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2014. Március 15. – NeMzeti ÜNNep
Vecsés Város Önkormányzata hagyományosan a
petőfi téren ünnepelte meg március 15-ét.

Fotó: Kolonics Csaba

X. Vecsés Városi Borverseny – a győztesek (8. oldal)
Fotó: Katona Csaba

I. Vecsési Böllér Fesztivál – a nyertesek (5. oldal)
Fotó: Nagy István Elek
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Testületi hírek
Elfogadták a város költségvetését

Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete március
6-án alkotta meg a 2014. évi költségvetési rendeletét.
A bevételi és a kiadási főösszeg: 3 milliárd 208 millió 910. e FtNéhány egyéb adat:
- működési célú támogatás (alapítványok, társadalmi és egyéb
szervezeteknek 89 m 231 e Ft.
- Az egyéb működési célú kiadások között került megtervezésre az

általános tartalék 10 mFt és a működési céltartalék 96 m 425 e Ft
összeggel.
- A felhalmozási céltartalék 27 m 272 e Ft.
- A NNÖK részére 3 m 500 e Ft, a CNÖK részére 1 m 500 e Ft
támogatást biztosít a testület.
Az Önkormányzat beruházási kiadásait 130.500 e Ft összegben
a 6.2. sz. melléklet tartalmazza, a felújítási kiadások összege
15.000 e Ft, melyet a 6.1. számú melléklet tartalmaz.
A C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. a költségvetési rendelettervezet vizsgálati anyagában a következőket fogalmazta meg:
2014. január 1-jétől ismételten számos jogszabályi előírás lépett
életbe, melyek lényegesen megváltoztatták az önkormányzatok
gazdálkodási folyamatait, szervezeti rendszereit, illetve ezáltal
a költségvetésüket. Az állam főszabályként továbbra is csak a
kötelező feladatok ellátását finanszírozza a feladatfinanszírozás
rendszerében, működési hiány nem tervezhető.
A Könyvvizsgáló megállapítása szerint ezen feltételeknek a
rendelet megfelel. Ide tartozó hír, hogy február végén a városvezetés aláírta a fennmaradó 40 %, közel 900 millió forint állami adósság átvállalását. Ezzel a városnak nincs tartozása hitelintézetek felé.

Sikeres pályázat
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kezdte meg a kivitelező. A felújítási munkák főbb műszaki tartalmi elemei: a meglévő pályaszerkezet marása és újraaszfaltozása, padkarendezés, az árkok tisztítása, szükség szerinti javítása, a buszmegállók átépítése, ill. kiépítése.
A kivitelezési munkák a teljes szakaszon március 18-a és július
14-e között zajlanak. Ezen időszak alatt szakaszos forgalomkorlátozások várhatóak. Azokon a napokon, amelyeken teljes útlezárás szükséges a munkavégzéshez (pl: aszfaltozás), a kivitelező cég az érintetteket külön értesíti.
A kivitelező: PUHI – TÁRNOK KFT.
(epites4602@gmail.com)

A munkakezdést megtekintette Szlahó Csaba polgármester és
Dr. Szűcs Lajos, a megyei közgyűlés elnöke is.
2. Megkezdődött a köztemetőben az új ravatalozó épületének
kivitelezése is. Március 19-én a meglévő ravatalozó bontásával
indultak a munkálatok. Az új épület kivitelezése a régi ravatalozó helyén kerül megvalósításra. A ravatalozó átadása a nyár
közepére várható. Az átépítés időszaka alatt a temetési szertartás a köztemetőben felállított ideiglenes ravatalozóban zajlik. A
kivitelező a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Az önkormányzat egy éve nyújtott be pályázatot a Halmi iskola épületenergetikai korszerűsítésére (külső fal és mennyezetszigetelés, külső nyílászáró csere, kazánházi rendszer csere
stb.), amelyre 83,4 mFt-ot nyert a város. Az önrész 14,7 mFt. A
közel 100 milliós beruházásra nyáron kerülhet sor.
VT infok

Okmányiroda nyitva tartása

A vecsési Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya Vecsésen a
Szent István tér 1. szám alatt továbbra is fogad ügyfeleket kizárólag okmányirodai ügyekben. Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30 - Kedd: 8.00-16.30
Szerda: 8.00-18.00 - Csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-13.30
Az okmányirodában lehetőség van előzetes időpontfoglalásra,
melyet a 29/550-270-es telefonszámon lehet egyeztetni.
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Tájékoztató márciusban induló beruházásokról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Vecsés területén az alábbi két beruházás kezdődött el.
1. A 4602 jelű út vecsési (Telepi út – Dózsa György út – Anna
utca) és gyáli szakaszának felújítási munkálatait március 18-án

Mindkét kivitelezéssel kapcsolatban előforduló kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket.
Vecsési Polgármesteri Hivatal
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Tudnivalók a Kormányablak szolgáltatásairól A Városgondnok Kft. felhívásai
A Kormányablakok létrehozásának elsődleges célkitűzése az
ügyintézés menetének egyszerűsítése és annak elősegítése, hogy
az ügyeit intéző polgár egy helyen, pl. a személyazonosító igazolványának intézésével egyszerre, benyújthatja a kérelmét a
családtámogatásra, igényelhet TAJ kártyát, nyithat ügyfélkaput,
kérhet tulajdoni lap másolatot, vagy akár betekinthet a cégnyilvántartási és céginformációs rendszer cégadatbázisába.
Azon dolgozunk, hogy a kormányablakokban az ügyeit intéző
polgár államigazgatásban intézendő valamennyi kérdésére
választ kapjon és elkezdhesse az ügyintézést anélkül, hogy
hivatalok sokaságát kellene felkeresnie.
A teljesség igénye nélkül a leggyakrabban előforduló ügyek:
- lakóhely/tartózkodási hely változásával kapcsolatos ügyek és
az ezzel összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítása, adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat
megtétele
- egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek,
- forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek,
- közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás,
- személyigazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
- útlevéllel kapcsolatos ügyek,
- vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek,
- törzskönyvvel kapcsolatos ügyek,
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek,
- ügyfélkapu létesítése,
- tulajdoni lap másolat és hiteles térképmásolat kiadása,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
- állampolgársággal, honosítással kapcsolatos ügyek.

Egyes szakigazgatási szervek hatáskörébe tartozó ügyekben a
kérelmek befogadása és továbbítása,
Így:
Az egészségbiztosítási pénztár hatáskörébe tartozó ügyekben a
kérelmek befogadása, tájékoztatás, segítségnyújtás a kérelem
kitöltésében, kérelmek továbbítása.
TAJ kártya kiállítása, pótlása, adatmódosítása iránti kérelmek beleértve a TAJ kártyával rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentését is – fogadása továbbítása,
anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek fogadása és továbbítása.
A nyugdíjbiztosító igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben a
kérelmek befogadása, tájékoztatás és segítségnyújtás a kérelem
kitöltésében.
A fenti ügyek intézésén túl a kormányablakban dolgozó kollégák
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30) Kormányrendelet
1-7. számú mellékletében felsorolt ügyekben tudnak intézkedni,
segítséget és tájékoztatást nyújtani, továbbá a benyújtott kérelmeket továbbítani a hatáskörrel rendelkező szervhez.

A Market Centrálnál megnyílt Kormányablak ügyfélfogadási ideje: hétköznapokon egységesen 8.00-20.00 óráig.

ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. április 15-étől folyamatosan
a VÁROSGONDNOK Kft. ingyenes zöldhulladék begyűjtést
végez Vecsés Város területén. A zöldhulladékot kizárólag átlátszó „Vecsési VÁROSGONDNOK NONPROFIT Kft.” és
„VETÜSZ Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag
zsákban szállítja el díjmentesen. (Faágat nem!)
Április 15-étől a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és
Falu) hetente egy alkalommal kedden 8 órától, a vasúttól
délre fekvő (Andrássy, Halmi) területen pedig csütörtök 8
órától kerülnek elszállításra. A közterületre való kihelyezés a
szállítást megelőző 1 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy
végig, így a határidőn túl kitett műanyag zsákokat nem áll
módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a közterületen nem maradhat.

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. április 26-án, szombaton
Vecsés város területén lomtalanítást tartunk. A lomtalanítás
szombaton reggel 6 órától kezdődik. Kérjük, hogy a háztartási
lomokat csak pénteken szíveskedjenek az ingatlanaik elé kirakni, mert minden utcában csak egyszer megy végig a
VÁROSGONDNOK Kft. autója. Az április 25-e előtt kirakott
lom szabálysértési eljárást von maga után!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi hulladékokat nem
szállítják el:
- építési, bontási törmelék,
- kerti hulladék, gumiabroncs,
- akkumulátor, veszélyes hulladék.
A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
hulladékszállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata
során a munkagép műszaki berendezésében rongálódást, a környezetben szennyeződést idézhet elő. Ha a hulladékok közé
megállapítható módon veszélyes hulladék került, a dolgozó
kötelessége a hulladékszállítást megtagadni.
Ezen a napon 8-14 óráig a VÁROSGONDNOK Kft. telephelyén Vecsés, Damjanich u. 34. sz. alatt a lakosság az alábbi
veszélyes hulladékot, háztartási mennyiségben térítésmentesen
leadhatja:
- azbeszt tartalmú pala, vegyszer hulladék,
- hulladékká vált tonerek, festékes fém, festékes rongy,
- olajos műanyag, olajos rongy, maradék növényvédőszer,
- oldószer maradék, festék és lakk hulladék, fáradt olaj,
- lejárt szavatosságú gyógyszer, gumiabroncs, étolaj és zsír,
- szóró palack, savas, ólom akkumulátor,
- fénycső, szárazelem, elektronikai hulladék.
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Könyvelés-bérszámfejtés!

Te l j e s k ö r ű ügy vi te li szol gál ta tá sok,
A P EH ügyin té zés sel.
Te l . : 06 20 9928 885

ww w. p e s z i k a . h u

Vecsésen kiadó-eladó családi házat,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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Rétesevés - Strudelessn

Nemzetiségi ruhába öltözött fiatalok, kicsik és nagyok gyülekeztek a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola aulájában március 2-án, farsangvasárnap délutánján. Lelkes közönség várta őket, hogy idén is közösen
vegyenek részt az évek óta hagyományosan megrendezett
„Rétesevésen”. A Német Nemzetiségi Önkormányzat már több
mint tíz éve elevenítette fel ezt a régi szokást, ami a hagyományban „Strudelessn” néven maradt fenn, mely egyben a farsangi időszak végét jelentette. Az idei farsangbúcsúztatás sem
múlhatott el az óvodások és iskolások műsora nélkül.
A rendezvényt Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg és köszöntötte a jelenlévőket. A
Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Ifjúsági Fúvószenekara megalapozta a jó hangulatot.
Műsorukban hallhattuk a vecsési gyűjtésű Franzl-Polkát és az
Alpenklange- Mazurkát. A tánckultúra szép hagyományát mutatta be a Petőfi iskola tánccsoportja, a „Rote Rose”, mely 2005ben alakult az akkor még első osztályos diákokból. A Nimm dir
Zeit..., Röslein im Tal és Wassermann táncokat adták elő. A csoportot Békefiné Fenyvesi Gabriella készítette fel. A Falusi
Nemzetiségi Óvoda Maci csoportja vecsési farsangi hagyományokból mutatott be részleteket. A nagy sikert aratott előadás felkészítő nevelői: Füzesi Józsefné Erzsike és Horváth Éva voltak.

Az ovisokat a Grassalkovich iskola hagyományőrző szakkörösei követték, Magyarné Kárpáti Erzsébet vezetésével. A 4.a osztály diákjaiból álló csoport a rétes készítését, a hamvazószerdai
rétesevés hagyományát és a farsang temetését elevenítette fel
német nyelven. Régi vecsési szokás szerint úgy vettek búcsút a
farsangtól, hogy az egyik legényt fehér lepedőbe csavarták és
teknőbe fektették. Ő jelképezte a „Farsangot”, akit a kántornak
és papnak öltözött legények fel is szenteltek és eltemettek. A
lepedő alól azonban előkerült a szódásüveg, és az eltemetett
„Farsang” lelocsolta a körbeállókat. Ezzel a vidám jelenettel
zárult a farsang, amit hosszú böjt követett. A népszokások felelevenítése után az iskolások és óvodások közösen ropták a
színpadon, a Vecsésen oly közkedvelt „marsot”, amely nagy
sikert aratott a közönség soraiban. A műsort követően jó hangulatban, tánccal és az elkészített finom rétesek elfogyasztásával
telt az este. A Karamell Cukrászdának ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a fellépő gyerekeket 100 rétessel vendégelte
meg, mellyel hozzájárult e szép hagyomány ápolásához.
Mindenképpen köszönet illeti meg a szervező Német Nemzetiségi
Önkormányzatot, a helyet biztosító Grassalkovich Általános
Iskolát, minden fellépő, szereplő kisóvodást és iskolást, felkészítő
nevelőiket és nem utolsósorban a remek zenét biztosító Brunner
zenekar és az Ifjúsági zenekar tagjait és vezetőiket ezért a csodálatos, hangulatos és évről évre sikeres rendezvényért.
Hirschné Faragó Tünde
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
Iskola
Fotó: iskola
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Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési választáson a
Pest
megyei
07.
számú
Országgyűlési
Egyéni
Választókerületben 15 egyéni jelölt indul. (Ennél több nem,
kevesebb – visszalépés esetén – lehetséges.)
A Választási Iroda 39 jelölőszervezet 40 jelöltjének 4541 oldal
ajánlóívet nyomtatott ki és adott át az ajánlásra rendelkezésre
álló két hét alatt. Az OEVB nyolc jelölő szervezet esetében
hozott bírságoló határozatot 14 millió forint értékben, mivel
határidőre (március 3. 16:00 óra) egyáltalán nem, vagy hiányosan hozták vissza az ajánlóíveket.
A Választási Bizottság döntése ellen öt esetben érkezett fellebbezés, a Nemzeti Választási Bizottság valamennyit elutasította,
és az OEVB határozatát helybenhagyta.

Néhány fontos időpont:
Választópolgár nemzetiségének megjelölését – országgyűlési
választásra vonatkozó kiterjesztéssel – 2014. március 21-én
16:00 óráig benyújtott kérelme alapján teheti meg.
Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16:00 óráig kell megérkeznie.
Átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április
4. 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Mozgóurna iránti kérelemnek 2014. április 4. 16:00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához, vagy április 6-án legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2014. március 22-én 16:00 óráig
benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.

A szavazás 2014. április 6-án 6:00 óra és 19:00 óra között lehetséges a Választási Értesítőn feltüntetett szavazókörben. A szavazáshoz érvényes személyigazolvány vagy útlevél, vagy jogosítvány és lakcímkártya szükséges.
A választópolgár a Szavazatszámláló Bizottságtól 2 szavazólapot kap, amelyeken egyéni jelöltre, illetve listára lehet szavazni.
Az új választási eljárási törvény szerint a kampánycsend megszűnt, de április 6-án választási gyűlés nem tartható, politikai
reklámot nem lehet közzétenni, és a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
Mohainé Jakab Anikó OEVI vezető

Pályázati kiírás

az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein kiállítással emlékezik az első világháború kitörésének 100. évfordulójára.
A pályázat benyújtásának feltételeiről bővebb információ a
0630-955-75-85 telefonszámon, vagy az elnok@wetschesch.hu
e-mail címen kérhető.
Leadási végső határidő: 2014. április 25. (péntek) 16 óra.

Albérlet kiadó két fő részére.
Telefon: 0620 572 5480
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Újabb színfolt - Böllérverseny az Epresben
Február 22-én újabb fesztivál született Vecsésen. Hosszas, közel
egyéves előkészület után megrendezésre került az I. Vecsési
Böllér Fesztivál.
Az okát nem kell sokat kutatni, elég megkérdezni Petz Mártont,
aki már több vecsési rendezvény szervezője volt, hogy miként
született meg a böllér bajnokság gondolata?
- Már egy éve, hogy gondolkozunk egy ilyen versenyen, de
ennél tovább nem jutottunk. Zehetmayer József barátunk – Cegi
– személyében társunkra találtunk, és elhatároztuk, hogy most
februárban megtartjuk ezt a versenyt. Én a rendezvény helyszínének kialakítását, a csapatok toborzását vállaltam, amíg Cegi a
hatóságokkal való ügyintézés lebonyolítását vállalta. Az önkormányzat az első pillanattól partner volt, és Tábori Ferenc alpolgármester úr a kezdetektől aktívan részt vett a szervezésben.
Több felé eljártunk tapasztalatgyűjtésre, s már 5-6 csapat részvételével elégedettek lettünk volna. A jelenlévő tíz baráti társasággal, aki részt vesz a versenyen, már elégedettek vagyunk. Az
a célunk, hogy jó társaságok jól érezzék magukat. Mindenki jót
egyen, és egy szép nap legyen sokaknak.

