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Testületi hírek
Vecsés Város Képviselő-testülete június 24-én tartotta rendes
ülését, ahol mind a tíz képviselő megjelent. 

Intézményvezetői pályázatok elbírálása
A képviselő-testület még februárban pályázatot írt ki a
Tündérkert Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda intézményvezetői
állásának betöltésére. A pályázatok határideje lejárt. Az intéz-
ményvezetői állásokra a korábbi két vezető nyújtott be érvényes
pályázatot. Meghallgatásuk megtörtént, mindkettőjük újabb 5
évre szóló vezetői megbízását 100%-os mértékben támogatja az
óvodák nevelőtestülete, közalkalmazotti közössége, az intéz-
mény közalkalmazotti tanácsa és szülői munkaközösség is.
A testület Szabó Etelka (Tündérkert Óvoda) és Szabó Gyuláné
(Bálint Ágnes Óvoda) kinevezését 2014. augusztus 1-jétől
2019. július 31-ig terjedő időszakra elfogadta.

Megállapodás az NNÖK-val az iskoláról 
Ismeretes, hogy az év elején az NNÖK nevében Tófalvi Mónika
elnök asszony és a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója személyesen kereste
meg a Polgármester Urat azzal a szándékkal, hogy az önkor-
mányzat támogatását kérjék ahhoz, hogy az iskola az NNÖK
fenntartásába kerülhessen. Jelenleg az iskola fenntartója a
KLIK, működtetője pedig az Önkormányzat.
Az átadásnak több feltétele van. A Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata áprilisban egyetértését adta a fenntar-
tói jog átvételéhez. A KLIK által fenntartott intézmény esetében
az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozik az intéz-
mény fenntartói jogának átadása. A köznevelésért felelős állam-
titkár határidőn belül meghozta azt a döntést, hogy a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch
fenntartói jogát 2014. szeptember 1-jével átadja Vecsés Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának. Az iskola működésé-
nek megkezdéséhez engedély szükséges, melyet az intézmény
székhelye szerint illetékes kormányhivatal ad ki. A működési
engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell többek között az
épület tulajdonosának (önkormányzat) megnevezését, illetve az
NNÖK épület feletti rendelkezési jogának időtartamát. A testü-
let azzal a feltétellel fogadta el a megállapodást, hogy az csak
abban az esetben lép érvénybe, ha az intézmény a szükséges
működési engedélyt megkapta.

Civilszervezetek támogatása
A képviselők a pénzmaradvány keretéből 700 000,- forint támo-
gatás megadásáról döntöttek. A Rohan Hobbilovas
Sportegyesület (működésre) 50.000,- Ft-ot, a Bálint Ágnes
Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 500.000,- Ft-ot és az
Orrhigiéne Alapítvány 150.000,- Ft-ot kap. Ehhez annyi magya-
rázat szükséges, hogy Dr. Somi Ildikó gyermek fül-orr-gégész
szakorvos a vecsési óvodás gyermekek körében ingyenes fül-
orr-gégészeti szűrővizsgálatot végzett, amiről részletes tájékoz-
tatást adott. A fontos és áldozatos munkáért kapta a támogatást
az általa képviselt alapítvány.

VT info

Megkezdôdött a vecsési Halmi-telepi iskola 
korszerûsítése
A város egyik általános iskolájában teljes körű energetikai
korszerűsítés kezdődik. Az őszi iskolakezdéskor már egy meg-
újult épület fogadja a diákokat.

Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyert a több épületből
álló Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korsze-
rűsítésére. Az iskola az elmúlt 40 év alatt több ütemben épült,
mely a kor műszaki színvonalának megfelelt, de energiafelhasz-
nálása a mai kor elvárásai szerint elavultnak tekinthető. A pro-
jekt által sor kerül az épület nyílászáróinak cseréjére, a külső
fal-és mennyezet szigetelésére, ezzel együtt külső színezésére,
továbbá a kazán cseréjére, fűtési rendszer korszerűsítésére és a
használati meleg víz előállítás korszerűbbé tételére.
A kivitelezést a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a
szegedi FERROÉP Zrt. nyerte el, aki június 24-én a munkaterü-
let átadással megkezdte a munkát. A kivitelezés első üteme
augusztus 28-án fejeződik be. Ekkorra a tantermeket, a tornater-
met és a közösségi helyiségeket érintő minden olyan munka
elkészül, ami az iskolakezdéshez szükséges. A beruházás teljes
befejezése október 15-én várható.
Az iskola korszerűsítése mind funkciójában, mind esztétikai
szempontból fontos esemény, hiszen az épület fűtés igényeinek
jelentős csökkenésével a város újabb lépést tesz a már megkez-
dett hatékony energiafelhasználás útján.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Kohéziós Alap
társfinanszírozásával az új Széchenyi terv keretében valósul
meg. A projekt teljes összege 98.101.000 Ft. Az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott 85%-os támogatás mellett
83.385.850 Ft.
Bővebb információ:
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.
Tel/Fax: +36 29/357-645
E-mail: info@vvft.hu

vvprojekt info

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

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

Június 14-én az önkormányzat vezetése valamennyi iskola és
óvoda képviselőjét meghívta a kulturális központba. 
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte az intézmények képvi-
selőit, és rajtuk keresztül köszönte meg egész éves fáradságos
szolgálatukat. Kifejezte reményét, hogy a folyamatosan beveze-
tésre kerülő pedagógus életpálya modell sokat segíthet a nem-
zet napszámosainak megbecsülésében. Az önkormányzat az
elismeréseket a városi ünnepségen adta át, amiről a VT júniusi
számában részletesen beszámoltunk.

A rendezvényen természetesen jelen volt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vezetése is. Ők a KLIK fenntartá-
sában lévő négy oktatási intézmény 3-3 oktatóját részesítették
elismerésben, akik a következők voltak.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskola:
Magyarné Kárpáti Erzsébet, Mongerné Zsolnai Zsuzsanna és
Koncsik Sándor
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola:
Kovácsné Gyetvai Györgyi, Szabóné Mayländer Nóra, Csorba
Lászlóné
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola:
dr. Belső Mónika, Körözsi Emese Irén és Sándor Mária
Magdolna
Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola:
Kun Veronika, Pribelszki Viktor és Kákonyi Borbála

VT info Fotók: Katona Csaba

Ünnep az egészségügyben dolgozóknak

Július 1-je Semmelweis-nap az egészségügyben. Az itt dolgozók
számára ez munkaszüneti nap, ezért július 4-én a Vecsési
Szakorvosi Rendelőintézetben rendezték meg az ünnepséget és
az elismerések átadását. A rendezvényen részt vett az önkor-
mányzat részéről többek között Szlahó Csaba polgármester és
Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke is.
Az eseményt Dr. Szarvas Tibor, a Vecsési Egészségügyi
Szolgálat vezetője nyitotta meg. Beszédéből idézünk:

„A várónkban 8 éve áll már Hugonnai Vilma, az első magyar
orvosnő szobra. Remélem egyszer Ő lesz a mi cégérünk, és fel-
kerül a neve a szakrendelő homlokzatára, róla nevezik el a
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetet. 
Az előző évben igyekeztünk a marketingünk hardwer és softwer
részét is fejleszteni. Elindítottuk az új intézményi weblapot,
helyi email és web szervert hoztunk létre. Minden dolgozónak
önálló intézményi email címe lett, a létrehozott terjesztési cso-
portok segítségével jelentősen javult a belső és külső kommuni-
káció. A szakrendelő teljes területén ingyenes WiFi hozzáférést
biztosítottunk a betegeknek és nagyobb sávszélességgel, kódol-
tan, titkosítva a dolgozóknak is. Megvalósítottuk a
Pestszentlőrinci laborral való online összeköttetést, így egysze-
rűsödik, gyorsabbá válik és pontosabb a laborleletekhez való
hozzájutás lehetősége. A laboratóriumban új, korszerű labor-
program működik, vonalkódos csőazonosítással. A megnöveke-
dett beteglétszámot ennek működése nélkül már nem tudnánk
ellátni. Előkészítettük az internetes betegelőjegyzés lehetősé-
gét. A munkánkhoz nélkülözhetetlen internet ellátást redundáns
routerrel, két különböző internet szolgáltatóval biztosítjuk.
És még egy utolsó fontos gondolat: Elkészült a Vecsési
Mentőállomás és Alapellátási Központ látványterve a Dózsa
György úti rendelő helyén. Remélem, még én állok itt valame-
lyik Semmelweis napon, amikor bejelenthetem, hogy elkészült
az új egészségügyi intézmény Vecsésen.”

Semmelweis-nap alkalmából elismerések átadására is sor
kerül. Köszönő Oklevél kitüntetést kap az, aki közalkalmazotti,
köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban legalább 20 éve tevé-
kenykedik. Idén Kállai Zsoltné és Pap Erzsébet részesült ebben
az elismerésben.
Az Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottai a köszönöm mellé
jutalmat is átvehettek. Köszönet ezért – a rendelő saját erején
felül - az Önkormányzatnak és részben dr. Csorba László alapít-
ványi támogatásának.

VT info

Újra BOLHAPIAC minden szombaton és 
vasárnap Vecsésen a Fő utca 89. szám előtt.

0670 513 4155
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Bemutatunk egy ifjú borászt

A vecsési borosok Petz Márton kezdemé-
nyezésére tették meg az első lépéseket
már több mint egy évtizede. Először talán
saját maguknak, aztán a városnak, majd
a szűkebb térségnek mutatták be tudás-
ukat. Később, az egyre nagyobb elismeré-
sek után, már országos versenyekre –
Mecseknádasd, Badacsony – is eljutottak, ahonnan szintén elis-
merésekkel gazdagon érkeztek haza, és öregbítették a település
hírnevét. Petz Márton, Fazekas József és Sárosi István neve már
jól ismert a borászok között, és a Vecsési Borverseny a város egy
rangos kulturális eseménye immár.
A borversenyeken újabban többször találkozunk Várszegi
Csaba nevével az érmes borok között. Ugyanakkor azokon a
rendezvényeken, ahol a borosok megjelennek – a „testvéri”
kapcsolatban álló fúvószenekarral együtt -, ott aktív résztvevő-
ként is számíthatott a közösség Csabára. 
Arról érdeklődtünk tőle, hogy honnan a borászkodási hajlam?

