehéz be-
énekelni, ez mindig kihívás számunkra, de azért most is megoldottuk, különösen szólóénekesünk, Kiss
Mónika tett ki magáért! 

Szeptember 25-én az Idősek Napja alkalmából rendezett délutánon vettünk részt a Csiliben, ahol a
Csili Népdalkörrel és Pesti János citerásunkkal együtt kísértük Máté Ottilia dalénekest, aki ezzel az
Estharanggal zárta a műsort. Ez mindannyiunknak hatalmas megtiszteltetés és nagyon felemelő érzés volt!
Annyira tetszett a művésznőnek is, hogy december 5-ére a Kőrösi-Csoma Művelődési Központba is meghí-
vott bennünket az ottani nótaestre egy újabb közös és különálló fellépésre is.

Október 8-án Monoron a Város Könyvtár Retro részlegének megnyitására invitáltak minket, ahol az
előtérben adtunk nagy sikerű műsort. 

November 7-én rendeztük meg az idei Népzenei Találkozónkat, ahol népzenei és néptánc csoportok,
énekes és hangszeres szólisták és többszólamú kórusok is szerepeltek. Dr. Gerzanics Magdolna népzene-
kutató nagy meghatottsággal értékelte a találkozót és kiemelte a fellépők között érezhető szeretet fon-
tosságát, ami a zene és egymás iránt irányult. Így nagyon bensőségesre sikeredett a rendezvény zárása.

Idén még részt veszünk Üllőn kiállítás megnyitón és az Adventi 1. gyertyagyújtáson, azután a már em-
lített kőbányai fellépés következik Máté Ottiliával, majd a szokásos művelődési házas karácsonnyal zárul
az idei szereplések sora.

Jövőre is vannak már lekötött programjaink, amelyek - reméljük - legalább olyan jól sikerülnek, mint
a 2015. évben.

Minden kedves olvasónak szeretetteljes, boldog karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

KATONÁNÉ GERGELY TÜNDE ALELNÖK FOTÓK: KATONA CSABA
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A káposzta
és káposztafesztek

Európában
Vecsés már beleillik a sorba

A 15. alkalommal megrendezett Vecsési Ká posz -
tafeszten szeptember 26-27-én Frühwirth Mihály ki-
állítása szerényen húzódott meg a sátrak között az
Epresben.„A káposzta és káposztafesztek Euró -
pában” című kiállítás egyfajta kitekintést adott az
európai káposztás fesztiválokról és egy rövid képes
összefoglalást a káposzta termesztéséről. Ebbe a sor-
ba most már beletartozik Vecsés is. A város büszke
lehet a rendezvényére, hiszen Vecsés az egyetlen olyan
település Magyarországon, amelynek a neve ilyen
szorosan összenőtt a káposztáéval. Frühwirth Mihály,

aki egyben a Kulturverein elnöke és a Jókai utcában található Tájház egyik létrehozója, készségesen be-
szélt a kiállításról.

Minden évben valami különleges dologgal lepi meg a közönséget. Idén a 15 éves jubileum jó alkalom
volt arra, hogy a káposztafesztekre fókuszáljon. Meddig kellett visszamenni a múltba, hogy teljes képet
kapjon a Vecsési Káposztafeszt létrejöttének körülményeiről?

A téma régóta érdekel. A káposztafeszteket, mint ünnepi eseményeket a 90-es évektől figyelem. A 90-
es években egy német televízió műsorában találkoztam először egy ilyen rendezvénnyel. A tv részletesen
beszámolt a Stuttgart közelében lévő Echterdingen káposztafesztjéről, ahol egyébként egy különleges ká-
posztafélét – a csúcsos káposztát termesztik. Nagyon meglepett, hogy ez a német település a káposztáju-
kat milyen szép ünneppel próbálja világhírűvé tenni. A 90-es évek végén a Kulturverein összejövetelén ve-
tettem fel először, hogy Vecsésen is megpróbálhatnánk valami hasonló rendezvényt szervezni. Pár éves he-
zitálás után a település várossá avatásának évében, 2000-ben a Piac téren szerveztük meg az első
káposztafesztivált - akkor még így neveztük -, ami meglepően nagy érdeklődést váltott ki. Ezt követően
a település vezetése a várossá válás évfordulóján az egyes településrészeket arra biztatta, hogy ünnepel-
jék meg az évfordulót. Mi az Epresben ünnepeltünk, és ezzel elindult a káposzta fesztivál hagyományai-
nak kialakítása.

Milyen szempontok szerint állította össze a kiállítás anyagát?
A kiállítás összeállításánál úgy éreztem, hogy érdemes kitekinteni Európára, hiszen máshol már sok-

kal korábban el kezdték a káposzta kultuszát ápolni. Frühwirth Andrással és Péterrel egyszer elmentünk
Echterdingenbe egy káposztafesztre, de voltunk a Pozsony közelében lévő Stupava-n (Stompfa) is, ahol
szintén nagy hagyományai vannak a káposzta fesztiválnak. A két személyes élményt felhasználva még to-
vábbi nagy hagyományokkal rendelkező településeket is felkutattam, és így jött létre a kiállítás. A legtöbb
fesztivált rendezett településeket emeltem ki, ebben segített Döckl Matyi és Dikovics János. Összesen tíz
települést mutattam be képekben és egy rövid történeti leírásban. Ez az anyag hat nagyobb tablóra fért
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el, és természetesen a káposzta termesztéséről is hoztam fotókat. A vecsési lapos káposzta – levelei vé-
konyak és ízletesek- sajnos már csak ritkán kerül a savanyítókba.

Milyen települések kerültek fel a tablókra?
Egy francia település nyitja a sort, a Strasbourg melletti Krautergersheim, Franciaország káposzta fő-

városa, ahol a hagyományok mellett még az eredeti nevüket is meg tudták tartani. Itt termelik
Franciaország káposztatermésének 70%-át. Idén szeptemberben tartották a 42. fesztiváljukat. A legtöbb
káposztafeszt helyszín – a hagyományok miatt is – Németországban található. Raesfeld a Ruhr-vidék ka-
pujában fekszik, a 11 ezer lakosú városban 1985-ben rendeztek először Kappesmarkt-ot (káposztafesz-
tet). A Baden-Württemberg tartományban található Echterdingen a 37. fesztiváljánál tart. Az Észak-
Németországban található Dithmarschen már 100 éves hagyományokra tekinthet vissza és a 29. káposz-
tafeszten vannak túl. A Nürnberg közelében található 2700 lakosú Merkendorf idén rendezte a 15.
fesztiválját. Tablóra került még a szlovák Stupava és Vecsés. Valamilyen szinten megemlítem Gitschtal vá-
rosát Ausztriából, Szárhegyet és Parajdot Erdélyből, Wojslawicét Lengyelországból és Futakot Szerbiából.
Magyarországon azért nem egyedülálló Vecsés, mert Demecser, Hajdúhadház, Bágyogszováti és Rátka is
rendez valamilyen káposztás fesztivált. (Kisújszálláson is próbálkoznak – szerk.)

Egyébként azokon a településéken vannak most is színvonalas fesztiválok, ahol valamikor nagyon pro-
fi módon művelték ezt a mesterséget. 

Gondoltak-e arra, hogy ezekkel a településekkel szorosabbra fűzzék a kapcsolatot?
A kapcsolatok léteznek most is, hiszen idén itt voltak vendégek Raesfeld-ből és Echterdingen-ből, –

igaz ők az egyes vecsési családok jó kapcsolatának köszönhetően érkeztek. A magyar káposztás települé-
sekről is érkeztek érdeklődők. Persze ezt városi szinten is el tudnám képzelni. Nagyon fontos lenne a szak-
mai kapcsolatok elmélyítése, és a káposztán túl más kapcsolatot is lehetne erősíteni. Már többször java-
soltam, hogy ezt a rendezvényt fel lehetne használni a Grassalkovich által érintett települések találkozó-
jának a megszervezésére is. Ezzel egy stabil hátteret adhatnánk a mi rendezvényünknek, és alkalmunk
nyílna betekinteni más települések fesztiváljaiba is.

Ez egy alkalmi kiállítás volt, lesz-e lehetőség még ezt megtekinteni?
Igen, a Tájházban időszakosan még kiállítjuk ezt az anyagot. 

ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR GYULA

Önkormányzati hírek
Gratulálunk!

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a
közigazgatás érdekében huzamosabb időn keresztül
végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismerésé-
ül a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából „A
Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany fokozatát” ado-
mányozta Kovács Ágnesnek, a Vecsési Polgármesteri
Hivatal titkárságvezetőjének. 
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Kinevezések

Az önkormányzat intézményeiben 2015-ben a következő kinevezések történtek
Róder Imre Városi Könyvtár – Vadászi Istvánné (1)
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch – Schiszlerné Bakk Katalin (2)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Tárnokiné Törő Krisztina (3)
Halmi Telepi Általános Iskola – Horváthné Nedreu Klára 
Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Rainer-Micsinyei László

Fejlesztések

Útépítés
• Részben önkormányzati, részben egyéb forrásból már elkészült  vagy az év végéig fog elkészülni  
a Gammel, a Bokor, a Tölgyfa, a Nyárfa, az András, a Péter, a Pál, a Csaba és a Major utca.

FOTÓ: FEKETE JÓZSEF BOKOR UTCA

� 	 
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Járdaépítés történt
• a lakótelep egy belső szakaszán
• a Fő úton a Telepi út-Kálmán utca között,
• a Besztercei utcában a Lőrinci utca – Halmi utca közötti szakasz.
• Folyamatban van a Damjanich utca-Széchenyi  utca közötti szakasz építése. 

Beruházási tervek
• Bővítik a Halmi iskolát. A beruházás teljes költségét a Magyar Állam finanszírozza majd.
• Négy tanterem épül, a régi épületszárny megtoldásával. 
• Előrehaladott tárgyalások vannak a 0202. számú út megépítéséről. Ez az út a Gyál felé vezető út

körforgalmi csomópontjából vezetne az Almáskert út irányába, ahonnan a Lőrinci úti aluljáró
érintésével lehetne elérni az elkerülő 4-es főútra és az M0-ra. A forgalom városból való
kivezetése mellett az út nagy előnye még, hogy jelentősen felértékelődnének az út melletti,
elsősorban vállalkozási övezet területei. Ennek megfelelően vállalkozói és pályázati forrásból
tervezik az út elkészítését.

• új műfüves pálya a Lakótelepen.
Egyéb fejlesztések

• A Fő út 49. szám (Cifra Csárda) alatti épület rekonstrukciója is elkezdődött. Megtörtént a kerítés 
és a melléképületek bontása, a tereprendezés és a parkosítás befejeződött. 

• a Kertekaljai két oldalán elkészült a P+R parkoló 
Nyári étkeztetés és karácsonyi csomag

A rászoruló családok esetében nagy gondot jelent nyáron a gyerek étkeztetése. Idén az Emberi
Erőforrások Minisztériuma pályázatán 2,5 mFt-ot nyertünk, amivel mind a 131 lurkó már június 16-ától
meleg ebédhez jutott 43 napon át. Ehhez a testület további 1 mFt-ot szavazott meg, amellyel további 52
gyermek étkeztetése oldódott meg. 

Már hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat – a Szociális Bizottság javaslatára – év végén kará-
csonyi csomagot biztosít nyugdíjasoknak, rászoruló és többgyermekes családoknak. A névsor évenkénti
összeállításában a Családsegítő Szolgálat, a Gondozási Központ és a képviselők vesznek részt. A képvise-
lők egyhangú szavazattal 2 mFt-ot biztosítottak erre a célra. A tartós élelmiszereket tartalmazó csoma-
gokat a javaslattévő személyek vagy intézmények adják át az érintetteknek

VT INFO

SÓ ELADÁS

Élelmiszertartósító adalékanyagok, eszközök forgalmazása

NUVER & BERGER Kft.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14–16.

Telefon/Fax: 06-29 352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk
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ADÓOSZTÁLY
Szilágyiné Bóta Judit osztályvezető
Bátori Pálné, Csanakiné Kiss Rozália, Scheer Klára, Budai Nándorné, Gál Sándor ügyintézők

ÉPÍTÉSI OSZTÁLY 
Rupp Zoltán építési osztályvezető 
Kismihályné Juhász Eszter, Magyar Béla, Kovács Bernadett, Ligetfalvi Péter ügyintézők 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, igazgatási osztályvezető, minőségirányítási vezető
Lajos Istvánné anyakönyvvezető Börcsökné Füleki Lívia, Matasdiné Hudoba Márta, Csurgó Józsefné
Gyarmati Ildikó, Puplicsné Illés Erzsébet, Albert Ildikó, Pomázi Ferencné, Kovács Zoltánné, Gálné 
Tomori Katalin, Liptai Rita, Zemenné Leimeter Szilvia, Haraszti Mária ügyintézők.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (2220 Vecsés, Telepi út 58.)
Geiger Gizella osztályvezető
Ardai Péter, Janics Lászlóné, Tóth Zsuzsanna ügyintézők

PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Tóth Erika osztályvezető
Bencsik Lászlóné, Tóth Erika, Bende Péterné, Stiller Róza, Farkas Tímea, Hirsch Nikolett,
Harsányiné Kovács Viktória, Juhász Béla ügyintézők.

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 
Orbánné Forgó Erika osztályvezető
Makádi Lászlóné, Dakó Józsefné, Mikulásné Szabó Gabriella, Orbán Éva ügyintézők

KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
Rózsa Balázs osztályvezető 
Nagyné Varga Szilvia környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző, Béky Benő közterület felügyelő,
Korompai Bence közterület felügyelő, Palotai Lajos közterület felügyelő, 
Sebestyén László közterület felügyelő, Tardi István közterület felügyelő, Véger László közterület
felügyelő, Csaja Tibor mezőőr, Szabó Dániel mezőőr, Vághy György mezőőr, Bökény Gábor
piacgondnok, Molnár Péter piacgondnok

Polgármesteri Hivatal
Szervezeti felosztása és munkatársai
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TITKÁRSÁG
Kovács Ágnes titkárságvezető
dr. Balogh-Pap Orsolya képviselői referens, Kun Csabáné ügyintéző, Vighné Bárány Tímea ügyintéző,
Molnár Gábor gépkocsivezető

INFORMATIKA
Malek Zoltánné Rendszergazda 
Sárosi Gábor Informatikus 

Ügyfélfogadás

Pest Megyei Kormányhivatal – Vecsési Járási Hivatala
Vecsés Város Önkormányzata
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Telefon: 06-29 352- 000 (központi szám)
Fax: 06-29 352- 009
E-mail: titkarsag@vecses.hu

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás
Hétfő 12.30 – 16.00
Szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

Vecsési Járási Hivatal
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Telefon: 06-29 555-271
E-mail: jarasihivatal@vecses.pmkh.gov.hu

Vecsési Járási Hivatal - Hatósági ügyfélfogadás
Hétfő 13.00 – 16.00
Szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

Vecsési Járási Hivatal – Okmányirodai Osztálya
Hétfő 12.00 – 16.00
Szerda 8.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

Vecsési Járási Hivatal – Kormányablak Osztálya
2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Hétfő 7.00 – 17.00
Kedd 8.00 – 18.00
Szerda 8.00 – 20.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 16.00
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Valószínű, hogy aki elsétál a Károly utca 2 szám előtt, nem is sejti, hogy az épület első emeletén komoly
munka folyik, ami nagyban elősegíti városunk fejlődését. Itt tevékenykedik ugyanis a VVFT, a Vecsési
Városfejlesztő Társaság. (Az épületben tevékenykedett 1945 után a háború végén újjáalakuló Vecsés köz-
ség vezetése, miután a Fő utcai Községháza elpusztult az ostromban – szerk. megj.)

