
A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

Vecsési Tájékoztató
23. évfolyam 9. (275.) szám 2013 szeptember

www.vecses.hu

Nagy siker volt az első Murci Fesztivál! 7. oldal
Fotó: Katona Csaba

Részletes program: 4-5. oldal

Nemzeti ünnepünkön Szent István szobra előtt
emlékeztünk az államalapításra. 16-17. oldal
Fotó: Katona Csaba

2013. október 4. 
PÉNTEK 17.00 - Erzsébet tér 

Nemzeti Gyásznap az Aradi Vértanúk emlékére 
az Andrássy iskola szervezésében



2  Önkormányzat                                                                                  Vecsési Tájékoztató 2013 szeptember

Szlahó Csaba polgármester: 
Testületi ülések között történt…
A 2013-as esztendő rengeteg változást hozott az önkormányza-
tok életében. A közigazgatás átszervezése, a járási rendszer
kialakítása és az általános iskolák állami fenntartásba vétele sok
feladatot jelentett a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára
is. Örömmel mondhatom, hogy a szűkre szabott határidők elle-
nére a Vecsési Járási Hivatal, valamint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) vecsési irodája törvényes
határidőben kezdte meg munkáját. Ezen a fórumon is szeretném
hangsúlyozni, hogy e hivatalok felállítása településünk jövője
szempontjából előremutató és sarkalatos kérdés volt, emellett
számos munkahely megmentését is jelentette. A Polgármesteri
Hivatal és a városvezetés hathatós támogatása és anyagi áldo-
zatvállalása nélkül az új irodák beindítása nem mehetett volna
ilyen gördülékenyen. Bár némi fenntartással fogadtuk az állam-
igazgatási reformokat, a jogszabályi háttér megjelenése után
mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lakosság és intéz-
ményeink ne szenvedjenek hátrányt a hivatali rendszer újjászer-
vezése folytán. A KIK iroda megnyitását országos sajtótájékoz-
tatóval kötöttük egybe, hiszen az elsők között kezdte meg
működését. Ugyanez a példa lebeg a szemünk előtt, amikor a
Market Central területére tervezett Kormányablak kialakításán
fáradozunk. Az egyeztetések lezárultával már a szerződéskötés
fázisánál tartunk, és ha a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
tartja a vállalt határidőket, akkor ez az iroda is elsőként nyílhat
meg Pest megyében. A közigazgatás egységesítését és az állami
feladatok összevonását célzó átalakítások természetesen nem
mehetnek végbe zökkenőmentesen. Véleményem szerint az
ilyen rendszerszintű változások eredményei csak évek múlva
mutatkozhatnak meg. Mint az közismert, e reformok mind az
önkormányzati feladatellátás struktúráját, mind a város gazdál-
kodását jelentősen befolyásolják. Az állam ugyanis feladatokat
és ezzel együtt jelentős forrásokat vont el a települési önkor-
mányzatoktól. És mindez mit jelent számokban?
Az átalakítások fedezetéül az eddig helyben maradó adók közül
a személyi jövedelemadó visszatérített része, azaz 8 %-a (amely
Vecsés esetében ca. 220 millió forint) és a gépjárműadó 60 %-a
(130-140 millió forint) szolgált, ezen felül számos jogcímen
eddig folyósított állami normatíva megszűnt. Ezen bevételeink
kiesése következtében jelentkező hiányt nagy mértékben kom-
penzálta az állami hitelátvállalás ténye, valamint bizonyos
önkormányzati feladatok finanszírozásának emelkedése. A
hitelátvállalást rendező szerződést - hosszas egyeztetések után -
2013 júliusában írtuk alá, ennek értelmében a Magyar Állam
1,4 milliárd forint adósságszolgálattól szabadította meg váro-
sunkat. Szeretném felidézni, hogy az adósságrendezési tárgya-
lások kezdetén a velünk szemben támasztott hitelintézeti köve-
telések 40%-át kívánták átvenni, míg végül - a megyei közgyű-
lés elnöke, dr. Szűcs Lajos úr hathatós közreműködésével – 60
%-os adósságátvállalásban egyeztünk meg. Ha minden pénz-
ügyi tételt a mérleg serpenyőibe teszünk, abból kitűnik, hogy
nagyságrendileg 250 millió forint szabadon felhasználható for-
rással csökkent a városi költségvetés volumene. 
Az ország helyzetét tekintve szükségesnek gondolom ezen nagy
szolgáltató, illetve ellátórendszerek reformját annak ellenére,
hogy a változtatásokból a nagyobb, illetve „tehetősebb” önkor-
mányzatok anyagi értelemben egyelőre vesztesen kerültek ki.
Az önkormányzati tulajdonú cégek mindennapjaiban is jelentős
változásokról számolhatok be. Az új hulladékgazdálkodási tör-
vény komoly nehézségeket támasztott a VETÜSZ Kft. illetve a
városvezetés elé. Egyrészt emelkedtek a hulladéklerakás költsé-
gei, ami elsősorban a hulladéklerakási járulék bevezetésének

tudható be, és amelyet a deponálók egyszerűen beépítenek az
áraikba, így növekednek az önkormányzatok ez irányú kiadásai.
Másrészt érvényesíteni kellett a rezsicsökkentési elveket, így a
közszolgáltatásból származó bevétel jelentősen csökkent. (Itt
kívánom megjegyezni, hogy Vecsésen a szemétdíj eddig sem
fedezte a szolgáltatás költségeit, azaz a hiányzó forrásokat az
önkormányzat „pótolta”.) Magánemberként magam is nagyon
örülök a díjtételek csökkentésének, ugyanakkor tisztában kell
lennünk azzal, hogy az önkormányzat és a szolgáltató cég szá-
mára a fenti folyamatok dupla kiadást eredményeznek.
Amennyiben az állam az általa kivetett és beszedett járulékokból
nem kompenzálja az önkormányzatok, illetve az önkormányzati
tulajdonban álló cégek többlet kiadásait, vagy legalább ezek egy
részét, úgy e rendszerekben működési zavarok léphetnek fel. A
helyzetünket tovább bonyolítja, hogy a 100 %-os önkormányzati
tulajdonban lévő DPMV Zrt. (volt GYÁVIV Kft.) az illetékessé-
gi területén, azaz csaknem 20 településen ugyanúgy köteles köz-
műadót fizetni, mint más, nem állami tulajdonú cégek. 
A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok változásának hát-
terében az állhat, hogy az állam ezekben a kulcsfontosságú ága-
zatokban vissza kívánja foglalni az őt egyébként jogosan meg-
illető helyet. Ezt a törekvést a magam részéről értem és támoga-
tom is, azt azonban látnunk kell, hogy a külföldi érdekeltségű
cégek helyébe lépő hazai rendszer kiépítéséhez kellő időre és
körültekintőbb törvényalkotásra van szükség. 
Halaszthatatlannak tartom, hogy a szükséges jogszabály-módo-
sításokat mihamarabb megtegyék, törekedve arra, hogy ezek-
ben a stratégiai ágazatokban az önkormányzatokat ugyanúgy
kezeljék, mint az állami tulajdonú cégeket (végső soron azok is
vagyunk). Ellenkező esetben az önkormányzati cégek jelentős
része ellehetetlenülhet, amely a szolgáltatások terén is komoly
fennakadásokat eredményezhet. 
A mindenkori költségvetés összeállításakor a kiegyensúlyozott
gazdálkodást tartjuk szem előtt. Épp emiatt és a változó finanszí-
rozási feltételek mellett az ideit különösen óvatosan állítottuk
össze. A zárszámadás májusi elfogadásáig csak a legszüksége-
sebb munkálatokat engedtem megkezdeni. A zárszámadás után
világossá vált, hogy az előre betervezett beruházásaink nagy
részére rendelkezésre áll biztos fedezet, így a gazdasági nehéz-
ségek ellenére ezidáig is számos önerős beruházást tudtunk vég-
rehajtani. Intézményeket újítottunk meg és jelentősen előreha-
ladtunk az útépítések terén is. A Gondozási Központ bővítése és
akadálymentesítése, továbbá a Petőfi iskola korszerűsítése csak-
nem 50 millió forintba került. Míg a több mint 3 km útpálya épí-
tésének és felújításának költsége közel 120 millió forintra rúg.
Városfejlesztési koncepciónknak megfelelően külön hangsúlyt fek-
tettünk Kertekalja vízelvezetési és forgalomtechnikai problémáinak
megoldására. A vasútpályát övező utcák burkolása mellett figyelmet
kell fordítanunk a Virág utca megfelelő vízelvezetésére is. A mun-
kafázisokat már évekkel ezelőtt megterveztük, de önerőből csak
ütemezetten tudjuk megvalósítani. (2011-ben a Virág utca – Szép
utca közötti áteresz tisztítása, javítása és a fogadóárok mélyítése;
2012-ben a Tölgyfa utca és a Bokor utca építése.) A helyzetet csak
bonyolította és a beruházások megindítását lassította, hogy az érin-
tett területek részben a MÁV Zrt. kezelésében vannak. A MÁV Zrt.
illetékesei évekkel ezelőtt kilátásba helyezték, hogy a vecsési utas-
forgalmi épületeket, peronokat és parkolókat európai uniós támoga-
tásból megépítik, illetve felújítják. Bár az előkészítési, tervezési
fázisnak már tavaly a végére értünk, azóta azonban semmilyen hiva-
talos tájékoztatást nem kaptunk a munkák lehetséges megkezdésé-
ről. Nyáron úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább és önerőből
megkezdjük a Virág utca kivitelezését, és tervezzük a kisállomás
környékén „spontán” kialakult parkolók burkolását. 
folytatás a 3. oldalon.
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Szlahó Csaba polgármester: 
Testületi ülések között történt…
folytatás a 2. oldalról
A Képviselő-testület évekkel ezelőtt új ravatalozó megépítését
határozta el. Ez év elején még úgy gondoltuk, hogy ezt a tervün-
ket 2013-ban valóra is válthatjuk. Ennek megfelelően elkészül-
tek a kiviteli tervek és a nyár folyamán beérkeztek az árajánla-
tok is. Minthogy a tervezett nettó 50 millió forintos keretbe
ezek a várható költségek nem fértek bele, ezért úgy döntöttünk,
hogy idén csak a kivitelezésre vonatkozó szerződést kötjük
meg, és biztosítjuk a szükséges bekerülési költség egy részét.
Az építési munkálatokat jövő tavasszal kezdhetjük meg.
2006 óta koncepcióval szépítjük közparkjainkat és támogatjuk a
szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek fejlesztését.
Büszkén mondhatom, nem telt el úgy év, hogy ne avattunk
volna játszóteret. Így lesz ez idén is, hiszen hamarosan meg-
kezdjük a Wass Albert utcai szabadidőpark kiépítését. A közel-
múltban visszakapott LRI telkek egy részén játszótér, szabadté-
ri fittnesz eszközök és labdázók kerülnek kiépítésre.
Az év első negyedére befejeződött a város történetének eddigi
legnagyobb építkezése, így a lakosság a megújult piactér után az
új művelődési központot is birtokba vehette. A kisgyermekes csa-
ládok nagy örömére elkészült a Semmelweis Bölcsőde új épülete
is, melynek ünnepélyes átadására az év elején kerítettünk sort.
Az európai uniós támogatások felhasználása rendkívül bonyo-
lult és időigényes adminisztrációval jár, mely jelentős munka-
terhet ró a pályázatokat kezelő Városfejlesztő Kft. és a hivatal
munkatársaira. Ennek ellenére a projekteket határidőben zártuk
le. Az uniós pénzek felhasználását a közreműködő szervezetek
nemcsak az építési munkák folyamán kísérik figyelemmel,
hanem éveken keresztül tartanak utóellenőrzéseket is. Jó példa
erre, hogy idén két korábban megvalósult beruházást is vizsgál-
tak, a 2008-ban épített utcák, valamint a tavaly átadott piactér
dokumentációját. Apró adminisztrációs hiányosságokon kívül
komoly problémákat egyik alkalommal sem tártak fel.

Az M0-ás 2006-os átadása óta várat magára a 4602-es út (Telepi
út – Dózsa György út - Gyáli út) felújítása. A pályaszakasz az
állam tulajdonát képezi, kezelését a Magyar Közút Zrt. végzi,
elhanyagolt állapota miatt pedig mi, vecsésiek bosszankodunk a
legtöbbet. Megnyugvást jelentett, hogy a Gazdasági
Minisztérium államtitkára tavaly év végén hivatalosan is tájé-
koztatott bennünket a Vecsés – Alsónémedi pályaszakasz 2013-
as rekonstrukciójáról. Sajnos a napokban kaptuk a rossz hírt,
miszerint a közbeszerzési eljárást csak az ősz végén zárják le,
így a kivitelezési munkálatokat jövő év tavaszára halasztották.
Ugyanakkor jó hír, hogy a csúszás nem veszélyezteti a már
elnyert EU-s támogatást, és a szükséges fedezet a jövő évben is
rendelkezésre áll.
Örvendetes tény, hogy augusztus végén átadták az M0-ás autó-
pálya déli szektorának oly régóta hiányzó szakaszát. A NIF Zrt.
beruházásában elkészült pályarész rengeteg időt és energiát
spórol meg minden erre közlekedőnek.
A környezetvédelem és a környezettudatos építkezés napjaink
különösen kiemelt ügye. Vecsésen eddig is nagy hangsúlyt fek-
tettünk tapasztalatok összegyűjtésére és a téma körüljárására.
Az intézmények energetikai korszerűsítését célzó, ez év elején
kiírt pályázat lehetőséget adott, hogy ilyen irányú elkötelezett-
ségünket a gyakorlatban is bizonyíthassuk. Ennek keretében
ezidáig a Gróf Andrássy Gyula és a Halmi Telepi Általános
Iskola energetikai auditját és a korszerűsítési terveket (fűtés,
szigetelés, nyílászárók cseréje) készíttettük el. Az önkormány-
zatok által benyújtott pályázatok eredményeiről még nincs
információnk.  
A város polgármestereként remélem, hogy az eddig megvaló-
sult fejlesztések, beruházások mindannyiunk érdekeit szolgál-
ják, és jó ütemben haladunk a 2006. és 2010. években megfo-
galmazott céljaink elérése felé.
Minden kedves vecsési polgárt szeretettel várunk szeptember
22-én, a Káposztafesztiválon.

VT info

Sajtótájékoztatóval egybekötött konferencia keretében zárult a
TÁMOP-5.2.5.A-10/1-2010-0018 számú két éves komplex program.
Az augusztus 29-ei záró konferencián Tárnokiné Törő
Krisztina, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálta vezetője, a
projekt szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket és konfe-
rálta fel a pályázatot bemutató résztvevőket. Pável Béla alpol-
gármester úr nyitóbeszédét követően Bugyi Ilona projektme-
nedzser adott rövid összefoglalót a projekt megvalósításának
lépéseiről, a pályázat megírásától kezdve- melyet Háda Attila
készített- a projekt lezárásáig. A projekt egyes elemeinek fele-
lősei bemutatták a jelenlévőknek az elmúlt két év eseményeit és
az elért sikereket. A Csigaház projekt célja a vecsési gyerme-
kek fejlesztése, egészséges szocializációjuk elősegítése, közös-
ségi, kortárs és családi kapcsolataik erősítése, új ismeretek szer-
zése, a társadalmi beilleszkedés támogatása. 
A pályázatot az Önkormányzat nyújtotta be, lebonyolítása azon-
ban a vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társainak szakmai koordinációjával valósult meg. Elemei voltak
a Diákiroda Szuromi Norbert vezetésével, mely hetente délutá-
nonként 2 órában kínált a fiataloknak hasznos és változatos idő-
töltést, internet elérést vagy informatikai eszközök használatát.
A Lazítóklub Kiss Ervin irányításával, mely önkéntesek segítsé-
gével kéthetente tette lehetővé a kikapcsolódást, új ismeretsége-
ket, a közös játékot, tematikus előadások által nyújtott ismere-
teket. Ezek a programok a Lőrinci úti „Csigaházban” zajlottak,
amit az önkormányzat térítésmentesen bocsátott a projekt ren-

delkezésére. A projekt támogatta a „Csigaház”-ban működő
Diákiroda és Lazítóklubhoz szükséges bútorok, informatikai
eszközök és fejlesztő játékok beszerzését is. A Lazítóklub kere-
tében két nyári táborozásra is sort került. 2012-ben a Velencei-
tónál, 2013 nyarán pedig a Börzsönyben szerveztek 20 gyermek
részére egyhetes nyaralást. 
A program speciális eleme volt az egyéni-és a csoportterápia
Tárnokiné Törő Krisztina és Kórodi Ágnes szakmai irányításá-
val, melyeket képzett szakpszichológusok vezettek. Az egyéni
terápia keretében személyre szabottan, szülőkonzultációval
egybekötve foglalkoztak a gyermekekkel, ahol elsődleges cél
volt a terápiában részt vevő gyermekek személyiségérésének
elősegítése, önismeret fejlesztése, vagy éppen traumát, veszte-
séget átélt gyermekek megsegítése. A projekt oktatási részét
képezték a korrepetálások Balázs Eszter szakmai asszisztens
szervezésében, melyek a vecsési négy általános iskolában az
iskolák tanárait bevonva és a programban partnerként részt
vevő Kispesti József Attila Gyermekotthonba zajlottak. A diá-
koknak 5 tantárgyból volt lehetőségük az iskolán kívüli felzár-
kózásra. A program 2 éve alatt közel 500 gyermeket és 60 csa-
ládot sikerült bevonni a programokba. A projekt 100%-os támo-
gatási intenzitással az Európai Szociális Alap és a Magyar
Állam támogatásával valósult meg. A projekt teljes összege
29 651 881 Ft.

vvf info           (Fotó a 27. oldalon)

Végéhez ért a vecsési „Csigaház Gyermekterápiás Projekt”



13. Káposztafeszt 2013
Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én 13. alkalommal rendezi meg a város leg-
nagyobb tömeget vonzó rendezvényét, a Vecsési Káposztafesztet. 
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A Bálint Ágnes Emlékház szeptember 
22-ei programja a Vecsési Önkormányzat
és a Káposztafeszt szervezőinek jóvoltá-
ból valósul meg. Az Epres és az Emlékház

között 13 órától ismét jár a kisvonat!
10-18 óráig lehet játszani a kertbe telepített,

már megismert népi játékokkal (hordós „bika”, csirkepofozó,
csigaverseny, lengőteke, stb.). A Dobrovitz lovasparktól 11-17
óráig ismét megkapjuk a közszeretetnek örvendő két szép pónit!
Lehet őket simogatni, és lehet lovagolni a hátukon. (A
Mesefesztiválon szerzett rossz tapasztalatokon okulva most pihe-
nőket is beiktatunk a lovak számára – ezért a közönség szíves

megértését kérjük.)
12 órakor vidám vásári
bábműsor kezdődik a
PORTÉKA együttes elő-
adásában, akik egyszerre
báb- és élőszereplős
műsorukba bevonják a
gyerekeket is. 
Miután közösen kiját-
szották magukat, pihen-
tetőül jöhet a kedvesre
átírt „Vitéz László” báb-
játék, ami elmaradhatat-
lan része egy igazi vásár-
nak. Ezen kívül egész
nap lehet játszani a már
megismert népi játékok-
kal (hordós „bika”, csir-

kepofozó, csigaverseny, lengőteke, stb.).
A tervezett Futrinka utca az emlékház kertjében újabb „épület-
tel” bővül: a Lépesméz cukrászda és Morzsa kutya háza mellett
harmadiknak elkészül Mazsola és Manócska tökháza is (egye-
lőre lakók nélkül). 
Játékparkunk tovább bővül két nagy csúszdával.  
Mostantól ismét lesz igazi Frakk az emlékházban: a négyhóna-
pos kis vizsla egyelőre még félénk, de nemsokára együtt fog
bolondozni a látogató gyerekekkel. 
A Káposztafesztre való tekintettel mi is káposztás ételekkel
készülünk a nálunk megéhezők számára. 
Szeretettel várjuk a szórakozni vágyó gyerekeket és felnőtteket!