A csapatok és az árusok már előtte egy nappal birtokba vették az
Epresben nekik szánt területet, és mindannyian azon voltak,
hogy minél szebb tanyát varázsoljanak maguk számára.
Szombaton reggel hét órakor a zsűri eligazításával kezdődött el
a verseny. Opóczky István és Opóczky Sándor mesterszakácsok,
a Szabadtűzi Lovagrend tagjai mellett Jegenyei István László
szakács, szintén a Szabadtűzi Lovagrend tagja és Tagscherer
József vecsési pecsenyés látta el a zsűri nehéz feladatát.
Opóczky István zsűri elnök:
- Egyre nagyobb divatja van a böllérversenyeknek. Nemrégen
Túrkevén voltunk, és a nemzetközi versenyen 29 társaság vett
részt. Itt azt látjuk, hogy kitűnőek a körülmények, és már az első
alkalomra tíz csapat itt van. A minősítés az egész napos munkának szól. Figyeljük és értékeljük a szúrást, hogy az állat ne
szenvedjen, a perzselést vagy a forrázást, hogy milyen eszközökkel és milyen tisztára pucolják az állatot. A bontás és a feldolgozás során nagy követelmény a higiénia betartása.
Ugyanilyen fontos, hogy mennyire szakszerű a sertés hús-fajtánkénti darabolása. A készítmények fűszerezése, egyedi volta
egészen a pecsenyék és a tepertő elkészítéséig. Miután népi
hagyományunkról van szó, az is szempont, hogy a munka során
milyen szerepet kap –eszközök és készárúk vonatkozásában – a
népi hagyomány. Milyen a csapat öltözéke, a sátor díszítése,
hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Ennek megfelelően az állatok szúrása csak a zsűri jelenlétében
történhetett, és később a zsűritagok folyamatosan szemlézték a
csapatok tevékenységét.
Fotó: Katona Csaba
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A reggeli megnyitón Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere üdvözölte a jelenlévőket, és azt, hogy a város új színfolttal gazdagodott ismét. Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke
köszöntőjében elmondta, hogy nagyon jó közösségformáló
ereje van az ilyen rendezvényeknek. Nagy eredmény, hogy
sokan jól érzik magukat, és legközelebb is eljönnek, sőt csapatként be is állnak a versengésbe. Gyermekként éppen Vecsésen
tanulta meg a disznóvágás alapjait a szülei mellett, amit később
tovább gyakorolt, és ma sem jelent gondot egy sertés feldolgozása. Ennél fontosabb, hogy az esemény összetart egy családot,
egy baráti társaságot, életben tart egy hagyományt, amit gyermekeinknek tovább adhatunk. Egy ilyen alkalom nagy adomány az embereknek, mert a sertés teljes egészének hasznosítása mellett jókedv száll az emberek lelkébe és szívébe.
A zsűri nem volt könnyű helyzetben, de ez most nem volt közhely, mert a csapatok nagyon kitettek magukért. A zsűri elnöke
értékelésében elmondta, hogy sikeresnek tartja a fesztivált, és
biztos abban, hogy jövőre még több baráti társaság akar itt lenni,
alkotója és alakítója lenni ennek a szép kezdeményezésnek.
- Csak annak drukkolunk, hogy jövőre is minket hívjanak el
zsűrinek, mert nagyon jól éreztük magunkat!
A zsűri tartotta szavát, mert minden csapatnak jutott az elismerésből. A krónikás – hely hiányában – a főbb díjak nyerteseit
örökíti meg az utókornak.
Harmadik helyezett lett Stiller és barátai csapat. II. lett a Polgári
Kör társasága. Első helyezett lett a Kecsó Team, és náluk külön
elismerést kapott a kis Pollinger Fanni, aki a fesztivál legfiatalabb résztvevője volt.

A fejedelmi csapat

Fotó: Nagy István Elek

Az egyetlen vándordíjat, a Böllérek fejedelme serleget, oklevelet és kis „Oszkár”-t a Borbarátok Röfi-Döfi csapata nyerte el –
egy feltétellel: jövőre nekik kötelező lesz az elindulás!
A Legjobb Hagyományőrzők díját a Polgári Kör együttese kapta.
Az „úttörők” is megkapták a kedvcsináló elismerést. Petz
Márton, Zehetmayer József és Tábori Ferenc a Nemzeti
Gasztronómia és a Nemzeti Hagyományok Ápolásáért Elismerő
Oklevelet kapta.
Szép mulatság volt! Köszönjük!
Szalontai János

KÖNYVELÉS
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.
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X. Vecsési Városi Borverseny
Március 8-án a Falusi iskola aulájában rendezték meg a rangos
versennyé váló vecsési borversenyt. Várszegi György, a Vecsési
Borbarátok Egyesülete titkára, a verseny műsorvezetője
köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megye
Közgyűlésének elnöke is üdvözölte a jelenlévőket, és kiemelte,
hogy Pest megye, bár nem rendelkezik nagy szőlőtermelő vidékekkel, de borászai egyre kiválóbb eredményeket érnek el.
Tavaly egy szigetcsépi borász lett Magyarország legjobb borásza. Sok sikert kívánt a vecsési és a környékbeli borosoknak.
Először a fehérborok megmérettetése történt, majd a VHZ
Fúvószenekara adott rövid hangversenyt. A koncert után a folytatódott a borok versenye.
Az estét eredményhirdetés és egy finom vacsora zárta le.

A szakmai zsűri döntése
Az elmúlt évektől eltérően most egyszerre történt a szakmai zsűri
és a közönség bormustrája. A hattagú szakmai stáb vezetője
Czeglédi György borász, a Szárazhegyi Ker-Bor Kft. vezetője volt.

Czeglédi György zsűri elnök:
- A kezdetektől itt vagyok, és nagyon élvezem a borok végigkóstolását. Ugyanis itt végig ízlelem az ország teljes szőlő- és
borkultúráját. Vecsés környéke nem szőlőtermő vidék, de a gazdák az ország minden tájáról vásárolják a kiváló minőségű szőlőket, és abból magas színvonalon készítik a borokat. Az is színesíti a képet, hogy a környékbeli borászok mellett más vidékekről is küldenek be bort gazdák minősítésre.
A borok megfeleltek egy jó átlagnak, szinte nem volt beteg, ihatatlan nedű. A vörösboroknál lehetett tapasztalni néhány kifogásolható dolgot, amit meg lehetett volna előzni. A tavalyi évben
a vörös szőlők esetében kevés csapadék miatt szegényes volt a
szőlő beltartalma, ami színhiányban és íz hibában jelentkezett.
A borok gyengébb színén nehéz javítani, de a fenolos, tapadós
íz hibán több derítéssel már lehetett volna.
Ezzel együtt gratulálok a vecsésieknek, mert ismét egy sikeres,
színvonalas borversenyt rendeztek.

FEHÉR BOR KATEGÓRIA (29 minta):

I. hely: Fazekas József (Vecsés) - Irsai Olivér bora 19,33 ponttal aranyérmes lett.
A további helyeken azonos pontszámmal holtversenyek alakultak ki. Aranyérmet (19,17) kapott, ezzel második lett Szekszárdi
Anett (Monor - tramini) és a 3 Vecsési Borbarát (olaszrizling)
bora. Aranyérmet (19,00) kapott, amivel harmadik helyet szerzett Fazekas József (Vecsés – szürkebarát) és Stiller Roland
(Vecsés – furmint-hárslevelű házasítású) bora.
Aranyérmet szerzett még a Vecsési Borbarát Egyesület muscat
ottonel (18,83) bora.

VÖRÖS BOR KATEGÓRIA (9 minta):

I. hely: Guttmann Vilmos (Dunakeszi) – „erdőkertesi” zweigelt bora 18,57 ponttal aranyérmet szerzett.
Második lett ezüstérmes (18,20) kékfrankos borával Aranyi
Sándor (Monor).
Harmadik helyre futott be a monori Kult Pince kadarka siller
bora, ami 17,87 ponttal ezüstérmet kapott.

ROSÉ KATEGÓRIA (11 minta):

I. hely: Sárosi István (Bp.) – kékfrankos rosé, 18,73 pont –
aranyérem.
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Aranyérmet kapott és 2. helyezett lett Dr. Tölgyesi Zoltán (Bp.)
kékfrankos roséja, 18,60 ponttal. Harmadik helyen végzett és
ezüstminősítést kapott Szászik János (Péteri) kékfrankos roséja,
17,80 ponttal.

ÓBOR/FEHÉR KATEGÓRIA (3 minta):

I. hely: Kaposi József (Vecsés) – Irsai Olivér 2012-es évjárat,
18,667 pont – aranyérem.

ÓBOR/VÖRÖS KATEGÓRIA (5 minta):

I. hely: Fazekas József (Vecsés) – merlot-cabernet sauvignon
házasítás 2012-es évjárat, 18,87 ponttal aranyérem.
Aranyérmet szerzett és 2. lett László Péter (Péteri – 18,70)
cabernet sauvignon 2011-es évjáratú bora.

KÖZÖNSÉGDÍJAK:

Fehér bor: A 3 Borbarát (Várszegi Csaba, Martin Márk, Tábori
Ferenc - Vecsés): - olaszrizling
Vörös bor: Prokopecz János (Üllő) – cabernet sauvignon
Rosé bor: Szászik János (Péteri) – kékfrankos rosé
Óbor/fehér: Kaposi József (Vecsés) – Irsai Olivér 2012-es évjárat
Óbor/vörös: Fazekas József (Vecsés) – merlot-cabernet sauvignon házasítás 2012-es évjárat

VECSÉS VÁROS BORA: Petz Családi Pincészet felajánlása a
legmagasabb pontszámot elért vecsési borosgazda bora:
Fazekas József (Vecsés) – Irsai Olivér 19,33 ponttal

További serlegek kiosztása:
Tábori Ferenc alpolgármester felajánlása:
a legmagasabb pontszámot elért vecsési borosgazda vörös bora:
Petz Márton – cabernet franc
Dr. Szűcs Lajos megyei közgyűlés elnök felajánlása:
a legmagasabb pontszámot elért vecsési borosgazda rosé bora:
Petz Márton – zweigelt rosé

Fazekas József felajánlása:
a 2. legmagasabb pontszámot elért vecsési borosgazda fehér bora:
A 3 Borbarát (Várszegi Csaba, Martin Márk, Tábori
Ferenc) - olaszrizling
VT info

Fotó: Katona Csaba

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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Csodálatos keringô a Halmiban

Farsangi bálban voltam a Halmi iskolában. A nyolcadik osztály
diákjai gyönyörű keringővel káprázatta el a közönséget. A
keringő volt a nyitó tánc. Ami nagyszerűen koreografált igen
szépre sikeredett. A műsort szintén keringővel, de egy újabbal
zárták. A gyerekek kezében égő mécsessel forogtak, járták boldogan, nevetve.
Ezután a táncos lábú diákok felkérték a szüleiket, hozzátartozóikat egy –egy fordulóra. Megható és felemelő érzés volt.
A keringőt, most is, mint minden évben: Szlahóné Szilágyi
Margit (Margó néni) tanította be.

Ezúton szeretném megköszönni Neki áldozatos munkáját a táncoló diákok és szüleik nevében! Köszönjük ezt az gyönyörű,
örök emléket nyújtó keringőt!
Írás és fotó: Kelemen Bata Mária (Csővári mama)

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR - 2014
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Idén nyáron - hagyományainkhoz híven - Vecsés Város Önkormányzat támogatásával újra megszervezzük nyári napközis
táborunkat, 2014. június 23. és 2014. augusztus 1. között
Helyszín: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
Időtartam: minden hétköznap 8.00 -16.00
Korosztály: 7- 14 éves gyermekeket várunk
A táborra lehet 1-1 hétre is jelentkezni.
Programok: lovaglás, úszás, ugrálóvár, kézműves foglalkozás,
kirándulás, sportversenyek, kalandfoglalkozás és még sok-sok
meglepetés és kikapcsolódás
Programköltségek:
Vecsési gyerekek számára: 1 hét uszodával 5000,- Ft, uszoda
nélkül 4500,- Ft
Vecsésen iskolába járó, de más városban lakó gyerekek számára a fenti összeg duplája.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek
számára a részvétel ingyenes, csak az étkezési térítést kell fizetni.
Étkezési költségek: 437 Ft/nap (reggeli, ebéd, uzsonna)
Jelentkezés: 2014. április 15-18-a között 8 órától 16 óráig a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen
(Vecsés, 2220 Telepi u. 44/a) – a férőhelyek függvényében.
Április 21-étől hétfőn, szerdán, pénteken 8 és 10 óra között,
kedden és csütörtökön 15 és 17 óra között.
Jelentkezésnek minősül az aktuális hétre a tábordíj befizetése,
csak így tudjuk a helyet fenntartani.
Bővebb információ: 06-29-350-294, 06-30-668-7029
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Oktatás 9

Élményeim Mosolyország Óvodából

Kislányom a Mosolyország oviba jár harmadik éve. Az óvoda
lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők – amikor idejük úgy engedi – belátást kapjanak gyermekük életébe. Ez azt jelenti, hogy
egy egész délelőttön át az óvodai élet részesei lehetünk. Nagyon
jó ötletnek tartom ezt a látásmódot, melyet Mosolyország ovi
úgy fogalmaz meg: „nyitott óvoda vagyunk”.

Az óvónénikkel előre megbeszélt napon így meglátogattam
Mosolyországot. Reggel a kislányommal együtt érkeztem. A
gyerekek a csoportban nem tudták, hogy aznap én is velük
leszek, így mikor tudomásukra jutott, nagyon örültek, hogy
„vendég” érkezik hozzájuk. Már a reggeli foglalkozáson bent
voltam, azután tízóraiztunk, majd megkezdődtek a délelőtti
tevékenységek. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a német nemzetiségi hagyományok ápolására, illetve a német nyelv játékba
integrált elsajátítására, ezért minden nap kiemelt cél ennek gyakorlása, az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése. Így volt ez
most is. A gyerekek nagyon ügyesen és rutinszerűen mondták és
tették, amit az óvónéni kért tőlük. Ebből pontosan látni lehetett,
hogy a német nyelvhasználat, a közös éneklés és játék valóban
minden napjuk része és nem csak nekem készültek ezzel. Ezt
követően pörgettyűt barkácsoltunk, rajzoltunk, színeztünk, játszottunk, táncoltunk. Nagyon aranyosak és ügyesek voltak. Óriási élmény volt ez nekem is, hiszen ennyi szeretet kapni és cuki
gyerekkel együtt lenni ugyan fárasztó, de ugyanakkor szívet
melengető érzés. A nap az ebéddel ért véget számomra.
Összegezve tapasztalataimat mindenkinek csak ajánlani tudom,
hogy éljen a lehetőséggel, mert nem mindennapi élményben lesz
része! Látni a sok kicsi embert, látni az óvó nénik és a dadusok
munkáját! Teljesen más megvilágításba kerül a szülő számára is
az óvodai élet. Én köszönöm a lehetőséget, mert valóban remek
volt Veletek Mosolyországban!
Írás és fotó: Galánfi Tóth Mária

Farsang a Petôfiben

Fotó: Kolonics Csaba
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Március 15 - Nemzeti Ünnep

Civilszervezetek ünnepeltek a vasútállomáson

Az idén is március 14-én tartottunk ünnepséget az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcra, és vecsési hősére, Bobich
Jánosra emlékezve.
A vecsési főállomás épületének sínek felőli oldalán az emléktáblát 2007. március 14-én a vecsési Önkormányzat avatta fel.
Az avatást követően eleinte a vecsési református óvoda Süni
csoportja tartott évente megemlékezést Szabolcsi Hubertné
Lujzi néni kezdeményezésére. Azóta a vecsési Önkormányzat, a
„Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány Labdarózsa Népdalköre, az Orbán Balázs Erdélyi
Kör és a Vecsési Nemzeti Szövetség is csatlakozott az ünnepség
évenkénti megszervezéséhez.
Így volt ez 2014-ben is.
Az ünnepségre készülődve azon tanakodtunk, hogy vajon
milyen idő lesz, hiszen minden évben hidegben, esőben, olykor
hóesésben kellett fagyoskodnunk. Most végre enyhe tavaszi
időjárás, napsütés fogadta a megemlékezésre érkezőket.
A Magyar és a Székely Himnusz közös eléneklése után a vecsési Czövek Olivér Református óvoda Maci csoportja ünnepi
műsorával kezdődött a megemlékezés. Kedves színfoltja volt az
ünnepségnek, hogy az óvodai gyerekek és a népdalkör együtt
énekelték a Huszár gyerek, huszár gyerek… c. népdalt.
A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 13.ny osztályos tanulója Szaniszló
Petra, Gyulai Pál: Hazám című versét szavalta .majd a
Labdarózsa népdalkör Kossuth Lajos Táborában című dalt énekelte el. Zelei Bence és Szabolcs Nemzeti dalunkat mondta
el, majd még egy Kossuth nóta, és az emléktábla megkoszorúzása következett. Az ünnepi megemlékezés végén közösen elénekeltük a Szózatot.
Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek, a támogatóknak
az immár hagyománnyá nemesült megemlékezésben való tevékeny részvételét.
Zelei József

A terjedő influenza itt is éreztette hatását, mert az ünnepi szónok Hompoth Zoltán, az Erdélyi Kör elnöke magas lázzal ágynak esett, ezért beszédét Pintérné Reubl Teréz, az Erdélyi Kör
vezetőségi tagja, a kis ünnepség főszervezője olvasta fel, amelyből idézünk:

„(…) Mi az, ami Kossuth apánkat, az erdélyi születésű Klapka
Györgyöt, gróf Széchenyi Istvánt, a legnagyobb magyart, Bem
apót, a lánglelkű Petőfit, vagy a márciusi ifjakat képessé tette a
rendkívüli helyzetben rendkívüli feladatok vállalására?
Ez az érzés és képesség nem más, mint a szabadság akarása, a
nemzet szabadsága és a nemzetet alkotó polgárok szabadsága.
Azt mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége: mégis, legalább a világ 52 országában, ahol magyarok élnek, március
magyar szabadság ünnepe. Hogy mennyire igaz, gondoljuk
csak végig!
Nem születhetett volna meg, és nem állhatott volna fenn annyi
évszázadon át Európa egyik legrégibb állama, nem tudtuk volna
védeni hazánkat annyi ellenséggel szemben.
Nem lett volna Rákóczi-szabadságharc, 1848, 1956-os forradalom, ha nem éltetett volna bennünket a szabadságszeretet.
Igen, bennünket meghatároz a szabadságszeretet, nem tudunk
és nem is akarunk lemondani róla.
Legbensőbb lényünkből fakad a szabadságért, bármire képesek
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vagyunk. Se Rákóczi, sem a szabadságharc vezetői, vagy közkatonái, sem az 56-osok nem gondoltak azzal, hogy van-e
remény a sikerre, hogy mennyire van ESÉLYE akkor, annak a
megmozdulásnak. Egyáltalán nem gondolkoztak úgy, mint a
mai politikusok, hanem bíztak önmagukban, saját és népük erejében, bíztak a maguk, a sokak igazában.