A céget, a Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft-t, az önkormányzat 2010-ben alapí-
totta. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft. létrehozására a városközpont fejlesztésére kiírt uniós pá-
lyázat elnyerésekor került sor. A megvalósítás feltétele volt, hogy a nyertes pályázó önálló projekt céggel
rendelkezzen. Az újonnan megalapított Társaság sikeresen bonyolította le azt a közel 2 milliárd forintos
beruházást, amelynek keretében megépült a Bálint Ágnes Kulturális Központ, valamint megújult a város
piac tere és az Anna utcai játszótér. 

A Társaság fő tevékenységi körébe tartozik a pályázatírás és a pályázatfigyelés, a szükséges közbe-
szerzések koordinálása, lebonyolítása, valamint a projektmenedzseri feladatok ellátása. A Társaság mű-
ködési köre kizárólag az önkormányzati fejlesztésekre terjed ki.

A cég megalapításakor a város vezetése úgy döntött, hogy érdemes a város többi európai uniós és ha-
zai pályázatait egy kézből irányítani, így a kft. az elmúlt 5 évben az alábbi sikeres pályázatok lebo-
nyolításával is büszkélkedhet: 
• a Tündérkert Óvoda felújítása és bővítése 2010-ben (276 millió Ft értékben)
• Nyolc vecsési utca (Bem, Besenyői, Táncsics Mihály, Küküllői, Arany János, Petőfi Sándor, Katona

József, Virág) aszfaltozása 2010-ben (530 millió Ft.),
• Semmelweis Bölcsőde építése és eszközbeszerzése 2012-ben (217 millió Ft.),
• Tó, Lévai, József Attila, Magyar és Klapka utcákban szilárd burkolat építése (249 millió Ft.),
• a Halmi iskola energetikai korszerűsítése 2014-ben (98 millió Ft.),
• A Családsegítő Szolgálat Csigaház projektje 2013-ban (30 millió Ft.),
• Az önkormányzat hatékonyságnövelő szervezetfejlesztési pályázata (40 millió Ft.),
• 2 db műfüves futballpálya létesítése az Epresben és a Petőfi iskolában (57 millió Ft.),
• Mindenki Keresztje a vecsési temetőben (4 millió Ft.).

Pénztermelés a Bagoly-várban
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Az idei évben még folyamatban van az a szintén
európai uniós pályázat, amely lehetőséget biztosít a
város hulladékgazdálkodási rendszerének megújítá-
sára. A kb. 222 millió forintos beruházás a lakossá-
gi szemléletformálás mellett korszerű eszközök be-
szerzését tette lehetővé: hulladéktároló edényzete-
ket, komposztáló edényeket, 2 db hulladékszállító és
gyűjtő gépjárművet (lásd: Mi történt 2015 januárjá-
ban? – szerk. megj.), aprítékszállító vontató gép-
járművet, egy ágaprító gépet és egy bálázó gépet vá-
sárolt a város. A pályázathoz kapcsolódó informati-
kai fejlesztés pedig biztosítja a hulladékszállítás
járat-optimalizálását, valamint képes kiszűrni az il-
legális ürítéseket.

Bízunk benne, hogy az eddig eltelt 5 év csak a
kezdet volt. Reméljük, hogy ez idő alatt összegyűj-
tött szakmai tapasztalatokat a következő, 2014-
2020 közötti uniós pályázati periódusban megjelenő

pályázatok sikeres lebonyolításához is kamatoztatni tudjuk.
HARAZIN ISTVÁN FOTÓK: VVF
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Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy cégünk, a Vecsés Városgondnok Nonprofit Kft. immár má-
sodik éve szolgálhatja megújult formában Vecsés lakosságát.

Az eltelt időszakban a cég jelentős változáson ment keresztül. A lakossági igényekhez igazodva folya-
matosan bővítettük, és azóta is bővítjük szolgáltatási körünket. Fő tevékenységünk Vecsés város közigaz-
gatási területén a hulladék begyűjtési, illetve szállítási feladatok ellátása. Ezen túl számos városfejleszté-
si, üzemeltetési és karbantartási tevékenységet folytatunk. Különböző mély-, illetve magasépítési mun-
kálatokat, zöldterület gondozást, a város intézményeiben karbantartási-takarítási és felújítási
munkálatokat, a helyi közutakon síkosság-mentesítést, a helyi buszjárat üzemeltetését, és egyéb város-
gondnoki feladatokat végzünk.

Az idén bevezetett lakossági házhoz menő szelektív
hulladékok begyűjtése nagyon fontos lépés volt szá-
munkra és a településen élők számára. A vecsési ház-
hoz-menő begyűjtés lehetőséget ad arra, hogy anyagá-
ban több féle hulladéktípust gyűjtsenek a lakosok egy-
szerre, így a kommunális mellett nem kell két-három
gyűjtőedényben tárolni ezeket az anyagokat; nem fog-
lal annyi helyet a szelektálás. Kellemesebb, hogy a be-
gyűjtő autó házhoz jön, és nem kell a gyűjtőszigetekig
elvinni ezeket az anyagokat. Sajnos, a gyűjtőszigeteken
történő gyűjtés nem volt hatékony és fenntartható, ezért
a jogszabályi változásokhoz igazodva minimalizáltuk a
közterekre kihelyezett gyűjtőszigetek számát. Célunk
egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése,
amely hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás
megvalósításához, melyet minden városlakó könnyen
elsajátít és alkalmaz.

Uniós pályázati forrásból sikerült 1630 db kom-
posztáló edényt vásárolni, amelyet igény szerint in-

Felelős gondolkodást
a városi hulladékgazdálkodásban!
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gyen biztosítunk a város lakossága számára, ezek kiosztását már elkezdtük. Szintén pályázati forrásból
rádiófrekvenciás ürítést nyomon követőrendszert építettünk ki a kommunális hulladékot szállító gépjár-
művünkre, amelynek használatával reális képet kapunk a hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjá-
ról, az edényzet valós méretéről, a fogyasztói reklamációk körülményeiről, így azok kezelése is könnyeb-
bé válik. A legfontosabb pedig, hogy jó alapot biztosít a szemétszállítási díj korrekt számlázásához.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a gyűjtőedényben kirakott hulladék kilogrammonkénti mennyisé-
ge után kell majd a jövőben fizetni. Eddig a hulladékbegyűjtés, szállítás lakossági díjait az Önkormány-
zat határozta meg rendeletében, de jövőre várható az állami egységes díjmegszabás. 

A pályázat keretén belül beszerezhettünk egy
Mercedes típusú platós gépjárművet, egy ágaprító-
gépet és egy bálázó-gépet is. Ezek a beszerzések a
városi komplex hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztésére adnak lehetőséget, biztosítva a hosszú
távú minőségi szolgáltatásnyújtás lehetőségét. Várható
a jövőre nézve, hogy ezen eszközök kihasználásával új
szolgáltatásokat nyújtunk érdekeltjeink, így a lakosok
számára pl: fák, bokrok kivágása, elszállítása.

Megerősítettük a környezeti nevelést elősegítő
programjainkat, így nemcsak iskolai papírgyűjtés,
hanem műanyagkupak-gyűjtés lehetőségét, a kom-
posztálást is biztosítottuk az óvodák és iskolák szá-
mára. A jövő nemzedékével szeretnénk több fórumon
megértetni, hogy a keletkező hulladék mennyiségek
csökkentésében rejlik a hulladékgazdálkodás haté-
konyságának lehetősége.

Az elmúlt év feladatainak ellátása nem volt zök-
kenőmentes, de a problémákat megoldottuk. Úgy látom jelentős és vaskos feladatok állnak még előttünk,
amit – ha jól teljesítünk – biztos jövő állhat előttünk. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a jó szakem-
bergárda, jó kollektíva, jó munkamorál. Szeretnék képzési programot indítani kollegáinknak, ahol a konf-
liktuskezelésről, a lakossági és közületi kommunikációról, ügyfélszolgálati hatékony problémakezelésről
is kapnának oktatást dolgozóink. Szívesen láttuk eddig is tevékenységeink végzésére vonatkozó levelei-
ket, hiszen ezek tapasztalatait fel tudjuk használni szervezetünk folyamatinak javítása, fejlesztése érde-
kében. Természetesen szükséges a géppark korszerűsítése is, erre vonatkozólag még várjuk az új kukás-
autókra vonatkozó közbeszerzés eredményét. Nem mondtunk le annak lehetőségéről, hogy egy új telep-
helyre költözhessünk, melyen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve biztosítani tudjuk a begyűjtött
hulladékaink előkezelését valamint egy hulladékudvar üzemeltetését;amely egyben több munkavállalónak
is biztosíthat munkahelyet. Egy hulladékudvar hozzájárulna a lakossági hulladékbegyűjtés folyamatos el-
látásához, hiszen az év minden napján várnánk ügyfeleinket, mindenféle hulladék átvételével legyen az
építési, veszélyes, stb. Jövőbeni terveink igazi kihívást jelentenek számunkra, de bízunk benne, hogy meg-
valósításával elérhetjük küldetésünk célját egy hatékonyan működő komplex hulladékgazdálkodási rend-
szer megvalósítását Vecsésen.

Ezen célok eléréséhez szükségünk van a lakosságra is, így kérjük Önöket, hogy a rögös úton türelem-
mel és megértéssel legyenek irányunkban, hiszen az Önök érdekeiben cselekszünk.



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

249

S végül engedjék meg, hogy a következő esztendőre minden városlakónak a lehető legjobbakat kí-
vánjak, és ami a legfontosabb, békességgel és szeretettel teli szép karácsonyt mindenkinek!

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. kollektívája – Beitelbeck Antal, Bugyi Lászlóné, Csenki Csilla,
Dobrovitz Erika, Ecsedi József, Fekete Gábor, Felden Attila, Gudman Attila, Jagicza Béla, Kókai Sándor
, Kovács Krisztián, Krojher Gabriella, Litkei Gábor, Markovics Miklós, Mészáros Zsolt, Mészárosné Fekete
Krisztina, Micsinyei István, Nagy Ildikó, Nagy Imre, Nagy Lajos, Nagy Róbert, Nedeczky Zoltán, Novák
Lajos, Pallos Gabriella, Petrus Balázs, Prandoczki Zoltán, Sevecsek László, Surányi László, Szalontai
Jánosné, Szép Attila, Szöllősi János, Szűcs Sándor, Tóth Sándor, Török Bertalan, Váci Gyula, Vincze
Bernadett, Zvara János, Zsuppán Gábor – nevében: 

TUBA ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FOTÓK: VVF
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Élet az Andrássyban
Ilyenkor év végéhez közeledve hosszú évek óta lehetőségünk adódik a Vecsési Kalendáriumban megjelen-
ni. Mindig nehéz a feladat: ha mindent el szeretnénk mondani akkor - gondolom – intézményenként egy
egész Kalendáriumot meg tudnánk tölteni. Ha szelektálok, akkor lehet, hogy kimarad valami fontos. Ha
csupa jót írok, az hihetetlen, ha sok gondról, az sem állja meg a helyét. Arról írnék, ami a miénk.

Mit is csinálhat nálunk egy diák? Azon kívül, hogy teljesíti a tankötelezettségét, vagyis bejár a suliba,
valamint képességeinek megfelelően teljesít? Mindjárt elmesélem: reggel ¾ 8-ra kell beérkeznie a suliba.
A tanítás 8-kor kezdődik, és a 2. szünet kivételével minden szünetet az udvaron töltünk – ha az időjárás
engedi. Ezt a kicsik általában jobban szeretik, mint a nagyok, pedig a friss levegő – nem is sejtjük – meny-
nyire segíti az agyműködést. A második szünet a tízóraié, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a közben
működhet a sulirádió. Kérhetnek a diákok számokat, és felköszönthetik barátaikat a születésnapjuk, név-
napjuk alkalmából. A rádiót diákok szerkesztik, lelkesen és ügyesen, természetesen felnőtt koordinálás
mellett. Amikor a rengeteg tanórának vége, akkor sem csukjuk be a gyerekek mögött az ajtókat. Alapvető,
hogy vannak felzárkóztató óráink. Két kollégánk, illetve egy fejlesztőpedagógus az Üllői Szakszolgálattól
foglalkozik azokkal a tanulókkal, akiknek szükségük van ilyen jellegű fejlesztésre. A gyermekjóléti szol-
gálat gyógypedagógusa is segíti a munkánkat, és hetente kétszer egész nap jelen van és segít nekünk egy
iskolapszichológus is. Természetesen az alsós diákjainknak van napközi, jelenleg 7 napközis csoporttal
működünk. A felsősöknek pedig tanulószobát működtetünk. A tehetséges gyermekeinket a tanítók, szak-
tanárok versenyekre is viszik természetesen. Részt veszünk a városi alsós és felsős tanulmányi versenye-
ken magyarból és matematikából. Büszkék lehettünk 2015-ben is, hiszen alsóban harmadik helyezést, fel-
sőben magyarból az első, második, negyedik, matematikából a második és negyedik helyet szereztük meg.
Készülünk és részt veszünk a városi vers- és prózamondó versenyen, itt is szép díjakat hoztunk el, alsó-
ban 3 első helyet, és egy harmadikat, felsőben pedig 3 második helyet és 1 harmadikat. Nevezni szoktuk
diákjainkat levelezős tanulmányi versenyekre is, valamint nálunk kerül megrendezésre a Bolyai matema-
tika csapatverseny, amelyen tavaly a körzeti fordulóban első, idén második helyezést értünk el. Magyarral
sem maradunk el.  Idén a hetedikes csapatunk a körzeti forduló tizedik helyén végzett. Indulunk a Zrínyi
Matematika Versenyen is, és megrendezzük iskolánkban a Pangea – szintén – matematikaverseny isko-
lai fordulóját is. Részt vesznek felsőseink a honismereti vetélkedőn is, II. hellyel büszkélkedhettünk a leg-
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utóbbi versenyen. Sportversenyeken is jeleskednek a diákjaink, kézilabdában visszük a prímet, de erő-
södnek a focistáink is, és atlétikában sem maradunk alul. Ha ez még nem elég, iskolánk délután is több
edzésnek ad színteret, így diákjainknak nem kell messzire menni egy kis mozgásért. Azért is büszkék va-
gyunk ezekre az eredményeinkre, mert a megnövekedett testnevelés órák komoly logisztikai problémát
okoznak nálunk is. Fentieken kívül iskolai énekversenyen is összemérhetik tudásukat a tanulók, és német
nyelvből is iskolai, valamint megyei versenyeken is részt vehetnek és rajzversenyen is csillogtattuk tehet-
ségünket.