- A borkészítést anyai nagyapám és édesapám által ismertem
meg még gyerekként. Monoron a Strázsahegyen nekünk is volt
saját szőlőnk és pincénk, ahol már korán megtapasztaltam,
milyen nehéz munka a szőlőművelés és a borászkodás.
Fiatalként nem foglalkoztatott ez a szép mesterség, viszont egy
családi, baráti összejövetelen a szüleim házánál merült fel az a
kérdés, hogy miért üres a pince? Ennél fogva 2009 nyarán bele-
vágtam. Először eszközökkel, majd ősszel már musttal teli hor-
dókkal töltöttem fel a pincét, amiből megszületett az új hobbim
első nedűje. Az első boraim olaszrizling, kékfrankos és cabernet

sauvignon szőlőkből készültek. Az azóta eltelt évek alatt alapí-
tó tagként részt veszek a Vecsési Borbarátok Egyesületének
munkájában, amely által a már tapasztalt borászoktól, borbará-
toktól sok segítséget kaptam és kapok. Számos saját, városi és
országos rendezvényen mutattuk meg magunkat és borainkat
kiemelkedő eredményekkel. Az idei évben szép eredményeket
értem el a „Három Borbarát” nevű csapattal.
2012-ben Borvár néven családi vállalkozást indítottunk el,
azzal a céllal, hogy a minőségi és kulturált borfogyasztást
népszerűsítsük.

szj

Kissé elkésett lehetőség
A 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet több módosítás után
lehetővé teszi az egy évet illetve azt meghaladó szabadságkor-
látozást elszenvedettek részére, hogy nyugdíjkiegészítést igé-
nyeljenek. A Szovjetunióba hurcoltak az ott töltött évek alap-
ján különböző összegekre jogosultak: 1-3 év között 22 500, 
3-5 év között 40 000 Ft-ra tarthatnak igényt. 
A nem özvegyi nyugdíjas túlélő házastársat is megilleti kiegé-
szítés, ha az elhunyt házastársa 3 évnél tovább volt kényszer-
munkán.
Az érintetteknek ”Igénybejelentő lapot” kell kitölteni, és csa-
tolni kell a hatósági igazolás másolatát az eltöltött időről.
http://www.onyf.hu/m/pdf/sajt%20vgleges%20267.pdf
igénylőlap saját jogon
http://www.onyf.hu/m/pdf/zv%20vgleges%20267.pdf
igénylőlap házastárs jogán.

Frühwirth Mihály (30-955-75-85)

I I .  Ve c s é s i  M u r c i f e s z t i v á l  
2014. augusztus 30. szombat

8:00-tól: Zenés ébresztő a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarával, 
(Zenés programajánló minden városrészben) 

Programjaink a Fő utca 60. szám alatt: 
10:00 – 12:00-ig Bolhapiac gyerekeknek, 
12:00-kor friss mustkészítés és kóstoltatás a rendezvényre kilátogató gyermekek részére! 
A program közben reggeltől kézműves borászati eszközök kiállítása, tárlatvezetéssel! 
A délelőtti programok látogatása ingyenes! 
A délutáni zenés programokon tánccsoportok, fúvószenekarok, kamaraegyüttesek lépnek fel.
A fergeteges hangulatról a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület zenekarai, muzsikusai és vendégművészei gondoskodnak! 
Lesz szőlészeti, borászati fajtaelemzés, murci, zene, tánc! Részletes program a VT következő számában!
A murcit Petz Márton úr, a Vecsési Borbarátok Egyesületének elnöke készíti. 
A délutáni program belépődíja 1000,- Ft., (gyermekeknek ingyenes), mely tartalmazza a kóstoló pohár árát, valamint egy pohár bor
vagy murci kóstolását. 18 év alattiak esetében kizárólag csak üdítőital, ásványvíz az ajándék! A kóstoló poharakat a kijelölt helyen 
200,- Ft-os áron visszavásároljuk! Délután folyamatosan folyik az adománygyűjtés, kóstolhatóak lesznek a Vecsési Borbarát Egyesület
tagjai által felajánlott érmes borok, murci és 12:30-tól a készlet erejéig debreceni, borfalatkák, ahogy a vecsési borászok készítik! 
A rendezvényt a Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület tagsága rendezi! A II. Vecsési
Murcifeszt teljes bevételét a két egyesület a Fő út 60. szám alatti önkormányzati ingatlan kerítésének felújítására, valamint az új
kerítés falán Vecsés első Községházájára emlékező emléktábla elhelyezésére ajánlja fel! 
Amennyiben célkitűzésünkkel egyetért, és azt bármilyen összeggel támogatná, adományát banki átutalással a helyi OTP Banknál
vezetett 11742283-20030243 számú bankszámlára is utalhatja, a közleményben kérjük, adja meg a nevét és írja rá: Emléktábla.

Fazekas József
VHZ elnök
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A honfoglaló hôseinkre emlékeztünk

Július 5-én 16 órakor kezdődött a Hon visszafoglaló és megvé-
dő őseinkre való megemlékezés a nagysorompónál lévő szobor-
nál a Városi Nemzeti Szövetség szervezésében. Kerekes András
műsorvezető köszöntötte az egybegyűlteket. A rövid műsorban
fellépett a Napraforgó gyermek- és ifjúsági táncegyesület;
előbb „HETÉNYI KARIKÁZÓ”- t, majd „BODROGKÖZI
CSÁRDÁS ÉS FRISS” című táncukat adták elő. 
Ünnepi beszédet mondott Czeróczky József, a VNSZ elnöke,
amelyből idézünk:

„ (…) Az áltörténelmi leírásokban az szerepel, hogy a magyaro-
kat a besenyők üldözték egészen idáig, a Kárpát-medencéig.
Csodálkoznék, ha így lett volna, nem hiszem, hogy 500000
ember, akik közt volt asszony, öreg, gyermek, és az állataik csak
úgy mindenestől menekültek. Ha valaki menekül, akkor csak a
legszükségesebb dolgait viszi magával, nem pedig mindenét. És
ezt látszik igazolni egy másik történelmi leírás, miszerint a lete-
lepedett magyaroknak több lovuk, marhájuk volt, mint az akko-
ri egész Európának. Ha csak mindenkinek egy-egy volt minden-
ből, ez akkor is egy olyan hatalmas tömeg, amellyel nem lehet
csak úgy menekülni.

Na, mindegy, idemenekültünk! Aztán az űzött magyarok úgy
gondolták, hogy „portyázgatunk” egy kicsit. Rablunk, gyilko-
lunk kedvünk szerint. Miért kellett nekünk innen rabló hadjára-
tokat kezdeni Európába, amikor rengeteg állatunk volt, csodála-
tos legelők és termékeny föld? Meg kell nézni, hogy merre men-
tek őseink ezeken a portyákon. Oda, ahová elhordták az ősi szkí-
ta kincseinket. Árpád első feladata az volt, hogy ősei széthordott
elrabolt kincseit visszaszerezze! Ez volt korábban Attila felada-
ta is, és Árpádé is. Tudták, hogy ezek a kincsek az ő örökségük. 
Gyűlölték és félték is őseinket ezért. Gyermek Lajos frank bajor
uralkodó rendeletet adott ki, amelyben egyértelműen utasított,
hogy a magyarokat ki kell irtani. Kurszánt (a magyarok szakrá-
lis vezetőjét) és kíséretét 904-ben tárgyalásra hívják a morvák-
hoz, akik megmérgezik a küldöttséget. Ez intő jel volt Árpád-
nak arra, hogy a nyugatiak készülnek a magyarság kipusztításá-
ra. Természetesen a megtorlás nem maradt el, Árpád letakarítot-
ta a térképről a morvákat, és a 12 éves Zolta fiát ültette az otta-
ni trónra. Mivel a nyugati udvarokban divat volt a barbár
magyar nyelv tanulása, ez megkönnyítette Árpád kémeinek
munkáját, akik kiderítették, hogy a bajorok egy megelőző csa-
pást szeretnének a magyarokra mérni, mielőtt azok újra támad-
nák Európát. Tervük az volt, hogy három részből álló seregüket
az ország belsejében egyesítik, és kipusztítják Árpád népét. A
Duna északi partján egy kb. 50 ezres sereg vonult, a délin kb.
40 ezer katona. A Dunán egy hajóhad volt arra hivatva, hogy az

utánpótlást (élelmet, fegyvert) biztosítson a két fősereg részére.
Itt körülbelül 10 ezer katona volt. Árpád, akinek egy 40 ezres
serege volt, tudta, hogyha egyesülnek a bajor seregek, akkor
semmi esélye nem lehet, hogy felvegye a harcot a több mint két-
szeres túlerővel. Ezért 907 július 3-án, amikor a hajóhad
Pozsony alá érkezett, a magyarok olajba mártott száraz taplót
tűztek nyílvesszőikre, ezt meggyújtották, és két-három óra alatt
porrá égették a létfontosságú utánpótlást biztosító 10 ezer fős
hajóhadat. Július 4-én a Duna déli partján vonuló Dietmár érsek
által vezetett seregre vetették magukat a magyarok.
Szokásukhoz híven a zárt rendben vonuló bajorokat két oldalról
körül lovagolták és nyilazták. (Ne felejtsük el, hogy míg az
Európában használt íjak kb. 150-200 méterre vittek, addig a
magyaroké ennek bőven a kétszeresét tudták, tehát szinte sért-
hetetlenek voltak a mieink.) A nyílzápor miatt felbomlott zárt
alakzatot kettévágta a magyar sereg, és szinte veszteség nélkül
két nap alatt megsemmisítette a bajorok déli seregét. Este tüze-
ket gyújtottak a bajor sereg helyén, ezzel kétséget ébresztettek
az északi oldalon vonuló katonákban, akik, mivel semmilyen
kapcsolatuk nem volt a túlparttal, nem tudhatták, hogy mit
jelentenek ezek a tüzek. A magyarok eközben levegővel felfújt
tömlőket kötöttek lovaikra, és átúsztattak az északi partra. Az
átkelés 5-e éjszakáján befejeződött, és az alvó bajor tábort meg-
támadták Árpádék.  Túlerejük ellenére a meglepett bajorok egy-
két napig tartó öldöklő csatában maradtak alul. A gyermek
Lajos egészen Passauig menekült, ahol egy biztonsági tartalék-
ként felállított 10 ezres sereg védte. A magyarok ekkor alkal-
mazták másik szokásos hadicselüket, a színlelt támadást. Egy
kisebb csapat nekiment a 10 ezres nehézlovasságnak, és amikor
azok nekiindultak és üldözőbe vették őket, a magyarok csalták
őket addig, amíg a fősereggel nem találkoztak. Itt aztán meg-
semmisítő vereséget mértek a bajorokra. A látszólag menekülő
lovasok bravúrosan tudtak hátrafelé nyilazni, és rengeteg fel-
jegyzés alapján, mintegy védjegye lett ez a magyar harcmodor-
nak. Erről készítette ezt a szobrot Böjte Horvát István szobrász-
művész. A győzelem annyira megrettentette Európát, hogy
ezután 124 évig nem merte idegen betenni a lábát
Magyarországra. 
Persze igen nagy árat fizettek őseink is, hiszen Árpád három fia:
Jutas, Tarhos és Üllő is ebben a csatában halt meg. Árpád ugyan
megélte a győzelmet, de olyan súlyosan megsérült, hogy csak
egy pár nappal élte túl hős fiait.
Amikor elmegyünk emellett az emlékmű mellett, gondoljunk
hát arra, hogy őseink tudták, hogy mit kell tenniük a magyarság
védelmében! Nekünk is ez a feladatunk! Tanítsuk meg gyerme-
keinket a magyar történelemre, neveljük őket család- és haza-
szeretetre! Mert, ha ezt nem tesszük, már most egy kihalt nem-
zet vagyunk!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”