Mertek gondolkozni, mertek dönteni, mertek a szívükre hallgatni.
És kinek lett igaza? Nekik. Kikre emlékezünk? Rájuk. És nem
a politikusokra.
Ők, a mindenkori forradalmak nagyjai, vezérei és velük együtt
a névtelen tömegek „a tenni kell már valamit” nyomása alatt
cselekedtek. Korparancs, mondták utóbb, KÖTELESSÉG,
mondták Ők, mert így érezték. Nem egy, nem tíz vagy ezer
magyar, hanem tíz- és százezrek vállalták a CSELEKVÉST.
És mentek előre, mentek akár a halálba. Mert érezték: mi a jó,
a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy mi hiányzik a népnek: a
SZABADSÁG. Tudták, hisz tudniuk kellett, mert „Kossuth
Lajos azt üzente...” Igen, ezt a dalt tanítsuk meg gyermekeinknek, kicsi koruktól, hogy tudják és énekeljék...
Miért ünnepelünk? Mert 1848-ban nemcsak a magyar szabadságért harcoltak, hanem a SZABADSÁGÉRT, mindenki szabadságáért. Mert a forradalmárok megfogalmazták az osztrák birodalmi hegemóniával szemben a maguk – a Kárpát-medencei
magyarok és nem magyarok – programját.
Mertek gondolkozni HAZÁBAN, NEMZETBEN.
Bizonyítják ezt nemcsak az olasz, osztrák, lengyel légió, az
aradi tizenhárom testvéri sorsvállalása nyelv és etnikum felett,
de bizonyítják ezt a Kárpát-medencei magyarok és nem magyarok, akik együtt álltak ki a forradalom és szabadságharc mellett.
(…) De ma nemcsak emlékezni kell, hanem cselekedni is!
A szebb és jobb jövő eljövetelét nemcsak remélni kell, de annak
megvalósítása csak közös összefogással, szívós, elkötelezett,
céltudatos munkával lehetséges.
Dolgozzon mindenki jobban, mint tegnap, tegye azt, ami tudása
szerint a legjobb és a leghasznosabb.
Merjünk nagyok lenni, merítsünk erőt dicső történelmünkből!
Akarjunk végre, közös magyar jövőt építeni!
S akkor: „A magyar név megint szép lesz...”
Adja Isten, hogy így legyen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
VT info

Fotó: Kolonics Csaba

Dugulás elhárítás falbontás nélkül.
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Kultúra 11

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
szénási sándor istván: tavasz 2014

sallay Gyula: Évforduló

Benke Mária: Önvallomás

Igazgyöngyeim vízcseppek
esőáztatta fákon,
a fölkelő Nap fényében
tündököl gazdagságom.

Ez a negyvenötödik évforduló
s te a lépcsőn akarsz menni,
pedig a templomot a lépcső végett
lejjebb kéne tenni.
Látod már ezt a pár lépést sem bírom,
nemigen látom, kik mennek az úton.
Az étel ízével is van egy kis bajom,
délután jólesik, ha lábam betakarom.
Ez volt minden, negyvenöt év Veled.
Bosszantóan rövid!
Most kérted meg a kezem.
Aztán jöttek a gyerekek,
mily röpke pillanat,
elszállt húsz év,és az unoka szalad.
Majd tovább futott köröttünk a világ,
lásd, a nappaliban a dédunoka kiált!
Negyvenöt év! Negyvenöt év Veled,
már a ráncoknál is kezedhez nőtt kezem.

Szeretem az őszi erdőt,
az égen rohanó felhőt.
Szeretem a hideg telet,
hóesésben sétálni Veled.
Megcsodálni a kopár fákat,
letörni egy reccsenő ágat.
Szeretem a tavaszt nagyon,
már nem járunk csúszós havon.
Kivirul minden köröttem,
boldogság tölti el a szívem.
Szeretem a nyár melegét,
a napsugár s a szellő elegyét.
Szeretem a Párom-Társam,
jóban-rosszban mindig lássam!
Szeretem a gyermekemet,
kinek szeme ragyog-nevet.
Szeretem az unokámat,
ki imád, ha mesélek s láthat…
Szeretem a kis Menyemet,
ki lányommá vált s Ő is szeret.
Szeretek nagyon írni,
verset, mesét fabrikálni.
Olyan az írás nekem,
mint a levegő,
mint a bő termésű legelő.
Jól érzem magam a bőrömben,
teljes az életem nyugdíjas időmben.
Ráérek hallgatni a susogó lombokat,
kirándulni, meglátogatni a dombokat…
Szeretem az ÉLETEMET!
Szeretem, ha Párom nevet…
Minden apróságnak örülök,
kinn ősz van, mégsem „őszülök”.
Bennem mindig süt a Nap,
ha fúj a szél, zimankó fagy…
Tanulható e kegyelmi állapot,
derűs arcomat így boldognak láthatod…

Ágas-bogas emlékek közt
szárnyas vágyam csivitel,
holt avarba hullott évek
illatát szél kapja fel.
Napsugarak fűszálából
fészket rak reménymadár,
hogy könnyebb lesz az életünk,
de jó lenne hinni már!
Léleklombok melegében
pelyhes a szép gondolat,
de ha rátalál az érdek,
elhull a nagy ég alatt.
Letaposott fű az erkölcs,
nagyvadak lába nyomán:
Eltörpül az emberélet,
hatalmi harcok során!
Mi az, ami többet érhet,
mint az ember élete?
Van családja, amiért küzd,
boldog legyen gyermeke…
Mért ér többet pénz, hatalom
a teremtett csodáknál?
Szappanbuborék a létünk,
benne él a szivárvány!
Igazgyöngyeink vízcseppek
esőáztatta fákon:
Szegény-gazdagként tűnődj el
valódi gazdagságon!
Varjasi Béla: Buboréknyi élet
Szelíden csordogáló kis patak,
Kanyargó útján a völgy felé halad.
Hullámain, a lombokon át, csillan a Nap.
Útjában néha akadályt is talál,
ahol egy rönk, vagy egy szikla kiáll.

Kelemen Bata Mária: Klára és a buborék
Száll a buborék a légben,
felhők alatt a kék égen.
Klára fújja a kiskertből,
könny csorog a két szeméből.
Beletűz a Nap sugára,
nem törődik ezzel Klára!
Egyre több száll, egyre nagyobb,
a kisleány boldog, ragyog.
Nap sugara rá-rácsillan,
egyik-másik tovaillan.
Pompás színben táncol, lebeg,
Klára szökken, ugrál, nevet.
A térben forgószél támad,
elrabol tőle párat.
Klára kacag az egészen,
újakat fúj nagy serényen.
Kicsi szája csupa habos.
Anyukája most nem zabos!
A környék buborékban áll,
lassacskán mind messzire száll.

Beléjük ütközve vize fodrozódni kezd,
s néha egy-egy apró buborékot vet.
A buborék gyorsan eltűnik a habok sodrában,
mint egy emberélet az idő áramlatában.
Kialakul, megsemmisül. Nyoma sem marad,
míg egy ember maga után, néha több emléket hagy.
Kedves, melengető s más, különböző lehet.
Aki jó volt, azért áthatja sajnálat s szeretet.
Gyűlölettel is emlékezhetnek egy zsarnokra sokan,
az is a múlt ködébe vész, ahogy az idő rohan.
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Görög Béla: csellós - kisplasztika

12 Helytörténet

Nagy politika - kis (helyi) politika

Bajban voltunk a megszállásokkal, de mindegyiket túléltük.
Amikor 160 év elteltével megtörtént az ideiglenesen nálunk
állomásozó török csapatok kiűzése, szinte rögtön cseberből
vederbe kerültünk. Olyannyira, hogy pár év múlva már Thököly
kurucai kergették a labancokat, majd az ő emigrációja után szintén pár évvel nevelt fia, II. Rákóczi Ferenc állt a felkelések
élére. Szegény nagyságos fejedelmünk élete és halála tipikus
magyar sors. Rákóczi nem tudta azt, amit mi, a mai fejünkkel
tudunk, hogy segítség sehonnan sem jön. Ha jön, akkor, az nem
segítség. Az gyarmatosítás. Mert vannak népek, akik mindig
gyarmatosítani akarnak, és mindent el akarnak venni a másiktól. Aztán vannak azok, akiket mindig gyarmatosítani akarnak,
ők a népek országútján élő kompországiak, akiknek az a sorsa,
hogy megrabolják őket. Mára csak a módszerek változtak.
Szóval, szegény Rákóczi, róla keveset beszélünk. Borsiban született, ami a kettévágott Sátoraljaújhely mellett van, de
Szlovákiában. Katolikus, főként Habsburg-barát neveltetést
kapott, de erős kezű anyja, Zrínyi Ilona, a munkácsi hős, a milói
Vénusz másként akarta. Megszöktette fiát és a haza szeretetére
oktatta. Arra, hogy azért akár minden vagyonát, akár életét is
feltegye! Politikusok, figyelem! Nem gyarapodni – áldozni, és
nem a hazából, hanem a hazáért! Istenem hányan vannak, akik
egész életüket úgy élték le, hogy csak loptak-raboltak a saját
meggazdagodásukra, és a hazát csak 30 ezüstdénáros kacatnak
gondolták! Szegény Rákóczi külföldről várt segítséget. Nem
kapott, azóta sem kaptunk…Maradt a kudarc, és az emigráció –
Törökországban. A régi megszállónál, mert az is jobb volt az
újnál. A nagyságos fejedelem hamvai 1906 októberéig ott is
nyugodtak, aztán hazahozták, mert Kassa, akkor még a HAZA
volt. De 1920-tól – talán az örökkévalóságig – ismét más hazában nyugszik. Szegény Rákóczi, szegény magyarok! De mégsem! Most, 2014-ben azt mondhatjuk, hogy élete nem volt hiábavaló, hiába van szülőhelye és nyughelye idegenföldön, és
élete javát hiába élte száműzetésben, mégis hálával és tisztelettel adózik a magyar nemzet személyének.
A 18. század ellenmondásos kor volt. A törökök által elnéptelenedett magyar ugart a német földön bekövetkezett túlnépesedés
miatt német telepesek lepték el. Azért, mert az 1500-as évek elejétől a négymilliós népességünk kétmillióra apadt. Miért? Mert
védtük magunkat és Európát. Azt, hogy magunkat, az rendben
van, de a kontinenst, miért? Azokat a német fejedelemségeket,
vagy azt a Habsburg-birodalmat, amelyik mindig le akart igázni
bennünket, miért? Mégis egy belső önépítés és egy passzív ellenállás jellemezte ezt a korszakot. Talán a legjobb példa II. József
uralkodása. A kalapos király tízéves uralkodása után minden rendeletét, ami a magyar ugarra vonatkozott, visszavonták. Miért?
Mert nem volt felesketett magyar király, nem szentelték fel a
Szent Koronával! És azt mindenki tudta – még a Habsburg is -,
hogy a magyar föld a Szent Korona tulajdona! Azon még a
magyar uralkodók is csak megbízottak, egy felső hatalom megbízottjai. A mai értékvesztett világban ezzel nekünk is tisztában kell
lennünk! Amit őseink évszázadokkal (évezredekkel) ezelőtt megszereztek, azt nincs jogunk eltékozolni! Ez olyan egyszerű, mint
az élet! Ha őseim által felépített házamat el akarják venni, akkor
küzdenem kell ellene, és nem azt mondom, egye-fene, vigyétek.
Ide mindenképp kívánkozik egy megjegyzés, amit október 6-a
kapcsán el szoktunk mondani. A magyar nemzettel való együttérzés, önfeláldozás nem vérségi kérdés. Napjainkig tudunk példát mondani arra, hogy milyen sok náció áldozta vérét a magyar
függetlenségért, nemzetért. Így mindig hiányolom március 15ei beszédek idején annak felemlítését, hogy Vecsés svábjai – bár
egyáltalán nem vagy alig beszéltek magyarul - mégis a forrada-

Vecsési Tájékoztató 2014 március

lom és szabadságharc mellé álltak. 92 nemzetőrt adtak a magyar
szabadságért. És később is mindig a nemzet oldalán álltak, osztoztak annak örömében, keservében.
Ma – március 15-e táján – érdemes azon elgondolkozni, hogy
mit sugallhat számunkra 1848-49 üzenete? Fontosak-e a nemzet
fenntartásának, megóvásának magasztos eszméi, vagy dobjuk be
egy kohóba? Túl a 20. század két pestisén, a kommunizmus és a
nácizmus véres kísérletén, jöhet-e újabb veszély, ami bennünket
érhet? Ha igen, akkor fel vagyunk-e vértezve ellene a pénz, a
fogyasztási őrület, a deviáns magatartásformák támogatott túlburjánzása idején? Hogyan tovább Európa? Legyen egy Európai
Egyesült Államok, és felejtse mindenki ezer-, vagy 20-30 éves
nemzeti múltját? Ezen belül kié lenne a hegemónia? Vagy legyen
egy európai közösség, de nemzetállamok laza szövetségében?
Hol lehet nagyobb a nemzetek érdekérvényesítő képessége?
Európa legrégebbi demokráciája – a magyar – nem lehet
közömbös az ilyen kérdésekkel szemben, és törekednie kell
arra, hogy olyan kormánya legyen, amely nemzeti érdekét érvényesíteni tudja.
A nemzeti lobogó – ahogyan nevében is van – egy nemzetet
szimbolizál. Ezért is vált ki teljes joggal felháborodást annak
meggyalázása, elégetése. Belegondoltak-e abba, hogy 2006ban, ha valakinek az a mazochista gondolata támadt, hogy
„milyen jó volna, ha ma megvernének”, akkor semmi mást nem
kellett tennie, mint azt, hogy bemenjen a fővárosba kezében egy
darab nemzeti lobogóval.
Azt a rendőrtisztet, aki akkor, 2006. október 23-án éjjel, az
Erzsébet híd budai hídfőjénél egy kis akadály ellen vezényelte
a támadást - egy tolólapos autóval való „nagytakarítást”, ahol
ember sem volt -, azt szeretném, ha néven neveznék, hogy örök
megvetés tárgya lehessen! Miért? Mert ennek a kis akadálynak
a közepén egy nemzeti lobogó lengedezett az éjjeli szélben. És
milyen jó, hogy ott volt! Mert, ha ez a tiszt odamegy, a zászlót
kiveszi, aztán eltakarítja a barikádot, akkor rendben van –
parancsra tette. De így, hogy a nemzeti lobogót bedarálta, szemétté tette, abban benne van a nemzethez való viszonyulás, a
hatalommal való azonosulás. Gyáva és gyenge népnek nincs
hazája! Nemzeti érdekeinket csak mi védhetjük meg!
A média hasznos is tud lenni, ha az ember arra használja, amiből építkezhet. Ha Győzike, ha a Való Világ és egyéb „kulturális csemegéken” él, akkor marad a hideg paprikás krumpli a langyos sörrel és a böfögéses ejtőzés öröme. Ám annak, aki látta és
értékelte például az Európa Uniós Parlament közvetítéseit,
annak sok tanulsággal szolgálhattak a látottak. Az imponálhatott, ahogyan a magyar miniszterelnök – egy ezeréves állam,
egy kulturális nagyhatalom képviselőjeként – visszautasította a
támadásokat. Mégis inkább arra gondolok, ami a támadásokat
kiváltotta: alkotmány a család és a kereszténység jegyében, a
bankadó, a multicégek megadóztatása, nemzeti érdek védelme,
stb. Ami furcsa, hogy az eus parlament teljes baloldala (zöldek,
liberálisok, kommunisták) bömbölt ezek ellen. Azoknak, akik a
kisemberek mellett kellene, hogy álljanak, azok a nagytőke, a
bankok és a multik oldalán állnak, a deviáns magatartásformák
támogatói. Az állampolgárokból sajtolnának ki újabb és újabb
anyagiakat, és pusztítanák el az ezeréves értékeket.
Érdekes, a politika valahogy mindig megbolondítja az egyébként józan gondolkodású, választásra felhatalmazott embert.
Arra gondolok, ha valakinek a háza összedől, és az építője előkerül, azt rendesen elveri és elkergeti (pláne, ha visszaeső!), az
meg végképp nem fordulhat elő, hogy újra rábízza háza építését.
Március 15-e táján érdemes erre is odafigyelni, mert a nagypolitika a mi életünkről szól.
Szalontai János
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Alsós Komplex Városi Verseny eredményei

„Jégtörô Mátyás”

A verseny 2014. március 4-én 13.00-kor került megrendezésre
a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában. Idén a zsűri elnökének és a verseny lebonyolítójának két tanítónőt, Hídvégi
Gábornét és Lajos Józsefnét kért fel a Vecsési Tankerület.
Vecsés Város Önkormányzatát Gál István, a Vecsési
Tankerületet Vajda Ágnes képviselte. A tanulók magyar és
matematika tantárgyakból versenyeztek. Az első négy helyezett
könyvjutalomban és oklevélben részesült.