Aki szeretné, választhatja színjátszó köreinket is. A Kincskereső Kisszínpad, illetve a SzíneJava Színjátszó
kör színvonalas, nagy sikerű előadásokkal szokta megörvendeztetni a nézőket. Szerepelni vágyó diákja-
ink felléphetnek az iskolai műsorainkon. Hagyomány nálunk, hogy a karácsonyi műsort az ötödik, a
Március 15-ei ünnepélyt a hatodik, az Október 6-ai megemlékezést – egyben a városi műsort – a hete-
dik, az Október 23-ai műsort pedig a nyolcadik évfolyam szervezi minden évben. Ha csak énekelni vágy-
nak diákjaink, az iskolánk énekkarában tehetik meg. Szerves része az énekkarunk az iskolai ünnepsé-
geknek, sőt saját koncertjük is van, néhány dalból álló csokorral ünneplik a Zene világnapját. Aki a zene
iránt érdeklődik, az énekkar mellett a Vecsési Zeneiskola nálunk működő tanszakaira is bátran beiratkoz-
hat. Barkácsolni vágyó diákjainknak technika szakkör áll rendelkezésére. Hihetetlenül kedvelt ez a szak-
kör. A rajzszakkör is nagyon népszerű mind alsóban, mind felsőben. Értékes munkák születnek. Nagy ta-
nulsága ezeknek a szakköröknek, hogy az újrahasznosítást is megtanítják a gyerekeknek, kidobásra szánt
anyagokból, textilekből csodákat állítanak elő. Nagyon színvonalas programmal bővült tavaly iskolánk re-
pertoárja. A Deák Gimnáziumban pályázaton nyert összegből modern laboratóriumot hoztak létre. Iskolánk
azon szerencsések között lehetett, akik több alkalommal elvihették a 7. és 8. osztályosokat fizika, kémia
és biológia órára. Rengeteg kísérletet nézhettek meg, és próbálhattak ki diákjaink. Ha már szó esett az új-
rahasznosításról, a papírgyűjtés sem maradhat említés nélkül. Egy tanévben két alkalommal gyűjtünk pa-
pírt, ezúton is köszönjük a szülőknek szorgalmát. A szülők nemcsak ilyenkor vesznek részt iskolánk éle-
tében. Családi napjainkon együtt sportolnak, társasjátékoznak, kézműveskedhetnek a gyerekekkel. A szü-
lői munkaközösség sok esetben részt vállal az iskola munkájában. Néhány programunkon segítenek a büfé
megszervezésében. Év vége felé palacsintanapot szerveznek a diákoknak, velünk vannak a karácsonyi ün-
nepségen, gyermeknapon, farsangon, nem is beszélve a pedagógusnapról (hogy hazabeszéljek egy kicsit).
Projekthetünkön is segítettek a közös ebédelés megszervezésében. Apropó projekthét! Még csak két alka-
lommal volt iskolánkban ez a rendezvénysorozat, de máris óriási sikert aratott. Először Egészséghetet ren-
deztünk, majd Szeretlek Magyarország! projekthetet tartottunk. Nagyon szeretjük ezeket a napokat a su-
liban! Még valamit nagyon szeretünk ám! A kirándulásokat! Az év végi osztálykirándulásokon kívül rend-
re szerveződnek év közben is alkalmak. Már kétszer voltunk Farmoson békamentésen, egyszer darulesen,
többször az állatkertben. Pályázaton nyert erdei iskolában is lehettek a diákjaink ebben az évben. Visszük
őket korcsolyázni, úszni, és Mikulás-táborunk is van decemberben. Az osztályok és évfolyamok rendszere-
sen szerveznek színházlátogatásokat, osztálybulikat, mozi- és múzeumlátogatásokat, közös programokat.
Az iskolánk iránt érdeklődő ovisokat és szüleiket Iskolacsipegetővel várjuk tavasszal. Annyira jó hangu-
latban telnek ezek az órák, hogy a szeptemberben érkező kis elsősök máris otthon érezhetik magukat ná-
lunk. A természet szeretete meghatározó iskolánkban. Tettünk már kísérletet kiskert gondozására, folya-
matosan gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtést. Nagy, beteljesülni látszó álmunk egy kemence is.
Novemberben őszbúcsúztató, énekléssel és mécsesgyújtással igazán meghitt pillanatokkal kísérjük téli ál-
mára a természetet, majd februárban, márciusban kissé tüzesebben, Kiszebáb égetéssel űzzük messzire a
telet. Diákjaink a diákönkormányzat (DIKI) működésével is részt vállalhatnak az iskola életéből. A tanév
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egy napját ők szervezik meg, ez nálunk a hagyományos DIKI nap! Ilyenkor tanítás helyett játékok, verse-
nyek színtere lesz a suli. 2015-ben új kezdeményezésként a Polgárőrség bevonásával a város sportpályá-
ján is voltak ügyességi versenyek. 

Két új program határozta meg 2015-ben a tanév végét és az új tanév elejét. A KLIK felkérésére és buz-
dítására részt vettünk egy pályázati programban, melynek két szegmense volt. Az egyik egy közösségi prog-
ram szervezése, a másik pedig egy közösségi tér létrehozása. Ennek eredményeképpen szerveztük meg és
lett óriási sikere az I. Andrássy- túrának, amikor egy több kilométeres túrát lehetett megtenni a diákok-
nak, szülőknek és tanároknak egyaránt, közben számokat kellett gyűjteni, és végül az iskolában ennek se-
gítségével megfejteni egy feladványt. Annyira jól sikerült a program, hogy már a jövő évit tervezzük! A pá-
lyázat részeként iskolánk több bútort és játékot nyert, melyből végre közösségi térré varázsolhattuk az el-
ső emeleti aulát. Asztalok, székek, babzsák-fotelek kerültek ki, a gyerekek legnagyobb örömére. Kaptunk
ping-pong asztalt, társasjátékokat, ülőpárnákat is. Hálásak vagyunk, nagy űrt pótolt ez a lehetőség. A kö-
zösségi tér avatására Családi napot szerveztünk, igazi zsibongóvá vált néhány órára a terület! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk megnyert a hetedikes évfolyam számára egy erdélyi utat az
Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt „Határtalanul” pályázat keretében, úgyhogy máris készülhe-
tünk a jövő év márciusi útra is.

„A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak.”
Maggie Gobran

Szívből reméljük, hogy az Andrássy iskola tud ilyen fészek lenni. 
HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA

Az iskola munkatársainak névsora:
Albert Ferenc, Bárdos Marianna, Czudorné Kabai Gabriella, Csorba Lászlóné, Csongvay Csilla, Deme
Istvánné, Dominek Tünde, Dudás Laura Erika, Fábiánné Balajti Anikó, Fabu Matild, Gyöpösné Gémes
Ilona, Horváth Zoltán, Horváthné Gyurcsán Erika, Kiss Gábor, Kissné Czedik Gyöngyi, Kissné Fehér
Judit, Kovácsné Gyetvai Györgyi, Kucsera Katalin, Kun Pál, Kürti Orsolya, Lugosi László, Nagy
Gyöngyvér Zsuzsanna, Oroszné Lakos Ágnes Kinga, Paksi Gábor, Pichler Rudolf, Raszlerné Szabó Etelka,
Simon Gyöngyi, Steigervald Róbert, Steigerwald Lajosné, Stiller Judit Anna, Szabóné Mayländer Nóra
Diána, Szilágyi István, Timár Judit, Tóth Zoltánné iskolatitkár, Udvaros Gyula, Veszprémi Klára, Zakota
János, Zumpf Anikó

Technikai dolgozók:
Bajkóné Vellai Éva, Csibiné Nagy Magdolna, Dein Jánosné, Dobos Anikó, Horváth Imréné, Huszák
Zsuzsanna, Juhász Gyuláné, Kaltenecker Sándorné, Óhegyi Ildikó gazdasági üi., Tudja Andrásné, 
Wirth József

Az iskola címe: 
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola, 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

Elérhetősége: Telelefon: 06-29 350-408
Fax: 06-29 352-136

Alapítvány neve: Az Andrássy-telep Ifjúságért Alapítvány
Bankszámlaszám: 65100091-10095832
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Róder Imre Városi Könyvtár
A Kalendárium olvasóinak Boldog Békés Új esztendőt Kívánnak a Könyvtár dolgozói:

Bakkné Pokorny Ágnes – gazdasági ügyintéző, e-tanácsadó
Balogh Barbara – olvasószolgálat, tájékoztató 

Cseszkó Renáta – olvasószolgálat
Valentsik Emma – feldolgozó
Bermula Erika – feldolgozó
Vadászi Istvánné – vezető

A kalendárium a magyar emberek többsége számára egyenlő afféle okos tanácsadóval, emlékeztetővel, a
tudni- és tennivalókat sorba rendező naplóval. Mi is elkészítettük kis kalendáriumunkat a tavalyi prog-
ramjainkról, kedvcsinálónak a jövő évre.

• Január 9. Csillagászati előadás: Sárneczky Krisztián
• Január 30. Csillagászati előadás: Horvai Ferenc
• Február 6. Csillagászati előadás: Sánta Gábor
• Február 27. Csillagászati előadás: Görgei Zoltán
• Március 26. Olvasókör
• Május 28. Olvasókör
• Május 31. Író-olvasótalálkozó: Nyulász Péter
• Június 25. olvasókör
• Szeptember 18. Világjárók ismeretterjesztő előadássorozat – Sárga ruhás lány
• Október 8. Világjárók – Bakonyi Zsuzsa Bolívia
• - Olvasás extrém körülmények között
• Október 5–11 Országos Könyvtári napok
• November 6. Ifjúsági könyvklub
• November 12. – Világjárók – Dr. Gyurácz Andrea – Etiópia
• November 26. Olvasókör
• December 11. Világjárók – Kasó László – Svájc

Könyvtárunkba 2015-ben, 16 alkalommal látogattak el iskolai csoportok, akiknek könyvtári órát tartot-
tunk, a nyári napközis tábor diákjait 4 alkalommal fogadtuk. Megismerhették a könyvtár használat sza-
bályait, és a játékos foglalkozás sem maradt el.

KÖNYVTÁROSOK

FOTÓK: KÖNYVTÁR

� � � � � � � � � � �
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Hitélet

Májustól egy a plébánia, egy a pásztor
Varga Péter atya, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom plébánosa: 
– Február végétől nincs magyar lelkésze a németországi augsburgi egyházmegye magyar missziójának, és

vagy megszűnik, vagy új lelkészt kapnak. 5600 magyar családdal kell kapcsolatot tartani, kis részük
pedig rendszeresen igényli a magyar hitéletet (sőt pl. hétvégi óvoda és egy kicsi iskola is van). A ki-
alakult szükséghelyzet miatt a Cserháti püspök úr, dr. Beer Miklós püspök atyától is segítséget vár,
és mivel már mintegy 20 éve ismer engem Cserháti püspök, engem kért erre a szolgálatra, ráadásul
az ottani német püspök is egy stabil megoldást sürgetett az eddigi rossz tapasztalataik miatt. Ezért
már márciusban oda kellett utaznom, hogy a német püspökségen meggyőződjenek arról, hogy való-
ban olyan lelkészt küldenek-e hozzájuk, aki a hívek lelki életét szívügynek tekinti. Megtisztelő volt
számomra, hogy mind szóban, mind írásban kifejezték, hogy örömmel fogadnak. Az ilyen szolgálatok
általában (három év után meghosszabbítással) 6 éves kiküldetést jelentenek.
Miklós püspök atya a paphiány miatt már sok éve kénytelen volt azt tervezni, hogy egy plébános lát-
ja el a vecsési katolikus hívek lelki életét több segítővel együtt (akolitusok, esetleg később diákónus).
Úgy látja, hogy most kell cselekednie, mivel egyszerre két ügy is előre halad azzal, ha engem átad kül-
földi szolgálatra: egyrészt a két plébánia egysége sokkal jobban megvalósul, másrészt segítséget nyúj-
tunk a szükségben. Bár írásban is jeleztem megyéspüspökömnek, hogy nagyon szeretek itt lenni, sze-
retnék maradni, de megértettem mindkét fontos okot és így beleegyeztem. 
Varga Péter atya május 17-én, szentmisén köszönt el híveitől. Ezután már mind a két plébániának egy

lelkipásztora lett dr. Huszka Mihály plébános személyében.
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A katolikus misék rendje

Jézus Szíve Plébániatemplom – 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 
Hétfő: 18:00 óra, Első Péntek: 18:00 óra

Vasárnap: páratlan hét 09:00 óra
Vasárnap: 18:00 óra

Szent Kereszt Templom – 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 70. 
Kedd: 18:00 óra, Szombat: 18:00 óra

Vasárnap: páros hét 11:00 óra
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 

Péntek: 16:30 óra, Vasárnap: páros hét 9:00 óra
Szent Erzsébet Templom – 2220 Vecsés, Halmi Telep 
Szerda: 18:00 óra, Vasárnap: páratlan hét 11:00 óra

Azokon a vasárnapokon, amikor - a páros/páratlan heti beosztás miatt - délelőtt nincs szentmise, ige-
liturgiát tartunk a mise időpontjában.

WWW.VECSESVACIEGYHAZMEGYE.HU

� � � � � � � � � � �

Megkezdődött a tanév a református óvodában
Augusztus 29-én a vecsési Czövek Olivér Református
Óvoda képviseletében Bartháné Tábori Mária óvoda-
vezető és Karasi Éva óvónő Sárospatakon vettek részt
az Országos Református Tanévnyitó ünnepségen. Ezen
az ünnepi alkalmon Csomós József, tiszáninneni refor-
mátus püspök hirdette Isten Szent Igéjét. A püspök ün-
nepi igehirdetésében a mustármag példázata alap-
ján hangsúlyozta: ahogy az Isten országa, úgy a jö-
vő is bennünk születik (Mk. 4;30;35) . S ezért a
jövőért sokat tehetnek a keresztyén nevelés által a
magyar református óvodák és a családok is. Ez az al-
kalom a huszadik közös református tanévnyitó volt,
amelyről a Duna Televízió is felvételt készített, és a
honlapján az összefoglaló meg is tekinthető. 

A vecsési református óvodában is megkezdődött
a 2015/2016. nevelési év, amelynek ünnepélyes meg-
nyitója október 4-én lesz a vasárnapi istentisztelet
keretében. A nagy túljelentkezés ellenére minden
gyermek ügyét sikerült a családokkal együttműköd-
ve rendezni. Minden gyermekért és családokért
Istennek adunk hálát, mindenekelőtt azokért, akik a
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Czövek Olivér Református Óvoda létszámát és lelki, anyagi hátterét biztosítják.  A református óvoda a nyá-
ri szünidő alatt is szépült. Festési, karbantartási munkálatok zajlottak kívül és belül egyaránt.

Az óvoda gyermeklétszáma továbbra is 80 fő, akikről Dömötör Norbert Nt. református lelkész és a
presbitérium irányításával 14 felnőtt gondoskodik. Az óvodában dolgozó felnőttek heti rendszerességgel
hallhatják Isten igéjét délutáni áhítat keretében, melyet a református lelkipásztor tart az intézményben.
A tantestület kéri a vecsési gyülekezetek tagjait és városunk keresztyén/keresztény lakosságát, hogy akik
tehetik, hordozzák imádságban Vecsés város egyetlen keresztyén óvodáját, az oda járó és Isten akarata
szerint fejlődő gyermekeket.

VT INFO FOTÓ: OROSZ KÁROLY
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Látható evangélikusság Vecsésen
Kulturális napot tartottak a templom bővítéséért

A vecsési gyülekezet templombővítés céljából szervezett kulturális napot október 17-én. Az előadók áldo-
zatvállalása, a szervezők és segítők odaszánása és lelkes összefogása segítette a színes programokban bő-
velkedő nap sikerét.

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” (Mt 5, 14) A vecsési lelkésznő
ezekkel a szavakkal nyitotta meg az október 17-ei jótékonysági kulturális napot. Heinemann Ildikó a hall-
gatóság elé idézte a jelenlegi evangélikus templomról készült legelső képeket: 1971-ben az épület még a
kis – akkoriban ültetett – gesztenyefák fölé magasodott. Ma azonban más a helyzet: a gyönyörű geszte-
nyefasor árnyékában megbújik a kicsiny gyülekezeti hajlék. Van, aki észre sem veszi, hogy egy templom
mellett sétál el az Erkel utcában. A gyülekezet példátlan összefogással – amelynek többek között része ez
a kulturális nap is – készül arra, hogy ki tudja bővíteni templomát, és látszódjon az, hogy itt, a vecsési
evangélikusok körében élettel teli közösség formálódott. A lelkésznő hangsúlyozta, hogy mégsem a temp-
lomtorony magassága számít: az istenhitünk kell, hogy világítson ebben a világban. Látszódnia kell, hogy
vannak ebben a városban Jézust követő emberek.

A jótékonysági nap kezdetén Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szlahó Csaba polgármester is kö-
szöntötték az egybegyűlteket, és támogatásukról biztosították a gyülekezet tagjait a templomépítés kapcsán. 