A megemlékezést követően a VNSZ a Jókai Szabadtéri
Színpadon Pozsonyi Csata Emlékkoncertet rendezett a nemzeti
rock kiválóságai részvételével. Fellépett az Ellenméreg, a
BadBoys, a Radical Hungary és a Romantikus Erőszak együttes.

VT info   Fotó: Katona Csaba

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

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

www.peszika.hu

A felvétel a szobor avatásán készült
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Róder Imre Városi Könyvtár Hírei

Pest Megyei Könyvtáros Találkozó
2014. június 18-án a Róder Imre Városi Könyvtárban rendezték
meg a 15. Pest Megyei Könyvtáros találkozót. Pest megyéből 130
könyvtáros látogatott el városunkba. A vendégeket Szlahó Csaba
polgármester köszöntötte. A szakmai napon fellépett Doróné
Zemmel Katalin Rosmarein tánccsoportja, az előadók között sze-
repelt Frühwirth Mihály „Névmagyarosítások a magyarországi
németek körében” című előadásával. Fakultatív programként a
résztvevők a Bálint Ágnes Emlékházat és a Tájházat tekintették
meg. Az ebédhez a savanyúságot a Sauer Bt., Szabadosné
Schiller Katalin, az előadások zavartalan technikai lebonyolítását
Partos Bence biztosította. Köszönet a segítőknek.

Kincsek a polcon - Megnyitottuk ’Régi Könyvtár’ részlegünket!
Az 1800-as évekből a leányolvasmányoktól a Huszárok köny-
véig, a Bibliától a Kincses Kalendáriumokig minden megtalál-
ható. Régi újságok, adattárak, almanachok. A helyszínen lapoz-
gathatók, olvashatók.

Vecsésiek az Első Világháborúban
Augusztus végén nyílik I. világháborús kiállításunk, amellyel a
világháborúban részt vevő vecsési katonáknak állítunk emléket.
A kiállítást a XX. Század Intézettől nyert pályázati pénzből
valósítjuk meg.
Fejed fölé napot, csillagtengereket
A NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztő Kollégiumától, isme-
retterjesztő előadássorozatra nyertünk pályázatot. 2014 augusz-
tusától 2015 márciusáig csillagászok, akadémikusok 5 előadást
tartanak könyvtárunkban csillagászat és űrkutatás témakörben.

Írás és fotó: könyvtár  

Nemzetiségi választások 2014
Cikkemmel szeretnék segítséget nyújtani azoknak, akik nemzetisé-
gi származású választópolgárként szeretnének szavazni az őszi
választásokon, valamint tájékoztatást adni arról, hogyan zárult a
regisztráció első szakasza, ami a tavaszi választásokhoz kötődött.
Az idei parlamenti választások alkalmával először nyílt lehető-
sége a nemzetiségi választópolgároknak, hogy képviselőjüket a
parlamentbe juttassák, megfelelő számú szavazat esetén.
Nemzetiségi szavazóként csak az szavazhatott tavasszal, aki
regisztrálta magát a nemzetiségi névjegyzékbe.
A parlamenti választásokra a pártokhoz hasonlóan az országos
nemzetiségi önkormányzatok is kaptak „kampánypénzt” azzal a
céllal, hogy tájékoztatni tudják a választókat az új választási
rendszerről, valamint a regisztráció lebonyolítására. 
Ezt a pártokhoz hasonlóan elkölthettük volna reklámokra, akti-
vistákra, eredményváró szervezésére és még ki tudja mennyi
mindenre. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
nem ezt az utat választotta.  Helyi szinten szervezték meg a mun-
kát. Nálunk Vecsésen a Kulturverein vállalta fel, hogy informá-
cióval segíti, gyűjti a regisztrációkat. A regisztráció gyűjtéséért
senki semmilyen ellenszolgáltatást nem vett fel! Az országos
önkormányzattól kapott 574 000 forinttal a Falusi Nemzetiségi
Óvoda és a Grassalkovich iskola alapítványait támogattuk,
vagyis gyermekeinkre fordítottuk a pénzt az utolsó forintig! 
A regisztráció a mi városunkban eredményes volt, hiszen orszá-
gos szinten a 4. helyezést értük el, 304 fő kérte, hogy nemzetisé-
gi választópolgárként szavazhasson a parlamenti és az őszi nem-
zetiségi önkormányzati választásokon is. Országosan sajnos nem
sikerült annyi szavazatot gyűjtenünk, hogy képviselőnk legyen,
de szószólónk bejutott a parlamentbe Ritter Imre személyében.
A regisztráció azóta is folyik, hiszen ez egy olyan névjegyzék,
amibe folyamatosan kérhetjük felvételünket. Vecsésen már 383
német nemzetiségi választópolgár regisztrált!
Nagyon fontos, hogy ősszel a helyi német nemzetiségi önkor-
mányzat képviselőjelöltjeire is csak az szavazhat, aki regisztrál
a nemzetiségi névjegyzékben! A regisztrációt csak egyszer kell
elvégezni, az utána minden választásra érvényes lesz, a jelenle-
gi szabályozás szerint.  Regisztrálni a valasztas.hu internetes
oldalon lehet, de szívesen segítünk bárkinek személyesen is.
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!
Elérhetőségeink:
Tófalvi Mónika 06306494540
Frühwirthné Halász Melinda 06306494539
Frühwirth Mihály 06309557585
Kérek mindenkit, aki a vecsési sváb közösség tagjának érzi magát,
hogy éljen választójogával, regisztráljon a nemzetiségi névjegy-
zékben, és ősszel szavazzon a nemzetiségi képviselőjelöltekre!

Fühwirthné Halász Melinda
Német Nemzetiségi Önkormányzat

„Szeretettel adományozom a Könyvtárnak (apám, Nagy Béla
hagyatékából) Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről című regé-
nyének – saját kezűleg szignált – 1932-ben kiadott I-II kötetét.
Nagy Mátyás”
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Mi történt 2011-ben?
Már hagyományos, ahogyan a helyhatósági választás előtt átte-
kintjük az eltelt ciklus éveit, és felelevenítjük az önkormányzat
történéseit. Miután önkormányzati választás lesz, ezért csak az
ide tartozó eseményeket vesszük figyelembe. Az intézmények,
civilszervezetek színes és sokrétű tevékenységét most mellőzzük.
Bár meg kell jegyezni, hogy ezekből is sok – Káposztafeszt,
Tavaszi Fesztivál, ünnepségek stb. – jelentős önkormányzati
támogatásból valósult meg.

Átadták a Bálint Ágnes Óvoda új épületét!
Az önkormányzat már évekkel korábban telket vásárolt a Deák
Ferenc utcában, ami határos a Toldy Ferenc utcai óvodával. A
lakópark miatt megnőtt gyermekáldás miatt vált szükségessé az
óvodák felújítása. Onhausz Tibor mérnök tervei a Vetüsz Kft. és
alvállalkozói kivitelezésében valósult meg. Szeptember elsejé-
től már az itt elkészült három csoport fogadta a gyermekeket. 

„Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és
rehabilitációja” 
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013 jelű projekt” az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával
- a projekt összköltsége: 1.392.903.802,- Ft
- támogatás: 830.925.709,- Ft
- önerő: 561.978.093,- Ft
Egy projektről van szó, amely során három ütemben, három
különálló beruházás indult el. Mindegyik elemét külön közbe-
szerzési eljárás előzte meg, ami után elkezdődhetett a kivitelezés.

I. ütem: a Művelődési Központ és Könyvtár kivitelezése
A közbeszerzési eljárás még 2010. év decemberében indult. A
több fordulós tárgyalás után az összességében legkedvezőbb aján-
latot adó HÉROSZ Zrt. és H-Vill Kft.  (későbbiekben HÉROSZ
Kft.) konzorcium nyerte el a generálkivitelezést 717 mFt+ Áfa
összegért. A munkákat 2011. március 08-án kezdte meg. A mun-
kálatok befejezési határidejét előre nem várt körülmények miatt el
kellett halasztani. 

II. ütem: a Szent István tér valamint a Piac tér és környékének
kivitelezési munkái
A képviselő-testület október 4-én döntött arról, hogy a közbe-
szerzési eljárás lezárásával a 12 ajánlatadó közül a legkedve-
zőbb árajánlatot adó Dél-Pesti T&T Kft.-t bízza meg a munkák
elvégzésével. A nyertes cég 174.909.523 Ft+Áfa összegért
végzi el a munkát. A Polgármesteri Hivatal előtt, valamint a

Piac területén parkolók kerülnek kialakításra közel 1 hektáros
területen. Elbontásra került a volt kínai üzlet és vendéglő, aka-
dálymentesített lesz a nyilvános WC, felújítjuk a Miklós utca és
az Eötvös utca egy részét. A munkálatok október 21-én kezdőd-
tek. Jelenleg a területen a régi aszfalt és kövezet elbontásra
került. Elkészült az Eötvös utca aszfaltozása és az üzletek
mögötti, valamint a hivatali parkoló egyrésze. 