Németh Ágnes

A várható elterelésekről, parkolási lehetőségekről a 
facebook.com/vecsesikaposztafeszt oldalon lehet tájékozódni.

13. Káposztafeszt 2013

Bálint Ágnes Emlékház programja a Káposztafeszt napján

Meghívó
Szeptember 29-én – vasárnap – délután 3 órakor a Falusi temp-
lomban lesz szentmise az egykori elhurcoltakért és hadifoglyo-
kért. A mise után a Grassalkovich Iskolába hívjuk a résztvevő-
ket műsorra és filmvetítésre, beszélgetésre.
Német nemzetiségi Önkormányzat 
- Donauschwäbische Selbstverwaltung és a Kulturverein

Hűtőgépek, fagyasztók javítása helyszínen garanciával!
0620 8063 321
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Színházi előadások - Felnőtt előadások

2013. szeptember 30. 19.00
A Zene Világnapja alkalmából: 
Verdi: Don Pasquale opera előadás

2013. október 02. 19.00 óra
Botafogo Táncegyüttes: Sakk
A show-tánc világbajnok és látványtánc Európa bajnok
Botafogó Táncegyüttes gondolt egy nagyot és megpróbálkozott
a lehetetlennel: eltáncolni egy sakkjátszmát. A két felvonásos
táncjátékban a bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor a Sötét
Király beleszeret a Világos Királynőbe. Innen az események
megállíthatatlanul rohannak a végzet felé... Vagy mégsem?

2013. október 16. 19.00 óra
Ivancsics Ilona és Színtársai: André – LULU (zenés bűnügyi
komédia)
Tévedések fergeteges komédiája, szerelemmel, tánccal, felejt-
hetetlen alakításokkal és a ma már klasszikusnak számító
FÉNYES - SZENES slágerekkel - élő zenei kísérettel.

Gyermekelőadás
2013. október 15. 10.00 óra
Magyar Népmese Színház: Mirkó királyfi
Mirkó királyfi táltos paripáján az üveghegyen túlra, egészen a
selyemrétig ugrat, hogy számtalan csatát vívjon mesebeli ször-
nyekkel. Vajon elnyeri méltó jutalmát?
Az élőzenés, klasszikus mesejáték óvodás és alsó tagozatos kor-
osztálynak ajánlott. 

Koncert
2013. október 04. 19.00 óra
Takáts Tamás Blues Band
A Takáts Tamás Dirty Blues Bandet 1989-ben Takáts Tamás és
Gál Gábor alapították. Koncertjeik keresztmetszetet adnak a
zenekar történetéből: a korai blues-szerzők dalaiból és a megje-
lent CD-ken lévő slágereken át a ritkán hallható dalaikig akár
„hangosan”, akár „unplugged” változatban is játszanak. 
Kulturshow’s

2013. október 13. 19.00 óra
Bagi-Nacsa show
Bérletekkel, jegyekkel kapcsolatos további információ a Bálint
Ágnes Kulturális Központ információs pultjánál, az info@kul-
turba.hu email címen kérhetők valamint szórólapjainkon, pla-
kátjainkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket.

kulturba info

Ez történt...
Programok a Bálint Ágnes Kulturális Központban

A japán est egy látványos pillanata            Fotó: Katona Csaba

Vastag Csaba és a Miss Orchestra Symfonica Fotó: Kolonics Csaba

A görög est                                              Fotó: Kolonics Csaba

GARÁZSVÁSÁR! Október 6-ától Attila u. 6. szám alatt
minden vasárnap 9-14 óráig.

Vecsésen kiadó-eladó családi házat, 
vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 

Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055



Testvérvárosi látogatás 
Rheinstettenbe, Németországba
Sikereinket követően időnk már nem is maradt lazításra, hiszen
gyorsléptekkel közeledett a mindenki által nagyon várt és kihí-
vásokat, izgalmakat rejtő utazás testvérvárosunkba,
Rheinstettenbe, Németországba. Azt hiszem, nyugodtan mond-
hatom, hogy ez az út volt az, ami megkoronázta idén nyári tevé-
kenységeinket. Maximálisan összpontosítva, minden egyes
bemutatni szánt darabbal - aprólékosan kidolgozva - készül-
tünk, hogy méltón képviselhessük Vecsés városát.
A nagy nap július 24-én érkezett el. Este, nem sokkal nyolc óra
után kigurult a busz a zenekar próbaterme elől, megkezdve ezzel
közel 14 órás utazását. Neuburgweier-be másnap délelőttre vártak
minket. Mikor megérkeztünk célállomásunkhoz, a város fesztivál-
sátrához, mindenkit ért egy kis meglepetés. Ugyanis néhány zenész
a Musikverein Neuburgweier tagjaiból zeneszóval köszöntött min-
ket a magyar színekkel szépen feldíszített Fesztiválsátorban, mely-
nek középpontja a színpad elejére feltűzött hatalmas vászon, mely-
re nagy betűkkel magyarul felírták: „Isten hozott”. Nagyon megha-
tó volt mindezt látni, miközben a már említett pár fős zenekar a
magyar Himnuszt játszotta. Megérkezésünket és köszöntésünket
követően fény derült az első izgalmakkal járó élményre. Ki kinél
lesz elszállásolva az elkövetkezendő pár napban. Ugyanis a csalá-
dokat addig nem nagyon ismerte egyikünk se, amíg nem találkoz-
tunk velük. Ám a napnak ezzel még nem volt vége, mert egy kis déli
szusszanás után, a délután folyamán vendéglátóink egy kis helyi
városi sétát iktattak be, hogy megismerjük nem is túl kicsi városu-
kat. A sétát követően az esti program vette kezdetét, melyben
Rheinstetten Polgármestere adott díszvacsorát részünkre! A vacso-
rát követően, egy kis meglepetést szerezve vendéglátóinknak, a
Bavorák szaxofon kvintett műsorával gazdagította az estet.
Második napunk is mozgalmasra sikeredett, hiszen már a dél-
előtt folyamán egy városnézésre invitálták a zenekar tagjait,
méghozzá Rastattba, ahol is megnéztük a rastatti Rezidencia
kastélyt, annak kertjét és a piacterét, mely gazdagon felszerelt
szép látnivalóival. A délutáni programunk is hasonlóképpen
épült fel azzal a különbséggel, hogy vendéglátóink több prog-
rammal is kedveskedtek nekünk. Az egyik program Karlsruhe
városnézését ajánlotta figyelmünkbe, mely magában foglalta
Karlsruhei Kastély belső pazar látványának és a kupolából nyíló
fantasztikus látképnek a megtekintését, illetve egy sétát a város

főbb épületeihez. Vendéglátóink közül önként vállalta egy-két
fiatal, hogy körbekalauzoljanak minket ezen a csodás helyen. A
másik program pedig a Karlsruhetól nem messze épült sörgyár
megtekintésével kecsegtetett. Ismét élményekben és látványban
gazdagon tértünk vissza testvérvárosunkba, ahol is a velünk
utazott családtagjaink, kísérőink már szorgosan készülődtek,
hogy egy fantasztikus magyar estet varázsoljanak igazi magyar
ételekkel, mint pl: pörkölttel, palacsintával és rétessel. A kísérő-
inknek ezúton is szeretnénk megköszönni lelkes segítségüket.
Mondanom sem kell, hogy mekkora sikere volt ennek az igen

ízletes variációnak, és miután „jó vacsorához szól a nóta”, zene-
karunk elővette azon ismert dalait, melyeket oly nagy szeretettel
játszunk a táncházakon is. A végeredmény a jó hangulat volt, mely
igazolta, hogy mekkora sikere is volt a „Magyar estnek”.
Harmadik napunk is bőven rejtett magában meglepetéseket. A nap
nagyobb részét ismét kirándulással töltöttük el, csak most
Speyerben. Itt kaptunk egy idegenvezetőt is, aki igen érdekes elő-
adást tartott nekünk, miközben megnéztük a speyeri Dómot és a
város más egyéb nevezetességeit is.  Felmentünk a város tornyába
is, melyről gyönyörű panoráma tárult elénk. Sőt, a francia határ-
hoz való közelség miatt, már átpillanthattunk Franciaországba is.
Mikor visszaérkeztünk vendéglátóinkhoz egy kis pihenés után,
már kezünkbe is vettük hangszereinket, és szorgalmasan készül-
tünk ott létünk fő produkciójára. A nyár esti koncerten először a
Musikverein Neuburgweier adta elő koncertműsorát, majd a
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Musikverein Wetschesch
Fúvószenekara. Műsorunkban megtalálhatóak voltak „magyar
gyöngyszemek”, komolyzenei művek, valamint szólódarabok.
Koncertünket hatalmas nagy taps kísérte végig, míg végül az utol-
só ráadás szám után a közönség ülőhelyeiről felállva folytatta
tovább a tapsot. Fantasztikus látvány volt. Látni, ahogy az a sok
ember örömmel teli mosollyal az arcán tapsban fejezte ki elismeré-
sét és köszönetét, hogy ilyen szép ajándékot vittünk nekik innen,
Magyarországról. A koncertestet természetesen mi más is zárhatta
le, mint hogy a két zenekar együtt adott elő két közös számot. Ám
a jó kedvnek nem volt itt vége! A vacsorát követően késő éjszaká-
ig a Brunner zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
Látogatásunk negyedik, és egyben utolsó napján sem lógattuk a
lábunkat. A vasárnapi eseménysorozatot a reggeli szentmisével
kezdtük, melyen a zenekar zenével kísérte végig a misét.
Meglepetésünkre a templom padjain üres helyet nem nagyon
lehetett látni, és mikor vége volt a misének, a hívek ismét állva
tapsolták meg közreműködésünket. A vasárnapi ebédet követően
a délutáni program is érdekesnek ígérkezett. Vendéglátó család-
jainkkal együtt elmentünk a várostól nem messze található Rajna
folyó partjára. A folyóparton felállított sátrak alatt pihengető
hallgatóságot még búcsúzóul megörvendeztettük egy kis svábos-
magyaros zenéléssel, melynek a hirtelen támadt zivatar sem
tudott véget vetni. Ahogy azonban közeledett az este, velünk
együtt a hangszereink is elfáradtak, és megkezdtük a készülődést
a másnapi hazainduláshoz. Hétfőn reggel, ahogyan érkezésünk-
kor, zeneszóval köszöntöttek, úgy búcsúztattak is el minket,
remélve azt, hogy nem utoljára találkozott így a két zenekar. 
Úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy vendéglátóink
fáradságot nem kímélve mindent megtettek azért, hogy azon a
néhány napon felejthetetlen élményekkel gazdagítsanak ben-
nünket. Reméljük, ez a testvérvárosi barátság újra fénykorát
fogja élni az elkövetkezendő években. A buszon hazafelé arra
gondoltam, hogy milyen jó érzés is egy ilyen nagyszerű zenekar
tagja lenni, és együtt megélni az ilyen és ehhez hasonló, életre
szóló élményeket, emlékeket.
Petőné Utasi Hajnalka - VHZ Fotók: VHZ
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Nyári szakmai élmények Mosolyország Oviban
Mosolyországban a nyár sem telik tétlenül. Az óvodai nyári élet
és a felújítások mellett óvodánk június 8-án egyedülálló szakmai
képzésnek adott helyett. Az apropó, mely ötletet kínált az ese-
mény megszervezéséhez, az új törvényességi változások és irány-
elvek kibocsátása. Többek között a „Leitbild und
Kindergarteneigene Konzeption / Sajátos óvodai koncepciónk”
című ajánlás; mely naprakész segítséget nyújt a német nemzeti-
ségi feladatokat felvállaló óvodáknak. A közelmúltban megjelent
dokumentumok kétségtelen befolyásolják minden óvoda jövőjét.
Német nemzetiségi óvoda lévén, nagy hangsúlyt fektetünk a
német nyelv elsajátítására. Intézményünkben minden csoport-
ban tevékenykednek nemzetiségi óvodapedagógusok, akik kie-
melten fontosnak tartják, hogy a magyar nyelv mellett, a német
nyelvhez is kedvet ébresszenek a gyermekekben. Júniusi szak-
mai összejövetelünk ehhez a tevékenységünkhöz nyújtott minő-
ségi segítséget. A programot, melynek helyet adtunk,
„Projektarbeit” címmel Törökbálintról, a Csupaszív Kétnyelvű
Óvoda vezetője Karsainé Gasser Mária vezette. 

Nagy örömünkre még 3 településről sikerült óvodapedagóguso-
kat toborozunk; Solymárról, Csömörről, Dorogról és a vecsési
Falusi óvodából is elfogadták meghívásunkat a német nemzeti-
ségi kolléganők. Külön köszönet Tófalvi Mónikának, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Elnök Asszonyának, hogy megnyi-
totta a szakmai együttlétet és jelenlétével megtisztelt bennünket.
A nap nagyon aktívan telt. A játékos bemutatkozás után  a
továbbképzés résztvevői elméletben és saját élményű gyakor-
latban találkozhattak az újszerű módszerekkel, nyitott tanulási
formákkal, amelyek óvodai alkalmazása élményszerűvé, gyer-
mekközpontúvá teszi a nemzetiségi tartalmak átadását a két-
nyelvű nevelés, hagyományápolás megalapozása céljából. A
fenti célok óvodai megvalósítása különösen fontossá vált, mert
a nemzetiségi kultúra és nyelv átörökítésében az intézmények
szerepe felértékelődött.
A hasznos képzés után vidáman– egy kis megvendégeléssel –
zártuk a napot. Bízunk benne, hogy a jövőben is sikerül hason-
lóan eredményes szakmai napokat szerveznünk!

Kovácsné d’Elhougne Ilona óvodavezető

Kultúrák és gyermekek találkozása egy táborban
Az ország hét különböző pontjáról érkezett az a harmincöt gyer-
mek, aki részt vett az idén nyáron is megrendezésre kerülő
„Romák és barátaik” angol nyelvi és tolerancia táborban. Öt
tanuló a mi iskolánkból is eltölthetett egy hetet Balatonlellén az
Amerika Egyesült Államok budapesti nagykövetsége jóvoltából. 
Az ingyenes táborban roma és nem roma gyermekek vettek
részt közösen, mivel a nyelvi ismeretek szerzése mellett a tábor
fő célja egymás megértésének és elfogadásának elősegítése, a
toleranciára nevelés. Ezt a tábor szervezői többféle módon pró-
bálták elérni. A különböző iskolákból érkező gyerekeket vegye-
sen osztották be a szobákba. A délutáni angol foglalkozásokon
a gyerekek az amerikai kultúráról tanultak játékos feladatok
segítségével, például az indián őslakosokról és Barack Obama
miniszterelnökről. Minden foglalkozáson csoportmunkában
zajlott a feladatok megoldása, melynek során a gyerekek gyako-
rolták az együttműködést, egymás segítését.
A délelőtt folyamán a táborlakók kétféle foglalkozáson vehettek
részt, amelyek szintén az interkulturális ismeretszerzéshez
kötődtek. Megismerkedhettek amerikai sportokkal, úgymint az
ultimate frisbee és az amerikai futball. A kézműves foglalkozá-
sokon indián álomfogót, barátság karkötőt és színes maszkokat
készítettek. Egyik nap roma néptáncosok érkeztek, akik hagyo-
mányos roma táncokat tanítottak a táborlakóknak. Egy másik
alkalommal bemutatkozó estre került sor, ahol a gyerekek
bemutatták a saját lakóhelyüket és iskolájukat kiselőadás és
művészeti produkciók formájában, úgymint népdal, néptánc, ill.
színdarab. 
A tábori munkát segítő tábori nevelők közt volt amerikai és hor-
vát nemzetiségű, valamint két roma és egy ifi nevelő is. Az
egyik nevelő vak volt, és Marcipán nevű vakvezető kutyájával
érkezett a táborba. Foglalkozást tartott arról, hogy a vakok
hogyan boldogulnak a közlekedés során és a munka világában.
Bemutatta, valamint megtanította a gyerekeknek a csörgőlabda
elnevezésű, vakok számára kifejlesztett sportot.  

A táborlakók természetesen a Balaton vizében is megmártóz-
hattak a délutánok folyamán. A tábor programját egy tihanyi
kirándulás is színesítette. A sok közös program során a gyere-
kek nagyon jól összebarátkoztak egymással. Annyira szívükbe
zárták új barátaikat és a tábori nevelőket, hogy az utolsó napi
búcsúzáskor sok könnyet hullattak. Milyen jó, hogy a technika
vívmányainak segítségével a távolság ellenére is tudják egy-
mással tartani a kapcsolatot egy jövőbeli új találkozásig!

Cseke Ágnes Zsófia, angol tanár
Halmi Telepi Általános Iskola

Elhunyt Tóth Elemér (1929. 02. 17. – 2013. 08. 29.)
Tóth Elemér 1990-től három cikluson át tagja volt a vecsési
képviselő-testületnek az MDF vezetőjeként. Tevékeny részt-
vevője volt az 1956-os forradalomnak. Leverése után éveket
töltött börtönben. A rendszerváltozás után rehabilitálták, kato-
nai rendfokozatát visszakapta. Az önkormányzat saját halott-
jának tekintette és temetéséről gondoskodott. Szeptember 10-
én helyezték örök nyugalomba a vecsési temetőben.
Nyugodjék békében!