A kulturális nap sokszínű programja a gyülekezettörténeti kiállítás megnyitójával folytatódott. A tár-
latot Gál István vecsési helytörténész állította össze. Az 1923-ban alakult gyülekezet ma már harmadik
templomát használja, s ez az, amit ki szeretne bővíteni. Az érdeklődök a három templom nem minden-
napi történetével és a jövőbeli tervekkel is megismerkedhettek, ezen felül a Gál „tanár úr” készítette pro-
fesszionális makettet is megtekinthették.

Mindeközben a gyerekeket a Kisspista Színház tagjai szórakoztatták mesés játékukkal. A kicsik emel-
lett egész nap kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

A koncertek sorát az evangélikusok kórusa, a Vecsernye nyitotta meg. Az elsősorban afrikai eredetű
dallamokat előadó, életvidám énekkar örömteli hangulatot teremtett a színházteremben. A helyiek büsz-
kesége, Károly Edit énekművésznő operett számokkal szolgált, majd a népszerű dallamokat játszó Bavorák
Saxophone Quintet lépett a színpadra.
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Ezek után Dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő, Mucsányi János, az MTVA Vallási Szer kesz -
tőségének vezetője, valamint dr. Pátkai István, a Magyarországi Mentálhigiénés Szövetség képviselője foly-
tatott nyilvános eszmecserét a templomépítés korunkbeli lehetőségeiről. Mucsányi János hangsúlyozta,
hogy egy modern templomnak multifunkcionális térként kell szolgálnia, ahol nemcsak az istentisztelet-
nek van helye, hanem a gyülekezeti vagy akár a városi közösség egy-egy csoportját, kiállításokat, ren-
dezvényeket is be tud fogadni. Pátkai István szerint fontos, hogy legyen a gyülekezetnek egy bázisa, a kö-
zösség feladata azonban az, hogy kilépjen a templom falai közül és az emberek között folytasson szolgá-
latot. Fábri György bevezette a hallgatóságot a szomorú számadatok realitásába: figyelmeztetett, hogy
mennyire kevés és fogyó az evangélikusság ma. Viszont elmondta, hogy van egy olyan réteg, amelyet meg
kellene tudnunk ragadni: a magukat evangélikusnak vallók csoportja ez, akik nem kapcsolódnak egyházi
közösséghez.

A továbbiakban ismét koncertek következtek: D. Kiss Ildikó és barátai ír és angol dallamok hangjai-
val töltötték be a művelődési házat, majd élő moldvai és somogyi muzsika következett néptánc tanítás-
sal. Végül a pop-punk zenét játszó, lendületes M.Is.K.A. együttes zárta a délutánt. 

A nap fénypontjaként a Nagykőrösi Körszínház nagysikerű előadását tekinthette meg a közönség, je-
gyével a templombővítés ügyét támogatva.

A vecsési evangélikusok komoly összefogással hozták létre a jótékonysági napot, amelynek sikeréhez
nemcsak az előadók áldozatkészsége, hanem a gyülekezeti tagok önfeláldozása, anyagi, fizikai és szelle-
mi segítsége is nagyban hozzájárult. Ilyen összefogással érdemes templomot építeni. 

KOCZOR KINGA

FOTÓ: MUKK GYÖRGY
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A Baptista Egyház hírei
Kisdobrony és Zápszony, két kárpátaljai település az ukrán-magyar határon, ahol szinte csak magyar em-
berek élnek. Ez a két falu otthont ad egy-egy magyar baptista gyülekezetnek, akiket a Vecsési Bárka
Baptista Gyülekezet már évek óta támogat partnerként a missziójukban, terveikben, növekedésükben és
anyagilag egyaránt.

Az ukrán-orosz háború ugyan az ország másik felében zajlik, mégis súlyos válsággal sújtja az egész
országot. Aki csak teheti a férfiak közül külföldre menekül a katonai behívó elől, így a családok megél-
hetése még bizonytalanabbá vált. Az ukrán hrivnya rengeteget vesztett az értékéből, az árak pár hónap
alatt megsokszorozódtak, ami humanitárius katasztrófával fenyeget. Egy átlagos nyugdíj vagy minimál-
bér hozzávetőleg 8-10.000 forintot ér (!) hasonló árak mellett, mint itthon. Sokaknak gondot okoz már
az alapvető élelmiszerek megvásárlása, a közműdíjak kifizetése is.

Gyülekezetünk létszáma 80-100 fő, és a tagok odaadásának és együttérzésének hála, több, mint 400 000 fo-
rintot gyűjtöttünk össze. Készpénzt gyűjtöttünk, ugyanis a határon nagyon bonyolult és kockázatos tár-
gyi adományokat átvinni. Gyülekezetünk egy csapata még áprilisban pénzbeli támogatást vitt
Kisdobronyba, és egy ott szolgáló baptista lelkész – Kelemen Szabolcs – vezetésével élelmiszer-gyorsse-
gélyt adtunk több tucat rászoruló családnak. 

A másik településen, Zápszonyban egy hosszabb távú terv előkészítésében segítünk, Nagy-Kasza Dániel
baptista lelkész vezetésével egy élelmiszerbank alapjait raktuk le. Meglátása szerint a kialakult háborús
helyzet következményei még több embert sodornak majd a tönk szélére, így hosszabb távú segélyezésre
kell felkészülni. Az élelmiszerbank célja, hogy az igazán rászorulók folyamatosan hozzájussanak alap-
élelmiszerekhez. Ezen felül pedig több tucat család kapott már eddig is vetőmagot és malacot, kecskegi-
dát, csibét vagy kiskacsát, hogy az öngondoskodás feltételeit megteremtsük nekik.

Mindemellett gyülekezetünk egy férfiakból álló csoportja május elején egy hétvégét töltött
Zápszonyban, hogy az imaház tetőterének építésében segítsen. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az itt élő

emberek a kilátástalanság ellenére is reménykednek
és dolgozni, tenni akarnak a boldogulásukért.
Továbbá azt is, hogy minden segítségért - legyen az
pénzbeli, fizikai vagy lelki - módfelett hálásak. A leg-
többet talán mégis a figyelem és az együttérzés je-
lenti számukra, hogy tudják: nincsenek magukra
hagyva a problémájukkal.

2015. október 10-e különleges alkalom volt a gyü-
lekezet életében. A Bálint Ágnes Kulturális Központban
ünnepi istentiszteletet tartottunk, aminek keretében
a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet új lelkipásztora,
Téglási Lajos felavatása és lelkipásztori beiktatása is
megtörtént. (a fotón) Az ünnepségen Papp János, a
Magyarországi Baptista Egyház elnöke prédikált és vé-
gezte a felavatási szertartást, míg a város többi lelki-
pásztora is megtisztelte jelenlétével az eseményt, és ál-
dást kívántak a gyülekezet és új vezetője életére.
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Az október 23-ai hétvégén gyülekezetünk egy férfiakból álló csoportja újra ellátogatott Kárpátaljára,
Zápszonyba, hogy az ottani partner-gyülekezet építkezését segítse, és anyagi támogatást vigyen az ott élő
magyaroknak.

A Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából sok tartós alapélelmiszerhez jutottak a helyiek, és ezúttal más-
fajta szükségeket is próbáltunk kielégíteni. A helyi lelkipásztorral úgy döntöttünk, hogy segítünk létre-
hozni egy „házi patikát”, amiben minden olyan gyógyszert biztosítunk, amire szükség lehet egy átlagos
háztartásban. Ukrajnában ez is igen drága, és nehéz is hozzájutni, így különösen felértékelődött ennek a
felajánlásnak a jelentősége. Gyülekezetünk összefogásával végül közel százezer forint értékű csomaggal
indultunk útnak, amiben lázmérő, kötszer, fertőtlenítő, higiénés termékek, vitaminok, láz és fájdalom-
csillapítók, és minden egyéb olyan termék szerepelt, ami nem vényköteles. Bár mindent legálisan szerez-
tünk és vittünk, mégis szükségünk volt Isten jóindulatára a határon, hiszen ez már olyan mennyiségű
gyógyszer volt, ami miatt visszafordíthattak volna a vámról. Ezen felül pedig 130.000 forint adományt is
ott tudtunk hagyni, amit az élelmiszerbank feltöltésére, vagy tüzelővásárlásra, építőanyagra fordíthatnak
majd az igények figyelembevételével.

Amennyiben valaki szeretné támogatni ezt a munkát, kérjük, hogy további információért keresse meg
a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet vezetőit. (Téglási Lajos 0620/886-1771, Tőtős János 0620/775-8202)

Kérjük, keressenek minket a vecsesi-barka.hu weboldalon található elérhetőségeken.

ÍRÁS ÉS FOTÓ: TÉGLÁSI LAJOS
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Akikre büszkék vagyunk…

Vecsési győztes két színdarab pályázaton
TAR ILDIKÓ vecsési író, költő, tanár első helyezést ért el Láng
a sötétben című drámájával egy országos szépirodalmi pályá-
zaton. Oklevelét a Parlamentben rendezett Márton Áron ünne-
pi konferencián vette át 2015. szeptember 26-án Ferenczes
Istvántól, a pályázatot kiíró Székelyföld folyóirat alapító fő-
szerkesztőjétől. 

Honnan jött az ötlet, hogy drámát írjon a tanúságtevő er-
délyi püspökről? 

Egy íróbarátom hívta fel a figyelmemet erre a pályázatra, és
a kutatásaim során olyan tiszteletreméltó emberre leltem a püs-
pök személyében, hogy egyrészt lélekben mélyen meghajoltam
előtte, másrészt nem tudtam nem foglalkozni vele. Nem véletlenül
nevezik őt Emberkatedrálisnak, hiszen személyében, életével a ke-
reszténység felsőfokát képviselte: mindig a szeretet nevében, a sze-
retet érdekében emelte fel a szavát. Így tiltakozott a háború rém-
sége, a zsidók deportálása, a trianoni végzés következtében ki-

sebbségi helyzetbe kerülő magyarság rossz sorsa, a kommunista diktatúra és minden olyan eszme, esemény
ellen, amelyeknél úgy érezte, hogy azok megsebezték az embertestvériség jézusi alapeszméjét. Ezért aztán a ha-
talom követte, zaklatta, börtönbe zárta, majd házi őrizetbe került, ahol folyamatosan, élete végéig megfigyel-
ték, lehallgatták. Soha nem rendült meg, következetesen a meggyőződése, a hite szerint élt.  Hogy milyen ve-
szélyben, azt jól mutatja az a tény, hogy Romániában, a diktatúra hatalomra jutásával, négy püspököt öltek
meg, és rajtuk kívül még nagyon sok - hitéhez hű - pap szenvedett el megaláztatásokat, kínzásokat. 

Ki kell mondjam, ez nem szokványos, amolyan nőknek való téma. Ahogy a drámaírás sem tűnik „női
műfajnak”. Hogyhogy mégis ezt választotta? 

Amikor – még fiatal felnőttkoromban – elhatároztam, hogy mindenképp író leszek majd, egyszer va-
lahogy, akkor lírára, epikára gondoltam. A dráma műneme soha nem jutott eszembe. Ráadásul tavaly nyá-
ron találtam egy vaskos, közel hatszáz oldalas könyvet, amely ókortól napjainkig sorra vette a leghíre-
sebb drámaírókat szerte a világon, és – legnagyobb meglepetésemre - nem volt köztük egyetlen nő sem.
Viszont 2014-ben, amikor Szombathely önkormányzata és a Weöres Sándor Színház kiírt egy drámapá-
lyázatot a város szentjének, Szent Mártonnak az életéről, magam is furcsálltam, de nekiláttam ezt meg-
írni. Ez volt az első drámám. Különös módon vígjáték lett belőle. A címe: Márton, a lúdas.  

Ezzel is sikert ért el? 
Igen. Bár egy kissé furcsa eredmény született: öten lettünk elsők, ötünk között osztották szét a pá-

lyadíjat is. Írótársaim azt mondták, hogy igen erős zsűri döntött az eredményről, ráadásul a nyertes ve-
télytársak között több már „befutott” drámaíró is van.

Kik voltak a zsűri tagjai? 
Az előzsűri Kapornaki Rita drámatanár, rendezőasszisztens, Barták Balázs irodalmár, egyetemi okta-

tó és Dúró Győző dramaturg; a főzsűri tagjai Molnár Piroska színművésznő, Nádasdy Ádám költő, műfor-
dító és Spiró György író voltak. 
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Szombathelyen is olyan szép díjátadó ünnepséget szerveztek, mint most az Országházban? 
A szombathelyi díjátadó mindenképp az élet különös dolgai közé tartozik, ugyanis csak a sajtó, a té-

vé munkatársait hívták meg Jordán Tamásék erre a neves alkalomra, az öt győztest nem. Így valójában
csak a sajtóból értesültem én magam is arról, hogy győztes lettem. 

Hogyan lehet a színdarabjait elolvasni, megnézni? 
A Márton Áronról írt színművem most novemberben jelenik meg a Székelyföld folyóiratban. Talán egy-

szer valaki színpadra is állítja. Szép tisztelgés a püspök és a trianoni végzés következtében tragikus sors-
ra sodródó magyarság előtt.  A Szent Mártonról írt vígjátékom további sorsa még titok. Szeretném meg-
élni, hogy színpadra kerül, mert azt mondják, akik olvasták, hogy egyszerre mély, elgondolkodató és vi-
dám, humoros, felhőtlen szórakozást nyújtó. Gondolkodni és nevetni pedig mindenképp jó. 

Más munkái is megjelentek már? 
Igen. Van verseskötetem (Lepkeszárnyak keresztjeid, Alterra Kiadó 1996), a novelláimat és a kortárs

irodalmat vizsgáló tanulmányaimat a Polisz, a Hitel, a Kortárs közölte, továbbá megjelent egy - az álmok
önismereti jelentőségét vizsgáló, Carl Gustav Jung kutatásain alapuló -  „álmoskönyvem” is (Álmaink tük-
rében, Urbis Kiadó, 2007).

Mit tesz azon kívül, hogy ír? 
Tanítok tizennyolc éves korom óta, tehát jó harminc éve, és jelenleg a vecsési Petőfi Sándor Római

Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban magyar – történelem szakos gimnáziu-
mi tanárként. Ezzel szinte hazaértem, hiszen gyermekként itt tanultam. Szabadegyetemeken pedig a fel-
nőttképzésben is előadok, olykor tanfolyamokat is vezetek – önismeretről, álmokról, szimbólumokról. A fér-
jemmel három gyermeket neveltünk fel.

Kitől örökölte a tehetségét? Van a családjában író? 
Nincs, és ez zavar is. Ilyen szempontból egyedül és kakukktojásnak érzem magam. 

Viszont a művészet szeretete jelen volt és van a családban. Édesapámat gyakran láttam gyerekkoromban
egy-egy könyvet olvasni a nagy állólámpa fénye alatt, orvos édesanyám, Dr. Fodor Etelka pedig sok évtizede
szervezi a művészorvosok publikációit, találkozóit, támogatja a művészeket, alapítványokat hoz létre. Anyai
nagypapám gyönyörűen festett, a verseskötetemet – a kiadó beleegyezésével - öcsém illusztrálta. 

262



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

Vecsési a Múzeumok Éjszakáján
Vecsési résztvevője is volt a június végén, a Múzeumok Éjszakája keretében az Iparművészeti Múzeumban
megrendezésre került „Modern design magyar iparművészektől” című kiállításnak. Darab Dóra egyedi mű-
vészeti értékű gyapjúképeivel vett részt az eseményen. A fiatal vecsési művész képeit színes gyapjúból, egy
nemezelő tű segítségével napok alatt, aprólékos munkával készíti. Tudását szívesen megosztja másokkal. 