III. ütem: az Anna utcai játszótér kivitelezési munkái
A közbeszerzési eljárás ennél a beruházásnál is tárgyalásos
technikájú volt. A kivitelezést a miskolci BANKÓ Kft. végezte
nettó 23.955.600 Ft-ért határidőre. A beépített játékok megfelel-
nek a játszóterekre vonatkozó szigorú szabályoknak.

Vecsés város belterületi útjainak fejlesztése 
(Magyar u., Klapka u., Lévai u., Tó u., József A. u.: KMOP-
2.1.1/B-09-2009-0037)
- a projekt teljes összköltsége: 249.500.000,- Ft
- igényelt támogatás: 162.175.000,- Ft
- önrész (35%) 87.325.000,- Ft

A projekt megvalósítása 2011-ben elkezdődött. A Magyar utca
kiépítésére májusban írták ki a közbeszerzési eljárást, amelynek
eredményeképpen július 11-én aláírták a kivitelezési szerződést a
Vértes-Út Kft-vel, nettó 21.150.056 Ft vállalási összeggel. Az út
kiépítése gyors ütemben, augusztusban be is fejeződött. A képvi-
selő-testület döntése értelmében a Tó u., József Attila u. (Álmos
u. és Attila u. közötti szakaszának), Klapka u. és a Lévai u. kiépí-
tése 2012. első felében történik meg. A kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárást december elején írták ki.

Elkészült Magyarország első betonburkolatú körforgalma
A Dózsa György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca
kereszteződésébe tervezett körforgalom kivitelezése 2011.
augusztus 9-én a munkaterület átadásával elkezdődött.
A kivitelező, a VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. határ-
időre teljesítette vállalását, és a körforgalom ünnepélyes átadá-
sára 2011. november 3-án, csütörtökön 13 órakor került sor. 

Új óvodai férőhelyek a régi Halmi iskolában
A régi Halmi iskola földszinti szárnyában kettő csoportszoba
került kialakításra. Október 3-án reggel kezdődött meg az óvo-
dai élet a Tündérkert Óvoda két új szobájában. November 9-én
Szlahó Csaba polgármester az avatáskor örömmel jelentette be,
hogy ezzel a beruházással minden óvodáskorú gyermek elhe-
lyezését a város teljesíteni tud intézményeiben. A beruházás
kivitelezését - Onhausz Tibor tervei alapján - Csóra Krisztián
vállalkozó hajtotta végre az önkormányzattal kötött közérdekű
kötelezettségvállalás keretében. 

Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis bölcsőde számára
KMOP-4.5.2-09-2009-0006 jelű projekt
A felhívásra 13 cég adta be az ajánlatát, és a Kunhegyesi Építők
Kft. ajánlatát hirdette győztesnek a képviselő-testület
127.788.852 Ft + Áfa vállalási árral, melyből 10 % a város önré-
sze. A kivitelezési szerződés 2011. augusztus 8-án kötötték meg,
de munkaterület átadásra csak 2012. január 2-án került sor.

Röviden
- Térvilágítás korszerűsítése történt a Petőfi Sándor és a Halmy
József téren 
- Ismét volt faültetési akció. A facsemeték beszerzése a parlag-
fű elleni védekezésre előirányzott 2 mFt-ból valósult meg.

Fotó: Katona Csaba
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Környezetvédelmi plakátverseny a Petôfiben

Iskolánkban minden évben meg szoktunk emlékezni a Föld
napjáról. Idén ebből az alkalomból a Comenius projektünk cél-
kitűzéseivel összhangban környezetvédelmi témahetet hirdet-
tünk. A Comenius projekt az Európai Unió Egész életen át
tartó tanulás programjához kapcsolódik és iskolák közötti nem-
zetközi együttműködésen alapul. Mi egy-egy német, olasz és
francia középiskola diákjaival dolgozunk együtt két éven
keresztül három környezetvédelemmel kapcsolatos témán. Ezek
a szeméttermelés csökkentése, az energiatakarékosság és a
megújuló energiaforrások használata. 

Ezt a három témakört dolgoztuk fel most az egész iskolát érin-
tő témahét során. Minden tagozat kapott egy-egy témát – az
alsósoké volt a környezet tisztaságának megőrzése és a szelek-
tív hulladékgyűjtés, a felső tagozaté az energiatakarékosság, a
gimnazistáké pedig a megújuló energiaforrások felhasználása –,
amelyen belül minden osztály készített egy plakátot. A cél az
volt, hogy a tanulók elgondolkodjanak az adott témáról, a saját
életükben is megvalósítható és hasznosítható ötleteket gyűjtse-
nek a környezetvédelem terén. A plakátokat kiállítottuk az isko-
lában, és egy háromfős, tanárokból álló zsűri pontozta őket. A
nyertesek mind a három kategóriában egy-egy vödör nápolyit
kaptak jutalmul. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a diákok milyen lelkesen vesznek
részt a versenyben, és az iskola üde színfoltja a plakátkiállítás.
Itt a tanév végéig tekinthetők meg a szebbnél szebb, ötletesebb-
nél ötletesebb alkotások, amelyek arról tanúskodnak, hogy
diákjaink számára fontos a környezetvédelem, valamint napra-
kész és használható információkkal rendelkeznek róla. A plaká-
tok között van figyelemfelhívó, ismeretterjesztő, humoros,
többféle szelektíven gyűjtött és újrahasznosított hulladékot fel-
használó, sőt még egy valóságos terepasztal is sokféle állattal és
növénnyel.  
Köszönjük a tanító néniknek és az osztályfőnököknek a gyere-
kek buzdítását, és kiemelten Grudl-Turi Gábor tanár úrnak a ver-
seny menedzselését, a diákok munkájának segítését és a kiállítás
kivitelezését. Végezetül pedig álljon itt a nyertesek listája:
Alsó tagozat: Tengerpart – terepasztal (1.a) és Hulladék, nem
szemét! (3.a)
Felső tagozat: Takarékoskodj! (6.a)
Gimnázium: Megújuló energiaforrások (11.oszt.)
Az iskola honlapján az érdeklődők az összes plakátot megte-
kinthetik: http://www.petofi-vecses.hu/ddd/

Bekkerné Fenyő Ágnes                 Fotó: Krupa Sándor (iskola)

Gyermeknap a Halmiban

Iskolánkban a gyereknap megünneplése már hagyománnyá vált, és
hangulata azért is különleges, mert ez az utolsó nap, amit az iskolá-
ban együtt töltünk a tanévzárót megelőzően egy családi mulatság
keretében. A szülők finomabbnál finomabb ételeket készítenek az
iskola udvarán, a gyerekek pedig számos program közül válogathat-
nak. Az idei gyermeknap színvonalas megnyitó ünnepséggel kezdő-
dött, a reggeli napsütésben fellépett iskolánk néptánc csoportja, az
énekkar, valamint vers – és prózamondó tanulók is. 46 tanuló kie-
melkedő tanulmányi- és sporteredménye jutalmául a Halmi iskola
lógójával ellátott „Büszkék vagyunk rád!” kitűzőt kapott. Idén első
alkalommal került sor az iskola kitűzőjének átadására, mellyel
hagyományt szeretnénk teremteni, hogy a tanév végén egyszerre
ünnepelhessük meg az évről-évre eredményesebb diákokat.
Különleges választható program volt a csillagászati előadás. „A
világűr előtted is nyitva áll” címmel sok alsós és felsős diák is
érdeklődve hallgatta dr. Hirn Attilának, az MTA Energetikai Kutató
Intézet munkatársának képekkel és videofelvételekkel színesített
bemutatóját. Azt is megtudhattuk, hogy van lehetőségük folytatni a
csillagok kutatását a bolygók, a súlytalanság, a világűr után érdek-
lődő tanulóknak, mert például űrtáborba is lehet jelentkezni.

Iskolánk angoltanára, Ági néni tavasszal tanulmányúton vett
részt, és a gyermeknapon úti beszámolót tartott, ahol megismer-
kedhettek a gyerekek a történelmi angol városok látnivalóival.
A kézügyesség fejlesztése, és az alkotás örömének felfedezése a
Gammel-kör tagjainak segítségével szerepelt a délelőtti program-
ban. Hosszú sor kígyózott a korongozás előtt, az ebédlőben pedig
különleges rajztechnikával ismerkedhettek meg a gyerekek. 
Kötetlenebb és hangosabb volt a szülők vetélkedője, és jól esett
a nyertes csapatnak a jégkrém jutalom is a tikkasztó melegben. 
Készültek szebbnél-szebb aszfaltrajzok, és a vízibombák dobá-
lása is remek program volt. A délelőtt záróeseménye volt a főző-
verseny zsűrizése, ahol bizony nem volt könnyű dolguk a bírák-
nak, mert igazi gasztronómiai különlegességeket kóstolhattak.
A végzős diákok folyamatos kérlelésének engedve az ebéd utáni
szieszta helyett a tornateremben megrendezésre került a szoká-
sos évi tanár-diák rangadó, ez alkalommal röplabda meccs,
mely a tanárok fölényes győzelmével végződött. 
Délután kezdődött a „Ki mit tud?”, és az egész napos munkál-
kodás, vetélkedés és játék után, nagy örömünkre, sok tanuló
választott kategóriája a hangszeres zene volt. Nagyon igényes
előadásokat hallhatott a népes közönség. Szerepeltek táncos
lányok, énekesek és komikusok, és a nyolcadikos fiúk is fellép-
tek szokásos, ám egyre briliánsabb produkciójukkal.
Lassan széledtek szét a nap végén a diákok és a vendégek, a
nyár visszafordíthatatlanul megérkezett közénk.