Fotó: ovi

Fotó: iskola
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De nehéz az iskolatáska…
Elsősök a vecsési alma materekben
Halmi-telepi Általános Iskola

1.a - Osztályfőnök: Gyömrei Piroska
Benczik Marcell Ferenc, Benes Attila Márk, Bogdándy Tamara
Lilla, Dormány Dominik Balázs, Fagyal Regina Viktória, Fodor
Anna Petra, Fodor Zsófia Bernadett, Gergely Panna Flóra,
Honvéd Loretta Katalin, Jakab Ádám, Jánosa Noémi Flóra,
Juhász Áron, Katona Veronika Krisztina, Kauremszki Szabolcs
Miron, Komjátszegi Noémi, Körözsi Balázs, Kun Alexandra,
Lakai Bánk, Lakatos Attila, Molnár Ivett, Molnár Nikoletta
Szintia, Olajos Adrienn, Skribek István János, Soós-Nagy
Márk, Varga Arnold, Varga Jázmin Lili

1. b - Osztályfőnök: Nyári Krisztina
Balota Szonja, Barta Csilla, Bayer Milán Ákos, Berki Richárd,
Blaha Ferenc József, Bognár Lilla, Danyi Alexandra
Mercédesz, Diós Ramóna, Dominek Zoltán, Ganea Daniella
Aranka, Hajdu Kíra, Havasi Virág, Lengyel Zoé Ilona, Madura
Anasztázia, Madura Dzsesszika, Máté György, Mocsár Dániel
József, Oláh Máté, Oláh Tamás Norbert, Rafael Emma
Valentina, Szilágyi Regina, Tani Kitti, Tasnádi János Mihály,
Tolvay Ákos Zoltán, Tóth Lara

Andrássy Gyula Általános Iskola

1.a – Osztályfőnök: Fábiánné Balajti Anikó
Albert Hanna, Beleslin Zorka, Czalbert-Halasi Balázs, Csorba
Szófia, Erős Balázs, Horváth Szabolcs, Kiss Edina, Kiss Eszter
Emma, Lengyel Szabolcs, Mátyás Emma Zsuzsanna,
Nemesmagasi Gréta, Pénzes Laura, Pethes Bianka, Pollák Réka
Renáta, Pongó Szonja Emília, Stabarecz Martin, Szabó Lénárd
Levente, Szénási Márton, Szilágyi Dominika, Szilágyi Mátyás,
Szórádi Anna, Szórádi Eszter, Varga Rebeka

1.b – Osztályfőnök: Timár Judit
Aschenbrenner Barbara, Balázs Kristóf, Böjte Milán Krisztofer,
Czeglédi Zsigmond Máté, Csordás Dávid, Eikler Ádám Vilmos,
Farkas Petra, Halgas János Tamás, Kató Alexandra, Keresztes
Jázmin, Kocsik Adél Kata, Makula János, Mester Réka,
Mészáros Brigitta, Mogyorósi Míra, Moravecz Anita, Nagy
Dávid, Nagy Rebeka, Nagy Réka, Varga Marcell Kevin, Vass
Dorottya Erzsébet, Vaszil  Dorina, Weiszháb Nóra

1.c – Osztályfőnök:  Udvaros Gyula
Bíró Zoé, Fényi Anna Lilla, Gáspár Antónia, Horeczki Zsófia
Zsuzsanna, Juhász Milán, Kálmán Mirella, Kérész Mikolt
Anna, Kiss Ferenc, Kovács Roland, Lehocki Martin, Lénárt
Melánia, Lik Gergő, Mátyás Krisztián, Moldován Réka, Nagy
Nikolász, Péter Attila Kristóf, Sárosi Tamás Bálint, Szántó
Vivien Gabriella, Szőnyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka Johanna,
Vig Ádám

Grassalkovich Antal Kéttannyelvű Általános Iskola

1.a nyelvoktató osztály -– Osztályfőnök: Lukács Balázsné
Csurgó Bálint, Dobrovitz Dominik Brendon, Erdélyi Vencel,
Farnadi Ákos István, Fehér Csilla, Fehér Lili, Gyarmati Csenge
Zoé, Hajgató-Nehéz Csenge, Horkai Barbara, Jakab Tamás,
Kári Hanna, Koponyás Karolina Kata, Kőmíves Laura
Alexandra, Lakai Boglárka, Lakatos Vivien Irén, Majsai
Adrienn, Makula János, Makula Natasa, Marosi Kira, Miklós
Erik, Orosz Szabolcs, Pál Dominik, Pető Barbara Vivien,
Rendek Sztella, Szatyina Máté Bence, Szloboda Kristóf, Urbán-
Szabó Bálint, Varga Patrik, Vogelsinger Bence

1.b kétnyelvű osztály – Osztályfőnök: Hirschné Faragó Tünde
Abonyi Lázár Szilárd, Antal Hanna Eszter, Bodnár Sára, Csatári
Csilla Panna, Frühvirth János, Frühwirth Mátyás, Hidvégi
Bettina, Hidvégi Melinda, Horváth Ferenc, Jusztin Gréta, Kaári
Áron, Kovács Boglárka, Kozák Bence, Marosi Renáta, Mátyás
Sándor, Mérai Gergő, Osváth Lili Beatrix, Stiller Fédra, Szabó
Dominik, Vén Panna Alexandra, Zsichla Dorka Petra

1/c kétnyelvű osztály – Osztályfőnök: Molnár Hajnalka
Barányi Tamara Kincső, Fazakas Bálint, Fonó Panka, Galánfi
Szófia, Gáspár Levente, Gombos Gyula, Hoksza Zsombor
Alex, Holczer Bence, Horváth Kevin Martin, Klag Noémi
Katalin, Kohr Rebeka, Kopó Alex, Nagy Loretta Enikő, Paládi
Péter, Pikkel-Maró Márton, Rados Ádám Bende, Reidler Georg
Richárd, Sinkó Vivien Anna, Somogyi Marcell István, Szabó
Viola, Szász Dániel Ferenc, Szécsényi Marcell, Tarcheh Petra
Laura, Vajda Gréta Boglárka, Veres Boglárka, Viola Boglárka 

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium

1.a - Osztályfőnökök: Kissné Fodor Annamária – Borcsikné
Juhász Tímea
Balogh Álmos, Béki Petra, Bisztrovics Mézi, Bóta-Depinyi
Soma, Egri Lara, Ehrlich Liliom Anna, Fábián Péter, Gál
Csenge Boglárka, Galambos Zsombor, Gáspár Adrián, Gáspár
Enikő Roxán, Gergely Villő, Geröly Tibor, Gyebnár Ádám,
Herbály Amarilla, Korponai Anna Rebeka, Kovács Kinga,
Lauter Boglárka, Lázár István Lajos, Mayer Martin, Molnár
Botond, Attila, Molnár Gergely, Molnár Petra Angéla, Nagy
Máté Gábor, Susán Réka, Szabó Csilla Szofi, Szász Hunor
András, Tapodi Márton Sándor, Tóth Hanna Eszter, Valics
Boldizsár András, Vanek Gábor István

1.b - Osztályfőnök: Falvai Anett - Napközis tanító: Horváthné
Bálint Éva
Barta Fruzsina, Bíró Alexandra, Czövek Laura Melinda, Gerőcs
Luca Sára, Incze Dominik, Juhász Vanda, Kántor Kamilla
Zsuzsanna, Kanyar Noémi, Kazi Norbert, Koczó Barnabás
Mihály, Kovács Kristóf, Lapos Molli Nikol, Liszkai Kinga
Nikol, Maruzsi Noémi, Nagy Lilla, Nyalka Laura, Papp Nóra
Lili, Pap Róbert, Radvánszki Réka Viktória, Rátóczi Zalán,
Róth Regina, Sebestyén Attila, Simó Barbara, Somogyvári
Ivett, Tardi Milán, Uri Anita Lívia, Végh Júlia Natália, Vígh
Szabolcs, Zupkó Ákos Iván

9.ny - Osztályfőnök: Bekkerné Fenyő Ágnes
Béky Attila Gábor, Benke Fanni, Béres Sára, Csernus Anita,
Eftimie Márk Károly, Fülöp Emese Hanga, Gáspár Tamás
Bence, Genzwein Marina, Holyba Levente Ádám, Horninger
Alexandra, Lakatos Tamás, Laza Viktória Réka, Lőcsei Rebeka,
Major Hanna, Osvalda Alexandra, Papp Dávid, Pintér Angelika
Edina, Szántó Péter, Tóth Péter Vági Dávid István

9.o - Osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Altorjai Tibor, Cziligeridis Miltiadis, Diós Attila, Diós Cintia,
Frank Dorottya, Gombai Gergő, Gurka Viola Magdolna,
Halmai Zsuzsanna, Kegyes Márk György, Kovács Kinga,
Kövesdi Bianka, Lesán Dániel, Magyar Márk Ferenc, Morvai
Zsolt János, Papp Regina, Pásztor Brigitta, Peterdi Gábor
Zoltán, Prodán Rebeka Anita, Sövér Orsolya, Szabó Dénes,
Szász Balázs János, Vincze Julianna, Virág Réka

VT összeállítás
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Sikerrel zárult a Balla Péter
Népdalkör nyári népzenei tábora
Ezen a nyáron ismét a Balaton mellett,
Zamárdiban tartottuk meg hagyományainknak
megfelelően évente rendezett népdalkörös tábo-
runkat. Részt vettünk a Szent István napi városi ünnepségen,
ahol Tóth Zsombor ifjú kecskedudás is bemutatkozott műso-
runk részeként. Sajnos, a csoportunk bemutatása nagyon rövid-
re sikerült, így kimaradt az a fontos tudnivaló is, hogy 2013.
június 8-án, a Vecsési Népzenei Fesztiválon elnyertük a KÓTA
Ötödik Aranypáva díját! De kanyarodjunk vissza a táborhoz,
amelyre augusztus 22-25-éig került sor. A négy nap alatt a tanu-
lás és a pihenés váltotta egymást. Szeghalmi Ágnes erre az alka-
lomra összeállított egy újabb Balla Péter csokrot névadónk
vecsési gyűjtéséből. Ennek anyagát, valamint egy magyarsági
dalt sajátítottuk el, ezen kívül gyakoroltuk a régebbi dalcsokra-
ink egy részét (összesen már 22 összeállításunk van) és egyéb
dalainkat is. Az első 2 napon fürödni is tudtunk, pénteken pedig
tagjaink egy része a családtagokkal, barátokkal együtt kirándu-
lást tett Tihanyba. Pénteken este a Balaton-parton egy rendha-
gyó, fürdőruhás-köpenyes szabadtéri próbát is tartottunk,
amelynek hangjára összesereglett sok környékbeli nyaraló.
Szájtátva hallgatta a sok kisgyermek és felnőtt az itt elhangzó
dalainkat, többen fotó- és videofelvételt is készítettek rólunk.
Szombaton, a délelőtti próba után felköszöntöttük a név- és szü-
letésnapot ünneplőinket, este pedig vendégül láttuk a 2 éve

megismert Zamárdi Női Kart. A helyi kórusból - a nyári szabad-
ságok miatt - csak 9 fő tudott eljönni, ennek ellenére a program
nagyon jól sikerült. A vezetők röviden bemutatták csoportjaikat,
majd a két énekkar felváltva adott műsort - egymásnak. A
zamárdiak számára népdalaink hangzásának tisztasága, Kiss
Mónika szólistánk és férfi énekeseink csodálatos hangja, meg
az összeállításaink változatossága volt a legnagyobb élmény,
nekünk pedig a gyönyörű, többszólamú és spirituális hangzás
jelentett igazi zenei csemegét. Fűszereztük még az estét balato-
ni és az Erdő mellett estvéledtem… népdalok közös előadásá-
val, amelyek még emelkedettebbé tették mindannyiunk hangu-
latát. Amikor vendégeink (szólam hiányok miatt) kifogytak
műsorukból, kötetlen beszélgetés következett, amit a pogácsa
és üdítő elfogyasztása után is nehezen tudtunk abbahagyni.
Búcsúzáskor közösen ígéretet tettünk arra, hogy igyekszünk a
kapcsolatot ápolni, és amennyire lehetőségeink engedik, részt
veszünk egymás kiemelt, különleges rendezvényein.  A vasár-
nap reggeli rövid ismétlő próba után együtt értékeltük az előző
estét, amelynek szép emlékével tértünk haza. 
A táborban megalapozott Balla csokor elmélyítése és a régebbi
anyagok gyakorlása az évközi próbák feladata lesz, és reméljük,
hogy repertoárunk ilyen irányú bővítése a városi fellépéseink
számát is növelik majd. 

A táborozásunkhoz felhasználtuk az önkormányzattól kapott
50.000 Ft-ot, amelyet ez úton is köszönünk. Hálával tartozunk
még a Bálint Ágnes Kulturális Központnak és igazgatójának,
Kis Tóth Jánosnak, akinek a támogatása nélkül ez a tábor sem
jöhetett volna létre! (A tábori részvételhez a legnagyobb részt
így is a tagok saját hozzájárulása jelentette.) Reméljük, hogy a
jövőben tervezett utazásainknak, vidéki (esetleg külföldi) fellé-
péseinknek nem vet gátat a szűkös anyagi keretünk, mert civil
szervezetként is szinte képtelenség – akár működési pályázaton
is- nyerni, az időben és jól benyújtott, szakmailag megfelelő
pályázattal, kerethiány miatt. Így, aki úgy érzi, hogy szívesen
támogatná csoportunkat, örömmel veszünk bármilyen összegű
felajánlást a Balla Péter Népdalkör Hagyományőrző Egyesület
bankszámlára: 10402094-50526590-84571001.
Próbáinkat keddenként 18-19.30 óráig tartjuk a Bálint Ágnes
Kulturális Központ Balla Péter termében. Várjuk az énekelni
szerető férfiakat!
Elérhetőségeink: 0630 668 7036, balla.nepdalkor@gmail.com,
facebook.com/BallaNepdalkorVecses
Írás és fotó: Katonáné Gergely Tünde, népdalköri titkár

Senki sem lehet saját hazájában próféta!
Ez a jézusi mondás igazolódott be szeptember 7-én, amikor a
Labdarózsa Népdalkör Bugyin, a Krumplifesztiválon lépett fel.
Alig értünk be a településre, már a dalainktól volt hangos az
egész környék. Ugyanis éppen a mi CD-nket tették fel a hango-
sítóra. Így aztán nem véletlen, hogy mindnyájan úgy éreztük,
haza jöttünk. Minden alkalommal ilyen nagy szeretettel és meg-
becsüléssel fogadnak bennünket Bugyin. Így aztán kellő érzel-
mi alapot is kapunk ahhoz, hogy a lehető legjobban, a legna-
gyobb kedvvel énekeljünk. A bográcssoron a legváltozatosabb
étrendek között választhattunk ebédet. Volt, aki nudlit evett,
volt, aki birka, - vagy éppen szürkemarha pörköltet. 
Csodálatos kékfestő ruhabemutatót nézhettünk meg, ami igazán
ajánlatos mindazoknak, akik szeretik az egyéni, divatos, de
hagyományos viseleteket. Amint látható, a hosszú nyári pihenés
után újult erővel folytatjuk hagyományőrző tevékenységünket,
melynek következő állomása októberben, a Vass Lajos
Népzenei Verseny elődöntője lesz. Reméljük, a legjobbakról
számolhatunk majd be.
Sorainkban változások is történtek: 
Légrády Eszter tanulmányait Székesfehérvárott folytatja népze-
nei szakon, nővérével, Noémival együtt. Bízunk benne, hogy
szünetek alatt vagy jeles ünnepekkor személyesen is fogunk
velük találkozni és fogunk még velük együtt fellépni.
Új citerásaink közül Zelei Bence és Molnár Zsófika Széles
András citeraművész oktatása mellett folytathatják citeratanul-
mányukat. Reménykedünk, hogy újabb tehetségeket tudunk
útnak indítani, amire minden esélyünk megvan.
Igyekszünk Vecsés város magyar népzenei kultúráját mindenfe-
lé méltón képviselni, mindnyájunk örömére és büszkeségére.
Szabolcsiné Lujza

Nóta- és népdalest
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör – a Labdarózsa Népdalkör közre-
működésével - szeptember 27-én 18 órai kezdéssel tartja követ-
kező nótás-dalos találkozóját a Kulturális Központ Balla Péter
termében. Mindenkit szeretettel várnak egy kötetlen, jókedvű
együttlétre, együtt éneklésre - s a jó hangulat fokozására egy kis
pohár bor, némi kis harapnivaló, sós pogácsa is megengedett.
Várjuk a gyermekeket, az ifjakat is, hogy legyen, aki tovább is
tudja majd vinni ezt a csodálatos örökséget.

VT info
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: Fohász az én Istenemhez!

Felettem való nagy ISTEN!
Segíts kérlek, megértenem,
miért gonoszak az emberek?
Miért tesznek rosszat ellened?
Uram, te Teremtő Mindenható
az „írás” szerint mindent tudó
kérlek, ne engedd, hogy káromoljanak
Tőled, s Országodtól eltávolodjanak.
Törékeny rövidke életem alatt
feladatom szüntelen akadt…
néha nehéznek éreztem a sorsot,
cipeltem könnyezve sok-sok koloncot…
mára már megértettem a célt.
Megedzett az Élet, mint acélt…
Érzem jóságod, utamon terelgetsz
elkárhozni bűnben, soha sem engedsz.
Erőt adsz, hogy vigyem keresztemet
öröm és bánat, színezik életemet.
Hozzád fohászkodom, hogy segíts!
Tőled kérem, hogy el ne veszíts…
Imáim Te mindig meghallgatod,
érdem szerint, a jót jutalmazod…
Kérlek, mutass utat a keresőknek,
adj vigasztalást a csüggedőknek,
emeld fel Embertársaim jóságoddal,
jutalmazd őket önzetlen irgalmaddal.

Sallay Gyula: A természet dialektikája

Tágul a világegyetem,
s hozzá az emberiség létszáma is.
Az agy térfogata itt betölti a teret,
akkor is, ha értelme hamis.
A futó időben bőven van hely,
bár a tévedések lapjai bővek.
Itt a sziklafalon is virágok nőnek.
A múlt lapjain gonosz mesék virulnak,
s a győzelem néha a mázlin áll.
De a marok, szív, lélek rangsorát
tán felállítjuk a jövő oszlopán.
Tágul a világegyetem,
a sziklán nőtt virág az agy is.
Az űr betöltésére a szikla már ott van,
s reméljük ott lesz az agy is.

Varjasi Béla: Alkotás

Kellemes alkalom,
mikor dalol a lelkem.
Olyankor megírom
egy-egy kedves versem.

Sokféle befolyás,
a hangulat változik.
Abból is lesz írás,
mert kikívánkozik.

Így jegyezzük mi le
életünk napjait.
Bekerülve könyvbe,
megtölti lapjait.

Ebből megtudhatja
a jövő nemzedék
mind, mi áthatotta
századunk emberét.

Kelemen Bata Mária: Hova visz a kerülőút?

Elkerülöm azt az utat,
amelyik rossz irányt mutat.
Van, ki szívesen jár rajta,
kockáztat, mert olyan fajta.

Nagy merészen hajt az útra.
Rátalál egy kiskapura.
Belép, nem fél, túl vakmerő,
a gazdagság húzó erő.

Somfordálva, mint a róka.
Fején díszlik rőt paróka.
Nyájas arcot csal képére,
vágyik másnak értékére.

Feje tele sötét gonddal,
megoldja ezt fondorlattal.
Farzsebekbe kenőpénzt dug,
akad mindig egy kis zegzug.

Oszlopait addig kente,
amíg elérkezett veszte!
Zsebe üres, kezén bilincs,
kiskapuján törött kilincs.

Sötét, hosszú alagútja
végén a fényt árny takarja.
Kerülőútja véget ért.
Galádsága lám, ennyit ért!

Rátalálni könnyen lehet,
csábítja az embereket.
Mindig jobb az egyenes út,
Ki azon jár, az révbe jut!

G. Ferenczy Hanna: 
Munkácsi Golgotája előtt 

Az a megkínzott, vérző ember
akinek utolsó sóhaja száll –
az az Igazság –sorsa azóta
a földön mindig kereszthalál.

Az az asszony, aki úgy felnéz,
siratja vérző, halott fiát –
képviseli a jövő anyáit,
a sok-sok síró Máriát.

Az a leány, aki leroskadt –
csókjait bánó szerelmes nő,
az eljövendő évszázadoknak
millió Magdolnája ő.

És ott áll tűzpiros ruhában,
s míg megrendülnek a templomok,
a kereszt alatt mindig ott állnak
a hűséges, hívő Jánosok.

Látok ott közömbös arcú
páncélos vértű, lándzsás katonát,
s felismerem a jelen időknek
embertelen, sok  zsoldosát.