A felvételen a művésznő alkotásai mellett látható.
VT INFO FOTÓ: DD

Vecsési IRONMAN – első nekifutásra
A triatlont a mesés Hawai szigetén találták ki, amikor hárman arról beszélgettek, hogy mi a nagyobb tel-
jesítmény: nyílt vízen 3,8 km-t úszni, terepen 180 km-t kerékpározni vagy 42 195 métert (teljes mara-
tont) lefutni. A triatlon erre rálicitál, mert ezt egymásután kell végrehajtani, ami már az emberi teljesí-
tőképesség határát súrolja. Aki teljesíti arra méltán mondható, hogy Vasember.

A vecsési Balázs Attila 1976-ban született, és már fiatalkorában vonzódott ehhez a sportághoz, és a
KSI-ben ízlelgette szépségeit és nehézségeit. 1996-ban iskola és a fiatalsággal járó „veszélyek” elsodorták
a triatlontól, de két éve úgy érezte, hogy most vagy soha, bele kell vágni, amíg nem késő. Úszni csak me-
dencében gyakorolt, lényegében most a versenyen úszott először nyílt vízen. A kerékpár már más dolog,
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mert az nagy szerelem. Esztergom, a Dunakanyar
minden fája, fűszála már ismeri Attilát, de a János-
hegyen is előrebólogatnak neki a fák. Futni meg min-
denki tud. 

A fentebb leírt irdatlan mennyiséget még nem
teljesítette előtte, először július 25-én, a legnagyobb
magyar versenyen a 26. EXTREMENEMAN bajnoksá-
gon vágott neki, és mindjárt IRONMAN lett. (Min -
denki az lesz egyébként, aki teljesíti ezeket a távokat,
bármennyi idő alatt.

Balázs Attila azonban nem akármilyen eredményt
ért el: 

Abszolút (800 indulóból): 18. hely
Magyar férfi bajnokság: 17. hely
Kategória (35-39 év): 4. hely

Országos Csapat Bajnokság: 2. hely Megathlon SE
(Vatai Miklós, Horváth István, Balázs Attila)

Az időeredménye 9 óra 47 perc 28 mp.! Gon -
dolják meg: ennyi idő alatt (közben enni és inni – tudományos alapon!) megtenni egymásután, pihenő
nélkül ezt az emberpróbáló távokat. Attila köszöni a családnak, a segítőknek, a Hidegkamra Kft. munka-
társainak a közreműködést a felkészülésben. Elmondotta, hogy szeretne fél órát még lefaragni ebből az
eredményből, a most szerzett tapasztalat alapján erre jó esélye van.

– SZALONTAI –
FOTÓ: CSALÁD
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Beszélő padok
Akik jártak már a Bálint Ágnes Kulturális Központ emeleti könyvtárában, bizonyára meggyőződtek arról,
hogy a mai kor igényeinek maximálisan megfelelő intézmény micsoda kincseket rejt. A számítógépek nyúj-
totta ismeretszerzés mellett több ezer kötetes könyvgyűjtemény áll az érdeklődők rendelkezésére. Megéri
ide betérni, legyen a látogató kisdiák vagy akár idősebb éveiben járó ember, igényeljen szórakoztató, klasz-
szikus vagy tudományos műveket, azokra jó reménnyel rátalálhat itt. Aki kutat, aki keres, aki a szellem-
történet távoli vagy napjainkig érő írásos emlékeit nemcsak könyvtárak templomi csendjében kívánja meg-
találni, Vecsésen az is felfedezhet magának töltekezésre alkalmas muníciót. Mert mi mást is rejthetnek
azok a köztéri padok, melyek a Telepi úti Posta Hivatal előtt vagy a Piac téren mívesen kifaragott betűk-
kel némán hirdetik hajdan volt és nemrég elhunyt nagyjaink aforizmaszerű gondolatait. A környéken tett
rövid sétánk alkalmával rögtön egy, a „nagybetűs életet” elkezdő fiataloknak szóló idézettel találkozha-
tunk, a Floridában 1998-ban elhunyt erdélyi magyar író és költő, Wass Albert nevével jegyezve: „Minden
emberfia önmagában hordozza a jövendőjét, s ki, amilyennek látja azt, olyanná lesz”. Mark Twain ame-
rikai író, akit legtöbben Tom Sawyer kalandjai vagy a Koldus és Királyfi műve alapján ismernek, több mint
száz év távlatából üzen egy másik pad támláján: „Mindig legyél tisztességes! Ez majd sok embernek örö-
met okoz, a többi pedig megdöbben.”

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” - ezt már Márai Sándor, az 1948-ban európai, majd
amerikai emigrációba vonuló író és költő mondja nekünk. Ki ne emlékezne Rejtő Jenő idegenlégiós vagy
humoros témájú regényeire, mint a Piszkos Fred, a kapitányra. Ifjú korunk kedvenc írója ez alkalommal
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a jövő kifürkészhetetlenségéről mesél, ő maga 1943-ban a Szovjetunióban munkásszázad beosztottjaként
halt meg. „A sors olyan, mint a részeges szabász, mikor belevág a szövetbe, még nem lehet tudni: felöltő
lesz-e belőle vagy nadrág.” És, ha már itt vagyunk a Bálint Ágnes Kulturális Központ környékén lévő pa-
doknál, legyen az egy csendes délután vagy egy nyüzsgős piaci nap, szurkálós pletykázás helyett szívlel-
jük meg a közeli intézmény névadójának, városunk híres mesemondójának fatáblába vésett gondolatait:
„A legnagyobb ellenségekből is lehetnek jó barátok. Éppen csak idő kell hozzá, hogy jól megismerjék egy-
mást”.

Ha időnk engedi, keresgéljünk még tovább, hisz a napi hírek kavalkádjában lassan elveszve, a Nemzet
Színészeként 2001-ben elhunyt Sinkovits Imre szavai biztos iránymutatóul szolgálhatnak: „Hazát, hitet
nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták reánk, s a hűség kötelez.” Ugyanígy
hozzánk szólhatnak az 1885-ben Párizsban meghalt francia írófejedelem, Victor Hugo sorai: „Próbálj meg
úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.” Szellemi
sétánk befejeztével talán napokon át is elgondolkodhatunk Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Álla-
mok 16. elnökének szavain: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem,
hogy mennyi élet volt éveidben.”

Végezetül ott van még az a névtelen graffiti idézet, melynek anonim szerzője megállít bennünket, sze-
münkbe néz, és ezt kiáltja: „Légy hű magadhoz! Egész életedet vele kell leélned.”

KÉPEK ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF
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Emlékezés Dr. Michelberger Pálra
Vecsés, 1930. február 4. – 2014. április 11. Budaörs

Elment közülünk, és itt Magyarországot értem, a cím-
ben szereplő tudós. Vecsésen született, itt volt óvodás
és itt, az Andrássy-telepi Elemi Népiskolában ismerke-
dett meg a betűvetés tudományával, itt szerettették
meg vele az olvasást, és itt vezették be a számok vilá-
gába. Középiskolai tanulmányait, mint nagyon sok ve-
csési, a Szent (I.) László Gim ná zi um ban fejezte be,
majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki diplomát. Több nyelven beszélt, írt, olvasott.

Ő az az ember, aki – ismereteim szerint – a tu-
dományos életben a vecsésiek közül a legmagasabb
tudományos fokozatot elérte. Személyében a Magyar
Tudományos Akadémia alelnökét tisztelhettük. Volt
szerencsém ismerni, bár nyolc év volt közöttünk, de
többször megfordultam a Deák Ferenc utcai házuk-
ban. A tudományok szinte minden fokozatát végig-
járta. A műszaki tudományok kandidátusa, dokto-
ra, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd
rendes tagja, alelnöke. 24 bizottság tagja, elnöke,

közte a TIT elnök, MTESZ elnökségi tag, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Kossuth - és Széchenyi-díj
bizottsági tagja. Tizenegy külföldi tudományos egyesület tagja vagy elnöke. 312 művet publikált, magyar
nyelven 8 könyve jelent meg, és mintegy 157 cikk német, angol, francia és orosz nyelven. Az egyetemen
kívül tartott előadásainak száma 185, ennek fele idegen nyelven 20 országban - olvashatjuk Somogyi Lajos:
Vecsési Életrajzi Lexikonjában, amely 1995-ben került kiadásra. Öt műszaki folyóirat főszerkesztője, szer-
kesztője. Azóta ezek a számok csak emelkedtek. Érdemeit, kitüntetéseit egy újságcikkben szinte lehetet-
len felsorolni. Az írás időszerűségét a cím adja. Több évvel ezelőtt, egy januári VT-ben tett felhívásra ja-
vaslatot nyújtottam be, melyben Vecsés Díszpolgára kitüntető cím adományozására tettem javaslatot Dr.
Michelberger Pál részére. Az ügy valahogy elakadt, a kitüntető címből semmi nem lett. Nagyon sajnáltam
a dolgot, de az élet ment tovább. (Az idén már megkapta a legmagasabb helyi kitüntetést, sajnos, már
posztumusz lett…Lásd 95. oldal – szerk. megj.) Ha jól emlékszem, egy iskolai évfordulón viszont eleget téve
a meghívásnak, ellátogatott egykori iskolájába az Andrássy-telepre, és rövid beszédet is tartott. Közvetlen volt
és beszédes. Megfogott egyik mondata, amelynek lényege: mindenkinek azon a poszton kell tudása legjavát nyúj-
tania, ahová az élet vezényelte. Azóta megkapta a legmagasabb díjat, amit egy tudós a Kossuth-díj mellett meg-
kaphat. Munkásságát, melyet egész magyarságért végzett, és ebben Vecsés is belefoglaltatik, Széchenyi-díj ado-
mányozásával ismerték el, melyet 1995-ben vehetett át. A hazai járműipar megteremtésében, különösen az új
autóbusz-konstrukciók fejlesztésében végzett tudományos, műszaki és oktatói tevékenységéért, járműfejleszté-
si iskola kialakításáért és nemzetközi elismertetésért – állt az indoklásban.
A sok-sok elismerés mellett nem hagyhatom szó nélkül a következőket:

1. Miután megszerezte a gépészmérnöki diplomáját, belépett a hadseregbe, és ott hadmérnöki diplo-
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mát szerzett, sőt tanársegédként tevékenykedett. 1956-ban azonban nem volt hajlandó aláírni az
„úgynevezett tiszti nyilatkozatot”, s ezért távoznia kellett a hadsereg kötelékéből, mi több az egye-
temi állásából is.(A magyar járműgyártás nagy szerencséjére.)
2. A Budapesti Műszaki Egyetem professor emeritusa. (Kevés tanárnak adatik ez meg.)
Az írás talán kései főhajtás szülővárosom nagy szülöttének emléke előtt. Az írás időszerűségét
az alábbi híradás indokolja: 

„Michelberger Pálról nevezték el a Kecskeméti Főiskola egyik épületét. 
2014. október 15. szerda - A járműipari tudományok kiváló képviselőjéről, Michelberger Pálról ne-

vezték el szerdán a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar jármű-techno-
lógia tanszékének 2012-ben átadott épületét. Michelberger Pál nevéhez kötődik a farmotoros Ikarus ter-
vezése” – olvashattuk a tudósítást.

Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár az ünnepség után az MTI-nek elmondta: a
Kecskeméti Főiskola legújabb tanszékének épületét olyan emberről akarták elnevezni, aki Magyarországon
a magyar járműipari képzés és kutatás kiemelkedő alakja volt. Ennek első számú képviselője Michelberger
Pál volt – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy a professzor Magyarországon csinált karriert, a
járműipar nemzetközileg elismert szakembere, oktatója volt. (…) Bokor József professzor, a Magyar
Tudományos Akadémia képviseletében a névadóünnepségen elmondta: szeretné, ha az a minta, amit
Michelberger Páltól kaptak, megmaradna Kecskeméten, Budapesten és mindazokban az iskolákban, ahol
az autóipari képzésnek és a műszaki felsőoktatásnak az értékei fontosak. (…)

Az ünnepségen felavatták Lakatos Pál Munkácsy-díjas szobrászművész Michelberger Pálról készített
mellszobrát is.”

Városunk nagy szülöttéről Kecskeméten épületet neveztek el, s nem sokkal halála után szoboremelés-
sel adóztak az utódok egykori oktatójuknak. Most rajtunk a sor, hogy egy előző csorbát kiköszörüljünk.
Kevés település mondhatja el, hogy a magyar tudományos élet, a buszgyártás területén olyan nagy sze-
mélyiséget adott Magyarországnak, mint Michelberger Pál. Itt az alkalom, hogy munkásságát posztumusz
díszpolgári cím adományozásával ismerje el szülővárosa. Mások már ezt megtették, most rajtunk, vecsé-
sieken a sor! 

GÁL ISTVÁN FOTÓ: INTERNET

� � � � � � � � � � � �

Akikről a Zsidókertet Vecsésen elnevezték
A legtöbb vecsési vetélkedőn, de társasági beszélgetésen is elhangzik olykor a kérdés: Honnan ered a ve-
csési Zsidókert neve? Kétségtelen, hogy ez az elnevezés 70 évvel a zsidók deportálása után már nem gya-
kori, mert új neveket kapnak terek, városrészek, telepek, kertek. Pedig az Epres, a Lanyi, a Máder tanya,
a Krakó-Crokauer, a Göci és más elnevezésekhez hasonló volt Vecsésen a Zsidókert elnevezés is. Nézzük
meg, hogy kikről kapta ez a kert az elnevezését.

Id. Weisz Albert és fia, Weisz Sándor a XIX. század végétől sikeres kereskedők voltak az akkor alig 100
éve újratelepített Vecsésen. Az apa a Kiegyezés utáni évtized végén került Vecsésre, és a Krakó (Crokauer)
nevű településrészen az alig száz éve ott élő svábok között fűszerboltot (Spezereihandlerei), majd ital-
mérést, ívót (Trinkerei) létesített. Gyermekei közül különösen Sándort vonta be az apa a kereskedelmi
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munkába, akinek kiugró tehetsége volt az árubeszerzésben és értékesítésben.  Ugyanakkor a Weisz csa-
lád jószágot is tartott. Weisz Sándor Sári községből (ma Dabas része) nősült, és a szülők által lefolytatott
egyezkedések után Vecsésre hozta feleségét, Fürst Fannit. Az 1900-as évek legelején négy gyermekük szü-
letett: Albert, Imre, Ferenc és Rózsika. A négygyermekes Weisz Sándor azonban az I. világháború olasz
frontján életét áldozta a hazáért. Neve szerepel a vecsési I. világháborús hősök emlékművén. A gyerme-
kek felnevelése és a vállalkozások működtetése tehát a hadiözvegy feleségre hárult. 

Térjünk még vissza egy kicsit az I. világháború előtti időszakra. A Weisz család a századforduló körül
a Halmy-Deutsch uraságtól néhány évi bérlet után megvásárolt a 4-es út mentén egy krakói kertet, amit
éppen a tulajdonos zsidó családról neveztek el a vecsésiek Zsidókertnek. A család ezt akkor nem tekintet-
te sértésnek, még kevésbé antiszemitizmusnak, sőt megtiszteltetésnek vették a névadást. Ennek bizonyítéka-
ként a Weisz család a zsidókerti fűszerbolt és kocsma közötti átjáró falába a kőfaragóval beépíttetett egy jó-
kora mészkőlapot, amelyre a Zsidókert nevét cirkalmas betűkkel fel is vésette az izraelita tulajdonos. Kár, hogy
ez az írott mészkőlap a többszöri átalakítások, felújítások idején elkallódott. Az átjárón és a Zsidókertet át-
szelő gyalogösvényen, a ’zsidin’ jártak a krakói gyermekek az alsóiskolába és a Weisz boltba. 

A VECSÉSI ZSIDÓKERTBEN AZ EGYKORI WEISZ KOCSMÁT, A
GERINGER MAJD HANEK KOCSMA JOGELŐDJÉT AZ 1930-AS ÉVEK

ELEJÉTŐL IFJ. WEISZ ALBERT MŰKÖDTETTE.