Ezzel a címmel tartott önálló előadóestet a Róder Imre Városi
Könyvtárban Varsa Mátyás színész-rendező.
Varsa Mátyás névnapján, mint egy jutalomjátékként nagy tehetséggel vitte színre a Tamási Áron könyvéből kiragadott részleteket. Ady egyes verseit olyan mesteri kézzel, szívvel és lélekkel gyúrta, ötvözte egybe, hogy azok előadása léleksimogatóan
hatott a közönségre.

Magyar tantárgy:
I. helyezett: Balogh Eszter - Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola - Felkészítő: Deme Istvánné
II. helyezett: Dányi Luca - Vecsési Halmi Telepi Általános
Iskola - Felkészítő: Sebők Márta
III. helyezett: Varga Fanni - Vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola – Felkészítő: Fentorné Mák Klára és Gáborné
Bárány Ágnes
III. helyezett: Czalbert-Halasi Nikolett - Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola - Felkészítő: Dudás Laura
IV. helyezett: Cseszlai Marietta - Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola - Felkészítő: Körözsi Emese

A könyvtár zsúfolásig megtelt közönséggel, és a közel egy órás
műsort mindenki meghatottan, lélegzet visszafojtva figyelte. Az
előadás alatt még a légyzümmögést is lehetett volna hallani.
Írás és fotó Benke Mária

Tüdôszûrés

Magyar helyezettek jobbról-balra: Balogh Eszter, Dányi Luca,
Varga Fanni, Czalbert-Halasi Nikolett, Cseszlai Marietta

Matematika tantárgy:
I. helyezett: Juhász Kristóf - Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola - Felkészítő: Deme Istvánné
II. helyezett: Reményi Péter - Vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola - Felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes
III. helyezett: Varga Fanni - Vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola - Felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes
IV. helyezett: Hadamcsik Emese - Vecsési Grassalkovich Antal
Általános Iskola - Felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes

A 2014. január 01-jétől módosult 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet,
ennek értelmében a kötelező tüdőszűrés már nem a teljes felnőtt
lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik.
Minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen.
Ehhez érvényes TAJ kártyával kell rendelkezni.
A 18-és 40 életév közötti lakosoknak és érvényes TAJ kártyával
nem rendelkezőknek a tüdőszűrésért 1700,- Ft. térítési díjat kell
fizetni a tüdőszűrő állomáson kapott csekk befizetésével.
A kitelepített szűrőállomás helye: Vecsés Fő út 112.
Tüdőszűrés időpontja: 2014. 04. 28. - 2014. 05. 26.
Hétfő-Szerda: 11:30-17:30,
Kedd-Csütörtök-Péntek: 08:00-13:30.

Munka-alkalmassági vizsgálathoz szükséges mellkas röntgen
vizsgálatot leletezéssel, térítés ellenében a Vecsési Egészségügyi
Szolgálatnál (Vecsés, Telepi út 68.) is igénybe lehet venni
1700,- Ft-ért a helyszínen történő befizetést követően.
szakrendelő info

Köszönetnyilvánítás

Matematika helyezettek jobbról-balra: Juhász Kristóf,
Reményi Péter, Varga Fanni, Hadamcsik Emese

Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő pedagógusoknak!

VT info

Fotók: iskola

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Dabasi
Jánost utolsó útjára elkísérték, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Külön köszönjük Szlahó Csaba polgármester úrnak a megható búcsúztatót és Dr. Huszka Mihály plébános úrnak a felemelő gyászmisét.
A gyászoló család
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Mikor egyesült Vecsés Halommal, Halomegyházával? ban dr. Tari Edit ír a templomról a középkori Holm vagy Halom

Mint született vecsési, mindig érdeklődéssel, kíváncsisággal
fordultam szülővárosom történései felé. Gyermekkoromban
sokat jártam a vecsési határban, s az akkor szerzett, látott, hallott dolgok, elbeszélések elraktározódtak bennem, amelyeknek
később, már felnőtt fejjel, hasznát vettem és veszem a mai
napig. Nyugodt szívvel, lelkiismerettel kijelenthetem, ismerem
szülőföldem minden szegletét. Úgy vagyok, mint azt Radnóti
írta” S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy növény, nevét és
virágát is tudom”. 10 éves voltam, amikor először elolvastam
Vecsés Nagyközség története című könyvet, amely azóta is fontos számomra. Az olvasottak azután kiegészültek különböző
látott, elbeszélt dolgokkal. Gyermekkoromban nem gondoltam,
hogy az akkor hallott, tapasztalt dolgok egyszer lényegesek is
lehetnek. Egy-egy gyerekkori csínynek is lehetnek felnőttkorban is ható mozzanatai. Történt egyszer, hogy elmentünk fürödni a patakba, utána meglátogattunk egy cseresznyefát.
Nagyjából azon a területen, ahol most az MO-ásról lehajtunk
Gyál és Vecsés között. Esszük a cseresznyét, amikor megszólal
egy hang, fiúk az ágakra vigyázzatok! Gondoltuk lesz nemulass, de nem így történt. A gazda, miután lemásztunk, elkezdett
mesélni és a következőt mondta: Ezen a területen hajdanában az
uraság szőlőt akart telepíteni, de amikor a talajt elkezdték forgatni, - 70-. mélyen - emberi csontok kerültek elő. A hatóság
nem engedte a szőlőtelepítést, de gyümölcsös telepítéséhez hozzájárultak. Így telepítették oda a nevezett fát. Az illető bácsi,
pedig mesélt erről-arról, csontokról, házakról, mi meg hittük is
meg nem is a mesét. Néhány évvel később, a TSZ-esítés idején
a gyümölcsfákat kivágták és erdőt telepítettek a helyére. A tájra
nyugalom borult, míg nem elkezdődött az autóút építése.
1996-ban, mint az akkori Oktatási-, Művelődési és Sport
Bizottság elnöke, a Gazdasági Bizottság tagja, bizottsági ülést
hívtam össze, amelyre eljött Vághy György, a Polgármesteri
Hivatal dolgozója és két csontot mutatott be, amit a határban
talált. Ránézésre megállapítható volt, hogy emberi lábszárcsontok. Másnap szóltam a jegyzőasszonynak a dologról és kértem,
vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes ceglédi Kossuth
Lajos Múzeummal. A terület nem a Hold utca folytatása, mint
az íródott. Valójában a Hold utca folytatásából kell letérni a
vasút felé. Talán közelebb van a vasúthoz, mint a Hold utcához.
A régészt Tari Editnek hívták, és akkor még nem rendelkezett
doktori címmel. A terepszemle után költségvetési tervezetet
nyújtott be, amelyhez előterjesztést készítettem. A költség . volt,
amelyet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület elfogadott. 1996. augusztus elején elkezdődött az
ásatás. A munka során előkerültek teljesen ép, és megbolygatott
sírok, majd rátaláltak a középkori, hajdani templom alapjára.
Tari Edit így kiáltott fel: Megtaláltuk Vecsés középkori templomának alapját. Tehát leszögezem: Nem Halomét, nem
Halomegyházáét, hanem Vecsését. A régésznő később doktori
címet szerzett. Az anyag témája: Pest megye középkori templomai. A most már Dr. Tari Edit, az előbbivel megegyező címmel
könyvet is írt. Ebben részletesen ír a vecsési ásatásokról. Ő volt,
aki az autópálya és a kőolajvezeték nyomvonalán végzett ásatásokat. Ezek egy részéről kaptam egy sokszorosított példányt és
egy CD lemezt is térképpel. A könyv, CD és a már említett
anyag segítségével szinte pontosan behatárolhatóak (GPS kordináták megadva) a lelőhelyek. Most visszatérek a már említett
cseresznyefás történethez. Amikor a már említett lehajtót építették, számtalan felvételt készítettem a látottakról és elbeszélgettem a feltáró régésszel. Említettem neki, hogy itt a közelben van
egy templom is, mire azt válaszolt, igen van, de az most nem tartozik a kutatási területhez. Tehát tudtak róla. A már említett anyag-

településről, amelynek a temploma lehetett a már említett építmény. Említi Halomegyház-pusztát is, amely már akkor (XVI.sz.)
puszta volt. Ugyanis az elhagyott helyeket nevezték pusztának.
Még egy érdekes dolog. Ismereteink szerint van Felső-halom,
Közép-halom, Alsó-halom. Hatalmas terület, és nem képzelhető el, hogy ilyen kiterjedt település abban a korban létezett,
bonyolítja a helyzetet, hogy Közép-halom mint erődítés is fel
van tüntetve nagyjából azon a területen, ahol a nevezett templom állhatott hajdanán.

Vecsés régészeti lelőhelyei 1996-ig többnyire ismeretlenek voltak. Az akkori szondázó ásatást, mint említettem, az önkormányzat fedezte. 1997-98-ban terepbejárást végzett 7 régész és
egy technikus. A leletanyagok a ceglédi Kossuth Lajos
Múzeumba kerültek. A terepbejárás során 10.000 -es léptékű
EOV térképet használtak. Az adott időszakban 115 lelőhelyet
azonosítottak, amelynek majdnem a fele, 45 tartalmazott
Árpád-kori adatot. Hogy ez sok vagy kevés, el kell dönteni a
telepnyomok és a templomok vonatkozásában. Cegléd környékén egy 10 km sugarú körben 13-15 templomos települést azonosítottak egymástól átlag 3 km-re.
Vecsés neve írott formában 1318-ban, majd 1323-ban tűnt fel
Wecherc alakban. Az írások 1345-ben említik először a
Mindenszentek tiszteletére épült templomot, amelyet 1996-ban
sikerült azonosítani, és néhány sírt körülötte. (Tehát nem
Halom, nem Halomegyháza, hanem Vecsés)
A történeti-régészeti irodalom egy másik pusztatemplomot is
lokalizált a régésznő által vizsgált területen. Ez Holm (Halom)
falu, és első írásos említése 1323-ban történt, de 1440-ben már
nem szerepelt többé. A 16. században már pusztaként szerepel a
török összeírásokban. Rétjét, legelőit az üllői gazdák használják. Templomának helyén régészeti feltárás nem folyt, helyét
ma kisebb kiemelkedés jelzi. Összegezésként megállapítható,
hogy a területen két templom létezett. A II. József kori ún. I.
katonai felmérés térképén a domborzati viszonyok restaurálására használták fel. Nincsenek helynévi adatok. Csak Halompuszta és Vecsés-puszta nevét őrizte meg a katonai térkép, valamint jelöli a két templom helyét.
Az Árpád-kor második harmadától kezdődően sűrűsödnek a
telepviszonyok, s már egymás közelében két nagyobb települési egységet alkotott. A feltérképezett lelőhelyek közül az 1.
számmal jelölt van a Hold utca folytatása és a vasút által határolt területen. (Kertekalja) Itt helyezkedik el Vecsés középkori
temploma, amely a feltárás alapján korábbinak bizonyult a település első írásos említésénél. Vecsés 2. sz. lelőhelye
(Kertekalja) az 1-es mellett található, és bizonyított, hogy az
egész Árpád-kor alatt lakott volt. Hasonló a helyzet Holm vagy
Halom esetében is.
Ez olvasható a régésznő által írott könyvben.
Gál István

folytatás az áprilisi számunkban
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Hungarikum Fesztivál
Időpont: 2014. május 10. - május 17. és június 21.
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ és az előtte lévő tér
Fővédnökök: Szlahó Csaba Vecsés Város polgármestere; Dr.
Szűcs Lajos, Pest Megyei Közgyűlés elnöke
Főszervező: Orbán Balázs Erdélyi Kör
Társszervezők: Megmaradunk 3000 Alapítvány; Bálint Ágnes
Kulturális Központ; Williams Televízió és a Róder Imre Városi
Könyvtár

Programok:
2014. május.10. Szombat 10:00 - Népdalkörök Találkozója
2014. május. 11. Vasárnap 16:00 - Ökumenikus Istentisztelet a
Református Templomban
2014. május. 12. Hétfő 18:00 - G. Ferenczy Anna Irodalmi Kör
a Róder Imre Városi Könyvtárban
2014. május. 13. Kedd 18:00 - Dr. Papp Lajos szívsebész előadása a Színházteremben
2014. május 14. Szerda 18:00 - Színházi előadás: Berg Judit:
Rumini Ferrit- szigeten (rendezte: Veszprémi Klára)
2014. május 15. Csütörtök 10:00 - Színházi előadás: Berg Judit:
Rumini Ferrit- szigeten (rendezte: Veszprémi Klára)
2014.május15. Csütörtök 18:00 - a Vecsési Zeneiskola koncertje a Színházteremben
2014. május 16. Péntek 17:00 - Kávéházi Esték - Balla József
költői estje a Club Café étteremben
2014. május.16. Péntek 18:00 - Vecsés Rock (SAC/KB; HaveRock; Dinosaurus Band) a Színházteremben
2014. május 17. szombat 10:00-18:00: Üllői Hagyományőrzők
műsora - Körhinta; Íjászati bemutató; Tűzzsonglőrök; Jurta;
Gyógyító falu
2014. május 17. Szombat 16:00 - 17:00 - Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület műsora
2014. május 17. Szombat 17:20 - 18:20 – Monori Strázsák
Néptáncegyüttes műsora
2014. május 17. Szombat 19:30- 20:30 - OPERAHÁZY BORLOVAGOK műsora
2014. május 17. Szombat 20:30-tól - Utcabál a Sicullus együttessel

2014. május 17-én 10:00-tól a Piac téren Hungarikum ételek;
borok; pálinkák és magyar népművészeti áruk kínálata, valamint magyaros ételek kóstolása.
A programok lebonyolítói: Pintér László és Pintérné Reubl
Teréz; Váradiné Bartalis Magdolna és Veszprémi Klára.

vitéz Hompoth Zoltán
az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetője, főszervező

Kultúra 15

Nagy siker volt….

Fotó összeállítás a Bálint Ágnes Kulturális Központ
programjaiból.

Moliére: A fösvény című darabját Székhelyi József főszereplésével láthattuk.

Zúgó vastaps – zsúfolt ház: Karácsony James Trió

Telt házas siker: Takács Nikolas koncert

Kirándulások az Erdélyi Körrel
Csíksomlyói Búcsú

Hét nap hat éjszaka, félpanziós ellátással június 5-11-e között.
Érdeklődni lehet a hargita1956@yahoo.com email címen, a
0620-370-0292 és 0620-933-6294 telefonszámokon.

Erdélyi kiskörút

A 6 nap 5 éjszakás félpanziós kirándulás június 23-28-a
között. Érdeklődni lehet a 0620 466 5950-es telefonszámon
lehet érdeklődni.

Zeneiskolai koncert
VT összeállítás

Fotók: Kolonics Csaba

16 Nemzeti ünnep
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1848. március 15. - 2014. március 15.
Tisztelet a bátraknak!

Hagyományosan a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium udvarán a Petőfi szobornál rendezte meg
az önkormányzat a városi ünnepséget.
A VHZ Fúvószenekara köszöntötte a szép számban összesereglett ünneplő közönséget az ekkor még nagyon kellemes időben.
Más alkalommal is megjegyezhettük volna már nemzeti ünnepeink alkalmából, hogy a fúvósaink karnagya – Szabó Imre tanár
úr – miért hiányzik a városi ünnepeinkről. Aki ezeken a napokon netán 9 órától a televizión nézi a Kossuth téri állami zászló felvonást és katonai tiszteletadást, az rögtön tudja a választ.
Az állami ünnepségeken a zenekar karnagya, tamburmajorja
Szabó Imre, és akkor neki ott van dolga, az állami főméltóságok
ünnepi aktusán.
Gratulálunk tanár úr! Nagy megtiszteltetés ez minden vecsésinek!
Az ünnepséget az iskola diákjai adták, és most is dicséret illeti
őket és a felkészítő tanárokat, mert tartalmasan összeállított,
emlékezetes műsorral tisztelegtek 166 évvel ezelőtti hőseinkre,
és a történelemfordító időkre. A műsorban fellépett a Concertó
Harmonia Énekkar.
Ünnepi beszédet dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke mondott, amit teljes terjedelemben ismertetünk:
„Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném
hinni - lesz!
Polgármester úr! Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy együtt köszönthetjük 1848. március 15. napját, a forradalom és a szabadságharc
166. évfordulóját.