Ott állunk mind-mind a Golgotán,
- és amíg körülöttem jártok -
tűnődve nézek mindenkire:
ugyan melyik csoportban álltok?!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Somogyi Ágnes : Cím nélkül



12  Kitekintő                                                                                           Vecsési Tájékoztató 2013 szeptember

Gyergyószárhegy ünnepére voltunk hivatalosak

1998. augusztus 15-én nagy ünnepség közepette került megren-
dezésre az első „Gyergyószárhegyi Falunap”, melyet azóta min-
den évben megrendeznek, és meghívják a testvértelepülések
képviselőit. Az első ilyen rendezvény megszervezése, lebonyo-
lítása az akkori polgármester, Len Emil nevéhez fűződik. Az
ünnepség Nagyboldog-asszony napján kezdődik és általában
három napig tart. Ezen a napon van a búcsú, és a környező tele-
pülések hívei elzarándokolnak Szárhegyre. A „Keresztaljak”
így nevezik azokat, akik ellátogatnak a búcsúra, zászlókkal,
csengettyűkkel érkeznek a szentmisére, mely általában a sza-
badban kerül bemutatásra. Ezzel veszi kezdetét az ünnepségso-
rozat. Így volt ez az idei alkalommal is. A szentmise után a
Kultúrpalotában szép kiállítás keretében mutatkoztak be a
művészek. Számtalan program közül választhattak az ünnepre
idelátogatók. Másnap délelőtt egyéni program keretében elláto-
gattunk Gyimesbükkre. Megtekintettük a történelmi
Magyarország utolsó vasúti őrházát, melynek sarkánál áll a régi
magyar határt jelző, a koronát ábrázoló határkő. Kicsit feljebb a
Rákóczi-vár romjai, mely még ebben az állapotában is lenyűgöző. 
Azt, hogy miért Rákóczi-vár, nem sikerült kideríteni, ugyanis
Rákóczi soha nem járt azon a környéken. Lehet, hogy a névadás-
sal akartak tisztelegni a „Nagyságos Fejedelem” emlékének.
Mintegy 3 km-rel beljebb és feljebb szintén látható a még
épségben álló határkő. Voltak közülünk, akik azt is meglátogat-
ták. Az utolsó őrház mellett található az Árpád-vonal helyreál-
lított kicsiny része.
Mit kell tudni az Árpád-vonalról? Nagyon ritkán hallani róla. Jó
ötven évvel ezelőtt egy idősebb kollegámtól hallottam először
róla. Ő a világháborúban az Árpád-vonalnál harcolt az oroszok
ellen. Mesélte, hogy azt soha nem tudták volna elfoglalni. A
Kárpátok vonalán építették ki. Szinte minden négyzetméter be
volt lőve. Sem a gyalogság, sem a harckocsizók nem voltak
képesek elfoglalni. Hittem is, nem is a mondókát. Később
olvastam a nevezetes vonalról, majd a televízió is bemutatott
egy filmet a még fellelhető erődítményrendszerről, nemsokára

pedig saját szememmel győ-
ződhettem meg ezen erődít-
mény nagyszerűségéről. A
második világháborúban ez
volt az egyetlen erődítmény-
rendszer, melyet nem tudtak
elfoglalni. Joggal merülhet fel
a kérdés: akkor miért nem tud-
ták feltartóztatni a szovjet-
orosz hadsereget? A magyará-
zat egyszerű. A románok, mint
annyiszor a történelem során,
elárulták szövetségeseiket.
1944 augusztusában átálltak a

szovjetek oldalára, és így az erődvonalat hátba tudták volna
támadni. A helyzet tarthatatlan volt, ezért a magyar katonaság
feladta az addig bevehetetlen erődvonalat. A románok árulásu-
kért visszakapták Észak-Erdélyt. Becsapták a szövetségeseiket,
és még haragszanak is ránk. Megjegyzem: A tolvaj is arra
haragszik, akitől lopott. Ha ezt figyelembe vesszük, talán vilá-
gossá válik, miért haragszanak ránk a bennünket körbevevő
összetákolt államocskák. De térjünk vissza Gyergyószárhegyre.
Vendéglátóink választékos programokat szerveztek. Az egyik
ilyen program: gyalogtúra az 1600 méter magas Piriske-tetőre.
A túravezető szakszerű előadást tartott a túlélés szabályairól.
Mire kell ügyelni, mit szabad fogyasztani, és mit nem.

Tavasztól őszig az erdő ellátja mindennel az embert, de ennek
feltétele az erdei növényzet ismerete. Rendkívül hasznos kirán-
dulás volt. A Hargita Népe című újságból értesültünk, hogy fel-
avatásra kerül Közép-Európa legmagasabb Krisztus-szobra. Az
alkotás rozsdamentes acélból készült és 23 méter magas. A mű
vitákat váltott ki, mondván az erdélyi embertől a fém idegen,
fából kellett volna elkészíteni. Sokan csak „pléh Krisztusnak”
nevezik. Sajnos csak az útról láthattuk. Utunk során felkerestük
Tamási Áron sírját, a népművészetéről híres Korondot,
Parajdot. Vasárnap ünnepi ebéden látta vendégül
Gyergyószárhegy Tanácsa a testvértelepülések küldöttségét,
ahol nem várt meglepetésben részesültünk. Tudott dolog, hogy
Vecsésen az új művelődési házban nyert elhelyezést a könyvtár
is. Az előkészületek során majdnem 2000 könyv került leselej-
tezésre, bezúzásra kerültek volna. Mivel 2012-ben látogatást
tettünk a Gyergyószárhegyi Könyvtár vezetőjénél, felvetődött
annak gondolata, mi lenne, ha a könyvek nem zúzdában végez-
nék, hanem elküldenénk a szárhegyieknek azzal, hogy amit tud-
nak használni, használják. A könyvek szállítását megszervezve
az mind eljutott Szárhegyre. Egy részét a saját könyvtárukban
helyezték el, másik részét pedig az iskolai könyvtárnak, illetve
Böjte Csaba testvér által megszervezett árva gyerekek intézete
kapta meg. Ezt köszönte meg Bartis Edit, a helyi könyvtár veze-
tője, mikor személyemnek és Saska Istvánné küldöttség-vezető-
nek átnyújtott egy köszönő levelet azzal a kéréssel, hogy juttas-
suk el Vadászi Istvánnénak, a Róder Imre Városi Könyvtár
vezetőjének. A levélben megköszönte, hogy „Ezek által színvo-
nalasabbá, gazdagabbá tette könyvtárunkat.”
Úgy gondolom, hogy ez a levél Vecsés minden polgárának szól.
A levél mellett megkért az ottani könyvtáros, hogy tolmácsol-
jam az itteni könyvtár felé, hogy szeretnék, ha könyvtárosok
között személyes kapcsolatok is kialakulnának. Külön öröm,
hogy tehettünk valamit erdélyi testvéreinkért.
Az ebédelés alatt egy alkalmi zenekar szórakoztatta a delegáci-
ók tagjait. Örömmel fedeztem fel egy kislányt és édesapját az
alkalmi zenekarban. A kislány néhány évvel ezelőtt járt
Vecsésen. A Zene Világnapja alkalmából rendezett hangverse-
nyen lépett fel. Az akkori kislány már felső tagozatos lánykává
cseperedett. Ő játszotta a szólót, édesapja és a többiek kísérték.
Ebéd után felléptek a székely, majd következtek a csángó tán-
cosok is, hatalmas sikerrel. 

Gál István

A Szárhegyi Napokon részt
vett a VT szerkesztője is,
magyarországi és erdélyi
barátaival, valamint
Kaposi Gábor is. Az egyik
felvételen az ünnepet lezá-
ró gigantikus tábortűz lát-
ható, a másikon borszéki
tájat csodálhatunk.

Fotók: Kiss Géza

Angol, német és japán szakos nyelvtanár,
Ausztráliában szerzett végzettséggel, 

30 éves ausztráliai tapasztalattal angol/japán
nyelvtanítást, egyetemi diplomavizsgára való 

felkészítést vállal. 
Elérhetőség: 0670 359 0807
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Vecsés Város Önkormányzata már több mit egy éve dolgozik együtt
Budapest XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal az
airLED európai uniós projekt keretében, melynek témája a repülőtér gazda-
sági környezetének a gazdasági fejlesztése. A projekt keretében megalakí-
tásra került az ún. Regionális Fejlesztési Koordinációs Testület (Regional
Development Coordination Body - RDCB), melybe Vecsés Város részéről is
több gazdasági szakember került meghívásra. 
Korábbi cikkünkben az RDCB egyik tagját, Fancsali Gábort, a vecsési Airport
Stáció szálloda értékesítési igazgatóját kértük meg, hogy fejtse ki véleményét
a repülőtér térségének a fejlesztéséről alkotott elképzeléseiről.
Elgondolkodtató, hogy az igazgató sokkal inkább a turisztikai és kulturális ese-
mények előrelépésében látja a fejlődést, mint a gazdasági beruházások növe-
lésében. Példaként említi a Petz Márton Pincében rendszeresen megrendezés-
re kerülő borkóstolót, a Dobrovitz Lovasfarmot, a Bálint Ágnes Emlékházat, a
Vecsési Tájházat és más vecsési turisztikai szolgáltatók kínálatait. 
A múlt évben véget ért RETS program keretében tett európai megújuló
energia szakmai programokon is azt tapasztaltam, hogy egyre inkább elő-
térbe kerül az ökológia és a gazdaság fenntartható módon szervezett stra-
tégiájának kialakítása, ahol az ökológiai elemek kerülnek előtérbe. 
Jelenleg általában a fejlődést a versenyközpontúság jellemzi, de hogyan
lehet egy zárt rendszerben (mint pl. a földünk) állandóan növekedni? 
Ebből adódik, hogy Vecsés Város számára is olyan úton kell haladni, mely
példaértékűen támogatja az ökológia és az azt kiszolgáló gazdaság össz-
hangját. A fenntarthatóság szempontjából átgondolt fejlesztéseket kell
eszközölni, melyekből olyan hozzáadott értéket tud a város termelni, mely
egyedülálló, melyet nem lehet két perc alatt szétszerelni és Kínába szállí-
tani. Ilyen termék pl. a vecsési káposzta, vagy a wimbledoni teniszpálya,
ugyanis ezek elviteléhez a „talajt” is vinni kell...  
A rendszerváltás óta Magyarország sajnos nem a legmagasabb hozzáadott
érték kitermelésére szakosodott, hanem alapvetően a külkereskedelmi
bérmunka keretében történő „fejlődésre”. Ezek a bérmunka technológiák,
még ha Mercedesnek is hívják őket, nem a mi kreativitásunkat dicsérik,
megalkotásukban sem vettünk részt és jövőjük sem rajtunk múlik. 
Melyek lehetnek a legfontosabb hozzáadott értéket termelő lehetőségek
Vecsés Város részére a vecsési káposztán túl? A „Rubik kocka” féle utat java-
solnám, mely innovatív, másolhatatlan és magas hozzáadott értéket tük-
röz.  Egy ilyen kocka megalkotásához nem kell továbbá több milliárdos
beruházás, hanem a következetes kreatív szellemi felkészülés terméke. 
A „Rubik kocka” út nem magától jön létre, hanem három dolog kell
hozzá… és ez pedig nem csupán „pénz, pénz és pénz”, hanem mindenek-
előtt „oktatás, oktatás és oktatás”! 
Vecsés Város és térségének a jövőjét az oktatás fejlesztésében látom. A
HungaroControl vállalat által finanszírozott vecsési járási
Környezetvédelmi Oktatási Központ megvalósíthatósági tanulmánya is
ebben az irányban gondolkodik. Ma még lehet, hogy kicsit furcsán hangzik
a gondolat, hogy Vecsés Városnak egyeteme is lehetne, de vannak esélyek,
hogy ez valóban egyszer megvalósítható lesz. 
A repülőtér környezetének a fejlesztéséhez ugyanis fontos tényező, ha idő-
vel nemzetközi oktatási és kutatási fejlesztési központ is kialakításra kerül-
ne, mely akár Vecsés Város területén találhatná meg ideális helyét.
Magasra kell tenni a mércét! Ma történetesen Vecsés Városa olyan egyedü-
lálló kulturális központtal rendelkezik, mely megállja helyét bárhol a világ-
ban. Ezt a „csodálatos vitorlást” folyamatosan tovább kell töltenünk Bálint
Ágnes kreativitásával, olyan formában, mely Vecsés Városnak és térségé-
nek a lehető legtöbb hasznot hozza: ez, mint említettem, mindenekelőtt a
gyerekek oktatásában valósulhat meg!

A „Rubik kockát” ugyan már nem szükséges feltalálnunk, de tudjuk, hogy
milyen hihetetlen kreativitás lakozik minden egyes gyerekben. Ezeket az
innovatív gondolatokat kell a helyi közösségnek a fiatalok fejéből előcsalo-
gatni.  Ha a közösség elhatározza magát Vecsés Város és térsége az oktatás
fejlesztésének a terén már rövid időn belül is példát mutathat az ország-
nak.  Olyan alkotó folyamatok indulhatnak be, melyek kialakításához véle-
ményem szerint már most minden eszköz rendelkezésre áll, hiszen a „vitor-
lák” már ott lebegnek a szélben... 

Írás és fotó: Práczki Péter

Válaszlevél

Tisztelt Gál István Úr!
Engedje meg, hogy néhány sorban reagáljak a Vecsési Tájékoztató augusz-
tusi számában megjelent „Vandál járt az Andrássy –telepen” című írására.
Véleményem szerint mielőtt megírta Ön ezt a cikket szerencsésebb lett
volna személyesen egyeztetnünk, hogy mi is történt valójában. A városban
található közlekedési táblák kihelyezéséért, illetve annak jól láthatóvá
tételéért az Önkormányzat cége, a Vetüsz Kft. felel. Amennyiben közleke-
dési baleset történik olyan kereszteződésben, ahol bizonyíthatóan a táblák
faágak által való takarása okozta a balesetet, az Önkormányzat felé kárté-
rítési igénnyel léphetnek fel. A mai világban, ha egy 40 milliós autóban kár
keletkezik, igencsak nagy lehet az az összeg, amit fizetni kell kártérítésért.
Ezért az elsődleges szempont a közlekedésbiztonság. Azt az esetet már
meg sem merem említeni, ha nemcsak anyagi kár keletkezik, hanem eset-
leg komolyabb személyi sérülés. Éppen ezért teljesen jogosan kérte az
Önkormányzat, hogy tegyük láthatóvá a táblát. Mivel az úttest közepére
nem lehet kihelyezni a táblát, a fa pedig annyira belóg az úttestre, nem
volt más választás, a faágat kellett levágni.
Tisztelt Gál Úr! Kérem, higgye el nekem, a kollegáimat nem az motiválta,
hogy könnyebb így megoldani a problémát, hanem egyszerűen nem volt
más választás. Sajnos, amikor ezek a fák el lettek ültetve, lehet, hogy kicsit
körültekintőbben kellett volna kiválasztani, hogy hova kerüljenek, mert
várható volt, hogy ezek a fák egyszer megnőnek.
Tisztelt Tanár Úr! Az édesapám ugyanúgy pedagógus ember volt, mint Ön,
és Ő arra tanított, hogy ne ítélkezzünk senki felett anélkül, hogy a körülmé-
nyeket és az illetőt ne ismernénk teljes körűen. Szeretném visszautasítani,
hogy vandálnak nevez engem és a kollégáimat. Pontosan mi vagyunk
azok, akik egy jól sikerült szombati buli után a fiatalok által kiborított köz-
lekedési táblákat akár vasárnap reggel is azonnal helyreállítjuk a biztonsá-
gos közlekedés érdekében, vagy, amint Ön is említette a cikkében, a van-
dálok által leszaggatott szemétgyűjtőket helyreállítjuk, illetve a szétszórt
szemetet begyűjtjük. Még ha teljesen igaza is lenne Önnek ebben az eset-
ben, akkor se szeretném, ha a munkánkat egy esetből általánosítva ítélnék
meg, ugyanis fenn áll a lehetősége, hogy mi is tévedhetünk, mivel csak az
az ember tévedhet, aki dolgozik és cselekszik. Remélem Ön is be fogja látni,
hogy a biztonság előbbre való az esztétikánál. Nagyon sajnálom, hogy kel-
lemetlenséget okoztunk Önnek, de ez látszott a megfelelő megoldásnak.
Így ismeretlenül is szeretnék jó egészséget kívánni Önnek, és kívánom,
hogy a Vecsési Településszépítő Egyesület még sokáig végezze települé-
sünkön a hasznos és szép munkáját.

Tisztelettel: Tuba Zoltán - ügyvezető igazgató, Vetüsz Kft.

Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk. (Mahatma Gandhi)



14  Kultúra                                                                                               Vecsési Tájékoztató 2013 szeptember

I. Vecsési Murci Fesztivál
Ha a zenészek és a borosok összefognak, akkor minden kocká-
zat mellett, nagy a valószínűsége a sikernek. Így volt ez a Murci
fesztivál esetében is. Pedig előtte bővében volt a sok kérdés.
Az első kérdés az volt, hogy mikor és hol legyen megrendezve,
mert a murci, a zene adott volt, osztrák, német, francia ihlet
nyomán. A zsúfolt városi programok mellett augusztus vége
vagy október eleje kínálkozott időpontként, amikor murci
készíthető. De egy vidám, sátras mulatsághoz jobban illett az
augusztus vége. A hol-nál a visszafogottság és a praktikum dön-
tött. Ha, ugyan a hagyományteremtés szándékával is rendezünk
meg valamit, azért az óvatosság és a takarékosság nem árt.
Egyébként is elhatározott szándék volt, hogy minden költséget
saját erőből biztosítanak. Miután a zenészek főhadiszállása a Fő
utca 60. szám alatti próbaterem, adódott a lehetőség, hogy itt
tartsák meg a fesztivált. A helyszín rögtön adta a másik lehető-
séget, hogy végre felállíthatják a 200 m2-es rendezvénysátrat,
ami még nem fordult elő. Senki sem lehet próféta a saját hazá-
jában? Erről biztosan nem lehet szó, de a Káposztafeszteken
csak egy részét állíthatták fel, helyhiány miatt. Nosza, a két
legénység egy napot dolgozott egy héttel korábban, amíg a sátor
elkészült, színpaddal, táncparkettel együtt. Az is szempont volt,
hogy a terület jól zárható, a rendőrség melletti volta miatt biz-
tonságos, és a káposztafesztig fenntartható. 