Jarina Beáta   Fotó: iskola
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Élet az Andrássyban…
A II. félév krónikája

Az I. félév lezárását megelőző napon, azaz januárban az alsós
diákok diákönkormányzatunk által szervezett bulival búcsúztat-
ták a 85 eltelt tanítási napot. A jól sikerült rendezvény után más-
nap örömmel zártuk az első félévet. Január 20-án 72 gyerek vett
részt a Pangea Matematikaverseny iskolai fordulóján. Litkei
Botond 3.b, Juhász Kristóf 4.b, Lővei Balázs 5.a, Illés Balázs
6.a, Rádai Ronald és Vághy Levente 7.b, Fehér Dóra Eszter 8.b
jutottak tovább az országos döntőbe. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 24-én a Kincskereső Kisszínpad előadásában
az Aranyvirág Ezüstvirág című mesejátékot nézhettük meg
Steigerwald Lajosné, Ági néni rendezésében. Január végén hir-
dettünk eredményt egy iskolán belüli meseíró verseny esetében.
3-5. osztályig vettek részt tanulóink. Vaszil Dániel 3.b osztályos
tanuló kapta az I. helyezést. A téli sportoknak is örülhettünk.
Január 29-én 52 diákunk ment korcsolyázni, január 31- és feb-
ruár 2. között 30 diákunk vett részt hagyományos téli táborunk-
ban Dunaharasztiban. 
Február 7-én Kazinczy versenyen mérettük meg magunkat a
Halmi iskolában, majd farsangoztunk alsó és felső tagozaton
egyaránt. A jelmezeken és a felsős osztályok műsorain túl min-
dig üde színfoltja a programnak a tanárok tánca és az SZMK
előadása is. Február 28-án igazgató úr meghívására Lénárd
Sándor, az ELTE tanára tartott nekünk előadást – tanítás nélkü-
li munkanap keretében - az új pedagógiai irányzatokról. Érde-
kes és szórakoztató személyisége magával ragadott minket,
ugyanakkor elgondolkodtatott a mondanivaló. Februártól indult
iskolánkban a kötelező testnevelés órák keretében az ingyenes
úszásoktatás 5. évfolyamon. Az oktatást az iskola fenntartója, a
KLIK Vecsési Tankerülete finanszírozta, 9 alkalommal, heti két-
szer jártak a gyerekek úszni. Remek lehetőség kínálkozott így a
testnevelés órák eltöltésére, köszönjük ezúton is. Február végén
a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 4-7. évfolyamból 21 tanu-
lónk vett részt. Új programként február 27-én a napközis kisdi-
ákjaink Kiszebábot égettek az iskola udvarán. A télűzés mellett
jelentőségteljesen tűzték fel és égették el egy-egy „rosszaságu-
kat” a gyerekek. Ugyanezen a napon felsős tanulóink részt vet-
tek a Simonyi Helyesírási Verseny iskolai fordulóján.

A résztvevők közül Kovács Dóra, 5.a osztályos tanulónk
továbbjutott a megyei döntőbe, melyre április 5-én került sor
Biatorbágyon. Szépen szerepeltek az alsó tagozatosaink a
Városi Magyar és Matematika Versenyeken is. Magyarból
Balogh Eszter 4.b osztályos tanuló I., Czalbert-Halasi Nikolett
4.a III. helyezést ért el. Matematikából Juhász Kristóf 4.b I.
helyen végzett. Minden évben iskolánk ad otthont a felső tago-
zatos Városi Magyar Versenynek. Az idei évben az összpontszá-
mok alapján iskolánk az első helyen zárt, 8. osztályos tanulóink
egyenként: Fehér Dóra Eszter 3., Kiss Rebeka Sára 5., Szabó
Alexandra 7., Brezóczki Bernadett 10. helyen végzett.  A
Grassalkovich Iskolában másnap rendezett Matematika Városi
Versenyen diákjaink: Harsányi Antal 5., Fehér Dóra Eszter 8.,
Hacskó Viktória 11., Kányi Nikolett 13. helyezett lett. Az iskola
összességében harmadik helyen végzett. Március 29-én a
Vecsési Kiállító-teremben volt az eredményhirdetése a Mit vin-
nék magammal egy lakatlan szigetre rajzversenynek, melyet a
kulturális központ hirdetett meg. I. helyezett lett Kósa Lili 7.b,
III. helyezett lett Bihal Panna 3.b, és tíz tanulónk kapott külön-
díjat: Czalbert-Halasi Niki 4.a, Bihal Sára 7.a, Titz Olívia 8.b,
Kovács Dóra 5.a, Ormándi Lilla, 7.b, Kányi Viki 6.b, Somoskövi
Dóra 2.b, Fényi Anna 1.c, Balatinczki Boglárka 4.b, Kiss
Rebeka 8.a. 

Sport terén is csodás eredményeket szereztek tanulóink a II.
félévben. Az iskolák közötti városi kézilabda bajnokságot 7-8.
korosztályban megnyertük. Az iskolai versmondó versenyeket
április elején rendeztük, majd a Városi Vers- és Prózamondó
Versenyre április 12-én került sor. A kiosztásra kerülő négy
kupából hármat hoztak el diákjaink, a megszerezhető 8 első
helyből pedig négyet. Az I. helyezettek: Weiszháb Nóra 1.b,
Preg Dorina 2.a, Simon Eszter 3.a, Kányi Viktória 6.b.
Közülük a Pest Megyei Gyermek Vers- és Prózamondó
Versenyen Preg Dorina I., Weiszháb Nóra II. helyezést ért el.
Április 14-én városi Kézilabda – iskolák közötti – bajnoksá-
gon az 5-6. évfolyamos fiúk szintén I. helyezést értek el. Ápri-
lisban megrendeztük hagyományos Iskolacsipegetőnket, ahol
a leendő elsősök és szüleik nyerhettek betekintést iskolánk
életébe. Közös torna, fejlesztő játékok, angol dalok, kézműves
foglalkozás várta az érdeklődőket. Ezúton is köszönjük, és
nagy örömmel fogadtuk, hogy a fenntartó KLIK Vecsési
Tankerület engedélyt adott 3 első osztályra, így lehetőségünk
lett ideális osztálylétszámú első osztályok indítására. Április
24-én szokásos papírgyűjtésünket tartottuk meg, egy nap alatt
20.726 kg papírt gyűjtöttek a tanulók és a szülők. Április 23-án
3 fordulós német nyelvi versenyen iskolánk 20 diákja indult,
felső tagozaton Técsi Melinda 7.a osztályos tanuló III. helye-
zést ért el. Főként az alsós diákok nagy örömmel vesznek részt
a különböző levelező versenyeken is.
Májusban lezajlottak az osztálykirándulások. Az osztályközös-

ségek életében fontos és általában vidám, jól sikerült progra-
mok ezek, mindig rengeteg élménnyel érkeznek haza a gyere-
kek. Május 14-én Berg Judit Rumini a Ferrit-szigeten című
regényét állította színpadra Veszprémi Klára tanárnő rendezésé-
ben a Színe-Java színjátszó kör. A nagy sikerű előadást május
27-én megismételték a Bálint Ágnes Kulturális Központban.
Május 15-én a városi Helytörténeti Versenyen diákjaink II.
helyezettként végeztek. Azért jelentős ez az eredmény, mert a 7-
8. osztályosokkal szemben 6. osztályos gyerekekkel képvisel-
tettük magunkat. A csapat tagjai Kiss Gábor tanár úr felkészíté-
se mellett: B. Nagy Krisztián, Bencze Viktória, Csordás
Veronika, Hok Bence, Kányi Viktória, László Alexandra. Német
szavalóversenyre is sort kerítettünk. I. helyezettek évfolyamon-
ként: Vaszil Dániel 4.b, Fias Fanni 5.b, Kányi Viktória 6. b,
Kósa Lili 7.b. Mindig nagy sikere van iskolánkban a májusi
gyermeknapi rendezvényünknek, amikor az iskola udvarán és
épületében a tankönyvek helyét kézműves asztalok, élőzene,
óriáscsúszda, élő csocsó, trambulin, hot-dog, sült krumpli és
jégkrém várják a gyerekeket és a szülőket. Szintén év vége felé
szerveződő programunk a Diákönkormányzat napja DIKI nap.
Itt az osztályok és testvérosztályok csapatokba verődve 9 állo-
máshelyen a tanárok által szervezett vicces, érdekes, mozgásos
és elméleti feladatokat oldottak meg. A június már a ballagásról,
és az év végi munkáról szól. A jól megérdemelt pihenés után
pedig újult erővel várjuk szeretettel az új és régi diákokat, kol-
légákat szeptemberben. Dicséret és köszönet illeti a gyerekeket,
kollegáinkat és a segítő, támogató szülőket!

Horváthné Gyurcsán Erika és Veszprémi Klára

O l C s Ó  g á z O l a j !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)
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Az AirLED Európai Uniós konferencia hatodik
vecsési partneri találkozója 

Az Európai Unió által finanszírozott airLED projekt keretében
2014. június 27-én került sor a repülőtér vonzáskörzetének gaz-
daságfejlesztése céljából létrehozott Regionális Fejlesztési
Koordinációs Testület (Regional Development Coordination
Body - RDCB) hatodik ülésére a vecsési Budapest Airport
Hotel Stációban.
A találkozón megjelentek a meghívott vecsési és XVIII. kerületi
önkormányzati, vállalati és civil szervezetek képviselői. Az
RDCB összejövetel ezúttal nemzetközi volt, hiszen a Francia
Intézet három képviselője is megtisztelte jelenlétével a konferen-
ciát. A rendezvényt Vecsés Város Önkormányzata szervezte, szo-
rosan együttműködve az EU airLED projekt vezető partnerével, a
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával. 