Az 1930-as évek elejétől az ifj. Weisz Albert által üzemeltett italkimé-
rés (Trinkerei), sőt még az 1950-es években is a földműves szövetkezet ál-
tal üzemeltetett kocsma gyalogösvény-melletti udvarán megálltak az is-
kolatáskás gyermekek, és bámulták a tekepályán bonyolított partikat és
a Zsidókertben legelő jószágot. A Weisz családnak az akkor még Vecséshez
tartozó Ganz-Kertvárosban, a mai Béke tér közelében is volt egy házuk, és
egy tejboltjuk (Milchgeschäft), amit a lányuk, Rózsika működtetett A
Kálmán utca sarkán működő egykori vecsési tejcsarnokos, Uitz (Újvári)

Józsi bácsi a tejes kocsijával naponta hordta a Ganz-telepi boltjukba a friss tejet. 
Az anyagilag megerősödő Weisz család a Város utca - Tó utca sarkán egy jól menő pékséget (Backerei)

létesített, amelyben minden fizikai munkát, kereskedelmi és adminisztratív tevékenységet a Weisz család
tagjai maguk végeztek. Az ifjabb Weisz Albert is szorgalmas és tehetős ember volt, és amíg a zsidótörvé-
nyek lehetővé tették, folytatta a szülei jószágtartási és kereskedési gyakorlatát. Albert és Ferenc is meg-

menekült a II. világháborús pusztulásból. Ferenc ikertestvére, Imre
azonban Voronyezsnél munkaszolgálatosként esett el a fronton, aki-
nek a neve szerepel a vecsési Szent Kereszt római katolikus plébánia-
templom falán elhelyezett emléktáblák egyikén. 

ÖZV. WEISZ SÁNDORNÉ 69 ÉVESEN IS FELVÁLLALTA, 
HOGY ÉLETÜK MEGVÉDÉSE ÉRDEKÉBEN RÓZSIKA LÁNYÁVAL 1944.
JÚNIUS VÉGÉN MEGSZÖKNEK A FEGYVERES NÉMETEK ÉS CSEND-
ŐRÖK ÁLTAL ŐRZÖTT MONORI AGYAGBÁNYA GETTÓBÓL. 

Az I. világháborús hadiözvegy Weisz Sándorné Fürst Fannit és
Rózsika nevű testvérüket a pestszentlőrinci zsidókkal együtt az akkor
még Vecséshez tartozó Ganz-Kertvárosból, a Béke tér közeli házukból
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deportálták. A 69 éves anya azonban a lányával az életük mentése érdekében néhány nap után megszö-
kött a fegyveres németek és csendőrök által őrzött monori téglagyár agyagbányájában felállított gettó-
ból. Éjszaka gyalogosan értek Vecsésre, ahol a Deák Ferenc u. 48-50. szám alatt a Weisz pékségnek lisz-
tet szállító Hegedűs Pál Andrássy-telepi terménykereskedőtől és fűszerboltos feleségétől kértek és kaptak
menedéket. (Ma a Hegedűs bolt helyén a Deák Ferenc utcában a Kári kocsma működik.) Hegedűsék nem-
csak befogadták, hanem óriási rizikót vállalva, az életük kockáztatásával még az éjjeli edényt is kihord-
ták az udvari melléképületben elbújtatott üldözöttek után, nehogy a szomszédok meglássák a bujtatott
személyeket és jelentsék a csendőrségnek. Ezt a 93 éves szomszéd, özv. Horváth Jánosné személyesen el-
mondta nekem 2014-ben, valamint Hegedűs Weisz Ferenc Frühwirth Mihály által őrzött és CD lemezre rög-
zített visszaemlékezése is tartalmazza.

Hegedűsék egy kibombázott család igazolványaival is ellátták az üldözötteket, majd óriási rizikót vál-
lalva a háború végéig bújtatták, és így a vészkorszakban megmentették a veszélyeztetett izraelita embe-
rek életét. Mint az Adalékok a vecsési zsidóság történetéhez 1840-1944-2014 c. helytörténeti könyvben ol-
vashatjuk, a két család szoros kapcsolatát tükrözi, hogy Hegedűsék fiának Weisz Rózsika lett a kereszt-
anyja, aki még Kanadából is küldött később ajándékokat a keresztfiának.

Weisz Ferenc a vészkorszakban az édesanyját és lánytestvérét bújtató, s így életük kockáztatásával
megmentő Andrássy-telepi Hegedűs család iránti tiszteletből hivatalosan felvette a Hegedűs Weisz Ferenc
nevet, amit a haláláig viselt. 

A háború után az államosításokig Weisz néni a három gyermekével a vecsési Zsidókertben élt, ahol a
Weisz-kocsmát és a fűszerboltot tovább akarták működtetni. Weisz Ferenc közben megnősült és Rózsika
is Révész Béláné lett. Az államosítások azonban minden elképzelésüket megváltoztatták, hiszen a bolt és
az italbolt is a földműves szövetkezet tulajdonába került. Rájuk sem volt tovább a kommunista diktatú-
ra vecsési hatalmasságainak szüksége. Az 1950-es évek elején ezért Weisz Ferenc és felesége Budapesten
a Rokolya utcában, Révész Béláné Weisz Rózsika és férje a Pattantyús Ábrahám utcában építettek ma-
guknak lakást, ahol gyakran nyaraltak az egykori krakkói szomszéd, vecsési Völgyesi család lányai. A gyer-
mektelen Rózsika és a jólelkű Albert a kisebbik Völgyesi lányt, a mai Pavel Béláné Völgyesi Ilikét, majd az
István utcai mai Eszényiné Stiller Marikát szerette volna örökbe fogadni, de a szülők miatt ez természe-
tesen meghiúsult. 

Hiába volt a fővárosban már új lakásuk, a Weisz család a magyarországi bolsevik diktatúra alakulá-
sa, és Sztálin szovjet zsidók elleni intézkedései miatt sem érezte biztonságban az életét. 1956. november
végén Hegedűs Weisz Ferenc a feleségével, a húgával, Révész Béláné Rózsikával és a sógorával együtt
Ausztriába disszidáltak. Egy népes magyar menekült-csoporttal Kanada fogadta be őket. A disszidálás
nagy szálka volt a kádári hatóságok szemében, s a többszöri kérvényezés ellenére sem engedték ki
Kanadába a disszidensek Rokolya utcai lakásában maradó édesanyját és testvérét. Aztán az 1946-ban
Vecsésről a németországi Ohmdenbe kitelepített sváb Wirth János családját először 1963-ban látogathat-
ta meg az itthon maradt, és időközben Völgyesire magyarosított Nándor fiúk. Az ő kérésére Wirth János
meghívólevelet küldött Weiszné Fürst Fanni és a fia, Albert részére. Ezzel a meghívólevéllel külföldi láto-
gatásra érvényes útlevelet kaptak, és a kiutazásuk után többé nem tértek haza. A Kanadában élő Ferenc
és Rózsi kivitették őket magukhoz, ahol előbb Torontóban, majd Vinelandban éltek a vecsési Zsidókert egy-
kori tulajdonosai. Weisz Albert és Ferenc az 1990-es évek elején az Antall kormány által hozott kárpótlá-
si törvény alapján érintettek voltak a Zsidókertnél valamint a Weisz család ceglédi földjeinél, és hazalá-
togattak Vecsésre. A kárpótlásból kapott összeg egy részét a budapesti rabbi-képző intézetnek ajánlották
fel. Akkor a Hanek kocsma tulajdonosa elmondta nekik, hogy a Zsidókert Malom utcai végét le akarja zár-



VECSÉSI KALENDÁRIUM 2016

ni és oda építenének is valamit. A hazalátogató vendégek azonban azt kérték, hogy amíg ők élnek, addig
ne szűntessék meg az átjárást a róluk elnevezett Zsidókerten. 

HEGEDŰS WEISZ FERENC AZ ANYJÁT ÉS A HÚGÁT MEGMENTŐ

ANDRÁSSY-TELEPI HEGEDŰS CSALÁD IRÁNTI TISZTELETBŐL VETTE

FEL A HEGEDŰS ELŐNEVET, AMIT A HALÁLÁIG VISELT.
Ő ÁLLÍTTATOTT 1994-BEN A VECSÉSI TEMETŐBEN A DEPORTÁLT

VECSÉSI ZSIDÓKNAK MÁRVÁNYEMLÉKET.

A Weisz fiúk halála óta az új tulajdonos, a Csendes család a XXI. szá-
zad első évtizedének végén ’Parkolj csendesen’ repülőtéri parkolót és
autókölcsönzőt működtet az átalakított Zsidókertben. A zsidókerti fű-
szerbolt helyén azonban ma is élelmiszer bolt működik, az egykori
Weisz kocsma helyén pedig előbb a földműves szövetkezeti, majd a
Geringer kocsma, aztán az átalakított Hanek kocsma működött, illet-

ve az új tulajdonos azóta teljesen felújított vendéglátó egységet alakított ki az egykori Weisz kocsma he-
lyén. A Zsidókert Malom utcai részén egy szép amerikai típusú lakás épült. Így ma már nem mehetnek át
a gyermekek a ’zsidin’ a Fő út felé a ma is működő egykori Weisz féle fűszerbolt utódjába (Fő út 15/A). 

A VECSÉSI ZSIDÓ ÁLDOZATOK

MÁRVÁNYEMLÉKÉNEK FELIRATA: MEGÖLTE ŐKET

A GYŰLÖLET – EMLÉKEZZEN RÁJUK A SZERETET

Hegedűs Weisz Ferenc 1994-ben a Holokauszt 50.
évfordulóján a fasizmus vecsési zsidó áldozatainak
márványemléket állíttatott Vecsésen az Ecseri úti te-
metőben. Nem kis meglepetést okozott, amikor az
állomás melletti Lokomotív Étterem Izraelben élő, és
a Holokauszt 50 évfordulóján a márványemlék ava-
tásán jelen levő egykori tulajdonosa, Rosenberg
Ferenc vallási okokra hivatkozva az 1990-es évek
második felében az Isten által Mózesnek adott két
kőtáblához hasonló alakú fekete márványemlék át-
helyezését kezdeményezte a helyi zsidótemetőbe.
Kérését Vecsés Nagyközség akkori vezetői tisztelet-
ben tartották, és az áthelyezés megtörtént. 70 évvel
a zsidók deportálása után, a mai, járási központtá

előlépett Vecsés Ecseri úti temetőjének pesti szélén, az elgazosodott, bokrokkal benőtt zsidótemetőben ez
a fekete márványemlék 76 vecsési áldozat nevével hirdeti az egykor közösségi erejéről híres Vecsési Izraelita
Hitközség emlékét.

OROSZ KÁROLY NY. MÉRNÖK, HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ

(A szerző köszönetet mond Frühwirth Mihály nemzetiségi helytörténeti kutatónak, Pável Béláné
Völgyesi Ilikének, Eszényiné Stiller Máriának, valamint özv. Horváth Jánosnénak a Weisz család tagjairól
készült fotók és adatok rendelkezésre bocsátásáért.)
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Emlékek, töredékek a vecsési mozi történetéből
Nem éppen szívderítő látvány fogadja az érdeklődőt, ha a Vértesi Nándor - Eötvös utca sarkán éktelen-
kedő, egykor szebb napokat látott mozi épületét keresi. Pedig a ma elvadult növényekkel körbenőtt, félig
bontott, félig renovált épülettorzó néhány évtizeddel ezelőtt Vecsés egyik igen közkedvelt kulturális, szó-
rakoztató központja volt. S, hogy mindjárt feledjük is a jelen, bizony szívfájdító valóságát, tekintsünk in-
kább a „hősi korszakra”, mely immár történelmi távlatokba, egészen a háborút megelőző évekig vezet.

Akkortájt a mozi, a megelevenedett látvány újdonságával egy olyan elementáris erővel ható, ma már el-
képzelhetetlen élményforrás volt, mely nap, mint nap kíváncsi tömegeket vonzott. Vecsés község apraja-nagy-
ja ott tolongott, ha tehette minden alkalommal, jegyeiket előre megvásárolva, hiszen az előadások telt ház-
zal futottak. Tanárok, orvosok, mérnökök, az akkori polgári réteg színe-java találkozott itt rendszeresen, egy-
egy régóta várt film kapcsán. Ha az iparossegéd vagy a csizmás gazdaember valami másra, valami eddig nem
látott dologra vágyott, útja bizonyosan ide vezetett. A hangosfilm ebben az időben már jórészt általános volt,
de még bőven vetítettek amerikai burleszket vagy más némafilmes produkciókat. A filmek cselekményét ilyen-
kor a moziban előadott élőzene kísérte. Kevesen tudják, hogy a Vecsésen élő és alkotó Gammel József festő-
művész az akkori időkben, mint fiatal hegedűművész édesanyjával - a szintén kiváló zongoristával - egy két-
személyes zenekart alkotott. E sorok írója, aki a hetvenes években atyai jóbarátként tisztelhette, az elesettsé-
gében is derűs, az életet bölcsen szemlélő idős mestert, most egy olyan mozis történetről számolhat be, melyet
maga a „falu festője” nyáresti beszélgetésekkor oly sokszor felidézett.

Történt ugyanis, hogy az ifjú festő és hegedűművész édesanyja a fentebb említett némafilmek zenés
kíséretét elvállalva, estéről estére a vetített képek hangulatát követve - szomorú jelenet szomorú zene, vi-
dám jelenet vidám zene - rendben eljátszotta. A tulajdonos korábban fizetésemelést is ígért, hiszen a telt-
házas, élőzenés mozielőadások szépen hoztak a konyhára. Anya és fia hetekig, hónapokig vártak, de csak
nem nőtt a gázsi a beígért módon. Egy este váratlan ötlettől vezérelve, a cél szentesíti az eszközt, ősi mon-
dást szem előtt tartva tréfás cselhez folyamodott a furfangos duó.

A nagy nevettető Charlie Chaplin egyik korai kópiája forgott a vetítőteremben. A pótszékekkel is ki-
egészített publikum már az első percekben a hasát fogva harsányan kacagott, mikor zenészeink akcióba
léptek. A hegedű talán soha nem sírt olyan meghatóan, olyan keservesen, szelíden, s egy akkord a zongo-
rától csak vigasztalta ezt a végtelen fájdalmat. Egyszer csak változott a kép a vásznon, most Chaplin bot-
ladozó, szánalmas, az életben és szerelmében csalódott vigasztalásra szoruló figurája tűnt fel, könnyeket
csalva elérzékenyülő hölgyek és finom urak szemébe. De nem ám a félhomályban zenélő páros szemébe!
Ők önfeledten olyan örömzenét produkáltak, hogy annak ördögi lendületét csak ott a nézőtéren keletke-
zett spontán zűrzavar múlhatta felül. A mozi igazgatója is ott termett, értetlenkedve kérdezte: - Maguk
megbolondultak? Mi volt ez? Hát, az elmaradt ígéret, a fizetésemelés? - hangzott a viszontkérdés, most
már az üres székek között. És láss csodát, egy napot sem kellett tovább várni, a gázsi végre kiegészült né-
mi igazgatói morgás kíséretében. Másnap már minden úgy ment, mintha mi sem történt volna.