Augusztus utolsó napján igazán szép idő várta a rendezőket, a
közreműködőket és a vendégeket. A zenészek egy 17 fős zene-
kart állítottak össze, és Dornyák József segítségével Dutrával
vontatott pótkocsira szálltak, hogy végigjárják a várost, zeneszó-
val invitálják az embereket, hogy látogassanak el a fesztiválra. A
szervezők köszönik a család segítségét. A településrészeken vál-
tozatos volt a fogadtatás. Volt, ahol értetlenül szemlélték őket, de
a Piac téren még ráadást is kértek tőlük, nagy tapsvihar mellett!
A valamikori Községháza helyén, az udvaron a bejárat egyik
oldalán felállításra kerültek a régi prések, darálók, melyek
között bőven 100 évet meghaladó borászati műremekek is vol-
tak. Lehetett csodálni eleink ügyességét és leleményességét. A
meghirdetett bolhapiacra is egyre többen jöttek. Volt vásárló-
kedv, fogytak a játékok és a ruhák. A főzősátorban az üstök mel-
lett a Petz- és az Abonyi-házaspár mellett Kaposi József és a segí-
tő zenész feleségek végezték a főzés szent feladatát, és féltő
gonddal készítették a pincepörköltet. Aki megkóstolta a kulináris
csodát – szerintem, mindenki – az csak felsőfokon dicsérhette a
séfeket. Az biztos, hogy legközelebb is rájuk lehet bízni ezt az
áldásos tevékenységet. Közben aktivizálásra került az egyik prés
is, és Fazekas József által hozott szőlőből Sárosi István készített
mustot a gyermekeknek, akik közül többen még parányi életükben
nem láttak ilyet, és nem is ízlelhettek meg még mustot. Persze, a
murcinak is megjött a keletje, igaz elsőként a zenészek és a borá-
szok ellenőrizték a minőségét. Jó volt, mert többen is rászoktak, és
folyamatosan rájártak. A murci alapanyaga egyébként Gyöngyös-

környéki ottonel muskotály volt, és ifj. Fazekas József készítette.
Minden a terveknek megfelelően alakult, már, ami a programot
illette. Vendégek is érkeztek, de a szervezők kevesellték a szá-
mukat, és azon morfondíroztak, hogy mindent jól csináltak-e?
Volt plakát, újságcikk, zenés felhívás, az idő parádés, étel-ital
szenzációs, a zenei kínálat igazán magas színvonalú – mégis,
jöhetnének többen. Talán a kevésbé tájékozottak azt hiszik,
hogy zártkörű a rendezvény, mert sokan sétáltak az utcán,
bekukkantottak, aztán tovább sétáltak. Volt tehát aggály, ami
csak 17 óra után kezdett oszlani, mert az emberek a remélt
módon, egyre többen kezdtek érkezni. Ha már bejöttek, akkor
már nyert ügye volt a rendezőknek. Aki evett egy tál ételt, meg-
kóstolt rá 1-2 (vagy több) pohár bort, és közben hallgatta a
zenészek műsorát, az mind jobban akart maradni. 
Közben a sátorban az előzetes elképzelés szerint zajlottak az

események. Táncoltak a Petőfi iskolából Falvai Anett tanítvá-
nyai. Volt élménybeszámoló a németországi útról (lásd az újság
7. oldalán olvasható írást – szerkesztő megjegyzése), és szólt a
zene. Különösen kitett magáért a Bavorák szaxofon quintett,
most quartetté módosult csapata, akik lubickoltak a műfajok
tengerében. Hallhattuk a Radlert, majd táncolhatott mindenki a
fesztiváldíjas Fúvószenekar kétórás koncertje alatt. Este a
Brunner zenekar követett el mindent, hogy feneketlen jókedv
legyen. Sikerült a fiúknak!
Így történhetett, hogy a 22 órára tervezett zárórát lehetetlen volt
betartani, mert annyian voltak, és olyan fergeteges jó hangulat
volt, hogy a lehetetlennel nem akartak megbirkózni a szerve-
zők. Éjfélig tartott az Első Vecsési Murci Fesztivál, és aki ott
volt, az biztosan beiktatja jövőre is programjai közé ezt a ren-
dezvényt. Merthogy jövőre is lesz, az biztos! 
Ifj. Fazekas József, a fesztivál főszervezője köszöni a két egye-
sület tagjainak, családtagjainak áldozatos munkáját. A szerve-
zők nevében köszöni mindazoknak, akik eljöttek és jelenlétük-
kel megtisztelték rendezvényüket, valamint adományaikkal
segítették egyesületeink áldozatos munkáját. Elmondta, hogy
alapos kiértékelés után jövőre is mindenkit szeretettel vár a
Zeneegyesület és Borbarátok Egyesülete 2014 augusztusának
utolsó szombatján, az akkor már Második Vecsési Murci
Fesztiválra. „Előtte azonban találkozunk a Káposztafesztiválon,
ahol ismét kint leszünk finom étellel, kiváló borral és igényes
zenével várunk minden zene- és borkedvelőt – tette hozzá ifj.
Fazekas József.

Szalontai János                                     Fotók: Katona Csaba
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Az 1993-ban kezdődő és a mai napig fennálló diákcserén alapu-
ló kapcsolatunknak köszönhetően idén is egy hetet tölthettek el
diákjaink a németországi Moers városka
Rheinkamp Gimnáziumának diákjainál. Iskolánk, a Petőfi
Sándor Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 16 tanulója
vett részt az utazáson, amit immár másodszor sikerült repülő-
géppel lebonyolítanunk, hogy ne egy fárasztó, 16 órás utazással
kezdődjön a program. 

A családoknál való elhelyezés a legjobb lehetőség arra, hogy a
diákok anyanyelvi környezetben használják a tanult idegen
nyelvet, de emellett megismerkedhetnek más országgal, kultúr-
ával és gondolkodásmódokkal. Mindez hozzájárulhat ahhoz,
hogy megtanuljanak másoktól tanulni, illetve könnyebben elfo-
gadják a másságot és a sokféleséget.
A program részeként ismerkedhettek az iskolával, részt vehet-
tek tanítási órákon, a német gyerekekkel együtt dolgoztak krea-
tív feladatokon: régi korok társasjátékait készítették el fából és
bőrből. Ehhez kapcsolódtak a kirándulások és sok szép látniva-
ló: megtekintettük a neandervölgyi múzeumot, a xanteni
rekonstruált római várost, ahol a gyerekek nagy örömére
magyar származású idegenvezetőnk volt, de voltunk kaland-
parkban is. A lélegzetelállítóan csodás brühli kastély – az egy-
kori kölni érsek nyári rezidenciája - megtekintése után egy
egész délutánon át próbálhatták ki a gyerekek a Fantasialand
nevű élménypark izgalmas hintáit. Fantasztikusan szép élmé-
nyekkel tértünk haza, amiért nagyon hálásak vagyunk a német
szervezőtanároknak: Amelie Mayer von Wittgenstein, Anita
Gomez és Ingrid Hartmann tanárnőknek. 
A vendéglátó családok is megtettek mindent, hogy jól érezzük
magunkat. Az egyik család kerti partit is szervezett az összes
diák számára. 
Utazásunkhoz az Oktatási Bizottság anyagi támogatást nyúj-
tott, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Végül, de nem
utolsó sorban, köszönet illeti kolléganőmet, Artztné Csatári
Marianna tanárnőt, hatékony közreműködéséért és kísérő taná-
ri munkájáért. 
A jövőben egy új, kétéves programban veszünk részt a moersi
Rheinkamp Gimnázium diákjaival. Egy ottani kolléganő part-
nert keresett az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás prog-
ram keretében megpályázható Comenius Iskolai együtt műkö-
dések akcióhoz, melyre minimum három európai ország iskolá-
ja pályázhat. Egy francia és egy olasz iskola mellett negyedik
partnerként csatlakoztunk ehhez a projekthez, melynek témája:
Az energiapazarlás elkerülése – ésszerű energiafelhasználás az
iskolánkban és a mindennapi életben energiatakarékosság és
újrahasznosítás révén. Mivel a téma kiválóan beleillik iskolánk
ökoiskolai környezettudatos nevelési programjába, nem is volt
kérdés, hogy élünk ezzel a lehetőséggel.

A Tempus Közalapítványhoz benyújtott pályázati anyagunkat
támogatásra méltónak ítélték meg, ezért a július elején elnyert
Comenius pályázatunknak köszönhetően új dimenziók nyílhat-
nak meg gimnazista diákjaink előtt. 
Ez a kétéves projekt folyamatos munkára épül, melynek során a
diákok többek között felmérést állítanak össze és ennek alapján
kiértékelik az aktuális otthoni és iskolai energiafogyasztást,
energiatakarékossági koncepciót készítenek az iskolára, illetve
otthonra vonatkozólag. Minden résztvevő iskolából tíz diák dol-
gozik nemzetközi munkacsoportokban a projekt egy-egy fel-
adatán. A diákok internetes kapcsolat útján és személyes talál-
kozókon is összehasonlítják és kiértékelik az eredményeket. 
Ezeket az eredményeket és a különböző elkészített anyagokat
egy erre a célra készített honlapon tesszük közzé. A projekt
során készül oktatófüzet és oktatófilm is. A projekt munkanyel-
ve német, így nyelvtudás szélesítésére is kiválóan alkalmas.
A projekt sikerének záloga, hogy nem csak a tíz koordináló
diák, hanem az egész iskola közreműködik benne: diákok, taná-
rok, technikai dolgozók, szülők. Iskolán kívüli szervezetek
segítségére is szükségünk van, ezért már a pályázat előkészítő
szakaszában megkerestük Práczki Pétert, a RETS projekt
menedzserét, aki segítő támogatásáról biztosított bennünket.
Szívesen vesszük mindazok segítő támogatását is, akik bármi-
lyen ötlettel hozzá szeretnének járulni a projekt sikeréhez.

Osikoviczné Csendesi Mária

AZ ÉV FÁJA szavazás
A Bálint Ágnes Emlékház kert-
jében álló hatalmas fát, amelyre
annak idején Frakk kutya fel-
mászott a macskák után, jelöl-
tük Az év fája versenyre! Nem
egyszerű hiúságból, hanem
mert a győztes fa kap egy szak-
értői „egészségügyi” vizsgála-
tot, és ha kell, kezelést… A mi
fánk sajnos kicsit betegeskedni
kezdett, pedig azt szeretnénk,
ha még nagyon sokáig díszítené
lombjaival a kertet. 
A sorrendet a 12 versenyző fa között barátok, ismerősök, támo-
gatók szavazatai döntik el, ezért azt kérjük Tőletek, hogy ha
lehet, minél több embert mozgósítsatok, minél többen szavaz-
zatok Frakk fájára!
A szavazás menete a következő:
A nyilvános szavazás szeptember 10-én indul a
http://evfaja.okotars.hu oldalon, és november 2-áig lehet sza-
vazni, kizárólag e-mailben. A szavazáshoz egy e-mail címet kell
megadni, és aztán az e-mailben kapott linkre kattintva lehet
érvényesíteni a szavazatot. Egy címről csak egyszer lehet sza-
vazni!  
A versennyel kapcsolatos egyéb aktuális információkat a ver-
seny facebook oldalán lehet majd nyomon követni:
https://www.facebook.com/evfaja

A felvételen a hároméves Tomi, a legkisebb Bálint
Ágnes–leszármazott (dédunoka) a három hónapos, megillető-
dött Frakk kutyával, akit azért hoztunk, hogy mindig legyen egy
igazi Frakk az emlékházban. Háttérben a régi Frakk fája.

Írás és fotó: Németh Ágnes

Diákcsere a moersi diákokkal, a jövôben a COMENIUS akció keretében is…



Az ünnepségen részvevők hagyományosan a fesztiváldíjas
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara kísére-
tével énekelték el közösen Nemzeti Himnuszunkat. 
Az ünnepséget a Balla Péter Népdalkör Galgamenti és Mátra
környéki népdalcsokra vezette be. A népdalkör művészeti veze-
tője Szeghalmi Ágnes. A műsorban közreműködött Tóth
Zsombor kecskedudán. A jelenlévők a továbbiakban Szuhanics
Albert: Szent István ünnepe című versét hallhatták Vicze Fanni
előadásában, majd később a Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági
Táncegyesület előadását láthatták.
Ünnepi beszédet Oláh László, az MSZP képviselője mondott,
melyet teljes egészében ismertetünk:

„Tisztelt Ünneplő Közönség!
Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, nemzeti
ünnep, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves megszületésének emléknapja.
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete
végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz
Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-
ára, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájáru-
lásával oltárra emeltette I. István relikviáit a székesfehérvári
Bazilikában. Ez szentté avatásával volt egyenértékű.
Egyházi ünnepként I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382)
kezdve élt tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és német
városokban, valamint Namurben és Monte Cassinóban is elter-
jedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince
pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda
vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész
katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről,
amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek
számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából.
Mária Terézia (1740-1780) viszont elrendelte a Szent István-
nap megtartását, sőt, azt nemzeti ünnepként a naptárakba is fel-
vétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfej-
ereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek
végig a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor
épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is
törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a
török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai (dub-
rovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla
vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst
ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent
István-bazilikában őrzik.) 
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták
meg a nemzeti ünnepünket, hiszen Szent István a független magyar
állam szimbóluma volt. Ezek után először csak 1860-ban ünnepel-
hették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált.
Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi
fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számá-
ra is munkaszüneti nappá nyilvánította.
A két világháború között az ünneplés kiegészült az akkori össz-
nemzeti célkitűzéssel, a Szent István-i, azaz a Trianon előtti
Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékeztetéssel.

Manapság ötvözik a korporatív államot a Horthy Miklós,
Prohászka Ottokár, Mindszenty bíboros, Imrédy- és Darányi-
félék által képviselt dohos eszmékkel, mely a társadalmunkra
veszélyt jelent. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep volt,
ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünne-
pelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával
együtt a második világháború végén a nyilasok Nyugatra szállí-
tották. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza
Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent
István-napi ünnepnek. A Szent Korona azonban csak 1978-ban
került vissza az Egyesült Államokból. A rendszerváltásig az
ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt teljesen szalon-
képes, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné tételét nem
vállalták fel, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével
történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér
ünnepének nevezték el augusztus 20-át, mivel az új alkotmány
hatályba lépését, mint új - szocialista - államalapítást, 1949.
augusztus 20-ára időzítették. Ezután 1949-1989 között augusz-
tus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-től az Elnöki
Tanács törvényerejű rendelete alapján, állami ünnep is lett. 
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 15-én,
az apostolok oszlása ünnepén tartották: ekkor vitték be a kenye-
ret a templomba, ahol megáldották, megszentelték. Ehhez a nap-
hoz köthető az aratási felvonulás is, amikor a kalászkoszorút
vivő lányokat a többiek lovaskocsin követték. Első útjuk a temp-
lomhoz vezetett, ahol hálaimát mondtak az aratás befejezésére. 
1989 óta, a régi hagyományok szerint, rendezik meg az augusz-

tus 20-ai állami és egyházi ünnepeket, ennek ellenére a Szent
István-i gondolatokat megtagadva a regnáló kormányzat hátat
fordít Európának, és a megszüntetett Magyar Köztársaságot
Európából kivezetni készül valahová keletre, de úgy, hogy azért
Európa pénzét megköveteli magának.
Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt
meg: az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991.
március 5-ei döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusz-
tus 20., október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A történelem bizonyította, hogy jöhetnek korok, királyok, ural-
kodók, diktátorok, vallási vezetők, ezt az ünnepnapot senki sem
tudta kisajátítani, eltörölni. Hanem megmaradt a legzavarosabb
időkben is a magyarság egyetemes ünnepének, ezért meggyőző-
déssel mondom, hogy ma és jövőre ilyenkor is nem csak Szent
István államalapítását, Európába való betagozódásunkat, hanem
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Európában való megmaradását
is ünnepelni fogjuk! Köszönöm figyelmüket, további kellemes
ünneplést kívánok Önöknek!”
Folytatás a 17. oldalon
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Az ezeréves keresztény államalapításra emlékeztünk a nemzeti ünnepen

fotó: Katona Csaba 
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Folytatás a 16. oldalról

A köztisztviselői területen adományozható Köszönő Oklevél
kitüntetés átadására minden évben a Köztisztviselők Napja
alkalmából kerül sor a nemzeti ünnepen. A kitüntetéseket
Szlahó Csaba polgármester úr adta át.

„Köszönő Oklevél” kitüntetést
kapott 
Scheer Klára, aki 1988-tól
kezdődően dolgozik a
Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán. Ez a második
munkahelye. Az elmúlt 25 év
alatt munkáját mindig lelkiis-
meretesen, nagy szakmai hoz-
záértéssel, szorgalmasan végez-
te és végzi ma is.

„Köszönő Oklevél” kitüntetést
kapott
Haraszti Mária, aki 1993-tól
kezdődően, 20 éve a
Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályának ügyin-
tézője. Munkáját nagyon lelki-
ismeretesen, magas színvona-
lon, precízen végzi.

Nemzeti ünnepünk záró részében Dr. Huszka Mihály katolikus
plébános, Heinemann Ildikó evangélikus és Dömötör Norbert
református lelkészek áldották meg az életet jelentő kenyeret,
majd a város vezetése által felszeletelt kenyeret megkóstolhatta
az ünnepség résztvevői.
A Karamell Cukrászda idén is elkészítette az ország tortáját,
ami már évek óta az ünnepség kedvelt befejező aktusa.
Mindenki, aki az ünnepi megemlékezés után tiszteletét tette, a
cukrászdában részesülhetett e földi jóban. Idén a 

VT összeállítás                                       Fotók: Katona Csaba 

Újabb fesztivál
A augusztus 23 – 25-e között a Piactéri Kávézó megrendezte a
Dobrovitz Lovas farmon az ELSŐ VECSÉSI MOTO – ROCK
FESZTIVÁLT, mely gazdag programokkal várta az érdeklődő,
szórakozni, nosztalgiázni vágyó zenekedvelőket korhatár nélkül…
Lehetett sátorhelyet is kapni, három napra kitelepülni, baráti
áron enni-inni, szórakozni. Az időjárás is kedvezett, csodás
három nyári napunk volt.
A nyitó napon nagy sikerrel lépett fel a Mr. Nyugtalan, a Harag
fiai, az En-Joy, a rock legenda DEÁK BILL GYULA, Blues
Company és a Saccperkb. Volt népi motoros játék, a hangulat
már az első perctől kezdve vidám volt, és egyre többen érkeztek
a szórakozni, kikapcsolódni vágyók. 
Szombaton a délutáni órákban a Vecsési Kutyaiskola jóvoltából
egy érdekes rendőrségi kutyás bemutatót nézhettek meg a kilá-
togatók, majd az üllői hagyományőrző íjászok mutattak egy kis
ízelítőt őseink fegyvereiből. Szintén Üllőről érkeztek az önkén-
tes tűzoltók, akik bemutató híján segítségül locsolták az utat. A
nap csúcsprogramja sokaknak a motoros felvonulás volt, amin
több mint száz motoros vonult vidáman Oláh László vezetésé-
vel, invitálva az embereket a rock fesztiválra. Miután visszatér-
tek a felvonulásról, a színpadon elhelyeztek egy koszorút, emlé-
kezve azokra, akik már csak fentről néznek le rájuk. Megható
gesztus volt. Ezután lépett fel a két helyi legendás együttes, a
DINOSAURUSZ BAND és a HAVE-ROCK. A két együttes
olyan, mint régen, a több tíz évtized alatt tudásuk fényesebben
csillog, mint valaha. A hangosítás óriási volt, ami Adamek
„Pici” érdeme, hiszen vérprofi ebben is, no persze a hangját sem
kímélte. A Cool Hed Klan-ék, a LORD, a Rockin’ Rock cats, a
Cherry Bomb alatt is nagyon jól szórakozott a közönség.
Fáradhatatlanul kapták a zenekarok a tetszésnyilvánítás tapsait
és hangos bekiabálásait. 

Vasárnap a WAT társulat egy része mutatott be részleteket a
Vecsés történetét feldolgozó „FAL NEM ÉPÜL EMBER
NÉLKÜL” rockoperából, igen szép sikerrel, nagyon jól szóltak
a „nóták” mindenki örömére.
Volt még Truck – Train kiállítás, bemutató, melynek sokan örül-
tek, kicsik és nagyok egyaránt. De szinte felsorolhatatlan, hogy
a három napban mi minden szórakoztatta az ott lévő embereket.
Szlahó Csaba városunk polgármestere és dr. Szűcs Lajos, a Pest
megyei közgyűlés elnöke is megtisztelte a rendezvényt, de a
tömegben feltűnt Szabóné Kiss Katalin Üllő Város polgármes-
terasszonya is. 
Úgy tűnik, hogy a nagy sikerre való tekintettel hagyományt
teremtettek „Cegiék”, azzal mentek el az emberek, hogy:
JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!