Az RDCB hatodik és várhatóan utolsó vecsési ülését (miután az
EU projekt idén decemberben kerül befejezésre) Tábori Ferenc
Vecsés Város alpolgármestere nyitotta meg. Az előadókat Kozák
Réka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Vecsés
Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft szakmai gyakor-
latos hallgatója konferálta fel. A XVIII. kerület Önkormányzatát
Hunyadi István városigazgató, az AirLED projekt megbízottja
képviselte. A találkozó résztvevői két előadást hallgattak meg.
Az elsőben Koszorú Lajos, a Város-Teampannon Kft. építésze
beszélt az Airport City - Stratégia és jövőképéről. Kiemelte,
hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek folyamatosan
helyt kell állnia a fokozódó légiközlekedési versenyhelyzetben,
és ezért szigorúan specializálnia kell magát arra a területre, mely
számára a legtöbb hozzáadott értéket termeli. Ma ez a diszkont
bázisos (53 % Wizzair fapados) irányt jelenti. 
A közszféra és a különféle piaci szereplők különféle szintjei
közötti együttműködés adhatná a helyes irányt, mely hosszútá-
von elvezethetne a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében
is az „Airport City” kifejezés használatához. Erre tesz kísérletet
az airLED program is, mint azt Soóki Tóth Gábor, az airLED
projekt tematikus szakértője a találkozó keretében megrende-
zett kerekasztal beszélgetés során kifejtette. (Az „Airport City”
modell azon alapul, hogy a 21. században a repülőterek már
jóval többek, mint egyszerű közlekedési csomópontok és
bevonják a nem repüléssel kapcsolatos kereskedelmi tevékeny-
séget, szolgáltatásokat és bevételi forrásokat). 
A második előadásban Karácsony Krisztián a BPR-CRS Kft.
tanácsadója ismertette az airLED megvalósítási ütemterv kon-
cepcióját. Az előadó ráirányította a figyelmet az airLED projekt
céljaira, azaz az integrált policentrikus fejlesztési tervek létre-
hozására, azok integrálására magasabb szintű kormányzati fej-
lesztési tervekbe és stratégiákba, forrásszerzés elősegítésére az
egyes fejlesztési projektekhez és végül, de nem utolsó sorban a
szervezeti háttér biztosítására a megvalósítás folyamatában.

Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, melyen a részt-
vevők a meghívott előadókkal közösen a repülőtér környezeté-
vel kapcsolatos gazdasági stratégiai fejlesztés lehetőségeit fej-
tették ki, mely beszélgetést Práczki Péter, az airLED vecsési
koordinátora moderált.  
Az airLED találkozót Hunyadi István városigazgató zárta, azzal,
hogy hamarosan (szeptember 23-án) az airLED projekt vezető
partnere, azaz a XVIII. kerületi Önkormányzat zárókonferenciát
szervez, melyre a találkozó résztvevőit is tisztelettel meghívja. 

Írás és fotó: Némedi Marianna

Nyári programok: az ingyenes gyermekét-
keztetés és a nyári napközi Vecsésen

A korábbi évek hagyományainak megfelelően az Önkormány-
zat Képviselő-estülete ez évben is jelentős összeget különített el
a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermekvé-
delmi programjaira. Ezek egyike a nyári napközis tábor, ami
évek óta Önkormányzati támogatásból valósul meg. A 2 millió
forintos támogatással működtetett táborba így a szülők csekély
hozzájárulás mellett be tudták íratni a gyermeküket. 6 héten
keresztül (mivel nem jár mindenki minden héten) körülbelül
összesen 500 gyermek tartózkodik a nyári napköziben.
A hetente 85 „táborlakóra”, akik főként alsó tagozatosok, 5 peda-
gógus vigyáz, illetve különböző programszervező cégek gondos-
kodnak szórakoztatásukról. Színes elfoglaltságokat biztosítunk
számukra folyamatosan: hétfőnként kézművessel, kedden kaland-
foglalkozással, szerdánként kirándulással, csütörtökön ugráló vár-
ral, pénteken uszodaprogrammal várjuk a gyermekeket.
Mindeközben napi háromszori étkezést is kapnak a résztvevők,
reggelit, ebédet és uzsonnát. A gyermekek kisebb csoportokra van-
nak osztva, ezáltal hamar kialakulnak kötődések, barátságok, évről
évre szívesen járnak vissza az immáron hagyománnyá vált „nyári
napiba”. Fontos számunkra, hogy a szakszerű és biztonságos fel-
ügyelet mellett minden gyermek kikapcsolódjon, és jól érezze
magát programjainkon. Ezért évről évre próbáljuk tökéletesíteni, és
a gyermekek igényeihez igazítani ezt a népszerű gyermektábort.
A másik jelentős program volt az ingyenes nyári gyermekétkez-
tetés, mely során idén 202 gyermek kap meleg étel formájában
ebédet a támogatási időszakban-összesen 30 napon keresztül.
Mind a szülők, mind az oktatási intézmények nagy örömmel
fogadták újra az Önkormányzat kezdeményezését, hiszen sok
vecsési család számára szinte ez az egyetlen lehetőség a gyer-
mek nyári szüneti ebédeltetésére. Rengeteg visszajelzést,
köszönetet kapunk folyamatosan, melyben a szülők vagy az
iskolák köszönik meg az ingyenes étkezést. A Képviselő-testü-
let 2,3 millió forinttal támogatta ezt a programot is. Az immár
8. éve folyó étkeztetésben idén is a Központi Konyha a fő
együttműködő partnerünk, de köszönettel tartozunk az étel osz-
tásában évek óta együttműködő intézményeknek is, a Bálint
Ágnes Óvodának és a Tündérkert Óvodának. 
További kellemes pihenést és jó nyaralást kívánok Mindenkinek
munkatársaim nevében:

Tárnokiné Törő Krisztina
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: szerelmes érzés

Tündérszárnyú csipkés ablak -
Csodálom a Holdat, a csend hallgat.
Gyönyöre mesébe csalogat,
álmom csodákra hívogat.

Holdfény titkát keresem,
Téged követlek kedvesem.
Álmok kertjében Rád találok,
álmomban soh’sem hibázok...

Megvallom ott, hogy mit érzek.
Holdfény világítja meg ezt a képet.
Csillagokból szőtt szerelmes álmok,
vágyaim útján Hozzád eltalálok.

Szerelmem rózsafa, mint szellő ringat,
tündöklő harmat egy vándorló csillag.
Dalként zengnek a csendes éjek,
vágyaim útján a kertedbe érek,

hol neked adom e szerelmes álmot,
melyet egy rózsa szirmába zárok.
Vágyak ablaka aranyló fény,
álomként egyesül mese és holdfény…

Dedik jános: 
Hadd maradjak még e Földön… 
/ könyörgés /

Hadd maradjak még e Földön,
engedd meg – Istenem!
Jó példával, szent igével
tölteni életem.

Hadd maradjak még e Földön,
segítek – Jézus - Neked.
Sok-sok öröm érne ezzel,
csordultig lennék veled.

Hadd maradjak még e Földön,
engedd meg - Istenem!
Szolgálatod örömeit
add meg nekem!

Hadd maradjak még e Földön,
adja meg –Lelked—nekem,
hogy dicsérni tudjam,
Tőled kapott boldog életem!

Hadd maradjak még e Földön,
a Szent lélek legyen velem.
Krisztusunkhoz elmondhassak
imákat – Uram - Neked!

Hadd maradjak még e Földön,
engedd meg - Istenem!
Szolgálatod örömeit
add meg nekem!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

kelemen Bata Mária:
Hozzád tartozom

Kötődöm hozzád sok éve már,
mint kéklő éghez a napsugár.
Ragyogón szikrázva ég hevesen,
fénycsóvát ejtve süt tüzesen.

Kötődöm hozzád hű szívemmel,
lángoló, örök szerelemmel.
Mint hűs esőcsepp kék felhőhöz,
sarjadó új fű zöld mezőhöz.

Ragaszkodom szép álmaimhoz,
mint a mély tenger partjaihoz.
Duzzadó ár visz, mikor ölelsz,
fáj a bús magány, ha nem felelsz.

Úgy ragaszkodom vágyaimhoz,
mint nyíló virág szirmaihoz,
Illatos rózsa tüskéihez:
így tartozom rég életedhez.

g. Ferenczy Hanna: június

Zivatarok és mennydörgés között
a határ zöld kasmírba öltözött, 
és jött a forró szívű déli szél,
ki minden évben új sztorit mesél, 
s megszédített virágot, fát, bokort, 
minden zugot bejárt, mindent előkotort:
málnát, epret, rózsát, egész kazalt, 
gitározott, dúdolgatott, szavalt – 
a szőke búza élettől terhesen
karjaiba dőlt engedelmesen. 
Rigó füttyentett, minden megért, betelt, 
egy éjjel csitriből asszonnyá lett a kert.
Ezt látva bennem is felengedett a tél: 
- ringass el engem is, jókedvű déli szél. 

Dedik jános: Hitvallásom

A hitvallásom csak ennyi:
Mosolyt -
mosolyra kell tenni.

Addig baj nem lehet,
amíg ezt megteszed!

Dedik jános (Budapest) krúdy gyula-díjas
író-költő a g Ferenczy Hanna Irodalmi kör 

bemutatkozó vendége lesz októberben!