Fotó: Kolonics Csaba

Sokat jelent nekünk ez a nap.
A magyarság számára 1848 öröksége élő és eleven.
Nem csak a múlt része, amit könyvekben lapozgatunk – keresve a képeket; a szakállas, Bocskaiba vagy Attilába öltözött férfiakról készült festményeket; a magyar ruhát viselő asszonyokat; a csaták és fegyverek mozgalmas leírásait, a gyászról és a
csendes ellenállás éveiről készült beszámolókat. Fontosak számunkra ezek a képek és írások, de a legfontosabb az üzenet –
hogy 1848 és 1849 számunkra nem a múlt.
Sokkal több annál.
A forradalom és a szabadságharc itt él velünk és itt él bennünk.
Kitörölhetetlen része az életünknek, nemzeti identitásunknak, a
közösségnek, ami keretet ad életünknek, és összekapcsol mindenkit, minden itt élő embert egymással, és azokkal a nemzedékekkel, akik itt éltek és haltak Magyarország földjén.

Mélyen Tisztelt Egybegyűltek!

Mi mindannyian ’48 gyermekei vagyunk.
És legalább egyszer az életben mindenkinek, minden itt élő
embernek, fel kell tennie a kérdést – önmagának –, hogy vállalja-e az örökséget.
Mit jelent számunkra a magyar nemzet egysége, szabadsága és
függetlensége? Lehetséges, hogy ez politika?
Van, aki szerint az – de számunkra nem.
Számunkra a nemzeti ügy nem egy olyan kérdés, amiről vitatkozni lehet. Csak eldönteni, hogy vállaljuk, vagy sem.
Tisztán és egyszerűen eldönteni, hogy igen, vagy nem.
Mert 1848 hősei, a Márciusi Ifjak, a név szerint ismert és névtelen katonák, a honvédek és nemzetőrök, az önkéntesek, a honvédsereget és az országot élelmező gazdák, a felszerelést szállító iparosok, a néptanítók és lelkészek, az ápolók öröksége ma is
eleven.
Százezernyi férfi és asszony bízott meg egymásban;
És őszintén hitte, hogy amit tesz az, a közösséget emeli fel.
Nem tehetjük meg ezért, hogy lemondunk arról, amiért harcoltak, és nem köthetünk rossz egyezségeket sem - mert a kezük
fogja a miénket, mi csak egyet tehetünk: megfogjuk, vagy elengedjük a felénk nyújtott kezet.
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

„Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném
hinni - lesz!” –mondta Széchenyi István.
Aki ismeri a Legnagyobb Magyar történetét, az jól tudja, hogy
milyen fontos ez a mondat – éppen tőle.
Széchenyi István egyike volt azoknak, akik szenvedélyesen
viszonyultak a magyarság ügyéhez. Nehezen dolgozta fel azt is,
hogy erőfeszítéseit durvaság és gyanakvás kísérte. Szó szerint
fájdalommal viselte ezt a megpróbáltatást. Tudjuk róla, hogy
éjszakákon keresztül járkált álmatlanul, és végül felőrölte a
gyanakvás, a rosszindulat és az ármány.
Ezért olyan megható és felemelő, hogy megannyi méltatlan
támadás ellenére, éppen ő fogalmazta meg mély meggyőződéssel, hogy bízik Magyarország jövőjében. Jól tudta ugyanis, hogy
a hit, a bizalom és a remény erősebb, mint a félelem; és tudta azt
is, hogy a közösség is erősebb – sokkal erősebb - mint azok, akik
megosztják, egymás ellen fordítják az itt élő embereket.
S talán azt is sejtette, amit mi már bizonyosan tudunk.
Hogy évtizedek múltán a szavak már nem olyan fontosak.
Hogy ami igazán fontos – az a tett, a cselekvés, és a felelősséggel meghozott döntés. Az a képesség, hogy egy másik utat
válasszunk magunknak és az országnak. Olyan utat, ami előre
visz bennünket, mert lépésről lépésre építi fel a közös jövőnket.
Fontos lépésekkel, legyen az egy összekötő út, egy új mentőállomás itt Vecsésen, vagy a vasútállomás újjáépítése. Mi ebben
mérjük a sikert.
Aki meg akarja érteni ’48 örökségét, annak muszáj megértenie,
hogy mi a különbség szavak és tettek között.
Nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, mert ’48 öröksége az is,
hogy Magyarország állandóan vitatkozik önmagával.
folytatás a 17. oldalon

OLcsÓ GázOLAJ!

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)
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1848. március 15. - 2014. március 15.

Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi
beszédének folytatása:

„Emlékezzünk 1847-re!
Arra az évre, amikor Kossuth Lajost Pest Vármegye nemessége
követnek választotta. Jól tudjuk mindannyian, hogy e választás
sorsdöntő következményekkel járt, hiszen az utolsó reformkori
országgyűlés döntött később az áprilisi törvényekről és az első
felelős magyar kormány felállításáról.
Éppen ezért azt hihetnénk – és sokan később így is emlékeztek
– hogy Kossuth megválasztása ünnepélyes volt és egyetértésben történt meg.
De ez nem így volt! Kossuth Lajost ellenfelei nemes egyszerűséggel csak így gúnyolták: „Se vagyona, se hazája, nincs egyebe csak a szája.” A választást pedig a regényekből ismert jelenetekhez hasonló események kísérték. Különösen a választás
napján, amikor a Megyeháza udvarának elfoglalása a követválasztás egyik legfontosabb stratégiai eseménye volt, és ez
bizony nem kevés felfordulással járt az egész városra nézve.
Hallgassuk figyelmesen a következő beszámolót a követválasztásról: „Hírlapi cikkek, szónoklatok, lakomák, macskazene, fáklyás zene, kapacitációk szellemi érvekkel és furkósbotokkal,
nagy mennyiségű pénzáldozatok a felek részéről, legkitűnőbb
személyek beavatkozása, versek s több efféle eszközök mind a
harctérre vitettek.” Más helyen ezt írja Vajda János későbbi
honvéd: „e lázas napok alatt divat volt kétfontos buzogányt tartani kéznél bizonyos eshetőségekre, és én magam is hódoltam e
divatnak, egy lat különbség nélkül.”

Fotó: Kolonics Csaba

Emlékezzünk!
A vádaskodás mindig személyes volt, és a választási küzdelem
kemény. Még maga Kossuth Lajos is kemény szavakkal támadta Széchenyi Istvánt. De a történelem arra tanít bennünket, hogy
a siker nem az indulatokból és a félelmekből meríti erejét,
hanem a cselekvésből. És 1848 tavaszán már senki sem törődött
a kemény szavakkal, mert március 15-e forradalma a régóta várt
változást hozta el a nemzetnek: lehetőséget a cselekvésre,
Magyarország újjászervezésére. Új Alkotmány, új választójogi
rendszer, a közigazgatás újjászervezése, közteherviselés, felelős
magyar kormány, nemzetőrség, vasútépítés és folyamszabályozás – szabadság és függetlenség.
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Emlékezzünk – nem a szavak számítanak. Hanem a tettek, a
felelősséggel vállalt döntések és a közös erőfeszítések. 1848 és
49 olyan egységet és egyetértést teremtett a magyar nemzeti
közösségben, ami, azóta is példát mutat mindannyiunk számára.
Köszönöm, hogy meghallgattak!”
Az elnök úr beszéde végén átadta azt a tanúsítványt, ami azt
bizonyítja, hogy a kormány február 28-ával átvállalta Vecsés –
és valamennyi település! – adósságát. Így a város egyetlen fillér
tartozás nélkül tervezheti jövőjét!
Szlahó Csaba polgármester megköszönte az állami segítséget,
majd hozzátett egy másik jó hírt: állami támogatást nyertünk a
Halmi iskola energetikai korszerűsítésére 83 millió forint
értékben!
Az ünnepség koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért véget.
Szalontai János

Közérdekû

Változik a légtér használat!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy március 31-e és május 27-e
között a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának
előírásai alapján átfogó karbantartási munkálatokat végez a Liszt
Ferenc Repülőtér forgalmi területein a Budapest Airport. Mivel
az ilyen speciális rekonstrukciós feladatokat csak a forgalom teljes hiányában lehet végrehajtani, bizonyos időszakra mind az 1es mind pedig a 2-es futópályát le kell majd zárni. A beruházásra üzemeltetési és repülésbiztonsági szempontból van szükség.
Amint arról korábban is tájékoztatást adtunk, 2013 októberében
megkezdtük a több mint 30 éves futópályák és gurulóutak betonfelületeinek felújítási munkálatait, amelyet december közepén az
egyre kedvezőtlenebb téli időjárás miatt meg kellett szakítanunk.
A több hetet átölelő időszak alatt tavaly ősszel a betonfelületek
hibáinak mintegy 50-60%-át sikerült kijavítani, a fennmaradó
részek karbantartását pedig 2014 tavaszára ütemeztük.
A nagyszabású karbantartási és felújítási munkálatok során
elvégezzük a betonrepedések, letört betontábla szélek, illetve a
dilatációs hézagok javítását és pótlását, a futópályák teljes fénytechnikájának nagykarbantartását, valamint a futópályákhoz
tartozó műszeres leszállító rendszer (ILS) negyedéves nagykarbantartását. A felújítás emellett kiterjed az 1-es futópálya szegélyfény-lámpasorának cseréjére is.
Idén két szakaszban, pontosan meghatározott időkeretben tervezzük lezárni a két futópályát. Első körben 2014. március 31e és április 18-a között a 2-es számú, 13L/31R jelzésű futópályát zárjuk le, majd az április 28-a és május 27-e közötti munkanapokon az 1-es számú, 13R/31L jelzésű futópályán folytatódik a felújítás.
Tekintettel arra, hogy a felújítási munkálatok miatt a környező
lakott területek fölött áthaladó légiforgalom átmenetileg megváltozik, fontosnak tartjuk az érintett lakóközösségek tájékoztatását, amelynek kapcsán szíves segítségüket kérjük.
A felújítási munkák ütemezése következtében 2014. március
31-e és április 18-a között megemelkedik a Vecsés bizonyos
részeit érintő le- és felszállások száma, ugyanakkor ebből
következően 2014. április 28-a és május 27-e között munkanapokon semmilyen légiforgalom nem lesz tapasztalható a
városrész felett, és hétvégén is csak az eddig megszokott műveletek várhatóak.
BA info
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VÍz-, Gáz-, FŰtÉsszereLVÉNY szAKÜzLet
csŐszer áruHáz

uV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

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

GázterVezÉs, átADás

2220 Vecsés, Fő út 32. tel.:0629-351-319

terVezÉs –KiViteLezÉs

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

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

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

Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKciÓs áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
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

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
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É L E L M I S Z E RTA RT Ó S Í T Ó

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.
Tel./Fax: 06-29-352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

- telepengedélyekhez dokumentumok készítését,
- építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését,
- oktatások megtartását,
- munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését,
- kockázatelemzést,
- munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését.

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Fodor Biztonságtechnika Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
Harcsa Géza

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási 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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AKCIÓ!!!
K É S Z Í T S E F E L A U T Ó J Á T T AVA S S Z A L
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE!
A L K AT R É S Z E K R A K T Á R R Ó L
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

KAISER AUTÓSBOLT
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314
kaiserautosbolt@gmail.com

rendelő:
2220 Vecsés,
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129
06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633

rendelési idő:
Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11
Fk.ny.sz.13-0484-05

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek,
bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók,
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén
a helyszínen elvégezzük.
Várjuk megrendelését hétfőtől péntekig reggel 8 és este
20 óra között, fűtési idényben szombaton és
vasárnap is 8-16 óra között.

Vass István gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306
Mobil: 06-20-9252-635

TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
2 2 2 0 Ve c s é s K á r o l y u t c a 2
0629/353-070
Ügyelet: 0630/975-2550
ke g y t á r g y a k

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü angol és német nyelvtanfolyamok
ü nyelvvizsga felkészítés vizsgalehetőséggel

Angol nyelvi
MAGÁNÓVODA

ü beiratkozás a következő tanévre!

w w w.studium- oktatas.com
Vecsés, Fő út 226.
Ügyfélszolgálat: H-p:10-18 óráig
t: 29 352 967, 06 20 5 852 852
ovi: 06 20 9 157 158
terMeLŐi Friss teJ
Automatából Vecsés 2 pontján 24 órában,
hozott flakonba házi tej kapható.
3,8-4,2%-os zsírtartalommal. 199 Ft/liter
Az automaták megtalálhatóak:
toldi F.u.12/c (Toldi-Bethlen u. sarkán)
TEJTERMÉK automatából 8 ízben kistermelői joghurt,
tejföl, kőrözött kapható.

Fő út 161.
(az Arditti pékségtől
Üllő felé 30m-re)

Várja Önt a
dobozba zárt boci.
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Gondolatok... - A keresztút V. állomásáról (2014.)

Mivel Nagyböjt idejében vagyunk, aktuális, ha a keresztútról
gondolkodunk, illetve annak - számomra - egyik legszebb, legtartalmasabb stációjáról.
A keresztút eredetileg az a kb. fél kilométeres útvonal
Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt vállán a kereszttel a
Golgotáig. Ez a Via Dolorosa: a Fájdalmak útja, a Via Crucis: a
Kereszt útja. Később emlékhelyeket létesítettek az útvonal főbb
helyszínein. A ferences atyák vezetésével már a XI. századtól
zarándokok látogatták a szent helyeket, de azok az állomások, stációk nem voltak teljesen azonosak a maiakkal. Az állomások számát, a keresztút felállításának körülményeit, az ájtatosság módját
XII. Kelemen pápa 1731-ben egységesítette dekrétumában.
2005 Nagypéntekjén a római Colosseumban Ratzinger bíboros
(a későbbi XVI. Benedek pápa) vezette az ájtatosságot. Többek
között így nyilatkozott: „Természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés elfogadása által felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az orvostudomány feladata -, másrészt viszont a
szenvedés arra is szolgál, hogy felismerjük korlátainkat, elgondolkodjunk életünk értelme felett, és megnyíljon szívünk mások
szenvedése iránt. A szeretet tehát szükségszerűen magába foglalja a fájdalmat és az önajándékozást.”
A mostani alkalommal a keresztút V. Stációjával foglakozunk:
Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. „aztán elvezettek, hogy keresztre feszítsék. Kényszerítettek egy arra menőt,
Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyját, aki éppen a mezőről
jött, hogy vigye a keresztet” (Mk. 15,2o-21.) Jézus tanítványai elfutottak, Péter háromszor meg is tagadta. Jézus egy vadidegen ember
segítségére szorul, aki az úton ballagott haza a nehéz nap után, és
most munkába fogják. Ismeretlen, senki fia volt csak, segítségét az
Úr mégis elfogadta. Nem kívánta, hogy segítsége szívből jöjjön.
Parancsszóra, kényszerből, megrettenve jött csak ez az ember, s Te,
Uram elfogadtad. Tehetetlen szegény ember segít Téged, a
Mindenhatót, mert élni akartál az ember földi segítségével is.
Michel Quoist, a kitűnő francia lelki író az V. Stációnál így
imádkozik: „Simon egész napi kimerítő munka után találkozik
a kereszthordozó Jézussal, mégis fölkíséri a Golgotára. Uram,
szabadíts meg a fáradtság, az idegesség önzésétől. Mert fáradt
vagyok, nem kívánhatom, hogy mindenki körülöttem forogjon,
mindenki énrám legyen tekintettel, mindenki engem szolgáljon,
s nem menthetem fel magam a szeretet kötelezettsége alól:
fáradtan is szeretnem, szolgálnom, segítenem kell. Simon segített, ezért megkapta a hit kegyelmének ajándékát. Így jutalmazza meg az Úr azokat, akik segítenek a szenvedőkön. Uram,
nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek
nélkülözését és szenvedését!
Rászorulok én is, Uram, mások erejére. - Sajnos - Elhárítom a
karokat, melyek felém tárulnak, egyedül akarok harcolni és
győzni, bár mellettem halad talán egy jóbarát, egy hűséges hitves, egy szerető testvér, egy jószándékú szomszéd, egy derék
munkatárs. Te állítottad mellém Uram őket, és én mégis sokszor
feléjük sem nézek, pedig magunkat - és a világot is - csak közösen tudjuk megmenteni.”
Jelenits István piarista szerzetes tanár elmélkedésében - az V.
Stációnál - ezt találjuk: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma:
mindörökké. Akkor van hozzám legközelebb, amikor legjobban
szorongat elhagyatottságom fájdalma és szégyene. Ilyenkor az,
aki mégis segítségemre siet, az Ő követe.”
Cirenei Simon nem kereste, mégis találkozott a kereszttel.
Milliók élettörténete ez. A keresztet csak kevesen keresik: ezek a
szentek. Mi félünk tőle, mégis valamiképpen szembe találjuk
magunkat vele. Ez a kereszt rejtvénye! S a megoldás? A kereszt
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mindig félelmetes, amíg az ember el nem fogadja: „Csak az tudja,
hogy a kereszt édes, az élet legédesebb terhe, aki már viszi.”
A francia André Frossard 1986-ban a Colosseumban így imádkozott: „Amikor az utcán elbotlott az elítélt, akit vér borított és ostorozás gyengített, kísérői - a katonák - kiválasztottak egy bizonyos
Cirenei Simont, hogy vegye föl a keresztet és vigye Jézus után. Ó
Krisztusunk! E napon szövetségre lépett, hogy elítéljen Téged az
árulás, a tudatlanság, a szektás gyűlölet, az igazságtalanság és
elválaszthatatlan szövetségese, az államérdek. Te jóságodban
megengedted, hogy egyvalaki közülünk, akit találomra választottak ki a katonák, minket képviselve részt vállaljon üdvözítő
művedben, s így ne legyünk teljesen kizárva szenvedésedből.
Legalább egy ember a nyomodba lépett, amikor mindenki más
elmenekült. Mégis, legalább a kereszt súlya alatt, egy rövid pillanatra hasonlóvá lett a megváltott a Megváltóhoz.”
Szintén a Colosseumban - 1988-ban - Hans Urs von Baltasar az
V. Stációnál arról elmélkedik, hogy Mária, Jézus anyja ott áll,
hogy osztozzon a keresztútban a legmélyebb fájdalom idején.
Simon pedig az a közember, akit váratlanul ért a találkozás.
Talán a két gerendából az egyiket rakták az ő vállára, hiszen
Jézus még kétszer el fog esni a másik súlya alatt. „Hányan
vagyunk, akikre hirtelen olyan súly nehezedik, amire nem
készültünk fel, és kényszerűségből vesszük magunkra. Betegség,
haláleset, kiutasítás, ha kiforgatnak a tulajdonunkból, vagy
éhség súlyt le ránk, olyan csapások, amelyek nap mint nap
emberek millióinak jut osztályrészül. A szenvedést, tudjuk, el
kell viselnünk, a lázadás értelmetlen. Az ember ilyenkor
kimondja, amennyire képes rá, a maga szegényes „igen”-jét. S
anélkül, hogy tudnánk róla, ilyenkor mi is segítünk Jézusnak
vinni a keresztet. A leghalványabb kis „igen”, amivel beletörődünk a szenvedésbe, a helyes útra terel minket, és kegyelemmé
alakul át anélkül, hogy ennek tudatában lennénk”.