Benke Mária

Az ezeréves keresztény államalapításra emlékeztünk a nemzeti ünnepen

fotó: Kortye Katalin
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Cégek, vállalkozók figyelem!
Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 

tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.
- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv

készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét.

Hív jon! Vál la lom! Mennyi ért? 
A bír ság sokszo ro san töb be kerül!

Fodor né Juhász Mári a Tel.: 0620 9 616 901

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

NUVER & BERGER KFT.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

Tel./Fax: 06-29-352-217

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

ZOOÁZIS Állatorvosi Rendelő
Vecsés , Kölcsey u. 15.
Rendelési idő: 
Hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00
Minden hétköznap 16.30-18.30,  Szombaton 9.00-11.00
Telefon: 0620/9261-129, 0620/4148-610, 0629/354-633
Szolgáltatásaink: Ambuláns és műtéti betegellátás.
Belgyógyászati, szülészeti beavatkozások, Rtg, Uh, Vérlabor helyben
Védőoltások, Microchippes megjelölés, akár háznál is
Rendel: Dr. Stark Róbert kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
és Dr. Gazsi Nóra

w w w . v e c s e s i a l l a t o r v o s . h u

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával, 

és fogékszer felrakása. 

Foggal-Örömmel DI. Bt.
Dr. Mérth Gizella fogszakorvos

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937

Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30, 
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00

E m a i l :  d r m e r t h @ f r e e m a i l . h u     
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

Harcsa Géza 
karosszéria lakatos mester
Vállalom: minden típusú karambo-
los személygépkocsi teljeskörű biz-
tosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre, 
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.

Őszi tanfolyamaink 
már folyamatosan indulnak!

Várjuk jelentkezésed tanfolyamainkra
és akkreditált nyelvvizsgáinkra!

• angol és német beszédközpontú tanfolyamok 
• érettségi és nyelvvizsga előkészítők
• nyelvtani összefoglaló és ismétlő kurzusok
• társalgási tanfolyamok
• intenzív tanfolyamok délelőttönként 
• gyermek angol tanfolyamok 3 éves kortól

Katedra Nyelviskola Vecsés, Fő út 226.
Beiratkozás és ügyfélszolgálat
H.-P.: 10-18, Szo.: 9-12-ig
www.vecses.katedra.hu,
vecses@katedra.hu
T.: 06-29-352-967, 
06-20-5-852-852, 06-20-9-157-158

GÁZ KÉS ZÜ LÉK JAVÍ TÁS
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók, 
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén 

a helyszínen elvégezzük.
Vár juk meg ren de lé sét hétfőtől pén te kig reg gel 8 és este 

20 óra között, fűté si idény ben szom baton és 
vasár nap is 8-16 óra között. 

Vass Ist ván gáz készü lék-sze relő mes ter
Vecsés, Kell ner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306  

Mobil: 06-20-9252-635

Fknysz:13-0484-05



Gondolatok...
Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére, 
szeptember 14-ére

„Stat Crux dum volvitur Orbis: Forog a világ, áll a Kereszt” írja
Szt. Ágoston (354 -430) egyházatya. De véleményem szerint
mondhatnánk azt is, hogy korunkban: „Forrong a világ, áll a
Kereszt!” Ebben a forrongó világban élünk, bizonytalannak
érzünk szinte mindent, és milyen jó, hogy találunk biztos pon-
tot is, mert „áll a Kereszt!” (A Vecsési Tájékoztató egy évvel
ezelőtti számában már olvashattunk pár gondolatot a Szent
Kereszt ünnepének lényegéről. Ha alkalmunk van rá, talán érde-
mes újra beleolvasni!) Szükségünk is van rá!

Tóth Tihamér püspök írta le a múlt század közepén: „Ahol a tár-
sadalom megszilárdításáról és az emberi nem boldogításáról
volt szó, ahol a szellemi és anyagi kultúra előmozdításán kellett
munkálkodni, ahol gyomot kellett a lelkekből kiszedni és palán-
tákat ültetni, ahol a családi életet kellett megszilárdítani, a nőt
felemelni és a gyermek életét megmenteni, ahol a lenézett testi
munkát kellett megnemesíteni, ... ahol elszállott egy nehéz
sóhajtás a kórházi ágyak betegeinek ajkáról... a Kereszt mindig
ott volt, hogy - mindenkor az elsők között, gyakorta meg egye-
dül - enyhítse a szenvedést, emelje az elesettet, magához ölelje
az elhagyottat, erőt, bátorságot, meleget, fényt árasszon...”
„Adjátok ide a könyvemet!” - így sóhajtott fel a haldokló
Benitus Fülöp barát. „Adjátok ide!” - sürgette körülötte álló
rendtársait. Ők nem értették melyik könyvet kéri, ezért sorra
nyújtották neki az értékes könyveket, de ő nem fogadta el egyi-
ket sem. Ekkor észrevették, hogy a haldokló barát szemét az asz-
talon lévő feszületre szegezte. Odanyújtották neki a keresztet,
Fülöp a szívére szorította: „ez az én kedves könyvem, ezt olvas-
gattam egész életemben, ezzel akarom életemet befejezni.”
Aquinói Szt. Tamás a középkor legnagyobb hittudósa mondta,
hogy a kereszt könyvéből többet tanult, mint minden más
könyvből.
Az Úr maga írta ezt a könyvet...és, hogy mindenki olvashassa,
fényes nappal nyitá ki a Kálvária hegyén. És hogy könnyebben
olvashassunk a könyvben, álljunk lélekben a kereszt alá!
„Vérrel borított drága fa, fénylik királyi bíbora,/ méltók lehettek
ágai, ilyen szent testet tartani / Kereszt, üdvözlégy, egy remény,
a szenvedés szent idején...” (Vexilla Regis himnuszból)

A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szt.
Ilona találta meg Jeruzsálemben a IV. sz. elején. Csoda mutatta
meg, hogy a három kereszt közül melyikre feszítették Jézus
Krisztust. S a császárok, a pápák ennek a keresztnek egy-egy
szilánkját ajándékozták kivételes személyeknek, közösségek-
nek. Rangot jelentett, ha egy-egy templomot a Szent Kereszt
tiszteletére szenteltek, mert a Szent Kereszt-ereklyét megkapta.
A falusi templomunk is ezek közé tartozik. Ezért tartjuk a
búcsút ezen az ünnepen. A búcsú tulajdonképpen azt jelenti,
hogy az Egyház kegyelmi kincstárából engedményeket adhat és
ad - bizonyos feltételekkel - mindazoknak, akik igénylik ezt. A
vidámság, mulatozás, vendégeskedés később kapcsolódott
hozzá, hogy így is kifejezzük örömünket. És ez nem is baj. De
a lényegről azért ne feledkezzünk meg teljesen!
„Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit! Venite ado-
rémus!” Magyarul: „Íme a Kereszt fája, melyen a világ üdvös-
sége függött! Jöjjetek, imádjuk!” 
Szép ünneplést kívánok!

Nagy István Elek

Élő rózsafüzér Vecsésért – második alkalommal
Élő rózsafüzér – nem új gondolat. Sokfelé elhatározták már, hogy
útra kelnek, és körbesétálják városukat főként a rózsafüzért imád-
kozva. Bécs után, Budapest jött, ahol 2007. óta évente valósítják ezt
meg, majd több magyar város is következett: Hódmezővásárhely,
Sopron, Pápa, Érd, Kecskemét, Veszprém, majd a Balaton körül is
már évente. És 2012-ben először Vecsésen is! Felemelő élmény
volt, ezért 2013-ban ismét szeretettel várunk mindenkit!
Vecsési hívek: gyertek, imádkozzunk együtt szeretett városun-
kért, az itt élőkért! Okt. 6-án, vasárnap délután! Ha csak egy-
egy utca-szakaszhoz csatlakozik valaki, már az is sokat jelent.
Ha valaki kitesz egy égő gyertyát az ablakába, ahol elhaladunk,
egymást erősítjük azzal is.

Állomásaink: 14.00-tól gyülekező, bevezető és 14.30-kor a két
katolikus egyházközség együtt kezdi meg az Erzsébet téri plé-
bániatemplomban az élő rózsafüzért, majd egy kis szakaszt
együtt megteszünk, és 14.45-kor az Áchim – Toldi – Zrínyi
utcák összefutásánál kettéválik a két imádkozó csapat. A csatla-
kozási pontoknál pihenők is vannak. 
Az időpontok a pihenők utáni továbbindulásokat jelzik:
A) útvonal (Irgalmas Jézus Plébánia):
15.20 Kiss Ernő utca (Katica lakópark)
16.10 Bálint Ágnes Emlékház
16.50 Szent Erzsébet kápolna (Kikindai utca)
17.30 vasúti átjárónál lévő kereszt
17.45 megérkezés az Óváros Plébániatemplomhoz (Petőfi tér)
B) útvonal (Óváros Plébánia): 
15.05 kis állomás sorompójánál
15.30 Szent Kereszt templom (Jókai út)
15.35 emlékkereszt az Epresben
15.55 temető keresztje
16.20 Anna utcai játszótér
16.50 Szent István tér
17.10 Kellner dr. utca eleje
17.30 Fő út - Attila utca sarka
17.45 megérkezés az Óváros Plébániatemplomhoz (Petőfi tér)
18.00 szentmise a városban élő emberekért
Urunk, fogadd el szívből jövő imáinkat és énekünket, amivel
szeretnénk átölelni a várost! Mint ahogy Jerikó falai leomlottak
a kürt hangjaira, azért imádkozunk, hogy omoljanak le azok a
lelki falak is, melyek az embereket Istentől, egymástól és a bol-
dogabb élettől elválasztják. Az ima erejében bízva kérjük, hogy
az Úr a nem hívő testvéreinket is segítse meg. Keresztény hitünk
megvallásával pedig másokat is Krisztushoz hívunk. Minden
lépésünk, imánk és énekünk az Urat dicsérje! Ámen.
A tervezett útvonalat (részletes térképpel) megtekinthetjük a
vecsési katolikus honlapon/élőrózsafüzér, vagyis:
www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/elorozsafuzer alatt, de ez
még itt-ott módosulhat is.

a város két katolikus plébánosa
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Tini tábor el�ször a Vecsési Bárkában!
Biztosan mindenkinek vannak olyan élményei, akár saját tinéd-
zser koráról, vagy gyermeke ezen életszakaszáról, amire nagy
sóhajtással gondol vissza. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a
kamaszkor az egy válságos időszak mind a kamaszok, mind a
szülők számára. Sokszor azt a tanácsot is kapjuk egy-egy prob-
léma kapcsán, hogy „túl kell élni!” Nem kell csupán túlélésre
berendezkednünk! Van mit tennünk, hogy változást idézzünk elő
a körülöttünk élő kamaszok viselkedésében és hozzáállásában.
2007-ben játszóházat indítottunk a Vecsési Bárkában, akkor még
nem gondoltuk, hogy lesznek olyan gyerekek, akik 5 évig alka-
lomról-alkalomra járnak majd, sőt, a kamaszkor elérésével, már
segítőként vesznek részt a játszóházban. Szerették volna tovább
adni azt az élményt, amit ők is kaptak… Szerettük volna, ha nem-
csak a „Kisgyermek Korúakra” lehetünk hatással, hanem életre
nevelést kapnának az őket érintő témákban is tini korban. 2012
szeptemberétől minden páros hét pénteken 17 órától jöhettek a 10-
14 éves tinik a Vecsési Bárka Biztos Szikla Klubjába, amit ingye-
nesen biztosítunk egész évben. Ahogy a klubokra, úgy a táborra is
igaz volt az életre való nevelés az őket foglalkoztató témákban. 

A táborban minden nap más téma volt:
- Hétfőn olyan játékokban vehettek részt, amiben átgondolhat-
ták, hogy „Ők Hogyan Tudnak Változtatni a Világon”. 
(Kedden jöttek a visszajelzések a szülőktől, hogy ezt és ezt tette
a gyerek…)
- Kedden a „Hősök” körül forgott minden. Kiderítettük, hogyan
válhatnak Ők is Hőssé!
- Szerdán „Nyomás Alá” helyeztük a gyerekeket. Többek közt
azt is eljátszották, hogy hogyan vehetik rá a haverok őket olyan
dolgokra, amit egyébként nem tennének meg… Megtanulták a
„hárítás”, a „nem” szó használat több formáját.
- Csütörtökön a „Pénzről” volt szó, kiderítettük, mik az igazi értékek.
- Pénteken pedig megvizsgáltuk, milyen „Nagy Döntések” vár-
nak rájuk a közeljövőben.
Minden klubra jellemzőek a vidám-izgalmas programok.
Fontos számunkra, hogy jól érezzék magukat a tinik, maradan-
dó élményekkel gazdagodjanak. Saját korosztályukkal lehettek,
barátokat találhattak. Azon kívül, hogy izgalmas, őket érintő
témák voltak, kipróbáltuk, hogy hogyan lehet ALKOHOL-
CIGI-DROG nélkül bulizni! Szerintem a csatolt képek alapján
el lehet dönteni, hogy JÓL SIKERÜLT!!!!  Ami még elmarad-
hatatlan a klub alkalmakon, az, hogy megnézzük egy „BEST-
SELLER KÖNYVBEN”, a BIBLIÁBAN, hogy mit ír az adott
témáról. A gyerekeknek sokszor meglepő módon nemcsak ír a
Biblia pl.: a pénzről, de még megoldást-nevelést is ad a témában!
Köszönjük a Vecsési Bárka Baptista Közösségnek a helyet és az

anyagi támogatást! A gyerekeknek a táborban csak az étkezést
kellett fizetniük, de volt olyan, akinek sikerült ebben is segítsé-
get nyújtanunk. Év közben teljesen ingyenesen vehetik igénybe
a klubot a gyerekek, mivel a Bárka támogatja ezt a programot.
Szeretettel várjuk szeptembertől is a tiniket minden páros héten,
pénteken 17 órától:
Szept.: 6, 20, Okt.: 4, 18, Nov.: 1, 15, 29, Dec.: 13.
Cím: 2220, Vecsés, Fő u. 82, T.: 0620-775 8201

Tőtős Mária klubvezető
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Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
"Mikor megszületik egy várva-várt gyermek,
Az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
Új fénnyel ragyognak a világba hárman."
Örömmel tudatjuk, hogy 2013. július 10-én
mindenki nagy boldogságára megszületett
Ifj. Szép Attila. VT info

MEGHÍVÓ
Kedves Vecsésiek!
Nagy szeretettel várunk mindenkit evangélizációs, hitmélyítő
istentiszteleti sorozatunkra, melyre október 14. és 18.
között kerül sor, hétfőtől péntekig, minden este 18 órától
megújult gyülekezeti házunkban (Árpád u. 9.).
Az evangélizáció záróalkalmára október 20-án, vasárnap 10
órakor a délelőtti istentiszteleten kerül sor úrvacsorás istentisz-
telet keretében református templomunkban.
Hetünk témája és címe: Kicsoda Jézus Krisztus? - avagy
Jézus „Én vagyok” mondásai! Az alkalmakat meghívott
református lelkipásztorok tartják, akik örömmel hozzák majd
közénk Isten Krisztusról szóló üzenetét.
Jöjjünk el örömmel mi is, és hozzunk magunkkal másokat is!
Ez az alkalom nyitott mindenki előtt felekezetre tekintet nélkül!

Szeretettel és tisztelettel: a Vecsési Református Gyülekezet

Köszönetnyilvánítás!
Köszönetet szeretnék nyilvánítani mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek, barátoknak, akik drága jó férjemet, a sze-
retett édesapát, a nagypapát Károlyi Jánost augusztus 26-án
elkísérték utolsó útjára, a vecsési temetőben. Köszönet a ren-
geteg virágért, melyek sírhantját beborítják. 
Szerető felesége, Károlyi Jánosné, gyermekei: János és Csaba
családjukkal.

Köszönetnyilvánítás!
Köszönjük minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak
és ismerősnek, akik jelenlétükkel, rengeteg sok virággal,
koszorúval, részvétnyilvánítással gyászunkban osztozva elkís-
érték 60 éves korában elhunyt drága halottunkat, Palenik Pált
az utolsó útjára.
A gyászoló család 

Köny ve lés-  bérszám fej  tés!
Tel  jes  körű ügy vi  te  l i  szol  gál  ta  tá  sok,  

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 9928 885

www.peszika.hu
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.         
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.
Beje lent ke zés: 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Ú J !  M E G N Y Í LT !  O LC S Ó  G Á Z O L A J !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)

3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242

D u g u l á s  e l h á r í t á s  f a l b o n t á s  n é l k ü l.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze r e l é s.

Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok 
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

Alapterület: 26m2, pince 26m2

a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz, 

telefon van.
06-30/942-8865
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MOST MEGMUTATHATOD, HOGY NEKED MEKKORA A
TUDÁSVÁGYAD!

Jelentkezz a PC Mérnökiroda államilag 100%-ban utófinan-
szírozott OKJ-s képzéseire!
Az aranykalászos és gyümölcspálinka-gyártó képzések
elindultak, JELENTKEZNI MÉG LEHET!
Méhész tanfolyam megbeszélése 2013. szeptember 20-án
pénteken 18.00 órától, VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

Képzések helyszíne: a vecsési Bálint Ágnes Műv.házban,
Vecsés, Telepi út 43., Infó: 06 30 377 8404 v. 06 30 9346590
www.pcmernokiroda.hu     facebook: A Szervező

Képzések helyszíne: a vecsési Bálint Ágnes Műv.házban,
Vecsés, Telepi út 43., Infó: 06 30 377 8404 v. 06 30 9346590
www.pcmernokiroda.hu     facebook: A Szervező

K Ö N Y V E L É S
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést, 

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését. 
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!

Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.

F E L H Í V Á S  VA L A M E N N Y I  
F Ö L D H A S Z N Á L Ó  S Z Á M Á R A

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regiszt-
rált földhasználó 
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosító-
ját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisz-
tikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-áig az illetékes járási
földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-jét megelőző-
en már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalma-
zó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. 
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhe-
tő a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a föld-
hivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingat-
lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális
összegénél.

Pest megyei Kormányhivatal

A D J O N  I S T E N !    E G É S Z S É G E T !
túlsavasodás, migrénes fejfájás,

bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR

Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs  0630/236-7556
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A két gyémántdiplomás…

A városi ünnepségen – június 14-én - gyémántdiplomát adtak át
Bálint Mihályné és Varga Zsigmondné tanító néniknek, akik
60 évvel ezelőtt kapták kézhez a tanítói diplomájukat. Két olyan
csodálatos oktató-nevelő tanítónő, akik egész életükben a gyer-
mekek oktatását, tanítását, szépre, jóra nevelését tartották élet-
céljuknak. Büszkék lehetünk rájuk. Mindketten nagy szeretettel
emlékeznek pályájukra, ha ma kellene választaniuk, most sem
tennének másként. Elégedett emberek, boldogok, hogy megérték
ezt a csodás napot, amikor átvehették a gyémántdiplomát a több
évtizedes élethivatás elismeréseként.