Görög Béla: tájkép (olajfestmény)
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Nagypolitika- kis (helyi) politika
Június 14-e a város újratelepítésének napja. Persze, ez így nem
pontos. Pontosabb, hogy a hivatalos Grassalkovich adományo-
zási levél dátuma 1786. június 14-ei keltezésű. Mert laktak itt
már sváb atyafiak, és, amikor első halottjukat a kicsiny 8 éves
Gerstmayer Annát még májusban eltemették, azzal kijelölték a
jövőbeni település temetőjének helyét is. 
Amikor az első képviselő-testület megalkotta azt a rendeletét,
hogy ez a nap legyen városi ünnep, és ekkor adják át a helyi
kitüntetéseket, azzal meg is határozták a nap koreográfiáját.
Akkor azt is kimondtuk, hogy minden ünnepet a napján kell meg-
tartani, és nem előtte vagy utána 1-2 nappal, ahogyan az a szoci-
alizmusban volt. Később az is kialakult – nagyon helyesen – hogy
ezen a napon mindig a polgármester mondja a beszédet. Mérleget
von az elvégzett munkáról és ecseteli a jövőbeni terveket. 
A helyi kitüntetések adományozásának rendje sokat változott, de
alighanem még nem járta be az útját. Mint az egykori rendelet
egyik alkotója, most inkább egy-két kritikai gondolatot szeretnék
megfogalmazni, amit az eltelt idő tapasztalata megenged. Évente
megjelentetjük az újságban, hogy két ajánlóval mindenki javasol-
hat valakit helyi elismerésre. Aktív közösségek élnek is a lehető-
séggel. A bizottsági elnökök készítenek határozati javaslatot a
kitüntetésekről, és a testület dönt adományozásáról. Ez helyén
való, de jó volna, ha maguk a bizottságok, vagy a testület is javas-
lattévő lenne, hiszen ők látják át a legjobban a város tevékenységét. 
Igaz, ők is tehetnek/tehetnének személyi javaslatot, de a gya-
korlat mást sugall. Ennél talán érdemibb az a megjegyzés, hogy
azért a tevékenységért nem járna elismerés, amit valaki főállás-
ban, vagy választott funkciójában javadalmazásért végez. Ha
ezen – vagy saját megélhetési tevékenységén – túl (!) kultúr-
ában, hagyományőrzésben, sportban, közéletben végzett mara-
dandót, az már kivívhatja a közösség elismerését.
Örvendetes az a változás, amivel létrehozták a Vecsésért Életmű-
díjat. Reméljük, hogy nemcsak pedagógus és orvos kapja, mert
megillethetné ez az elismerés az iparost, az őstermelőt vagy a
zenészt, és még mást is, aki munkájában évtizedes példát mutat.
Az évek során a VT hasábjain sokszor írtunk Vecsés történelmé-
ről, amit erős homály fed ugyan, de a leglényegesebbeket biztosan
tudjuk. Vecsés néven először 1318-ban említik ezt a települést, és
a Hold utca vonalában lévő templomromra régészek mondták ki,
hogy az lehetett Vecsés középkori temploma. A templomot még az
1790 körüli német katonai térkép is említi, „Alt Kirche” néven. A
templom cintermében (udvarában) sírokat találtak a ceglédi régé-
szek, ezért valószínűsíthető, hogy Szent László vagy Kálmán
király idejében vagy azt követően épülhettek. Koruk akár 900 éves
is lehet. Azt nem tudjuk, hogy ez a kör– rotunda – alakú templom
milyen településen épült fel. Lehet, hogy még azt a települést nem
Vecsésnek hívták, de megélte Vecsés kialakulását (1318), és az
1600-as évek elejére való pusztává válását is.
Ez a templom, sajnos nem lehet zarándokhelye egy 700 éves
településnek. Ám az a templom, amiről éppen mostani szá-
munkban ír Gál István, az egy régészeti feltárást követően már
lehetne! Abban teljes az egyetértés, hogy ez Halom település
temploma volt, vagyis nem Vecsésé, de ez a terület ma Vecsés
része, az M0 mellett található. Hogy egyesülés vagy más útján
– ez teljesen lényegtelen kérdés. Valószínűleg az élet hozhatta
így. A halomi templomnak formáját, keletkezési idejét nem tud-
juk, ezért is kellene egy régészeti feltárás. Ez a környék is a
török időben – szintén 1600 körül –válhatott pusztává. Később
a teljes területnek a Grassalkovichok lettek a tulajdonosai, és ők
Vecsés területét élesztették újra a németek betelepítésével.
Hogy miért Vecsést és nem Halomot? Talán a Budapest –
Szolnok – Debrecen – Erdély országút miatt. Ám innentől már

egységes Vecsésről beszélhetünk, amelynek az a ritka adottsága
van, hogy területén akár két Árpádkori templom is lehet.
Mindenesetre 4 év múlva Vecsés a 700 éves fennállását ünnep-
li. A civilszervezetek már készülnek erre az alkalomra, mert
kötelességüknek érzik. Az ősszel megválasztandó képviselő-
testület minden bizonnyal vállalja a rá eső részt, és emlékezetes
jubileumot tartunk majd 2018-ban.
Július elején emlékeztünk a pozsonyi csata kapcsán honfoglaló
őseinkre. Köszönet a Városi Nemzeti Szövetség kezdeménye-
zésének, amivel közadakozásból megszülethetett ez a szobor, a
hátrafelé nyilazó magyar lovassal, ami talán legszebb az ország-
ban. Az évente ismétlődő esemény hiánypótló, mert a honvéde-
lem ama dicső pillanatáról beszél, amit agyonhallgattak az
elmúlt évtizedekben. A csata leírása mostani számunkban is
olvasható. Két részletét érdemes bővebben elemezni.
Az egyik az, hogy a keleti frankok, bajorok, morvák miért akar-
ták kiirtani a magyarokat? Miért ez a gyilkos indulat? A későb-
bi időkben a magyar kalandozások időszakában, mi nem töre-
kedtünk kiirtásukra, pedig lett volna hozzá kellő erő. Sejtéseink
lehetnek csak a kérdésről. Akkor még erősen élt az a tudat, hogy
a magyarok a hunok utódai. Árpád is Attila örökösének mondta
magát, aki visszaveszi a jogos tulajdont. Attila öröksége, és a
megjelenő rokonság, a magyar hatalom Európa közepén bizto-
san nem tetszhetett a környező népeknek, és elegendő indok
lehetett őseink elpusztítására. 
Mondják, hogy aki a Kárpát-medencét birtokolja, az megkerülhe-
tetlen hatalmi tényező Európában. Ez is ok lehetett elpusztításunk-
ra, mert a nagy pozsonyi verést kiheverve, 1031 és 1050 környé-
kén újra idemerészkedtek, de megint menekülniük kellett. Az biz-
tos, hogy Mátyásig a magyar királyság a kontinens nagyhatalma
volt. Másrészt a török idők, vagy éppen Trianon is ezt a tételt iga-
zolhatja. Magyarán, ha nem tudjuk megszerezni a területét, akkor
zúzzuk részeire, osszuk szét, hogy ne tölthesse be ezt a szerepét. 
A másik gondolat kapcsolódik az előzőhöz, de máshonnan kell
megközelíteni. Az 1840-es évektől, Habsburg javallatra egyre job-
ban előtérbe került a finnugor atyafiság, felejtve az évezredes
magyar történelmi tudatot, a gesták leírását. Később ez mindinkább
tért nyert, főként a szocializmus évtizedeiben. Sajnos, aki másként
nyilatkozott, az kiírta magát a magyar tudományos elitből. Erről
László Gyula régész- és Kiszely István antropológus professzorok
sokat beszéltek itt Vecsésen is előadásaik alkalmával. Nézzük a fin-
nugorok egy fontos állítását. Ők azt mondják, hogy a magyar nép-
név 830 körül jelenik meg először a Kazár Birodalomban, Sarkel
várának ostrománál. Egyébről – nyelv, ének, zene, népművészet,
őstörténet vagy a legújabb marker-gének, Y-kromoszómák kutatá-
si eredményeiről – most ne beszéljünk, csak a finnugor etnogene-
zisről, amit rólunk tartanak. Tehát a semmiből megjelenünk 830-
ban (addig hol voltunk?), aztán vándorolunk számkivett módjára a
kontinens közepe felé (miért éppen erre?), majd jönnek a bátor
besenyők és azok elől félve bemenekülünk a Kárpát-medencébe
895 körül. De ez lakott volt! Hogyan tudta ez a halászó, gyáva nép-
ség elfoglalni? Valljuk be, fényes karrier ez 65 év alatt. 
És itt elérkeztünk – szerintem – a lényeghez: miért hallgatták
agyon a pozsonyi csatát? Ebbe a teóriába, hogyan férhetett bele,
milyen magyarázatot lehetett volna adni arra, hogy ez a magyarság
miként verhette tönkre 12 év múlva a százezernyi, állig felfegyver-
zett katonát, és utána 50 évig adófizetővé tenni fél Európát? 
Nyilván úgy, hogy ez a magyarság - a hon visszafoglalásának
időszakában - egy erős, jól megszervezett, már akkor évezredes
kultúrával rendelkező népesség volt. Ahogyan az ember nem
szereti, ha megfosszák családi hagyományaitól, őseitől, úgy
nem engedhetjük meg ezt nemzetünk történelmében sem.

Szalontai János



Vecsési Tájékoztató 2014 július                                                                                                           Oktatás 13

Viva, viva la musica
Emlékezés Valentsik István karmesterre

Mint korábbi kiadásunkban beszámoltunk róla Vecsés Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Valentsik István kar-
mester, népművelő, grafikus részére posztumusz „Pro
Urbe”elismerő címet adományozott. E kitüntetés, mely csak a
legjobbaknak jár ki, egy olyan életutat, egy olyan, a közösségért
tenni akaró művészembert jutalmazott, akinek

egykori munkássága Vecsés kultúrtörténetének legszebb lapjai-
ra kívánkozik. Zeneszeretete, a kórusművek iránti rajongása
már 1956-ban arra késztette, hogy a vecsési Művelődési Ház
énekkarának karnagyaként egy olyan szakmailag is elismert
csoportot alakítson ki, mely az akkori, - mondhatjuk - elevenen
pezsgő kulturális élet rangos, egyben nélkülözhetetlen szereplő-
je legyen. A kórusművek igényes válogatása mellett mindig
nagy hangsúlyt fektetett a vegyeskar utánpótlására, új tehetsé-
gek felkutatására. 1973. szeptember 28-án „Zeneszerető ember-
ek” címmel felhívást tett közzé a sajtó hasábjain:
„A vecsési Művelődési Ház vegyeskarának tagsága a kórusmu-
zsika iránt érdeklődőket hívja és várja soraiba. Igényes művek,
igényes tolmácsolásával igyekszünk jól megállni a helyünket
tavasszal Ócsán, Ráckevén, Szentendrén, ahová hivatalosak
vagyunk, majd az országos minősítőn és a rádiófelvételen.
Zeneszerető embereket várunk sorainkba! Ma, a technika vilá-
gában életszükségletté vált a sport és a zene, éljünk vele! Örök-
becsű kórusművek éneklése és hallgatása szellemi és lelki vilá-
gunkat gazdagabbá, tartalmasabbá formálja. A dalórákat a
művelődési házban hétfői napokon, este 6-tól 8-ig tartjuk”  
Az eredmény nem maradt el. Országos, megyei vagy éppen
járási kórustalálkozók, versenyek előkelő helyezései jelezték: a
kitartó munka nem volt hiába. Még ez év decemberében évzáró
összejövetelt tartott a vecsési József Attila Művelődési Ház
énekkara a Művelődési ház nagytermében. Itt Müller György
kórustag értékelte a Valentsik István vezette vegyeskar 1973.
évi munkáját. Szólt a Kodály-népdalversenyről, melyen vastaps
köszöntötte a dalosokat, beszélt a népdalverseny gálaestjéről,
amely sokak számára emlékezetes maradt, s a nagykőrösi dalos
találkozóról, amelyen szép babér is termett a vecsésiek számá-
ra. A helyi fellépések közül legsikeresebben a Vecsés és
Környéke Háziipari Szövetkezet huszadik jubileumi közgyűlé-
sén szerepeltek. A jövőben igyekeztek minden vecsési meghí-
vásnak eleget tenni, de mentek Szentendrére, Dabasra, Ócsára,
Ráckevére is vendégszerepelni. Májusban országos minősítő
verseny, arra már januárban meg kell kezdeni a felkészülést.
Köszönetet mondtak a dalosok az erkölcsi és anyagi támogatá-
sért, melyet a vecsési gazdasági szervezetektől kaptak.
Múltak az évek, s a vecsési kórus sikert sikerre halmozva egyre
nagyobb elismerést szerzett országos szinten is. E sikersorozat