Az 1995-ös colosseumi keresztút elmélkedéseinek megírására az ökumenizmus jegyében - egy nőt kértek fel, Minke de Vriest, aki a Grandchamps-i protestáns szerzetesközösség nővére:
„Urunk, a te kegyelmed elég nekünk: a te erőd megnyilvánul a
mi gyengeségünkben. Amikor a kereszt túl súlyosnak tűnik számunkra, te velünk hordozod azt. Segíts minket, hogy habozás
nélkül elfogadjuk”.
A boldogemlékű Hegyi Lászlóval imádkozzuk mi is e stációnál:
„Cirenei Simon - az első percekben - nem látott Uram benned
mást, mint egy elítéltet, aki már a végét járja. Akin, ha segít,
viszontszolgáltatásra nem számíthat, hisz talán fél órája sincs
már vissza... Így nézünk Rád Uram, most mi is... Most nem
kérünk semmit, csak nehéz perceidben együtt akarunk lenni
Veled. És segíts, hogy ne csak Rád, hanem másra is tudjunk így
nézni, tudjuk szeretni azt, akitől nem várhatunk semmit. Hisz az
elesett ember szeméből Te nézel felénk, a tántorgó lépések, beesett arcok, kimerült szemek mind a Te álruháid. Add, hogy
engedjem magam kihasználni! Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!”
Nagy István Elek

Illusztráció: Udvardi Erzsébet
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Adománygyûjtés az Erzsébet téri templom
tetôcseréjére
LE A KALAPPAL! – ÖN ELŐTT IS!

Tudtam, hogy sok jószívű ember él Vecsésen. Azt is tudtam,
hogy a hívek példát adnak sok mindenben. De most azt is látom,
hogy nemcsak a templomba járók, hanem sok jóérzésű ember
segít akkor, amikor templomunk tetejét ki kell cserélnünk.
Készítünk is a segítőkből egy listát (az összegek megjelölése
nélkül) amit nyilvánosságra hozunk, hogy mindenki értékelni
tudja azokat az embereket, akik a bajban segítenek (van persze
egy-két névtelen támogató is). Hadd említsek néhány példát:
- Visszahallottam egyik hittanosaink tanúságtételét: Ne a feleslegedből adj, hanem a szívedből… Mennyire meglepődtem, mikor
két hittanosunk a saját zsebpénzüket hozták el nekünk, és olyan
összeget, ami felülmúlja sok felnőtt adományát. Legszívesebben
nem is fogadtam volna el, de rosszul esett volna nekik. Mi
viszont örüljünk, ha ilyen segítőkész fiatalság nő fel!
- Több felnőtt igen mély gondolatot fogalmazott meg: bárcsak
minél többen éreznék, hogy milyen jó érzés adni és gondoskodni a közösségről, a templomról!
- Nem egy nagymamát lehetett látni, sorra hozta gyermekeit és
unokáit cserépjegyet vásárolni.
- A szív jósága van az evangélikus gyülekezet tagjaiban is, akik
külön gyűjtöttek katolikus testvéreik javára, és néhány református hívőtől is segítséget. Ezeket senki nem várta volna!
A számokról:
A 17,5 milliós munkához 10 milliót az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ad, 3 milliós támogatást szavazott meg az
Önkormányzat (reméljük, hogy minden nemes gondolkodású
vecsési polgár csak dicsérni tudja ezért a testületet), a FideszKdnp jótékonysági bálból összegyűlt 300 ezer Ft adomány.
Mindezeket hálásan köszönjük, és mindenkinek, aki már segített, ez még kerekítve 1,5 millió forintot jelent. Milyen nagyszerű lenne, ha a szintén anyagi gondokkal küzdő váci egyházmegyétől csak kevés segélyt kellene kérnünk!

Hogyan lehet még segíteni?
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Anyagilag irodánkban, csekken vagy a számlaszámunkra történt befizetéssel (templomtető - megjelöléssel):
65100091-11344964-00000000.
Számlatulajdonos neve: Római Katolikus Egyházközség
(számlavezető bank: Pátria Takarékszövetkezet)
Fontos: vállalkozások, cégek adóigazolást kaphatnak adomány
utáni adókedvezmény igénybevételéhez!
Vecsés, 2220. Erzsébet tér 2.; telefonszámunk: 06 21 3110723
vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu

Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjainknak emléket állító szoborparkot akar állítani a Megmaradás
Emlékműnél. Évente egy szobor fölállítását tervezik minden év
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Az első Attila
nagykirályunknak állít emléket.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát
nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon.
Aki 10 000, - Ft. vagy annál többel támogatja a nemes kezdeményezést, annak neve felkerül a szobor talapzatára.

VT info

Köszönetnyilvánítás

Fotó: Balogh Miklós

Fotó: Kolonics Csaba

A bálon Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke
100 000 forintot ajánlott fel a nemes célra, és az erről szóló utalványt átadta Varga Péter plébános atyának.

Fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYAR IMRE 60 éves korában elhunyt. Március 19-én kísértük Őt utolsó útjára.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik temetésére
eljöttek és sírjára virágot hoztak. Ezúton köszönjük a SZIGÜ
Temetkezési Kft. kegyelet teljes munkáját.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett
férjemet, Antal Andrást utolsó útjára elkísérték, együttérzésükkel enyhítették fájdalmunkat és virágot helyeztek sírhalmára.
Köszönjük a Szigü-Inri Temetkezési Kft. kegyelettel végzett
tevékenységét.
Felesége és a gyászoló család

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

Vecsés egyik legnagyobb választékú angol használt
gyermekruha üzlete szeretettel vár mindenkit!
ruháinkat vállfázva, méretre bontva kínáljuk.
Ajánlatunk még: Új gyermek fehérnemű, zokni, sapka stb.
pelenka már 35Ft/Db-tól
Üzleteink: Vecsés telepi út 35. Nyitva: H-p.: 9-17 sz.:8-12

Bp. 1185 Üllői út 628. Nyitva: H-p.: 10-18
tel.: 06302002705
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BŐVÍtse isMereteit, szerezzeN szAKKÉpesÍtÉst áLLAMi
táMOGAtássAL VecsÉs tÉrsÉGÉBeN!
Az új földtörvénynek megfelelően a képzés költsége
utófinanszírozással 100 %-ban visszaigényelhető!!!
szerVezett OKJ-s szAKKÉpzÉseK
• Aranykalászos-gazda
• Gyümölcspálinka-gyártó
• Méhész
Bővebb felvilágosítás: Sütő Erzsébet irodavezető
tel.: 06 30 377-8404
E-mail: info.heves@pcmernokiroda.hu
http:// www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
Több, mint 25 éves képzési és vizsgáztatási tapasztalattal segítjük a
szakma sikeres megszerzését!

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés

JÓ
T
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dr. Csorba

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

Vecsési Tájékoztató 2014 március

Reklám 23

szeretettel vár minden kisgyermeket a

rÓzsA magánóvoda
Magyar-Angol kéttannyelvű
A polgármesteri Hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket
óvodánkban a 2014/2015-ös évre!
A gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mozgás fejlesztését
a jól felszerelt csoportszobák, tornaterem és nagy udvar biztosítja.
Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667. telefon: +36 1/290-3018 20/385-6664

www.rozsamaganovoda.hu

VAS, SZÍNESFÉM
és PAPÍRHULLADÉK felvásárlása
a legmagasabb napi áron!

Budapest, XViii. Üllői út 807/A.
(a volt orosz laktanya területén.)
Várjuk cégek és magánszemélyek jelentkezését!
Tiszteljen meg bizalmával és legyen az ügyfelünk!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8-18 óra
szombat: 8-12 óra

telefon: 0670 391 4437
http://roland-fem-ker-kft.hupont.hu
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2200 Monor, Mátyás király utca 13.
tel.: 06-29-613-620 Fax: 06-29-414-001
e-mail: ecofac t@ecofac t.hu
Web: w w w.ecofac t.hu

eGYÉNi És társAs VáLLALKOzásOK ÜGYViteLÉNeK
teLJes KÖrŰ BONYOLÍtásA, cÉGGONDOzás
KÖNYVeLÉs
- Cégek könyvelése
- Export-import ügyletek
- Egyéni vállalkozók könyvelése
- Mérleg és adóbevallás készítése
BÉrszáMFeJtÉs
- Bér, TB ügyintézés
- Háttéradminisztrációk elkészítése
- Adatszolgáltatások NAV, TB felé
- Bérszámfejtés közvetlenül az Ön
telephelyén
cÉGGONDOzás

MuNKA- és tŰzVÉDeLeM
- Munkavédelmi feladatok teljeskörű
ellátása, szervezése és ellenőrzése
- Kockázatértékelés
- Tűzvédelmi szakvizsgák
lebonyolítása
GAzDAsáGi tANácsADás
- Adótanácsadás
- Számviteli tanácsadás
- Bajba jutott vállalkozások elemzése
- Hitelkérelmek, pénzügyi tervek
készítése
szABáLYzAtOK KÉszÍtÉse
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Egy TV mûsor utóélete…

Az el nem készült „Vecsési Szobor”

A közelmúltban megkerestek a
William’s TV-től, hogy a párommal
menjünk el a stúdióba és beszélgessünk a hosszú, boldog házasságról a
házasság hete alkalmából. A kérésnek eleget tettünk, hiszen 49. éve
élünk együtt békességben, boldogan. Belegondoltunk, hogy milyen
jó példa a mienk a mai fiataloknak,
akik többnyire manapság össze sem
házasodnak, illetve minden szíreszóra elválnak. A mi szüleink, nagyszüleink életében természetes volt
az 50, 60 házasságban, boldog családi életben eltöltött év.
Az interjú adásba ment, azt követően többen felhívtak, gratuláltak. Két nap elteltével felhívott egy hölgy, és megkérdezte, hogy
párom a régi Rudolf utca 33-ban született és nevelkedett-e?
Mondtam, hogy igen.

Városunk kulturális történelmének jeles képviselői azok a
művészek, akik itt éltek és alkottak közöttünk, de akikről sokszor csak kevés ismerete lehet a
ma emberének. Ilyen volt a négy
évtizede elhunyt Visnyovszky
Lajos szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára, több
elismerő kitüntetés birtokosa.
A nagy tehetséggel és szorgalommal megáldott művész a
Az impozáns, háromalakos, első világ- múlt század húszas, harmincas
háborúban elesett hősöknek emléket éveiben sorra nyerte el az ország
állító szobor Pestszentlőrincen, az különböző városaiban kiírt alkoÜllői útról tekinthető meg.
tói pályázatokat. Köztéri és egyházművészeti munkái között kiemelkedő a Zalaegerszegen
1927-ben felavatott, több mint kétszeres életnagyságú, Szűz
Mária szobor vagy a méreteiben nem kisebb léptékű, 1931-ben
elkészült és ma is a Pestszentlőrinci Főplébánia templomkertjében megtekinthető két és fél méter magas Szent Imre szikár
alakú szobra. Az első világháború elesett hőseinek emléket állító 1938-ban felavatott háromalakos, monumentális szoborkompozíció Budapest köztéri alkotásainak egyik büszkesége.
Visnyovszky Lajos munkásságának termékeny és sikeres korszakát a második világégést követő történelmi események - mint oly
sokaknak - alaposan felforgatták. Nagy „bűneként” művészete
klerikálisnak lett megbélyegezve. A Rákosi Mátyás vezette diktatúra kiparancsolta pestszentlőrinci műteremlakásából, majd
Vecsésen, a Malom utca egy régi parasztházának kicsiny szobáját
„adta cserébe”, ahol 1973-ban bekövetkezett haláláig élt. Máról
holnapra veszélybe került a megélhetése. Klasszikus szobrászművészeti talentumát sokszor kénytelen volt aprópénzre váltani.
Munkát vállalt ott, ahol a rajzolás, a dekorálás volt az igény. Egy
időben így kapott magbízást Kőbányán a sörgyárban, címkék, feliratok tervezésére. Később templomok, egyházi épületek felújításán restaurátorként is dolgozott. Mint az akkori községünk lakója,
hamar megbarátkozott környezetével. Nem a múlt sérelmein
búsongott, előre tekintve új és újabb feladatokat keresett magának.
Nagy álma volt, Ő így mondotta: a „vecsési szobor” megmintázása. A káposztájáról messze földön híres, szorgalmában nem
lankadó gazdaembernek akart életnagyságú emlékművet emelni.
Az akkori vezetőktől egy tágasabb, világosabb helyiséget kért
tervei megvalósításához. Ingyen, tiszteletdíj nélkül dolgozott
volna. Éveken át, többször és több helyen felvetette szívügyének
tekintett elképzelésit, de mindig falnak ütközött, süket fülekre
talált. Pedig Lajos bácsi, mert így szólították szűkebb környezetében, még nyolcvanon túl is, aktívan, nagy odaadással tette a
dolgát. Malom utcai műteremben, egyben lakószobájában moccanni sem lehetett. Egymás mellett sorakoztak a készülőfélben
lévő reliefek, plakettek agyagba mintázott formái. Ő, aki kőbe,
márványba, bronzba álmodta és alkotta meg nagy ideák, régi
korok, történelmi események emlékeit, most nekünk, vecsésieknek akart valami nagyot, valami maradandót ajándékozni.
De a szobor, a „vecsési szobor” soha nem készülhetett el.
Akkor, abban az időben, nem volt, aki elfogadja....
Visnyovszky Lajos országos hírű, majd mintegy negyed évszázadon át Vecsésen élő és alkotó szobrászművész nyomorogva,
elhagyatottan hunyt el 83 éves korában.
Igazi művészsors volt az övé...

Egymásra találtak a tejtestvérek…

Erre a vonal végén elcsukló hangon azt válaszolta, hogy akkor
a férjem az Ő tejtestvére. Egy pici csend lett, majd megkérdeztem, hogy hogyan is értsem ezt?
A hölgy elmondta, hogy az Ő szülei vidékről jöttek Vecsésre, és
férjem szüleinél laktak albérletben. Édesanyja áldott állapotban
volt velük, és 1942 augusztusában meg is szülte az ikreket.
Ugyanekkor párom Édesanyja is várandós volt a férjemmel, és
októberben meg is szülte őt. A hölgy ikertestvére sajnos meghalt, a mamájának rengeteg teje volt ellentétben férjem Édesanyjával. Másfél hónap után már nem tudta szoptatni, s a hölgy
anyukája segített rajta. A saját gyermeke mellett az én férjemet
is szoptatta, táplálta anyatejével hosszú ideig…
Párom Édesanyját 1945. május 15-én a vasúti átjáró hídon
agyonlőtte egy orosz katonákat szállító szerelvényről valaki. A
gyermek hiába várta Édesanyját, sőt később sem volt kitől tudakozódnia a kiskoráról. A telefonáló hölgy Édesanyjától tudott
dolgokat, és Ő mesélte el pontosan a tragédiát a férjemnek, és
azt is, Ő vigyázott rá, amikor az a szörnyűség történt…
Van a családi fotóalbumban egy kép, ahol a párom kb. 2 éves lehet,
és egy bájos kislánnyal van lefényképezve. Már nagyon régen kérdeztem tőle, hogy ki az, azt válaszolta, hogy ott laktak náluk, másra
nem emlékezett. Most már tudjuk, de közben eltelt 70 év.
Ugye milyen csodálatos rendező az ÉLET?
Azóta találkoztunk a hölggyel, aki - mint kiderült - 1972 óta
ismét Vecsésen él. Nagyon megható, bensőséges, szép esemény
volt. 70 év után olyan szeretettel ölelték meg egymást, hogy
mindhárman sírtunk…
Írás és fotó: Benke Mária

Emlékezés Visnyovszky Lajos szobrászművészre

Kép és szöveg: Fekete József
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Egy kedves galamblelkû asszony…
A Felsőtelepi templom közelségében él 90 éve egy kedves
hölgy, aki tanulságos életéről
mesél. Ő Nemes Árpádné, született Guzsák Ilona, Ilike néni.
1924. március 16-án született,
tehát a napokban töltötte be
90. életévét.