Bálint Mihályné (Szabó Éva)
1931-ben született Hajdú-Bihar
megyében, Nagykerekiben.
Szülei földműveléssel foglalkoz-
tak, egy leánytestvére most is ott
él, sajnos, jó szüleik már a meny-
ből figyelik sorsuk alakulását.
Nagy szeretettel beszél gyer-
mekkoráról, a szülői törődés,
szeretet jelentőségéről, a követ-
kezetes példamutató életről, amit továbbvitt a saját életében s a
pályáján.
A négy elemi iskola elvégzése után 8 osztályos gimnáziumba
íratták Nagyváradon, majd a határzárás után Debrecenben foly-
tatta tanulmányait a Dóczy Református Gimnáziumban. Később
különbözeti vizsgával elvégezte a tanítóképzőt, így lett tanító.
Nyári szünetben segített a mezei munkákban a szüleinek.
Hamar megtanulta becsülni munkájukat, értékelni erőfeszítése-
iket a taníttatásában. Mikor végzett a tanulmányaival, Édesapja
kérésére hazament (12 év után) tanítani. Élete első tanítói mun-
káját ott kezdte, ahol kisgyermekként Ő is tanult. Az igazgató
bekísérte a tanterembe, ahol nem rég még Ő volt kisdiák, könny
szökött a szemébe, megrohanták a régi emlékek. 53 fős létszám-
mal 3. osztályt kapott. Azonnal megértette, mi a feladata – gon-
dolta – itt nem fog unatkozni. Változatosan készült az órákra,
hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését a tananyagok iránt.
Tanító, szülő és gyermek közös összefogásából szép eredmé-
nyek születtek. Nevelhető, kezelhető gyermekek voltak még
abban az időben, a tisztelet és a tudás iránti vágy munkált a
gyermekekben. Könyvtárvezetést is vállalt, és rávezette a szülő-
ket, gyermekeket az olvasás szépségeire, örömeire. Később
megalakította a színjátszó kört is. Régi tanítóitól sok hasznos
tanácsot, példát kapott, minden idejét a gyermekek társaságában
töltötte. Tanítani, nevelni csak szeretettel, türelemmel lehet –
mondja. Egy idő után igazgatóhelyettesi feladattal bízták meg.
1960-ban férjhez ment az erdészet vezetőerdészéhez, így áthelye-
zésre került Csévharasztra. Kicsit nehéz volt a váltás, de jó
emberek, tisztelettudó szülők-kollégák hamar befogadták. Sok
szép emléket idéz fel s őriz azokból az időkből. Saját leánya is az
első három osztályt ott végezte, gyönyörködött az erdő szépsége-
iben, ami minden évszakban csodaszép volt. Később Ő is peda-
gógusi pályát választotta. Van, aki a jó példát tovább örökíti...
1970-ben Vecsésre költöztek, házat építettek és letelepedtek.
Két szép unokával dicsekedhet, Hajnalkával és Zsolttal, akik
sok-sok örömet jelentenek az életében. Vecsésen kedves megér-
tő kollégák fogadták, 4. osztályban kezdett tanítani. Később
bábszakkört vezetett, a kis lurkók nagyon lelkesedtek érte. 
43 éve él Vecsésen, a sok évtized alatt a gyermekek bearanyoz-
ták az életét. Az első szülői értekezleten a szülőknek is felhívta
a figyelmét, hogy bármi problémájuk adódik, mindenkor for-

dulhatnak hozzá bizalommal. Egész tanítói pályáját a kölcsönös
bizalom, tisztelet jellemezte, a nyugdíjazásáig boldogan ment
minden nap tanítani. Jól érezte az iskolában magát, a kollégák-
kal is egymás megbecsülésén alapult a kapcsolata.
Nyugdíjazása után napközis tanítóként még visszajárt dolgozni,
szerette nagyon a munkáját. 

Varga Zsigmondné 
(Valter Olga) 1930-ban Sáros-
patakon született. Édesapja ipa-
ros, édesanyja háztartásbeli volt,
heten voltak testvérek.  Az elemi
és polgári iskola elvégzése után
tanítóképzőbe szeretett volna
menni, de közbeszólt a háború,
így néhány évet várakozni kény-
szerült.
Nem felejtette el álmát és jelentkezett a Sárospataki
Tanítóképzőbe, ahová 1948-ban felvették, és kiváló eredmény-
nyel diplomázott 1953-ban. Csodás tanítói voltak, akik igényes-
ségre, tisztességre és szeretetre tanították. Örömmel emlékezik
a sárospataki diákévekre. A diploma megszerzése után
Bodrogközbe, Tiszakarádra helyezték egy vegyes harmadik
osztályba, 36 fős létszámmal. Ott tanított 1959-ig. Közben
1955-ben kormányrendelet írta elő, hogy vegyék nyilvántartás-
ba az írni-olvasni nem tudó cigánygyerekeket 6 éves kortól 16
éves korig. Mikor ez megtörtént, kialakítottak számukra egy
iskolai előkészítő hat hónapos kurzust, ahol a napi tanítás mel-
lett az előkészítősöket is tanította. Szüleik és a kis lurkók
nagyon szerették, elhalmozták sok-sok mezei virággal, sokan
közülük már írni-olvasni tudókként kerültek ki az előkészítőből
az iskolába. Erre Olga tanító néni nagyon büszke volt. A leg-
szebb emléke ez az időszak, bár mostohák voltak a körülmé-
nyek, sokszor hatalmas sárban, gumicsizmában mentek taníta-
ni, petróleumlámpa fényénél olvastak, maguk tüzelte kályhák-
kal fűtöttek az iskolában, de ez nem zavarta. Mindig szerette a
gyerekeket, türelemmel tanította őket. Fegyelmezési gondjai
nem voltak soha. A gyermekek és szüleik a tanítónővel mindig
együttműködtek, és hálásak voltak a törődésért.
1959 szeptemberében áthelyezték Bodrogolasziba, a MÁV
Nevelőotthonba, ahol hátrányos helyzetű, árva, félárva gyereke-
ket tanított 1963-ig. Ott ismerte meg férjét, aki Vecsésen lakott,
egyedül nevelte két kisfiát, Attilát és Pétert, és miután összehá-
zasodtak, ő is ide költözött.
A Martinovics Ignác Általános Iskolában helyezkedett el.
Fáradhatatlanul jól érezte magát a gyermekek között. A tantes-
tület szeretettel fogadta, úgy érkezett az iskolába, mintha haza-
ért volna. Az első évben felsősöknek tanított földrajzot és rajzot,
a következő években, évtizedekben legtöbbször első-második
osztályosokat oktatott.
1967-ben megszületett közös gyermekük, Krisztina. Együtt
nevelték a három gyermeket, majd 1986-ban férje elhunyt. A
felnőtt fiúk elköltöztek, leánya fogorvosnak tanult. 1991-ben
ment nyugdíjba, de 1992 júniusáig még maradt tanítani. 
39 évig boldogan oktatta a kis nebulókat, a második otthona az
iskola volt.

Két csodálatos életút! Egymástól függetlenül, de mégis szinte
azonosan emlékeznek vissza a több mint fél évszázados tanítói
múltjukra. Hasznos az ilyen elmélkedést hallani, öröm volt a két
hölggyel beszélgetni. Mindkettőjüknek kívánunk hosszú, bol-
dog, egészségben gazdag életet családjuk, szeretteik körében.

Írás és fotó: Benke Mária
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Zebra és forgalom

Jáger Lászlóné, a Lőrinci utcából a két forgalomlassító akadály
és a zebra kölcsönhatásáról ír: 
„A Lőrinci, a hajdani Sallai utcában, amely az idők folyamán
egyre forgalmasabb lett, hosszú évek óta probléma volt az
„átkelés” reggelente a vasútállomás irányába. Ezt most megol-
dani látszik a közel fél éve felfestett zebra.(…)
Szerintem indokolt lett volna a zebra közelébe telepíteni a for-
galomlassító küszöböt vagy egy másik küszöbbel védeni a zeb-
rát. Megjegyzem, a második küszöbbel „védett” szakaszán a
Lőrinci utcának minimális az átmenő - gyalogos – forgalom. A
gyalogosátkelőnél az állomás miatt különösen hét közben reg-
gel nagyon nagy. Ezért itt kellene elhelyezni igazán fizikai las-
sító akadályt.”

Ôrizzük meg értékeinket!

Régi, kedves olvasónk Krauszné Somlai Rózika hosszú levelé-
ben a nyár történéseiről, és a VT-ben olvasott írásokról mondja
el véleményét, illetve egészíti ki tapasztalatával. Köszönjük az
újságot érintő dicséretet. 
A Kulturális Központ nyári programjait dicséri, egy kivétellel:
„...a horvát estnél azt hittük, hogy a film az országot mutatja be,
helyette egy trágár szavakkal teletűzdelt film volt. Nem tudni, ki
a felelős a kiválasztásáért, a lényeg az, hogy a szülők a gyere-
kekkel, a nagyszülők az unokákkal már az elején szállingóztak
kifelé, mi is követtük őket.”
Majd így folytatja: „A munkásotthonnal kapcsolatos írást csak
helyeselni lehet! Tiszteletben kell tartani a múltat. Sok szép kul-
turális rendezvénynek adott otthont. ki kell bontani a színpadot,
és eredetiben kell helyreállítani – emléktáblával!”
Hosszasan ír a Lanyiról, és helyesbíti a nevét: Laamskruam.
Elszörnyülködve írja, hogy már a hetvenes évektől micsoda

környezetszennyezés érte a tavat. Mára már teljesen eltűnve
várja új sorsát: „Őrzők egy régi fotót a Lanyiról. Egy hosszú
kajakkal csónakázik két fiatalember – Lindwurm Nagymarosi
Antal és Szoták Ferenc. Máshol halastavakat létesítenek,
Vecsésen meg temetnek…” Várjuk a fotót!
Egy másik írással kapcsolatban érdekes történetet olvashatunk:
„Családunk őriz még egy rádiót a nagyszüleinktől, amit a
Weimeréknél vásároltak a harmincas években. Az Orion gyár
első terméke volt. A nagymama kitette az ablakba, az összes
szomszéd odajött hallgatni, mert ilyet még nem láttak-hallgat-
tak. A Pilmayer-családtól hallottam ezt a legendát, akiknek a Fő
utca- Anna utca sarkán volt a vendéglőjük. A mai napig áll az
épület, és a nagymamáék szemben laktak. A rádió átélte a hábo-
rút, a kitelepítést, megőrzésre a Gyurcsánszki-családnak adta a
nagymama. Amikor apukám hazatért az orosz fogságból, visz-
szaadták a családnak. Az emberek nagyon sokáig csak
Téhölynek hívták a nagyvendéglőt. A mi generációnk is csak így
mondta: „megyünk a „Téhölyhöz” táncolni! Ezt az épületet is
meg kell őrizni az utókornak, emléktáblát Téhölyéknek!”
Levelében ő is tisztelettel adózik Szűcs Sándorné Cservinka
Ildikó tanárnő emlékének. Személyes példát említ arra, hogy
évtizedek távlatából is mennyire ismerte kollégáit az iskolából.
Végezetül témát ajánl Orosz Károly nyugalmazott vasútmér-
nöknek, aki számos helytörténeti tanulmányt írt:
„Figyelmébe ajánlom az államosításig működő vendéglőket.
Egyszer igyekeztük összeszámolni a Szent István úti – ma Fő
utcai – vendéglőket, többekben a gyönyörű tánctermeket is fel-
idéztük. Mindenki megélt a vállalkozásából, nem is akárho-
gyan! Csak a Jókai Mór utcában volt három, és az Andrássy-
telepen mennyi? Ezt nem tudták utánozni államosítás után, min-
dent tönkretettek, lepusztítottak, egy ékszerdoboz lehetne az
országunk!”

VT összeállítás

Sportudvart kapott a Petőfi iskola           Fotó: Kolonics Csaba „Csigaházi” záró rendezvény                                       Fotó: vzf

Tanévnyitó a Petőfi iskolában  Tanévnyitó szentmise a Petőfiben           Fotók: Nagy István Elek

Ez történt  képekben
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Ôszi asztaldísz
„Itt van az ősz, itt van újra….”

Kint a természet a nyárból átfordul, kezd őszülni, színesedni.
Mi is vigyük be az ősz hangulatát az otthonunkba. A legegysze-

rűbb módja egy kis csinos
asztaldísz. Egyszerű az elké-
szítése, mindenki bátran
kezdjen hozzá. Jó munkát
kívánok!
Szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatók Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív
Hobby üzletében): cserép,
száraz oázis, műanyag tökök,
izlandi zuzmó, kukoricacsu-
hé, termések, drót, őszi min-
tás szalag, akrilfestékek őszi
színekben, 
Segédanyagok:
ragasztó, kés, olló, ecset

Elkészítés menete:
A cserepet lefestjük többféle színben, kicsit maszatolós mozdu-
latokkal. Kés segítségével vágjuk méretre az oázist és ragasszuk
bele. A tetejére tegyünk egy nagy levelet takarás céljából.
A kukoricacsuhét, szizált és az egyéb szálas típusú növényünket
tekergessük össze, és drót segítségével szúrjuk az oázisba. Az
izlandi zuzmót is ragasszuk fel.
Ezután középre helyezgessük el a tököket és köréjük a termése-
ket. Sokféle variáció lehetséges.
Kössünk masnit egy drót segítségével. Ragasztózzuk be és szúr-
juk a kompozícióba.

Már csak azon kell gondol-
kodni, hol mutatna a legjob-
ban őszi alkotásunk, hogy az
egész család élvezhesse. 

Hangulat Ajándékkuckó és
Kreatív Hobby
ajándékok, kreatív hobby
alapanyagok, arcfestés ren-
dezvényeken, gyereknapon
és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 és feher.jepke@gmail.com

A „Régi” Ecseri út
Van úgy, hogy a történelem valóban már csak, mint történelem
létezik, és annak helyszínei, bejárható tájai azon utolsó átalaku-
láson mennek át, mikorra a régmúlt még elérhető nyomai ugyan
fellelhetők, de már csak rövid időre.
Így történt ez a mi „régi” Ecserre vezető utunkkal is.
Ez az az út, mely jó néhány idősebb gazdának él az emlékeze-
tében, mivel a munkát, a megélhetést, a gyarapodást jelentette
számára. Az akkori község utolsó házait és balról a temetőt is
elhagyva, innen lehetett eljutni azokhoz a gazdagon termő,

szántáskor acélosan fénylő
barázdájú, zsíros földekhez,
melyek évről évre meghálálták
a róluk való gondoskodást.
Sűrű, nagy szemekkel termő
burgonya, télire termetes takar-
mánytök, na és a káposzta, az a
híres vecsési káposzta, ami sok-
szor több mint tíz kilósnál is
nagyobbra nőtt, ezen az úton
„ment haza” ziháló lovak nehéz
terheként. Mivel leginkább gyér
volt a forgalom, kilenc-tíz éves
fiúcskák itt kapták meg először
apjuktól, nagyapjuktól a gyeplő
szárát, hogy a „világtól elzárva”
végre megpróbálhassák a lovas-
kocsi hajtásának nem is olyan
könnyű tudományát.

(E sorok írója is ezt tehette akkoriban szomszédjuk, a szorgos
Matheisz család jóvoltából.)
De találhatunk hajdan volt krónikások egykori feljegyzéseiben
további leírásokat, erről az alig hat kilométeres, Vecsésről
Ecserre vezető útról. Az ezerhétszázas évek végén, az akkor
már évszázadok óta létező Szolnokra vezető út mentén, mintegy
ötven betelepülő családnak jelöltek ki lakótelket. Ezen a soron
a 41. számú parcella után egy „útnak hagyatott hely” volt az,
ami az Ecserre vezető irány kezdete volt.
Egy 1930-as, a község létesítményeit számba vevő leírás között
említenek egy Vecsés-Ecser-Maglód vicinális utat, melynek
fenntartásához Vecsés község is hozzájárult. 
S, hogy ez fontos történelem? Hát nekünk az! Méghozzá a mi,
csak itt élők számára valamit is jelentő kedves történelmünk.
Bevezetőnkben már említettük, a régmúlt ezen kézzelfogható
nyomai még itt vannak, de az idő mint nagy úr, előbb-utóbb
győzni fog, és mindent eltüntet. A múló évszázadok történéseit
őrző Ecseri utat a repülőtér bővítésével akkoriban keresztbe
vágták, funkciója évtizedek óta megszűnt. Lassan, de biztosan
fák és bokrok növik be a környéket. A töredezett szélű, negye-
dére zsugorodott útburkolat öles repedéseiből száraz kóró kan-
dikál. Ahogy a természet mindent birtokba vesz, úgy tűnik el
szemünk előtt ez az egyik legrégebbi utunk.
És, ha majd végleg eltűnik, néhányunknak, vecsésieknek, a
közelben felszálló és landoló hatalmas gépmadarak dübörgő
zajából is talán a „régi” Ecseri úton baktató fogatok nyikorgó,
zöttyenő zaja hallatszik majd ki…

Kép és szöveg: Fekete József
Már csak egy keskeny ösvény

jelzi az egykori utat.
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Emlékezés egy kollégára 

Közel három évtizede – 1984 augusztusában - hunyt el id. Fekete
József, Vecsés sportéletének nagy krónikása. Most, amikor fiával
szinte napi kapcsolatom van, látom, mintha vele beszélnék. Neki
nem tudtam elmondani, elmondtam hát fiának és most mindenki-
nek: tartozom id. Fekete Józsefnek. Az újságírói pályám elindítá-
sában bátyámnak és neki köszönhetek mindent.
A hatvanas években találkoztunk, a focipálya volt a hadszíntér,
ami összehozott bennünket. Én, mint süldő gyermek, szárnyát
bontogató valaki, első sajtótudósítói igazolvánnyal a zsebemben,
amikor Ő már befutott újságíró, a Pest megyei Hírlap főmunka-
társa volt. A legtermészetesebb módon, atyai gondoskodással
vezetett végig a Blaha Lujza téri sajtópalota Hírlapra eső irodái-
ban. Köszönöm és hálás vagyok neki, hogy minden féltékenység
nélkül egyengette az utamat, és amikor a Népsport munkatársat
keresett Vecsésről, ő és az akkori edző, Szotyori Pál engem aján-
lott, és a Népsport tudósítói igazolvánnyal megnyíltak a stadio-
nok előttem. Fekete József olyan emberi tulajdonságokkal ren-
delkezett, ami minden időben érték és ritka adottság. Különösen
a mai, egyre inkább értékét vesztő; törtetős, könyöklős, a min-
dennapi életen messze túl terjeszkedő, a gátlástalanságot világ-

hatalmi tényezővé emelő világon. Jaj, ennek a világnak, ha ez
így marad! De ez legyen egy másik írás témája.