A kedves történet után lépjünk tovább, hiszen a múlt század negyvenes éveinek elejéről eddig nem-
igen ismert fejleményekről értesülhetünk. 1943-ban tulajdonosváltás következtében idősebb Fenyvesi
(Fischer) Bernát úri szabómester megvásárolja az akkor eladásra felkínált vecsési mozit. A homályba ve-
sző régi történetnek ma már csak egyetlen élő hírnöke van, az unokája: Fenyvesi Bernát (Berci), aki a
meglévő dokumentumok mellett híven megőrizte azoknak a családi beszélgetéseknek is az emlékét, me-
lyek a mozi kapcsán Vecsés történelmi, kulturális múltjához tartoznak. Mint megtudhattuk, nem is tehe-
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tett másként, hiszen az 1962-ben a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban a legjobbak között végzett, és kis
híján egyházi pályára lépő ifjú olyan kitűnő tanároktól ismerhette meg történelmi múltunk ápolásának
„kötelező” szeretetét, mint az akkor ott tanító Dr. Jelenits István szerzetes-teológus írótól. Fenyvesi Berci,
a piarista öregdiák segítségével, így áshatunk hát egyre mélyebbre Vecsés „mozgó fénykép üzemének” há-
borút megelőző és azt követő történelmében.

Idősebb Fenyvesi Bernát úri szabómester az 1943-as vásárlást követően 1944-ben „Mozgóképüzemi
Üzemvezetői” tanfolyamon szakvizsgát szerez. Kitűnő, a szakmában egyedülálló kapcsolatai révén a Metro-
Goldwin-Mayer amerikai filmstúdióból Budapestre érkező szállítmányokból elsőként kapja meg az akko-
riban futó sikerfilmek kópiáit. Nekünk, vecsésieknek filmtörténeti esemény mindez, hiszen országos vi-
szonylatban ezáltal az akkori községben egy mindent és mindenkit megelőző premier mozi működhetett,
közönsége nem kis örömére. A háborús események kapcsán hosszabb üzemszünet következett, sőt a har-
ci cselekmények során az épület és a gépészeti felszerelés komoly károkat szenvedett. Az alig 2-3 éve a
Fenyvesi-család tulajdonába kerülő mozit helyre kellett állítani. Nem csekély anyagi erőfeszítések árán,
új építészeti tervek alapján ez meg is történt, sőt az akkor Magyarországon fellelhető technikai szintet jó-
val meghaladó angol vetítőberendezések kerültek a régiek helyére.

Ez idő tájt, 1943-tól 1949-ig krónikásunk édesapja, a mozit megvásárló úri szabómester fia, az 1982-ben
a Budapesti Filmmúzeum főgépészeként nyugdíjba vonuló Fenyvesi Bernát vetített, kezelte a drága gépeket.

Az 1945 utáni új rendszer, lassan-lassan szemet vetett a jól működő intézményre. Elindultak a hatósági
gáncsoskodások. Egy 1947-ben keltezett, a Magyar Államrendőrség Monori Járási Kapitánysága által kiadott
határozat szerint: „A Magyar Belügyminiszter 155.479/1945.IV. számú rendeletével értesítem Fenyvesi Bernátot,
hogy a moziengedély iránti kérelmét nem teljesítette, mert kérelmezett helyiségre másnak adományozott mu-
tatvány engedélyt.” A sokszor érthetetlen vádakat ekkor még sikerült elhárítani, de már valami rosszat sej-
tető érezhető volt a levegőben. A Premier filmek világának, így a vecsési mozitörténelem egy neves korszaká-
nak az 1949-es államosítás vetett véget.

KÉP ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF
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Adalék az 1848/49-es szabadságharchoz
Sokat foglalkoztam és foglalkozom a mai napig a címben szereplő szabadságharccal. Mindig izgatott, hogy
egy olyan település, mint Vecsés, milyen színtere lehetett a szabadságharcnak. A forradalom és szabad-
ságharc szereplőinek - úgy gondolom - méltó emléket állítottam munkáimmal. Gondolok itt, „Akikről
Vecsésen utcát neveztek el” című könyvemre (különös tekintettel az 1848/49-es szabadságharcra), az
Aradi Vértanúk tiszteletére állított kopjafára, emléktáblára, valamint Deák István egykori vecsési festő-
művész által festett Aradi Vértanúk arcképsorozatából készített, és 1000 példányszámban készült tablók-
ra. (Eredetileg az Andrássy iskola auláját díszítette, napjainkban valamelyik szekrényben porosodnak, me-
lyekből szerte az országban, valamint a környező országokban, de az USA-ban és Kanadában is vannak
példányok.) Amiért újból foglalkozom a témával, annak oka egyszerű. Az említett könyvben írtam arról,
hogy az isaszegi győztes csata után, Gödöllőn haditanácsot tartottak a hogyantovábbról. Ekkor született
a döntés Buda visszafoglalásáról. A honvédsereget két részre osztották. Görgey Artur Vác, Nagysalló,
Komárom után érkezett Buda alá május első napjaiban. A II. hadsereg vezetését Aulich Lajos tábornokra,
és a hozzá csatlakozó Asbóth Lajos ezredes vezetése alatt álló 12. hadosztályra bízták. A sereget Vecsés-
Üllő-Gyömrő térségébe vezényelték, azaz Pest alá. Szemben velük Windisch-Gratz és Jellasics serege.
Feladatuk volt az ellenség csapatainak nyugtalanítása, és annak elhitetése, hogy a nevezettek a magyar
fősereggel állnak szemben. Aulich Lajos tábornok április 8-án kezdte meg az előrenyomulást Pest irányá-
ba, Asbóth Lajos pedig Gyömrő - Üllő térségébe. Feladatuk volt az osztrák főseregek sorozatos nyugtala-
nítása. Támadásokat kellett színlelni és megvárni, amíg az ellenség csatarendbe nem fejlődött, s erejét
szét nem bontakoztatta. Ezután eredeti állásba kellett visszavonulni úgy, hogy üldözés esetén is helytáll-
janak a honvédek, s valódi erejüknél többet mutassanak. Feladat tehát az ellenség állandó nyugtalanítá-
sa, megtévesztése volt. Vecsés térségében az alábbi napokon zajlottak le ütközetek:  Április 10-én Pécel,

Palota, Üllő térségében,  április 11-én Rákos meze-
jén, 16-án, 18-án, 21-én Vecsés térségében. Nagy -
sallónál április 19-én megverték az osztrák hadakat.
A siker teljes volt. Aulich Lajos és Asbóth Lajos kitű-
nően oldották meg feladatukat. Erről tanúskodik az
alábbi jelentés, melyet Vecsésről küldött Asbóth
Lajos ezredes Kossuth Lajos kormányzónak.
Mellékelem a képet is, de a jobb olvasás céljából le-
írom az egészet. Mindent eredeti helyesírással.

Az április 19-ei nagyszerű győzelem elhatározó
volt, im itt gyümölcse: Asboth ezredestől a mult éj-
jel a következő tartalmú levél érkezett:

“Mély alázattal jelentem, miszerint az ellenség
Buda-Pestről folyó hó 24-én éjjel két órakor kivo-
nult, s az újépületi laktanyából, minden lőszereit,
ágyúit, részint gőzösön lefelé, részint pedig Budán
át, magával vitte.

Ezen percben jön jelentés, hogy a pesti nép szá-
mos ellenséget lefegyverzett, hazánk zászlói temér-
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dek számban lobognak szék-városunkban, reménylem, hogy holnap bémegyünk: rajta– utána a zsar-
noknak.”

Vecsési tábori szálláson april 24-kén 1849.
Asboth  ezredes

Ennyit előlegesen. Most nyujtsa karját a hazának, a kiben lélek van. Álljon ki az 50 000 ujoncz ön-
kéntesekül! Éljen a haza

Kossuth Lajos, m k kormányzó elnök

GÁL ISTVÁN
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Benke Mária
Látomás

Egy varjú száll a magasban,
csőréből kiejti a diót az avarban.
Szárnyával az ég könyvét lapozza,
az ég felé szállva, tollait aranyozza…
Lenéz a magasból a fákra,
kopár a fák koronája.
Száll a légben rendületlen,
siklik a kék égbe rezzenetlen.
Merengve nézek utána,
már alig látszik sötét szárnya.
Hirtelen sok varjú károg,
visszahúz a valósághoz…
Kár, hogy nem tud olvasni,
az ég könyvéből tanulni…
Károgva keresi az elejtett diót,
vajon mit gondol?– valami jót?
Gondolkodom, elmerengek,
álmaimban emelkedek.
A kék palástja elvarázsol,
messze szállnék e paláston…
Jó volna madárként szállni,
egy felhőn pihenni s megállni…
Ez csak ábránd, nem valóság,
hisz’ röghöz köt az igazság.
Ember vagyok, mert születtem,
gondolkodom, merengek szüntelen…

Szénási Sándor István
Adventi emlék

Az Istenkereső évek
hiábavalónak tűntek –
belépett tisztaszobámba
észrevétlenül az ünnep.

Fenyőtűkkel jégmadárkát
hímez a szél téli tájra.
Ködből köt kendőt nagymama,
ősz fejére hull a pára.

Jégvirágos ablak mögött
kisgyermekként állok újra.
Látom, ahogy a téren át
jön, hogy unokáit lássa.

Vékonyka kabátkájáról
mikor lerázta a havat,
alma illatával ölelt.
Karja örömvihart kavart.

Ráfonódtam, mint odakint
a fákra vad hóförgeteg,
pruszlikjába fúrtam arcom,
s Ő simogatta fejemet.

A G, Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
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Szatyrában majd összenyomtam
a kedvenc süteményemet!
Mit hozott? még nem érdekelt,
lelkem ujjongva ünnepelt.

Hópelyhekkel hulló évek
olvadnak most az arcomon.
Advent van, a gyertyák égnek,
s jégvirágos az ablakom.

Varjasi Béla
Visszahozhatatlan

Az ember szíve fáj,
egy év megint lejár.

Ennyivel idősebbek lettünk,
elhagyott sok, kit szerettünk.

Emberek, élmények, percek,
mind a múlt ködébe vesznek.

Bár szívünk tisztán őrzi még,
élénken él emlék, a kép.

Semmi sem lesz újra ugyanaz.
Más az év, a nap, a tavasz.

Kellemes átélni ezt fiatalon.
Más az érzés túl a hatvanon.

Az idő halad, a földünk forog,
akár elfogadom, vagy lázadozhatok.

Kegyetlen sors szegődik melléd.
Nem juthat más, csak sok szép emlék.

Schubert Kati
Lelkem othona

Lelkem otthonában figyelek a bentre,
Mi történik most velem, mi zajlik bennem?
Látok e bánatot, örömöt legbelül?
Biztosan érzem, hogy nem vagyok egyedül.

Lelkem otthonában rám talált a béke,
Nyugalom, szeretet lakik itt bennem,
Minden elsimult és befogad a szívem,
Lelkem otthonában átölel az Isten.

Sallay Gyula
Az új evolució

Beszorultam az élet és halál közé,
tipródva megyek a mezsgyén.

A nagy kérdés hajlatában kérdem,
reggelem volt, hogyan lesz estém?
Évmilliók óta vonszoljuk magunkat
a kihalás szélén állva,
majd újabb eséllyel indulunk
a túlélési láncba.
A jövő ködfátylát tépjük
tragikus komédiákba.
Töpörödött életünk röpke,
hisz gyakran tesz sírba a bába.
Csalunk, csalnak és becsapjuk önmagunkat,
az élet bármely percében hazudni tudunk újat.
Élünk gáz és kavicshalmazok között,
melyekről az élet, ha volt is, elköltözött,
bár az is lehet, hogy nem értjük
az élet szó tartalmát, szavát,
hiszen a teremtőről sem tudjuk 
milyen, mit tett és mit miért csinált:
de élünk, és az anyag is,
hisz  őrzi  gondolat a tett minden szavát,
egy darab bakelit lemezen hallod a sors szimfóniát.
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Mi csak itt élhetünk,
testünkön törékeny burok,
a sors örökre kizárta, hogy innen messzire futok.
Lehet hogy a marketing láncból
elnyertük a következő tendert,
nekünk kell megcsinálni a gépekből az embert.

Filipszki László
Őszi-nesztézia

Hallom a hegy csúcsának mosolyát,
Mögötte a nap álmos korongját.

Látom az ázott zöld föld illatát,
S a szárnyasok csicsergő kis dalát.

Érzem a fák mindenféle lombját,
Minden látó-halló-élő csonkját:

Erdőkben rakoncátlan gyerekek
A játszótéri, tarka levelek.

Sötétben szétfolyó, égő viasz,
S korán záró, kiabáló piac.

Kanyarban újra ős négyes-hatos,
Első, lesújtó iskola-pallos.

Mind-mind egy-egy őszi töredék.
Ennek ellenére, lásd: csodaszép.

Gyönyörködöm csöndes, színes, selymes
Zamatában kedvemre szeleknek.

Kelemen Bata Mária
Béka kaland

Fa leveli Béka Réka,
szépsége több mint, hét véka.
Falevelén vígan brekeg.
Lágy szellőtől az ág lebeg.

Vágyik reá Béka Béla,
ám a lány nem könnyű préda!
Pillantást sem vet rá Réka.
Nem érdekli ez a téma.

Tudja jól, hogy béna, Béla.
Két ballábas, félszeg, Béka.
Álmodozik néha – néha,
fess király jön, ki nem léha!

Kéklő égen a probléma.
Ott repül egy vadász héja!
Utána száll, gólya Léna.
Megrémülten ugrik Béla!  

Zöld levélen nagyot huppan,
Réka mellé odapottyan.
Napsugara csillog rája,
Réka hiszi: Ő királya! 

Dalra fakad újból Réka.
Olvadozik ettől Béla!
Kis bereki, nagy bereki!  
Szép béka a zöld leveli! 

Behunyja a szemét Réka.
Csókot lehel reá Béla!
Jaj, Istenem! Nem is béna!
Így sóhajt fel, a szép Réka.
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Elismerő díjak a Petőfi iskolában
Dr. Fodor Etelka főorvos asszony két évvel ezelőtt alapított egy alapítványt, amely két díjat adományoz
évente, és azokat évzárón adják át a díjazottaknak.
– Ezzel a jutalommal emlékezünk egy kedves tanárnőre, aki itt tanított 1953-1986 között. Az ő tisztele-
tére alapítottam a Szűcsné Cservinka Ildikó-díjat, melyet a kuratórium most Gáspárné Hatvani Gabriella
tanárnőnek és Kéméndy Dóra diáknak ítélt oda. Gratulálok mindkét díjazottnak.

Részlet az indoklásból:
„Gáspárné Hatvani Gabriella: 28 éve tanít ebben az iskolában. Alsós tanítóként kezdte. Különböző ver-

senyeken indította el diákjait. Luca nap körül színdarabot tanít be osztályának. Éveken át ő készítette a
március 15-ei műsor díszleteit, az iskola dekorációját.

Kéméndy Dóra: 13. nyelvi osztályos tanuló, kitűnően érettségizett. Három éven át volt a Diák -
önkormányzat képviselője. Elkötelezett keresztény, 2011-2013 között ő vezette az ifjúsági tábort. Fontos
számára a környezetvédelem. Tagja a német nemzetiségi kórusnak. Plébániai közösségben végzett mun-
kájáért Morus-díjban részesült.”

VT INFO
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A KÉPEN A KÉT DÍJAZOTT, HÁTTÉRBEN BALRÓL AZ ADOMÁNYOZÓ, MELLETTE SZTYEHLIKNÉ HEGYI

KRISZTINA IGAZGATÓ LÁTHATÓ FOTÓ: KRUPA SÁNDOR
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Gratulálunk!
Kelemen Bata Mária (balra), az „Élő Irodalom Könyvműhely” által: Beteg voltam, meggyógyultam – té-
mára kiírt prózaíró pályázaton második díjat kapott a „Julika küzdelme’’ című írásáért. A díjat Szilágyi
Sándorné, a felelős kiadó adta át. Sok szeretettel gratulálunk!