Kicsi gyermek kora óta ott él, ahol ma is. Szülei építették ezt a
házat a nagy világválság idején. Ezernyi munkával részletekben
készült el. Beköltözésük után a ház alsó szintje Édesapjának
műhelyül szolgált, aki bútor asztalos volt. A ház többi részében
laktak, illetve Édesanyjának két szoba állt a rendelkezésére,
hogy szép mesterségét, a női szabóságot művelje és tanítsa.
Ilike néni egyetlen gyermeke volt szüleinek, a négy elemit a
Petőfi téri régi iskolában, a polgárit a Kőbányai Református
iskolában végezte el. Később Pestszentlőrincen kereskedelmiben közgazdaságtant tanult.
Tanulmányai befejeztével Kőbányán egy német érdekeltségű
cégnél kapott munkát, anyagkönyvelést, s egyéb más adminisztratív feladatokat látott el. Érdeklődésemre, hogy milyen
szórakozásuk volt akkoriban a fiataloknak, mosolyogva meséli, hogy a református egyház a fiatalok számára a misén és hitoktatáson kívül színjátszó kört is szervezett, ott ismerkedett
meg a férjével. Táncos mulatságokba is jártak, de sajnos nem
tartott sokáig a harmónia az életében, mert a háború elérte
Vecsést és az Ő családját is. Nehéz idők következtek, a párjával eljegyezték egymást, de sajnos elvitték katonának.
Leveleztek, majd két évig nem tudott róla semmit, de hűségesen várt rá. Négy és fél évig orosz fogságban volt szegény,
1948 karácsony környékén került haza. Örültek egymásnak,
hűségük elnyerte jutalmát: 1949 húsvétkor megtartották az
esküvőt. Férje tervező geodéta, jóravaló, szorgalmas ember
volt, akivel 46 évig éltek boldogan. Házasságukból két fiúk
született, egyik 1952-ben, másik 1959-ben.

Még a háború idején kiürítették a falu egy részét, nekik is menniük kellett. Édesapja Nyugat-Magyarországra került 1944-ben,
majd később Édesanyja is. Ő nem mehetett, mert a cég, ahol
dolgozott, hadiüzemnek minősült, és nem engedték el. Vecsésre
már nem jöhetett, egy munkatársnőjénél húzta meg magát
Kőbányán.
A front idején az ő házuk és környéke volt az oroszoknak részben lakhelye, részben kinevezett katonai kórháza, ahol sebesültjeiket ápolták. 1946 végén kerültek vissza az otthonukba, amit
teljesen kifosztottak, semmijük sem maradt az üres falakon
kívül. Mindenfelé romok, dúlás, pusztítás nyomai fogadták a
családot. Kezdődhetett a romeltakarítás, az újrakezdés, és minden, ami a későbbi életfeltételeket biztosíthatta. Ilike néni ismét
dolgozott, de a háború után még nem jártak a vonatok, a buszok.
Ő Lőrincig gyalog járt minden nap… Komoly gond volt az élelmezés is, amit részben cserekereskedelemmel lehetett megoldani, másrészt pénzért. Ilike néni munkahelyén napi fizetés volt,
ami percről percre romlott, tehát mikor megkapták, rohantak
vásárolni. Mill pengőkben mérték mindennek az árát. Abból
éltek, amit Ő keresett…
Akkor javult a helyzet, amikor szülei is a kaptak megbízásokat,
és dolgozni kezdtek.
Ilike néni a második gyermek megszületése után otthagyta a
munkahelyét, ahol 12 évig dolgozott, és vezette a háztartást,

nevelte a gyerekeket. A gyerekek szorgalmasak és jó tanulók
voltak. Mikor felsőbb iskolába mentek – orvosnak és építőmérnöknek tanultak - Ilike néni elment a helyi Ferroelektrika
Szövetkezetbe, ahol nyugdíjazásáig 28 évet dolgozott.
Az idő múlásával szegény szülei elmentek, és sajnos, párja is
súlyos betegségben meghalt. Férjét 18 éve, hogy eltemette, szomorúságán úrrá lett, hisz – mint mondja – az élet megy
tovább…
A gyermekei - annak ellenére, hogy önálló életet kezdtek -,
napi személyes kapcsolatban maradtak vele. A kisebbik gyermekénél három unoka van: két lány és egy fiú - nagyon büszkén mesél róluk.
Kérdezgetem, hogy mitől ilyen friss szellemileg és fizikailag?
Azt mondja, hogy ez nagyon egyszerű: mindig egészségesen
élt, teremkerékpározik, ma is tornázik, meg kell őriznie a fiatalos lendületét. Ő látja el a háztartását, naponta főz és mindent
megcsinál a ház körül. A fiai unszolására most már van egy házi
gondozónő is, aki minden nap felkeresi és segít neki…
Arra a kérdésemre, hogy mi a hosszú boldog élet titka, mosolyogva feleli:
- Megértés, szeretet, megbocsátás, elfogadás… Ha ezek szerint
él az ember, ha van értékrendje, akkor szép, tartalmas, hosszú
életet élhet, nehézségei ellenére is...
Isten éltesse erőben, egészségben Ilike néni!
Írás és fotó: Benke Mária

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13
(óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13
(iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13
- Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány: 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
- 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13
- a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
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Selyemvirágokba öltöztetett tojások húsvétra

Mit is tegyünk a barkára? Mivel ajándékozzuk meg a locsolókat? Ezek mindig nagy kérdések szoktak lenni a húsvéti hétvégét megelőzően. Én ezúttal hungarocell tojásokat díszítettem
meg egyszerűen és gyorsan, a végeredmény még is mutatós. A
rég megunt selyemvirágok is új felhasználásra kerültek. Még
egy pár apróság beszerzésével már kezdődhet is az alkotás, amihez kellemes időtöltés kívánok mindenkinek!
Szükséges alapanyagok: (megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby üzletében) - hungarocell tojás,
akrilfesték, kontúrfesték, vékony szalag vagy zsinór, selyemvirágok, fehér alapozófesték
Segédanyagok:
ragasztó, olló, ecset, csiszolópapír
Munka menete:
Első lépésként egy finom csiszolópapírral csiszoljuk meg a hungarocell tojások felületét, majd alapozzuk le fehér alapozófestékkel. Ezután fessük le egy tetszőleges színű akrilfestékkel.
A száradást kővetően egy hozzá illő kontúrfestékkel fessünk
finom mozdulatokkal cirádáscsipke mintát. Bármilyen mintával próbálkozhatunk, akár egyszerű pöttyözéssel. Ha valakinek
nem megy, szabadkézzel előre is
felrajzolhatja a mintát. Miután
végeztünk a díszítéssel, tegyük
félre száradni.

ZÖLD SAROK - Folytassuk még a mosással…

Miért káros környezetünkre a mosás?
Mosunk, fehérítünk, foltot távolítunk el, öblítünk.
Kétgyermekes anyukaként nekem is a mosógép a „legjobb barátom”, csak én már kicsit máshogy csinálom. Első kisfiam születése után nem sokkal már a bőrgyógyászaton csücsültünk
ekcémával, szteroidos krémeket, drága fürdető szereket és krémeket írtak fel, de a várt eredmény elmaradt. Akkor jöttem rá,
hogy talán a mosás a hibás. A bolti mosószerek sokat ígérnek,
de milyen áron?
A hagyományos mosószerek kb. 10-15 féle összetevőből állnak,
melyek csak lassan, vagy le se bomlanak, így káros hatásuk jó
sokáig eltart. Csak néhány példát kiragadva: a foszfonát károsítja a környezetet és az élővizeket, a klór belélegezve mérgező, az
optikai fehérítőtől csak tisztábbnak látszik a ruha, az illatanyagok mesterségesek, gyakran okoznak allergiát.
Ezek az anyagok nyomokban benne maradnak a ruhákban.

Akkor, hogyan mossunk?
Mosás - Moshatunk például mosódióval
A dióhéjban lévő anyag, a saponin, egy kitűnő mosóerővel rendelkező természetes szappan, ami víz hatására enyhén habzani
kezd és kioldódik a mosódió héjából. Felveszi a versenyt a legdrágább vegyipari csodákkal. Bár nem csodaszer, de adalékok,
vegyszerek nélkül tisztít, természetessége (bőr- és környezetbarát, allergénmentes) miatt tökéletes választás. Használata után a
ruhák puhák, öblítőt sem igényel. Illatmentes, így mosóparfümmel, illóolajokkal illatosíthatjuk ruháinkat. Kényelmesebb adagolásért már folyékony formában is kapható.
Fehérítés - Aktív oxigénes fehérítő, foltsó
(100% nátrium-perkarbonát)
Természetes fehérítőként és a beszürkülés megakadályozására
használható mosódió vagy bármely mosószer mellé, kiváló folteltávolító! Feloldja a szerves foltokat (tea, vér, fű, gyümölcs,

Addig válogassunk hozzá megfelelő selyemvirágokat és leveleket. A száradás után a tojás tetejére ragasszunk akasztót szalagból. Ezután ragasztgassuk fel tetszés szerint a virágokat.
Készítsünk még néhány ilyen tojást, majd akasszuk őket a barkánkra, hogy később a locsolkodók onnan választhassák ki kedvencüket.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00 Sz:9:00-13:00 V:ZÁRVA
Tel:06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

vörösbor), megakadályozza és eltávolítja a fehér, és világos
anyagok, és függönyök beszürkülését. Fehér mosásnál fehérítőként szolgál, ellenben a színes ruhákat sem fakítja ki, mivel
működése az aktív oxigén szerves foltokat színtelenítő hatásán
alapul. Az eredeti összetevőkre: szódára, vízre és oxigénre bomlik. Csíra- és baktériumölő hatású (pl. ágyneműn, alsóneműn,
pelenkán).

Folteltávolítás
Az aktív oxigénes foltsóból készíthetünk gélt, amit közvetlenül a
foltra kenhetünk, úgy, mint a tv reklámokban. Kapható folteltávolító szappan és gél formában is, melyek biológiailag 100%osan lebomló folttisztító készítmények, melyek általában
pálma- és kókuszzsírt, természetes marhaepe kivonatot, klorofillt tartalmaznak. A folt keletkezése után minél hamarabb
kezeljük azt, és hagyjuk hatni, mielőtt mosásba raknánk.

Öblítés:
Használjunk környezet- és bőrbarát öblítő szereket, melyek illata bár nem tart hetekig, de nem allergizálnak, nem zárják le a
bőr pórusait, illóolajaik természetes eredetűek, és teljesen
lebomlanak. Jó megoldás a mosóparfüm, ami természetes illóolajokból és bizonyos oldódást segítő anyagból (emulgeátor)
áll. Ez segíti elő, hogy az illóolaj cseppecskéi feloldódjanak a
vízben, és ebben rejlik a hatékonysága is a sima illóolajjal
szemben. Illata tartós, megmarad a ruhákon száradás után is.
Mivel természetes összetevőket tartalmaz, ezért nem - vagy
csak nagyon ritkán- allergizál. Általában 100 ml-es kiszerelésben kapható, de nagyon sok (150) mosásra elegendő, mivel ez
egy tömény koncentrátum és cseppenként kell adagolni.
ZöldABC Bio Webáruház
…a környezetbarát háztartás forrása!
www.zoldabc.hu - 0670/9300108
www.facebook.com/zoldabc
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Elôzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!

A 2013. évben a szabadterületi tüzek jellemzően települések
külterületein, műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken keletkeztek. Az enyhe és csapadékszegény telet követően
igen gyorsan megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza. Előzzük meg együtt a szabadtéri
tüzeket!
A tűzgyújtásra az idei évben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint tavaly, a tűzvédelmi hatóságok továbbra is ellenőrzik
azok betartását, azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti. A
szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered. Íme,
néhány fontosabb szabály:

A tűzgyújtás szabályai erdőterületen:

Az erdőgazdálkodók kötelesek a turisztikai célpontnak számító
parkerdők területén állandó és biztonságos tűzrakóhelyeket
kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodónak kell
karbantartani, és az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről is neki kell gondoskodni. A kialakított
tűzrakóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki
jogosult tüzet rakni.

Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken
gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:
a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem
hűlt parazsat, hamu sem;
amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell
arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag,
eszköz (pl. víz, homok, lapát);
az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg
kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt
lehetőleg földet kell szórni.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az
erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI
TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Az erdőgazdálkodó tilalom ideje alatt a tűzvédelmi szempontból nagymértékben
veszélyeztetett területek esetében köteles az erdőbe vezető utak,
ösvények, nyiladékok bejáratánál és a tűzrakó helyeken az általános tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal,
valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az
említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Avar és kerti hulladék égetése:

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést
adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is.
Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál
kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen
rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. A
tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a
tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos! Az avar-, a

tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben
jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységnek minősül. A tervezett égetés helyét,
időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az
illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás:

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy
grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz
gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok
betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:
nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt
parazsat, hamut;
gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
győződni arról, hogy valóban kialudt.

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját, és figyeljen az alábbiakra:

Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább
földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél
nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabadterületeken
keletkezett tűzesetek száma, ami többek között köszönhető a
sikeres megelőzésben kifejtett hathatós munkának és a megye
területén működő Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság preventív közreműködésének. Ez a tendencia az idei évben se
változzon meg, ezért kérjük, fokozatosan figyeljen a saját
környezetére, tartsa be a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat,
szabályokat!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

+1 % a történelmi egyházaknak

Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot, az
felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, a
1823-as kódszámon.
VT info

ADJON ISTEN! EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Szebb kezdésről álmodtunk – már a dobogóért is küzdeni kell!

Március 1-jén bajnoki rangadóval kezdődött a bajnokság:
Vecsés FC – Vác FC. A vecsési vezetők előzetes nyilatkozatai
arról tanúskodtak, hogy mindent el fognak követni azért, hogy
versenyben maradjanak a bajnoki címért, de ők is tudták, hogy
az ellenfeleink több lépés előnyben vannak. Vác és Érd együttesei a feljutási terveikkel arányos anyagi forrással rendelkeznek, ami a csapatépítést megkönnyíti náluk. Sajnos, az eredmények igazolták is ezt.

VECSÉSI FC - VÁC FC 1-3 (1-0)
Góllövő: Petruska
Egy félidő álom és remény, egy félidő a reális erőviszonyok
mellett. A vendégek igazolták, hogy a csoport talán legjobb gárdája. Megérdemelt győzelmet arattak felettünk. A mieinket sem
érheti szemrehányás, derekasan küzdöttek, de a nagyobb tudás
előtt meg kellett hajolni.
Tápiószecső – Vecsési FC 0-2 (0-1)
Gól: Bernáth, Petruska
Győzelmet vártunk, és ezt sikerült is elérni. Sok hibával, közepes teljesítménnyel, de meg tudtuk szerezni a három pontot.

Vecsési FC- Érdi VSE 1-2 (0-1)
Góllövő: Czipper
Nagyon fontos mérkőzés volt, mert győzelem esetén megmaradt
volna az esély akár az ezüstérem megszerzésére is. A találkozó
háromesélyes volt sokáig, de ahogyan Urbán edző megfogalmazta, a forró pillanatokban, a mérkőzés kritikus pillanataiban
„Jobban kell koncentrálnunk és kihasználni a helyzeteket...”