A második világháború utáni években, mikor újból talpra állt az
1912 óta eredményesen működő községi sportcsapatok élete, már
ott találjuk az akkori játékosok ma már elképzelhetetlen lelkese-
déssel végigharcolt mérkőzéseinek helyszínein. Rendszeresen
tudósít, ha kell kézilabda, de főként labdarúgó meccsekről. Nem
múlik el hét, hogy a sajtó hasábjain nem jelenne meg beszámoló
az idegenben vagy hazai pályán elért vecsési eredményekről.
Sportújságírói hivatása nem pusztán munkát jelentett számára,
mint gyakran említette, igen sok örömet adott neki.
Kedves, baráti kapcsolatban volt környezetével, így mindig ott
lehetett az események középpontjában, ami nélkülözhetetlen a
hiteles sportújságíráshoz. Öltözői pillanatok, taktikai megbe-
szélések, zártkörű vezetőségi ülések nyíltak meg előtte, amit
munkájának a tényeket mindenekelőtt tisztelő beszámolóinak
köszönhetett. Gazdag újságírói hagyatékában, gondosan rend-
szerezett cikkei között olyan, sehol máshol fel nem lelhető ada-
tokra, csapatösszeállításokra, eredményekre, akcióleírásokra
bukkanhatunk, melyek méltán jelenthetnek érdekességet napja-
ink sportrajongóinak is. Tudta és nagyon szerette ezt a hivatást.
Ha ígéretes fiatalok az újságírásnak ezt a nem könnyű ágát
választva segítségért hozzá fordultak, örömmel és önzetlenül
karolta fel őket. Megérezte a szunnyadó vagy éppen kitörni
készülő tehetséget, és ha valaki ezt birtokolta, igyekezett érte
mindent megtenni, jövendő hivatását egyengetni.
Az életpálya nem merült ki az újságírással. Volt még egy másik
szerelme: ez pedig a versmondás művészete. Előadói tehetségé-
re - már korán - mások is felfigyeltek. Az Egressy Gábor Klub
tagjaként, Jancsó Adrienn színművész vezetésével tökéletesíti,
csiszolja tudását. Szavalóversenyek, szerzői estek meghívott
vendégeként az ország számos helyén fellép. Az 1956 júniusá-
ban Budapesten megrendezett próza- és versmondó verseny
döntőjében fergeteges sikert ért el, Arany János: A walesi bár-
dok c. versének tolmácsolásával. Az értékelő bizottság egyhan-
gú döntésével neki ítélte az első helyezettnek járó Nagydíjat.
Atyai jó barátja: Ascher Oszkár ez alkalommal ajándékozza neki
féltve őrzött kis verses könyvét, elismerő szavakkal dedikálva. A
budapesti és országos jelenlét mellett rendszeres résztvevője
Vecsés kulturális rendezvényeinek. Iskolák közötti vers- és pró-
zamondó versenyek zsűritagjaként, de főként itt is, mint a versek
előadója van jelen. Vecsési fellépéseire ma már talán csak keve-
sen emlékezhetnek, pedig Friedrich Schiller: A kesztyű c. versé-
nek szavalata után szűnni nem akaró tapsviharral tisztelget a
művelődési házat színültig megtöltő akkori közönség.
Itt taps, a zöld gyep mellett pedig a drukkerek hangos „gól!” kiál-
tásai vették körül. Ő maga ellenben csendes, a dolgokat inkább
belülről átélő ember volt. Szereplései és írásai annál hangosabban
hirdették akkor, és hirdetik ma is Vecsés messzire eljutó szép hír-
nevét. Az archiv anyagot fia bocsátotta rendelkezésünkre.
Szalontai János 

1958
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Felemás idénykezdet

A bajnoki nyitány előtt a nyilatkozatokból az derült ki, hogy jól
sikerült az igazolás, erősödött a gárda, és feljutási esélyekkel
indul a bajnokságnak. Ezzel szemben hidegzuhany ért bennün-
ket az első fordulóban.

Vác – Vecsés 6-0
Sérültek és sárgalapok miatt 8 kezdőjátékos hiányzott a csapat-
ból, ez a bajnoki cím esélyesének pályáján végzetes lett.

Vecsés – Tápiószecső 1-0
Gólnélküli állásnál a vendégek büntetőt hibáztak… Ennek elle-
nére a helyzetek alapján megérdemelt siker született.
Gól: Csirinyi

Érd – Vecsés 2-2
Kétszer is vezettünk, de 50 percen át emberhátrányban játszot-
tunk. Pontszerzés a jó erőkből álló érdiek otthonából.
Gól: Ponczok Tamás, Y. Mohamed

Edzőcsere
A VFC elnöksége – lásd az alábbi írást – edzőváltásra szánta
el magát. Szeptember 2-ával Kántor Attilát felmentették tiszt-
ségéből, és Urbán Flórián volt válogatott labdarúgót bízták
meg a szakmai munka irányításával.

Vecsés – Törökbálint 3-1
A VFC nagy lelkesedéssel küzdött, és magabiztos győzelmet
aratott. Négy forduló után a gárda a 6. helyen áll. Élen pont-
veszteség nélkül a váciak állnak.
Gól: Hungler, Czipper, Frohner 

Hírek a VFC háztájáról

A közelmúltban a vecsési futball klub életében komoly változás
történt. Ugyanis a közgyűlés az elnökséget megújította. Az új
elnök feladatának tekintette a régi csapat gerincének megtartá-
sát, illetve a lehetséges erősítéseket megvalósítani.
Czibolya Zoltán igen fontosnak tartotta a csapat gazdasági hát-
terének biztosítását, támogatók felkutatását. Azt hiszem, nem
árulok el nagy titkot azzal, hogy Vecsés Város Önkormányzata
maradt a legnagyobb „szponzor”. Az Elnökség felkérte Már
Jánost a sportigazgatói funkció betöltésére, akitől természetesen
szakmai segítséget vár a VFC. A vezetőség a mérkőzéseken
komoly fegyelmezetlenséget tapasztalt, a csapatjáték, a taktika
stb. hiányát. Ezért az elnök megköszönte Kántor Attila edző
munkáját és egyben felkérte Urbán Flóriánt, volt válogatott lab-
darúgót az edzői teendők ellátására szeptember 2-ával.
A mérkőzéseken a szurkolóktól többször hallottam a Csőrös,
Szoki, Dzsuki, Grecso, Koszos, Pepi, Subi stb. neveket. Kik
ezek az emberek? - kérdezte az elnök a cikk írójától.
Ők azok voltak, akik már 50 évvel ezelőtt is képviselték a
vecsési labdarúgást, és nem is akár hogyan!
Erre Czibolya Zoltán jelezte, hogy örömmel ad a nyugdíjas
vecsési labdarúgóknak ingyenes– VIP – belépő jegyet a csapat
bajnoki mérkőzéseire, mert jelenlétükkel vagy unokájukkal
együtt biztosan lendítenek a vecsési labdarúgás szekerén!
Kedves Öregfiúk! A pálya pénztáránál átvehetitek a belépőket,
jó szurkolást!

Pável Béla

OLD BOYS BLSZ I. osztály
Vecsés FC. - Bp. Erőmű 5:1 (2:0)
Végig kezünkben volt az irányítás, nagy akarattal, jó játékkal,
szereztük meg első győzelmünket.
Góllövők: Csőke 2, Sziklai, Szél, Herbály

Budakeszi - Vecsés FC 4:2 (4:0)
Sajnos az MO autópályán történt baleset miatt fél órás késéssel
érkeztünk meg másfél órás buszozás után, s szinte bemelegítés
nélkül kezdtük a játékot. Tíz perc után az első támadásból már
megkaptuk az első gólt, ami lebénította a csapatot. A harcosan,
sok szabálytalansággal játszó hazai csapat még három gólt talált
az első félidőben. A hazaiak a másodikra már elfogytak, nekünk
azonban csak a szépítésre maradt erőnk. 
Gólszerző: Mohácsi 2

hamberger info

Fogathajtás
Világraszóló magyar siker született a szlovákiai
Kistapolcsányban. A kettes-fogathajtó világbajnokságon kettős
magyar sikert ünnepelhettünk. Lázár Vilmos egyéniben, a Lázár
Vilmos, Lázár Zoltán, Nagy Tibor alkotta együttes a csapat
világbajnokságot nyerte meg. Egyéniben magyar és német haj-
tók uralták a mezőnyt. Az első nyolcban négy magyar és négy
német vitte a prímet. Szerencsére, a páratlan helyezések a
magyaroké lettek. Jelentős vecsési sikert is elkönyvelhettünk
Osztertág Márk kiegyensúlyozott hajtással a nagyon előkelő 7.
helyet foglalta el a viadal végén. Gratulálunk, és bizttaónak tart-
juk az eredményt a jövőre nézve.

VT info

Két főt keresünk XVIII. kerületi Otthon Centrum
irodánkba ingatlan tanácsadói munkakörbe, 

vecsési munkavégzéssel. 
Érdeklődni: Rápolti Csilla irodavezető, 

tel.: 0670/454-1810

Szívesen vállalom általános iskolás gyermekek korre-
petálását minden tantárgyból, beleértve az angol és
német nyelvet is, igen méltányos óradíjért. 
Fodorné 0620 613 1311

PARKETTÁS vállal mindenféle padló és parketta lerakást, felújítást,
javítást. Szagtalan lakkal, porszívós gépekkel, rövid határidővel. 

Tel.: 06-70- 505-1177
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Kézilabda - NBI.B Nyugati csoport
Nyitány előtti beszélgetés Molnár József edzővel:

Hogyan sikerült a felkészülés?
Ez most egy kicsit vegyesre sikerült, nem
úgy ment, ahogy szerettem volna. Nagyon
sok volt a hiányzás sérülés és betegség miatt.
Kevesebbet is edzettünk, a hosszabb ünnep
is kissé hátráltatott. Terem problémáink vol-
tak nem csak nekünk, a lányoknak is. Ezt
jövőre szeretnénk jobban megszervezni,

mert nagyon hiányzott a teremlehetőség.
Mi várható a Veszprém elleni mérkőzésen?
Először inkább arról beszélnék, mi várható az NBI. B-ben.
Játszottunk NBI. B-s csapatok ellen 3-4 mérkőzést, amely jól
mutatta, hogy sokkal keményebb összecsapások várhatóak,
nem az az NBII. lesz, ahol mi vagyunk a favoritok. Erre fel kell
készülni mindenkinek, aki egy kicsit is Vecsés kézilabda férfi
szakágáért szorít. Sem az idegenbeli, de a hazai mérkőzések
sem lesznek könnyűek. Nekünk vért kell izzadni azért, hogy
bármiféle eredményt, 1 - 1 pontot elhozzunk bárhonnan is, illet-
ve hazai pályán megtartsuk azokat a győzelmi esélyeket, ame-
lyeket elvárunk saját magunktól. Veszprémben egy folyamato-
san együtt játszó, jól menedzselt fiatalokból álló csapat lesz az
ellenfelünk. A Veszprém utánpótlása arról híres, hogy folyamato-
san neveli a tehetségeket, és ezek a játékosok az NBI.-ben el tud-
nak helyezkedni, ha nem is Veszprém szinten, de bajnokság bár-
mely csapatába be tudnak kerülni. Ez jelzi, hogy komoly munka
folyik ott. Mi oda megyünk azzal a csapattal, mely még szerin-
tem nincs kész az NBI. B-re való felkészüléssel. Még 2 - 3 mér-
kőzést le kell játszanunk ahhoz, hogy tudjuk milyen légkör vár,
milyen bíráskodás van, milyen pofonokkal, gyors tempójú kézi-
labdával fogunk találkozni. Fel kell vennünk a kesztyűt, bár még
van elmaradás, de mindenképpen azt szeretném, ha győzni men-
nénk Veszprémbe. Bárki ellen úgy fogunk pályára lépni, legyen
az első vagy utolsó, hogy mindenképpen szeretnénk győzni.
Minimálisan úgy kell helytállni, hogy minden egyes pontot, ame-
lyet meg akarnak szerezni tőlünk, azért vért kelljen izzadniuk.
Volt pár kérdéses játékos az idény elején, az ő sorsuk, hogyan alakult?
Vegyük sorba őket. Papp Gábornál arról volt szó, hogy több
védési lehetőség miatt Gyömrőre kölcsön adjuk, úgy, ha nekünk
bármilyen kapusproblémánk van, akkor azonnal vissza tudjuk
igazolni. Miután nálunk komolyabb szakmai munka folyik, mint
Gyömrőn, kapusedzővel, normális edzési lehetőségekkel, ezért
úgy gondoltuk, hogy anyagilag járuljanak hozzá a gyömrőiek.
Mi sem szeretnénk másoknak nevelni játékost, hanem inkább
saját magunknak. Miután a feltételek nem teljesültek, így Gábor
maradt. Meglátjuk, hogyan tudunk több játéklehetőséget adni
neki. Egy nagyon jó szellemű fiatalemberről van szó, aki szeret
edzeni, folyamatosan fejlődést mutatott az elmúlt évben, meglát-
juk, hogyan sikerül. Varga Sándor egy kicsit furcsa módon jelez-
te, hogy neki a kézilabdából elege van. Ezt a döntését nem jókor,
és nem jó ütemben hozta, szerintem nem is gondolta át teljesen.
Az ő helyére érkezett Buzsai József, akinek sok lemaradása van,
az elmúlt másfél – két évben nem kézilabdázott. Viszont kiváló
fizikumú, nagyon jó szellemű csapatember, aki sokszor tud min-
ket majd kisegíteni. Így Hegedűs Zolira és Tóth Danira kevesebb
feladat fog hárulni, mert hárman lesznek bal átlövőben, ha netán
valaki sérült, jobban tudjuk helyettesíteni.
Dax Krisztián kiment Norvégiába, várhatóan december környé-
kén jön vissza. Innen is üzenem neki, hogy kitartás, egyszer
véget ér minden, várjuk szeretettel vissza. Aztán érkezett hoz-
zánk Granzsán Gábor, egy fiatalember, aki nagyon jó balszélső,
irányítóban is használható. A baloldalt Antal Danival tudják

majd megoldani, és egy kis versenyhelyzet is lesz. Ő belső
poszton is nagyon agilis, minden tudást összeszedett az évek
alatt. Szegedről indult, Gyöngyös, Balmazújváros volt az utol-
só két olyan hely, ahol megfordult. Édesapjától, aki remek
kapus volt és él-hal a kézilabdáért, folyamatosan kapja a taná-
csokat, amivel előre tud lépni. Nagyon sokat várok tőle.
Remélem, hogy a csapat egyik erőssége lesz. Ezt el is mondtam
neki, hogy nem azért igazoltam ide, hogy egy - két góllal beil-
leszkedjen és középszerűen lazsáljon, hanem egyértelműen a
csapat húzóembere legyen! Nagy Martin maradt, nem ment
Ceglédre. Az idősebb játékosok, tulajdonképpen az egész tava-
lyi keret itt maradt. Fiatalok érkeztek, illetve jöttek vissza, akik
a juniorban kaphatnak szerepet. Nagyon figyelem őket, hogy
kiket tudnék felemelni a felnőtt csapathoz. Ehhez azonban
komolyabb hozzáállás kellene… Ezt most annak tudom be,
hogy elindult az iskola, más egyesületből jöttek, sok még a napi
két edzés a tanulás, adott esetben a barátnő mellett.
Remélem, hozzá tudnak úgy állni, hogy eredményesek legyünk.

Kézilabda - NBII Déli csoport
Interjú Győrffy Sándor edzővel:

Hogyan alakult a felkészülése a csapatnak?
Elvileg még nem vagyunk teljesen készen.
Nekünk az első forduló szeptember 29-én
lesz, így összesen még három hetünk van.
Már a finomhangoláson van a hangsúly,
remélem, ez az idő elég lesz arra, hogy telje-
sen összeálljon a csapat.

Elég sok új játékos van és a régi gárda is szinte teljesen meg-
maradt. Milyen az összhang?
Úgy érzem, ezzel nincs probléma. Végül is a régieket ötvözzük
az újonnan érkezőkkel, ez hellyel-közzel folyamatban van, és
azon vagyunk, hogy ez minél zökkenő mentesebb legyen.
A juniorok beépítése korábban nem sikerült a felnőtt csapatba.
Most mi a helyzet? Megmondom őszintén, hogy nagyon számí-
tók a juniorokra. Viszonylag sokan is vannak, és szeretném, ha
sokat vállalnának a mérkőzéseken. Remélem, hogy fel tudják
venni az NBII-ben megszokott ritmust, keménységet, és bízom
benne, hogy hasznára lesznek a csapatnak.
A szakosztályvezetés azt a célt tűzte ki, hogy a lányoknak meg
kell nyerni az NBII-es bajnokságot. Melyek azok a csapatok,
amelyek veszélyeztethetik az első helyet?
Elvileg, ha jól hallottam négy csapat jelentkezett be, hogy fel
szeretnének jutni: Dabas, Pázmány-Gárdony, Dunaújváros és
mi. Egyelőre nem tudom, hogy, mely csapatok tudnak problé-
mát okozni nekünk. Ez majd a bajnokság során fog kiderülni.
Mennyire reális elvárás az első hely?
Elvileg reális elvárás, de ez igazából a pályán fog eldőlni. Tavaly
jól szerepeltek a lányok, most kiesett az Érd, a Gyömrő és a har-
madik helyen mi végeztünk. Tehát a papírforma alapján, elvileg
esélyesek vagyunk, de a papírformának semmi köze ehhez.
Bízom benne, hogy a munka, amelyet elvégeztünk, és, amit még
fogunk, az meghozza gyümölcsét és sikerül teljesíteni a tervet.
Az első mérkőzést a Dunaújváros ellen játsszák a lányok, mi várható?
Minden mérkőzésre úgy megyünk, hogy nyerjünk. Igazából
nem tudok jósolni, nem is szeretek, mindig a mérkőzés adja
meg, hogy milyen teljesítményt tudunk elérni. Bízom abban,
hogy sikerül összeállnunk addigra, és hozni tudjuk azt a mérkő-
zést, ami jó alapot adhat az NBII-es nyitányhoz, mert három
idegenbeli mérkőzéssel kezdünk és ez nem lesz egyszerű.

Molnár Péter
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SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
DABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLY (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió műsora 
- a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv)
csatornán fogható. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket
vasárnap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják. 
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362, 
illetve williams@williams.hu email címen.

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Borókás – szept. 23-ával,
Fekete Gyopár – szept. 30-ával,
Szent Ferenc – okt. 7-ével 
Halmy – okt. 14-ével, 
Hanga – okt. 21-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
In memoriam Liptai Jánosné
Liptai Jánosné Valika több mint 43 évvel ezelőtt, 1970.
január 8-án került az akkori Nagyközségi Tanácshoz, ahol a
2013. szeptember 2-án bekövetkezett haláláig dolgozott. 
Mindvégig az Adócsoportban, majd osztályon dolgozott,
1987-től kezdődően – kevés megszakítással – 26 éven keresz-
tül az Adóosztály vezetője volt. Az eltelt évtizedek alatt óriá-
si szakmai tapasztalatra, gyakorlatra tett szert, az „adós-
munka” minden csínját-bínját megismerte. Munkáját rendkí-
vül nagy odaadással, lelkiismeretesen végezte. Tevékenysége
jutalmaként több kitüntetést kapott, többek között Kiváló
Dolgozó lett, és kiérdemelte a „Vecsés Közigazgatásáért”
elismerést is. Valika meghatározó egyénisége volt
Polgármesteri Hivatalnak. Szakmailag, emberileg kiváló kol-
léga volt. A Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa
mély megrendüléssel fogadta a hírt, hogy Valika elment. 
A Polgármesteri Hivatal munkatársai

Liptai Jánosné (szül.: Rózsa Valéria - 1949. 03. 27. – 2013.
09. 02.) Hamvasztás utáni végső búcsúja szeptember 17-én
volt. A családi sírboltban helyezték örök nyugalomba a római
katolikus szertartás szerint. Az önkormányzat Liptai Jánosnét
a Közszolgálat Halottjának tekintette, temetéséről a család
akaratával egyezően gondoskodott.                           VT info