VT. INFO FOTÓ: SZÉNÁSI SÁNDOR
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„Éjjel-nappal képekben gondolkodtam”
Emlékezés Gammel József festőművészre

„Nagyon szeretem a természetet, a száz és ezerféle
alakzatjait, a szint, a formát, az igazat, a szépet. Éj-
jel-nappal képekben gondolkodtam. A zene min-
denkor nagy hatással volt festészetemre, mert ér-
zésvilágom kitágult és kifinomult. Utjaimon arco-
kat, mozdulatokat, színelváltozásokat figyeltem
meg és azokat hasznosítottam.” Így vall magáról
egyik önéletrajzi visszaemlékezésében a több mint
negyven éve elhunyt vecsési festőművész, Gammel
József. De ki is volt ő?- ez a nehéz sorsát derűsen vi-
selő, alkotói és személyi szabadságához végsőkig ra-
gaszkodó, múzeumok, galériák féltetve őrzött kin-
cseit megalkotó, ízig-vérig művészember.

Az 1893. február 25-én, Budapesten polgári csa-
ládban született gyermekhez már kora ifjúsága óta
leginkább a zene, a festészet, és az irodalom állt leg-
közelebb. A szülői ház művészetet pártoló miliője el-
lenére édesapja „tisztes megélhetést” biztosító fog-

lalkozást szánt fiának. Az agrártudományok felé irányított ifjút azonban, a természet szerelmesét, gyen-
ge testalkata miatt az egyetem „fura ura” eltanácsolta kiszemelt hivatásától. Így lett statisztikus, és mert
a latint anyanyelvi szinten ismerte, csaknem ötezer betegség nevét fordította le a statisztikai hivatalba ér-
kező orvosi jelentésekből. Bár munkájával tökéletesen meg voltak elégedve, számára ez a monoton hiva-
tali ténykedés lassan elviselhetetlenné vált. Történt azonban egy szép napon, hogy a szabad idejében min-
den energiájával a festészetben elmerülő fiatalember, valami leküzdhetetlen sugallattól vezérelve, saját
festményeivel cserélte ki munkahelyi dolgozószobájának falain a hivatalosságok által felaggatott képeket,
beleértve Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó portréját is. Mindebből akkora botrány kerekedett,
hogy még aznap délutánján felmondtak neki. A lelke mélyén győzelmet aratott, immár „egykori” tisztvi-
selő nem tagadta meg önmagát. Másnap a Statisztikai Hivatal bejáratával szemben állította fel festőáll-
ványát, hogy most már a neki való helyen alkotva néhány pillantást vessen „sanyarú sorsú” kollégáira,
amint munkába érkeznek –nélküle.

A zenei konzervatórium hegedű tanszakának elvégzése mellett figyelme teljes egészében a festészet fe-
lé irányult. A reneszánsz, a németalföldi és spanyol festészet nagy ismerőjeként hazai részről, -mint ön-
életrajzában említi – Rudnay, Derkovits, Csontváry munkássága érintette meg. Autodidakta művész lé-
vén nincsenek főiskolai évek a háta mögött, de rajongó szeretettel emlékezik kedves barátjára, tanárára,
nagy mesterére, Szabados Jenőre.

Gammel József 1926-ban mutatkozott be először szűkebb pátriája, Vecsés közönségének. Derűs, nap-
fényes, színpompás koloratúrában ragyogó képei meghozzák számára az áhított sikert. A zene bűvöleté-
ben munkálkodó festő eszközei folyamatosan gazdagodtak, világa kiteljesedett.1935-ben a budapesti
Nemzeti Szalonban állított ki. Tagja lett a Balaton Társaságnak, majd a Képzőművészeti Alapnak. Alkotó
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éveinek teljében érte a második világháború és életének nagy tragédiája. Egy gránátszilánk találata mi-
att bal kezét amputálni kellett, a közeli robbanás eredményeként hallását elveszítette. Mindent legyőző
lelki és testi erővel sikerült talpra állnia, de palettájának színeit egyre inkább a sötétebb árnyalatok vál-
tották fel. A téma is változott. A befelé fordulás, az egy kézzel festett holdas esték, faluvégek, szomorkás
öregember portrék évei ezek. A személyes sorscsapásokon való felülemelkedés, a kitartó alkotói munka, a
háborút követő nehéz évek ellenére is, de meghozza gyümölcsét. Pest megyei képzőművészeti tárlatokon
már rangos társa a legkiválóbbaknak is. Barcsay Jenő, Dániel Kornél, Miklósovits László, Mizser Pál, Czóbel
Béla nagyszerű műveinek társaságában találkozhatunk alkotásaival. Budapesten, Szentendrén, Vácott el-
ért sikereiről beszámol a sajtó, a szakma elismeréssel említi. Termékeny életművéből a Magyar Nemzeti
Galéria 40, a Ceglédi Kossuth Múzeum mintegy 113 Gammel alkotást őriz, de a váci Vak Bottyán
Múzeumban is fellelhető néhány kiemelkedő vászna. Mátraszentimrei tájképei, Szentendre zegzugos utcá-
iról készült sorozata mellett egyéni látásmódjával örökítette meg az akkori Vecsés életét. Utcarészletei, pi-
acokat és búcsúkat ábrázoló festményei az itt lakó emberek karakterisztikus portréi akár évtizedek táv-
latából is, rólunk, hozzánk szólnak. „Falusi búcsú”című nagyméretű olajfestménye, mint egyik leghíre-
sebb fő műve, nagy becsben tartott alkotásként, jelenleg is városunk tulajdonában van.

Az idők múlásával a művész látása erősen megromlott. A holdas esték festője végleg letette ecsetjeit,
a velencei terpentin fanyar illata is elillant picinyke, műteremként használt szobájából. Egyszerűbb esz-
közökkel, de folytatódott a munka. Megszülettek az „Ember arca százféleképpen” sorozat ceruzával ké-
szített portréi. Több mint félszáz aforizma tanúskodik arról, hogy nyughatatlan szelleme valamit mindig
keresett, kutatott. Magányos, fél kézzel leélt hétköznapi küzdelmei sohasem győzték le. Sokunknak mu-
tatott példát arról, hogy reménytelen helyzetekben, testi-lelki megpróbáltatások során is mindig van ki-
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út. Bölcs életszemlélete, nyugalmat árasztó derűje, nemcsak önmagán tudott segíteni, de a hozzá közel-
állóknak is sokat jelentett. Sziporkázó humorával hallgatóságát gyakran könnyekig megnevettette.

Utolsó, 1973. december 22-én, a monori Vigadóban megrendezett kiállítása nem úgy zajlott, ahogy
azt ő és sokan reméltük. A rendezőség minden igyekezete ellenére sem tudta biztosítani a Vigadó feletti
nagy kiállító termet, annak pillanatnyi alkalmatlansága miatt. Helyette egy kamarateremnek is kicsi, szo-
bányi helyiségbe kerültek a darabszámban is lecsökkentett olaj, akvarell és pasztell képek. A régóta dé-
delgetett terv, hogy egy nagy gyűjteményes kiállítás mutassa be évtizedek munkásságának egy-egy meg-
határozó alkotását, nem jöhetett létre. E sorok írója, aki jelen volt a fent említett csonka tárlat megnyi-
tóján, talán most tapasztalhatott először kétségbeesést, igazi csalódást az idős mester arcán. Néhány
nappal a megnyitó után családomnál is felkeresett bennünket, tele panasszal a meg nem valósult álom
számára kimondhatatlan fájdalmával. Távozáskor, mint mindig, kedves, udvarias modorával, de most fel-
tűnően hosszasan, nagyon hosszasan búcsúzott.

Tél volt. Jött Szilveszter, és eljött az új év. És jött a hír: Gammel József január 2-án otthonában 81 éves
korában elhunyt.

Egyik aforizmájában írja: „Aki tudja, hogy merre tart, annak léte fényárban úszik akkor is, mikor éle-
tét felhők árnyékolják be...”

KÉPEK ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF
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Volt egyszer egy Megváltó Patika a Telepi úton
Farkas Aurél 1894-ben nyitotta meg az első vecsési
gyógyszertárat. Aztán a XIX. század végén Vecsés elöl-
járósága egy koncessziót írt ki patika létesítésére.
Ennek a kiírásnak az eredményeként egy újabb
gyógyszertár követte a Farkas féle patikát. A koncesz-
sziót 1900-ban Somogyi Mihály a Borsod megyei
Szikszó gyógyszerésze nyerte el. Ő a Fő úton a kora-
beli fotók tanúsága szerint elég szegényes környezet-
ben, egy bérelt parasztházban megnyitotta és mű-
ködtette a gyógyszertárát. Jóval a Vecsésre érkezés
előtt, még Szikszón megszülettek Mihály és János ne-
vű fiai, akik közül János ugyancsak gyógyszerésznek
tanult és tehetséges kutató lett. A tanulmányai után
azonban kitört az I. világháború és Ferenc József csá-
szár és király parancsa szerint őt is behívták katoná-
nak. Egy kórházvonaton felcserként szolgálta sebesült

bajtársait és több kitűntetéssel ismerték el a szolgálatát. 
Somogyi Mihály és felesége: Mattyasovszky Rózsa (archív fotó) az 1920-as évek elején megvásárolta a

Telepi út 12. számú házat, amelybe áthelyezte a Megváltó Patika névre keresztelt gyógyszertárát, amelyet
Fehér János pápai kamarás, vecsési plébános szentelt fel.. Ebben a patikában Somogyi Mihály a feleségével,
Mattyasovszky Rózsával együtt keresztény lelkülettel és nagy szakértelemmel szolgálták Vecsés lakosságát. Ez
a patika a 4.-es út közelében, a Telepi út „S” kanyarjában, a jelenleg is építés alatt álló öregek otthona mel-
letti házban működött. A család buzgó katolikusnak számított, ami a patika névadásából is érzékelhető. 

Rövid idő múlva azonban Somogyi Mihály vezető
gyógyszerész súlyos betegségbe esett és a Megváltó
Patika az unokája, az ugyancsak gyógyszerészképe-
sítésű ifj. Somogyi János tulajdonába került. Somogyi
Lajos életrajzi lexikonjában írtakat tehát korrigál-
nunk kell, mert az idős gyógyszerész fia, Dr. Somogyi
János soha sem dolgozott a vecsési gyógyszertárban,
hanem csak a szintén gyógyszerész unoka. Dr.
Somogyi János ugyanis a Richter Gedeon
Gyógyszergyár megbecsült és sikeres főgyógyszerésze
és kutatója maradt Kispesten. Az ő fia, ifj. Somogyi
János 1938-ig vezette a vecsési, Telepi út 12. szám
alatti gyógyszertárat, majd a házzal együtt bérbe ad-
ta Bartók György gyógyszerésznek, aki a II. világhá-
ború végéig működtette Vecsésen a Megváltó Patikát. 

A háború után a gyógyszertárat úgynevezett
meghívott gyógyszerészek vezették, akiket a tulajdo-
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nos szakmai megfontolásokból és nem utolsó sorban együttérzésiből hívott meg a patika élére. Szükség is
volt az együttérző szolidarításra, hiszen a kommunista diktatúra egymás után államosította a vecsési
gyógyszertárakat, és elismert, nagytekintélyű gyógyszertári szakemberek egyik napról a másikra az utcá-
ra kerültek. Ebben a lelketlen világban Somogyiék, amíg lehetett Tollas Ferencet, Hollányi Ferencet, majd vé-
gül Eckárt Gábort hívták meg, hogy vezessék a Megváltó Patikát. A tulajdonos ifj. Somogyi János  azonban
1947-ben váratlanul és fiatalon meghalt. A Megváltó Patikát az özvegye és a fia, Somogyi László örökölte. Nem
sokáig maradt azonban a tulajdonukban, hiszen a többi vecsési gyógyszertár után az új hatalom azt is álla-
mosította. Egyébként is szálka volt a neve miatt a patika a vallásellenes hatalom szemében. 1951-ben a dik-
tatúra helyi hangadói a Somogyi patikát egy Ceglédről érkezett kommunista gyógyszerész irányításával álla-
mosították. Még azt sem engedték meg, hogy a nagymama továbbra is az épületben lakhasson.

A Megváltó Patika igényes berendezéseit, felszereléseit leszerelték, ami egy másik, minden bizonnyal
az akkor készülő Halmi-telepi Gyógyszertárban szolgálta tovább a vecsési lakosságot. Ma már csak né-
hány egykori fénykép emlékeztet a kor követelményeit igényesen kielégítő Somogyi patikára és berende-
zéseire. A Somogyi Mihály  által alapított patika utolsó meghívott vezető gyógyszerésze tehát Eckárt Gábor
volt, akinek a gyógyszertárát már korábban államosították. A Megváltó Patika államosítása után Eckárt
Gábor lett a Dózsa György út – Kinizsi út sarkon épített halmi telepi gyógyszertár vezetője. 

A Vecsésen egykor kedvelt Somogyi patika 1951, vagyis az államosítás után végleg megszűnt, mások
vették birtokba a patika épületét és a gyógyszerész házát.. A Telepi út 12. szám alatti gyógyszertár épü-
lete azonban 1960-ban, meglehetősen lelakott állapotban, de visszakerült Somogyi Mihály leszármazot-
tainak: az unokája özvegy feleségének, özv. Somogyi Jánosnénak (Jakubovicz Alojzia) és a dédunokájá-
nak, Somogyi Lászlónak a tulajdonába. 

Somogyi Mihály vecsési gyógyszertár alapítót 1938-ban a helyi temetőben helyezték örök nyugalomba és
később a feleségét is mellé temették. A temetésen ott voltak a vecsési Megváltó Patika egykori vásárlói, és fe-
jet hajtottak a sírnál a család vecsési tisztelői is. Mi ezzel a cikkel hajtunk fejet Vecsés egyik leghűségesebb
gyógyszerész dinasztiája emlékének, akik a legnehezebb időszakban, két világháború, több diktatúra közben
sem szűntek meg a XX. században önzetlenül szolgálni településünk lakosságát és egészségügyét.

OROSZ KÁROLY NY. MÉRNÖK-ÚJSÁGÍRÓ

HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ
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Glasgow-ból Edinburgh felé száguld a gyorsvonat. A fülkéket járva a kalauz egy utasra
bukkan, akinek nemcsak hogy jegye nincs, de fizetni sem akar. Szó szót követ, s a vasutas
annyira felbőszül a potyautas makacsságán, hogy a robogó vonat ablakán kihajítja annak
bőröndjét. Erre a skót is kijön a sodrából:
– Hallja, ez azért már mégis sok! Nem elég, hogy engem megbüntet, még a fiamat
is kidobja az ablakon?
*
Szia, nem zavarlak?
Szia, nem, pont sétágatok és bármire nézek te jusz eszembe.
– Na, és hol vagy?
– Az állatkertben
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Elköszönés

Az évkönyvek elkészítésénél mindig felmerül a
kérdés, hogy szükség van-e rá? Sőt, hogy nyoma-
tékosítsák aggályukat, hozzáteszik: gazdaságos-e a
megjelentetés? A kérdésre már évezredek óta
megszületett a válasz, mert a háromezer éves kí-
nai évkönyvekből milyen sokat megtudunk hun
őseink szokásairól, vagy éppen az 1200 évvel ez-
előtti német évkönyvek milyen hasznos informá-
ciókat adnak az akkori korról és benne magyar-
jaink életéről. Azt gondolom, kimondható, hogy
az emberek természetes igénye a közlés vágya, a

mérlegek megvonása vagy csak egyszerűen egy időszak rögzítése.
Különösen akkor, ha van is mit elraktározni egy közösség emléktárába. Így
van ez Vecsésen is, amikor a Kalendáriumban ezeket a ma fontosnak gondolt
tényeket rögzítjük az érdeklődő utókornak. Ezúttal a naptárt visszahelyeztük
– ősi jussaként – az évkönyvbe, és rekordterjedelemben – 288 oldalon – je-
lentünk meg.
Áldott, boldog, békés karácsonyt és egészségben teljes, sikerekben gazdag új-
esztendőt kíván a Kalendárium alkotói nevében

SZALONTAI JÁNOS SZERKESZTŐ
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