Törökbálint - Vecsési FC 3-1 (0-1)
Góllövő: Kiss K.
A sok sérülés miatt megváltoztatott csapat simán vezetett a félidőben, hogy aztán 10 perc alatt kapjon hármat a gyengécske
hazaiaktól. Később már nem tudott újítani a VFC. Fontos pontokat veszítettünk.
A csapat vezetése elmondta, hogy több sérülés sújtja a gárdát.
Folyamatosan 5-6 meghatározó játékos hiányzik a keretből.
Sajnos, a helyükre álló játékosok nem akarják átvenni a marsallbotot, egy-két esetben mentális problémák is gátolják a csapat teljesítményét.
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Karate
2014. február 15-én Szlovéniában (Maribor Ruse) öt ország
részvételével nemzetközi versenyt rendeztek. Magyarországot a
vecsési karatésok képviselték nyolc fővel. A fiatalok esélyt kaptak, hogy megmutassák tudásukat.
A 12 éves korosztályban Kovács Dénes, Sarkadi István és Iván
István csapat katában 3. helyezést, kumitében pedig 4. helyezést ért el. Egyéni kata kategóriában Iván István 4. helyezett
lett.
Felnőtt korosztályban Szakács József 4. helyezést, Gebri
György 5. helyezést szerzett. Fridrich mester, mint versenybíró
vett részt a versenyen.
„OSS”
Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk, kortól függetlenül.
Halmi téri iskola:
Kedd, csütörtök: 17.00 – 18.15 – gyermekek (fiúk, lányok)
18.30 – 20.00 – felnőttek (kezdők, haladók)
Karate szakosztályvezetés

Akire büszkék vagyunk

Papi Claudia fiatal kora ellenére már évek óta gyakran szerepelt
az újság hasábjain. A Petőfi iskola diákjaként már feltűnt kiváló sportolói adottságaival. A Lóti-Futin megnyerte a korosztályát, és az iskolák közötti versenyeken volt év, amikor 5 számban
is diadalmaskodott. Korán megszerette a fehér sportot, a teniszt.
Már az iskolából járt teniszezni és ott tudta kamatoztatni az atlétikus, sportolói képességeit. A napokban már kifejezetten ígéretes eredményekről beszélgethettünk vele. Íme, a legújabb sikerek csokorba kötve:
2013: Fedettpályás Magyar Bajnokság – Lány 16 éves korosztály
páros 1.hely, egyéni 3. hely

Felnőtt Magyar Női I. osztályú Csapatbajnokság
Zalaegerszeg csapatával (ZTE) 1. hely - feljutás a Szuperligába
(legmagasabb osztály)
2014: Felnőtt Vidék Bajnokság
egyéni és páros 1. hely!

VT info

A felvételen edzője, Szabó Sándor társaságában látható a Vidék
Bajnokság után.
VT info
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Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - férfiak
Papírforma meccsek Tata ellen
Nagy vereség és nagy győzelem

Junior: Vecsés SE - Tatai AC 40 - 22 (23 - 11)
A Tatai AC elleni mérkőzést már nagyon várták, mert óriási
különbség van a két együttes között, s így a VSE fiataljai kicsit
levezethették az elmúlt két mérkőzésen felgyülemlett feszültséget. A mérkőzés egészében kiválóan játszottak, uralták a játékot. A végén már a 20 gólos különbség megszerzéséért hajtottak, ami majdnem sikerült is.
Felnőtt: Vecsés SE - Tatai AC 24 - 34 (6 - 16)

A hazaiak, ahogyan a szezon nagy részében, most is rosszul
kezdték a mérkőzést: kiejtett, eladott labdák sora után Molnár
József nagyon hamar időt kért, hogy megpróbálja felrázni a
még alvó játékosait. Ez nem sikerült, hiszen az első félidőben
mindössze 6 gólig jutott Vecsés. Ilyen gyenge támadójátékkal
az NB1/B-s bajnokságban egy csapat ellen sem veheti fel a
kesztyűt Molnár József együttese.
A második játékrésztől a hazai csapatot jól ismerő szurkolók azt
remélték, hogy most is sikerül felzárkózni az ellenfélhez. A
Tatai AC viszont másképp gondolta, s mint az egész mérkőzés
során, a második játékrész elején is az ő akaratuk bizonyult erősebbnek. Újabb 20 percnyi kínszenvedés következett számunkra, mert ellenfelünk folyamatosan csak növelte a különbséget.
Jó pár kínai formáció és megalázó gól után a vendégek edzője
lazított a felálláson. Kapva kapott az alkalmon Molnár József –
aki ekkor már ülve, s halkan szemlélte a mérkőzést –, időt kért.
Ezután következett egy 9 – 1-re megnyert hazai periódus,
amelynek köszönhetően tisztességesebb lett a különbség, de a
vendégek sem hagyták magukat, még a szerényebb képességű
játékosok is meglőtték a maguk góljait, s így alakult ki a végeredmény.
Illett és kellett a két győzelem
A felnőtt találkozó élet-halálharcot hozott a kiesés elleni küzdelemben. A juniorok esetében csak a győzelem különbsége lehetett kétséges.
Junior: Vecsés SE - Le Belier KK Ajka 35 – 27 (15 – 12)

Az ajkai fiatalok a tabella 12. helyét foglalták el a mérkőzés
kezdete előtt, ráadásul csak tíz játékossal jelentek meg a mecscsen, vagyis mindössze 3 cserelehetőségük volt. Papírforma
mérkőzés, vagy mégsem?
Az első félidőben hosszú percekig nem sikerült megszereznie a
vezetést a hazaiaknak, majd mikor mégis felülkerekedtek ellenfelükön, nem tudtak számottevő különbséget kialakítani, így az
első játékrészt sovány előnnyel zárta a VSE.
A második félidő hosszú ideig nem hozott változást. A két
együttes egymás mellett haladt, és sokáig három esélyes volt a
mérkőzés. Az 50. perc környékén már nem bírták az ajkai juniorok, elfáradtak, sokak arcán a kínszenvedés látszott. Nem
könnyű végigjátszani egy kézilabda meccset csere nélkül.
Ekkor már kirajzolódott a két csapat közti különbség, ami az
eredményben is megmutatkozott.

Felnőtt: Vecsés SE - Le Belier KK Ajka 26 – 24 (15 – 11)

A felnőtt mérkőzés több tekintetben is tétmérkőzés volt.
Egyrészt tavaly drámai végjátékkal sikerült otthon tartania a két
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pontot Ajkának, amelyre nyilván a VSE jól emlékezett, s viszonozni szerették volna. Másrészt, ha az Ajkát nem sikerült volna
megverni a hazaiaknak, nagyvalószínűséggel elúszott volna
esélye, hogy kikerüljenek a kieső zónából.
A mérkőzést kicsit zavartan kezdte a VSE, hosszú percekig egymás mellett haladtak a csapatok, hol a vendégek, hol a hazaiak
vezettek. A félidő végére kezdett ellépni a vecsési gárda, s bár
az utolsó pillanatokban még kaptak egy elkerülhető gólt, így is
megnyugtató, négy gólos előnnyel mehettek az öltözőbe. Olyan
előnnyel, melyet az NB1/B-s bajnokságban még csak a Győr
ellen sikerült megszerezni.
A második játékrész jól indult, mert a VSE öt gólra növelte a
különbséget. A percek múlásával azonban egyre vesztett a lendületéből, s ezt a vendégek ki is használták. Folyamatosan zárkóztak fel, sőt, még a vezetést is átvették. Megismétlődött a
tavalyi forgatókönyv, pusztán annyi változással, hogy most
Vecsés engedte ki a kezei közül a biztos öt gólos előnyt, s újra
három esélyes lett a mérkőzés.
Mindössze 3 perc volt hátra, és sikerült kivédekezni egy ajkai
akciót, amiből egy elképesztően kockázatos, ám annál inkább
csodálatos Szabados – Gálli összjátékot befejező góllal vezetést
szereztünk.
Izgalmas végjátékban sikerült megszerezni a tavaszi szezon
első győzelmét. A vecsési fiúk fontos lépést tettek afelé, hogy a
bajnokság végére elkerüljék a kieső zónát.
Papírforma eredmények Dabason
Junior: Dabas VSE KC - Vecsés SE 30 - 34 (0 - 0)

A junior együttesnek nagyon fontos volt a Dabas elleni mérkőzés, mert a két pont hatalmas előrelépés lehet a bajnoki cím felé.
A csapatok nem sokat törődtek a védekezéssel, majdnem minden támadásból gól született, mind a két oldalon. Matuz István,
a mieink trénere jól felkészítette játékosait, s jó taktikát választott, hiszen a bajnokság legjobb góllövőjét, Kiss Attilát – a
maga 169 találatával – a mérkőzés egész folyamán sikerült
kivenni a játékból emberfogással. A félidő végére azonban némi
zavar támadt nálunk, a védekezés továbbra sem ment, s Dabas
nemcsak felzárkózott, de a vezetést is átvette.
A második játékrészben még tudta tartani magát a hazai csapat,
de rövid időn belül újra a vendégek irányítottak. Vecsés az utolsó percekre biztos, három gólos előnyre tett szert. A hazaiaknak
fújó bírópáros folyamatosan két percekkel büntette a mieinket,
még Matuz edzőt is, de a mezőnyjátékosok és a kapuban, Nagy
Martin szívüket-lelküket beleadva nem hagyták, hogy ez a győzelem kicsússzon kezükből. Csapatunk pontegyenlőséggel áll a
2. helyen!
Felnőtt: Dabas VSE KC - Vecsés SE 36 - 20 (19 - 7)

A felnőtt mérkőzés nem érdemel túl sok szót. Olyannyira laposan játszott a VSE együttese, hogy az még a dabasi játékosokat
és edzőt is meglepte. A hazaiak félgőzzel és második sorukkal
is elvertek bennünket. Igaz, a II. félidőben nálunk is a tartalékok
játszottak.
Nagy kérdés: Molnár József mire készül? Miért játszatta olyan
keveset legjobb góllövőit?
Ezekre a kérdésekre talán a szombati Százhalombatta elleni
mérkőzésen kapunk választ.
Molnár Péter

Legújabb: Vecsés SE – Százhalombatta 28-21
Sorsdöntő lehet ez a győzelem. Elkerültünk a kieső helyről!
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Nôi kézilabda NB.II. - Déli csoport
Két fontos meccs Dunaújváros ellen

A Vecsés Kombi Express megtépázott felnőtt együttese nehéz
mérkőzés elé nézett, hiszen az azonos bajnoki ponttal rendelkező Dunaújvárosi KKA II csapatát fogadta vendégül. A juniorokra is nehéz meccs várt, hisz Dunaújváros fiataljai vezetik a
tabellát a mieink előtt.
Junior: Vecsés K. E. - Dunaújváros KKA II 32 - 27 (14 - 13)

Tavaly a 2013/2014-es évadot a Vecsés Kombi Express –
Dunaújvárosi KKA II mérkőzés nyitotta, ahol a juniorok azonnal beleszaladtak első, s azóta is egyetlen vereségükbe. Ennek
okán, és mert a bajnokság végkimenetelében ez a mérkőzés
nagyon sokat számít, a vecsési junioroknak fontos volt itthon
tartani a két pontot.
Az első félidő kiválóan alakult, két azonos képességű csapat állt
szemben egymással, de a 15. perc környékén mégis Vecsésnek
sikerült felülkerekednie, és el tudtak lépni 3-4 góllal. A félidő
végére azonban megrázták magukat a vendégek, és feljöttek egy
gólra, amely különbség nagyon kevésnek tűnt a második félidőre.
Az első játékrészben mutatott dunaújvárosi hajrá után hosszú
percekig haladt egymás mellett a két együttes, majd rövid időre
a vendégek a vezetést is megszerezték. Ekkor a hazai gárda
begyújtotta a rakétákat és iszonyatos küzdelmek árán, de ismét
sikerült kialakítani a nagyobb 5-6 gólos különbséget. A mérkőzés végéig hullámzott ez a különbség, többször is megpróbáltak
felzárkózni a vendégek, de a vecsési lányoknak az összes próbálkozást sikerült meghiúsítani. A győzelem újabb lépést jelent
a bajnoki cím felé.
Felnőtt: Vecsés K. E. - Dunaújváros KKA II 20 - 24 (10 - 12)

Az összecsapás elején azonnal kezükbe vették az irányítást a
vendégek, amelyet a mérkőzés egészén meg tudtak tartani. A
hazai gyenge védekezése némileg javult az idény első, DANUKE elleni mérkőzése óta, de a támadások teljesen ötlettelenek
és „izzadságszagúak” voltak, ami meg is látszott az eredményjelzőn. Az első 20 percben csak szenvedtek a vecsésiek, hogy
minél kisebb legyen a különbség. Az utolsó 10 percre azonban
újra régi fényében tündökölt a hazai együttes, s az addig gyatra
támadásokat felváltották a küzdelmes, akaratot sugalló offenzívák. Így alakult ki a szoros első félidei eredmény.
A második játékrészben, az előző mérkőzéshez hasonlóan,
ismét nem sikerült megújulnia a Vecsés Kombi Express játékosainak, s azon nincs mit szépíteni, hogy a bajnokság 3. helyén
szereplő csapat mindössze négy gólt képes szerezni 20 perc
alatt, mert a hazaiaknak mindössze ennyire futotta. Ezután egy
jó periódus következett, s ekkor 6 perc alatt sikerült 4 gólt szerezni, úgy tűnt, hogy a vége még szoros lehet. De végül a hajrá
sem segített, s így alakult ki a végeredmény.
A férfi együtteshez hasonlóan a hétvégén a Vecsés Kombi
Express női csapata is a gödör aljára került, és Molnár József
szavai talán a hölgyekre is igazak lesznek: „Innen már csak felfelé vezethet az út.”
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Junior: Vecsés K. E. - Tököl KSK 33 - 18 (16 - 13)

A vecsési fiatalok rosszul kezdték a mérkőzést: mind támadásban, mind védekezésben figyelmetlenek voltak, ami meg is
mutatkozott az eredményjelzőn, mert az első negyedórában
hárommal is vezettek a vendégek. Hazai időkérést követően a
helyzetkihasználás továbbra is botrányos volt, de a védekezés
feljavult, s a félidő végére már mi vezettünk.
A második játékrészben már teljesen a papírforma szerint alakult a mérkőzés, egy percig sem volt veszélyben a hazai győzelem. Junior lányaink pontegyenlőséggel állnak a 2. helyen.
Felnőtt: Vecsés K. E. - Tököl KSK 21 - 27 (7 - 14)

A felnőtt mérkőzés Lukács Rékáék távozása előtt még két bajnokesélyes csapat szoros összecsapása lett volna, de a Vecsés
Kombi Express mostani helyzetében már egy középmezőnybeli együttesként fogadta vendégül a bajnokesélyes Tököl KSK
csapatát. A vártak ellenére jól indult a mérkőzés, hosszú percekig nem volt képes ellépni a vendég együttes, s javulni látszó
védekezés jellemezte a hazai gárdát. Egy ponton viszont újra
lendületét vesztette a vecsési csapat, egyre csak kapták a gólokat, melyre nem tudtak válaszolni. A védelem újfent csődöt
mondott, s az általában lelki fröccsként szolgáló védések helyett
Kovács O. Zsófia is kedvetlenül dobálta a középkezdéshez a
labdákat. Az első félidei eredmény szinte már eldöntötte a mérkőzést.
A második játékrészben a vendégek továbbszórták a hazai
kaput. Úgy tűnt: csúfos hazai vereségről és tököli örömjátékról
fog szólni a félidő. Azonban az utolsó 10 percre némi javulást
mutattak a vecsésiek, többek között egy junior játékos, Ronyecz
Viktória vezényletével, akinek irányításával küzdelmes lett a
hajrá. A végjátéknak köszönhetően vállalható 21 – 27-es végeredménnyel zártak a csapatok. Ez az eredmény azért vállalható Vecsés számára, mert teljes átalakuláson megy át az együttes,
ami hosszabb időt is igénybe vehet. Győrffy Sándor edző szerint akár egy fél évet is, mely idő alatt a Vecsés Kombi Express
visszacsúszhat a középmezőnybe, de annyi előnye lehet a jövőre nézve, hogy kialakulhat egy új egységes csapat. A juniorok
ahelyett, hogy elhagynák városuk csapatát a továbblépés érdekében, maradnak és egyre több lehetőséget kaphatnak a
nagycsapatban.
Csapatunk 16 ponttal a 4. helyet foglalja el.
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Minden a papírforma szerint…

Az őszi szezonban becsúszott két vereség egyikét a hétvégén
Vecsésre utazó Tököl KSK ellen szenvedte el Vecsés Kombi
Express csapata, most itt lett volna az alkalom a visszavágásra.
A juniorok a múlt heti győztes rangadó után egy középmezőnybeli csapat ellen léphettek pályára.

Fotó: Kolonics Csaba

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
GALLYBEGYŰJTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

ÖNKOrMáNYzAti zÖLD száM: 06-80-981-121

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.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2014. év tavaszán a VÁROSGONDNOK Kft. ingyenes gallybegyűjtést végez a városban. Az ingatlanok elé kihelyezett
gallyakat, vékony ágakat elszállítjuk. A gallyakat, kérjük a
tisztelt Lakosságot, hogy kizárólag kötegelve tegyék ki, ezzel
megkönnyítve a begyűjtést.
A város egész területén két alkalommal március 29-én és
április 12-én 8 órától kerülnek elszállításra. A közterületre
való kihelyezés a szállítást megelőző 2 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy
végig, így a határidőn túl kitett gallyakat nem áll módunkban
elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel
a közterületen nem maradhat.

Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalírozó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.
3 szolgáltató (upc, Digi és t-Home) 35 településén látható adásunk
Plusz29 magazin: minden nap 11:00 és 19:00, vasárnap 15:00
Vecsési Magazin: péntek 18:00, vasárnap 17:00, szerda 20:30
Pódium: csütörtök 21:00, szombat 18:00
Nézőpont (ÉLŐ interaktív adás): hétfő 21:00

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu
email címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, 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.
Fekete Gyopár – márc. 24-ével,
Szent Ferenc – március 31-ével,
Halmy – ápr. 7-ével,
Hanga – ápr. 14-ével,
Borókás – ápr. 21-ével,
Fekete Gyopár – ápr. 28-ával 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

DABASI JÁNOS (3. vk.)

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.
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak

a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.
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
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

www.vecses.hu