egyik emlékezetes állomása volt az 1975-ben Pécelen megren-
dezett kórustalálkozó. A helyi Szemere Pál Művelődési Házban
megrendezett kórushangverseny egyik vendégeként Vecsés
vegyeskara lépett fel. Valentsik István vezényletével az ezüst-
koszorús címet viselő énekkar hatalmas sikert aratott. Szűnni
nem akaró tapsvihar, a közönség hangos: „Hogy volt?!” kiáltá-
sai mindent elárultak. A rendezvény fénypontjaként a résztvevő
kórusok együtt elénekelték a „Viva, viva la musica” című dalt.
Bizony „Éljen, éljen a muzsika!”, és nekünk vecsésieknek is
éljen, éljen az a szép emlék, amit immár évtizedek távlatából
Valentsik István munkássága, művészet és közönségszeretete
idézhet fel.

Kép és szöveg: Fekete József

Egy forró nap Tatán

Már csak három nap volt hátra a tanévből, a petőfis gyerekek
ennek megfelelően fáradtan, kissé kedvetlenül gyülekeztek a
reggeli iskolaudvaron. Már korán érezni lehetett, hogy egy iga-
zán forró, embert próbáló nap előtt állunk. Ezek az utolsó taní-
tási napok mindig a leghosszabbak, minden porcikánk a nagy-
betűs VAKÁCIÓ-t várja már…
Az udvar egyik sarkában azonban csupa mosolygós, zsivajgó
gyerkőc csoportosult. Nekik egy nappal több szabadság jutott
az idei nyárból. Ők a tanév során valamilyen kimagasló teljesít-
ménnyel örvendeztették meg iskolánk tanárait, diákjait, szülei-
ket és persze önmagukat. Voltak köztük tanulmányi verseny
győztesek, tehetséges szavalók, arany torkú énekesek, gyönyö-
rűen rajzoló művészpalánták, táncos lábú, tehetséges gyermek-
ek. Az iskolavezetés és a Stúdium Alapítvány jóvoltából 50 alsó
tagozatos kisdiák jutalomkiránduláson vehetett részt Tatán.
Felejthetetlen, szép ajándékot kaptak, teli élménnyel, maradan-
dó emlékekkel.

A program igen színes volt. A gyerekek a vértesszőlősi ősembe-
rek között a sok ezer éves múltban barangolhattak. A kis kék
vonat Tata legszebb részeire szállította őket. Az Öreg-tó partján
óriási pancsolással, fürdőzéssel hűsíthette magát a megfáradt, de
annál vidámabb társaság. A hazatérők csillogó szeméből, vala-
mint a buszból hallatszó nótázásból mindenki láthatta/hallhatta,
hogy csodálatos élményekkel gazdagodtak. Biztosak lehetünk
abban, hogy jövőre újra kitesznek magukért, hogy iskolájuk hír-
nevét tovább öregbítsék, mindannyiunk legnagyobb örömére.
És hogy milyen dal szólt a leghangosabban a buszban?
„Jöhet a Balcsi, jöhet a nyár!”
Jöhet, gyerekek! Megérdemlitek!

Dudás Noémi tanító

Szemben a kórussal
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Ballag már a vén diák…
Június közepét nagyon várja a diák – talán a pedagógus is.
Elkezdődik a vakáció! Teljesen más érzésekkel élik át ezeket a
napokat a végzős diákok, hiszen az évzáró ünnepségén túl, ez a
ballagás ideje is. Sokszor leírtuk: a gyermekek most még nem
hiszik el, pedig életük legszebb időszakát zárják le a ballagás
szép pillanataival. Sokszor kívánkoznának még vissza az általá-
nos iskola padsoraiba, régi diáktársaikhoz, tanáraikhoz…

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
8.a – Osztályfőnök: Veszprémi Klára
Angyal Fanni Dóra, Berényi Márton Róbert, Béres Renáta,
Dobi Attila, Dóka Fruzsina Panna, Erdei Adrienn, Gáncs
Dorottya Anna, Gáti Anna Bianka, Imre Márk, Joó Bettina
Fanni, Kálnai Miron Tamás, Képes Leila, Kiss Rebeka Sára,
Kun András, László Zsombor Zoltán, Lázár Beatrix Fruzsina,
Lázár Kitti Zsuzsanna, Nagy Viktória Anna, Noszlopy
Alexandra, Orbán Nikolett, Preg Attila, Simon Vivien Anikó,
Szabó Olivér Zoltán, Szalai Fatime, Szilágyi Balázs, Tóth
Adrienn Veronika, Váczi Nikolett Enikő, Winkler Dominik,
Zalay Máté, Zohán Dávid Csaba

8.b – Osztályfőnök: Csorba Lászlóné
Berta Eszter Krisztina, Brandus Krisztina Eughenia, Brezóczki
Bernadett, Bulyáki Barbara, Dacsef István, Dobondi Tihamér,
Fehér Dóra Eszter, Fekete Levente, Fischer Norbert Márk, Gács
Roland, Gál Alexandra, Harsányi Antal, Jónás Miklós, Kányi
Nikolett, Karasi Dániel, Kirtyán Nikoletta Ildikó, Kiss
Krisztián, Kiss Vivien Mónika, Koltai Krisztofer Zoltán, Nagy
Nikolett Andrea, Pap László, Romhányi Bernadett, Rusu
Andrei, Szabó Alexandra, Szappanos Rebeka, Titz Olívia
Tamara, Tyukodi Ádám, Varbai Vivien Bernadett, Vaszil Attila

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium
8.a - Osztályfőnök: Bánlaki Tiborné
Alattyányi Zsombor, Antal Fanni, Baranyi Ádám Gábor, Burai
Adrienn Erzsébet, Czakó György Krisztián, Debreczeny Fanni,
Deschelák Barnabás Zsolt, Duffer Norbert, Eizen Melinda
Dóra, Ferencz Nikolett, Haumann Viktória, Kabucz Máté, Kis
Róbert Tamás, Kustra Dóra Orsolya, Nagy Tamara, Pályi
József, Rádóczi Dániel, Seres Tamás, Stiller Erzsébet, Szabó
Petra, Szabó Zita, Szieber Klaudia, Ujvári Márton.

8.b - Osztályfőnök: Gáspárné Hatvani Gabriella
Albert Zanett, Diós Máté, Fehér Máté, Fekete József, Fóti Laura
Barbara, Gaál Donát, Gábos Sándor, Kaszás-Tóth Szintia, Kiss
Krisztián János, Kremm Amanda, Lauter József, Márta
Krisztina, Nagy Melinda Rózsa, Nagy Regina, Németh
Richárd, Palya Patrik Benjámin, Schuszter Karina, Simó
Norbert, Stark Dániel Gergő, Szőke Viktória, Szöllősi Szabina
Erzsébet, Tarcsa Alexandra, Váradi Dorina Orsolya, Varga
Ádám, Vass Zsanett Szidónia.

12.o  - Osztályfőnök: Kárpáti Szilvia
Bernáth Alexandra Magdolna, Dán Péter, Fábri Zoltán István,
Gyetvai Viktória, György Réka, Kállai Eszter, Kovács Bianka,
Lakó Dániel, Mátai Richárd János, Molnár Ákos, Molnár Attila
Vince, Őrhegyi István Ádám, Pap Brigitta, Pércsi Edina
Erzsébet, Répási Tamás, Sinyi Márk, Somodi Renáta, Stefkó
Mónika, Tarjányi Nikolett, Vadász Laura Krisztina, Vékony
Márk, Virág Attila, Zimbauer Orsolya, Zoltán Roland.

13.ny - Osztályfőnök: Artztné Csatári Marianna
Antal Fanni, Balázsi Tamás Richárd, Dajcsin Katalin, Horváth
Beáta, Kovács Zoltán, Madarász László, Magó Zsolt, Major
Ágnes Zsuzsanna, Makkos Eszter Júlia, Mazim Márk, Móricz
Eszter, Nagy Boglárka, Ördögh Fruzsina, Pásztor Orsolya,
Pataki Fruzsina Valéria, Seres Krisztián, Stiaszni Alexandra,
Sutus Klaudia, Szabó Éva, Szaniszló Petra, Varga Adrienn,
Varga Dávid, Virág Gergely László.

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
8.o - Osztályfőnök: Vízvári Edit
Babut György, Balogh Izabella, Csővári Alexa Boglárka,
Ganyu Boglárka, Gáva Alexandra, Gegő Vanessza, Jakab
Benjámin, Kecskeméti Dominik, Kovács Gergő József, Kovács
István Zoltán, Mári Marcell, Somogyvári Antónia Izabella,
Szabó Tamás, Szécsényi Dániel, Szöllösi Boglárka, Tani Dóra
Rozália, Váradi József Márk

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola:
8.a – osztályfőnök: Novákné Hanti Mirtill
Abonyi Dóra, Antal Péter Tamás, Bán Dániel, Barabás Bettina,
Baukó Dániel, Bernáth Attila, Borbély Henriett, Dobrovitz
András, Finta Fanni, Forrai Benedek Mihály, Gyulai Tímea,
Hirsch Alexandra, Kovács Kornél Aurél, Ligeti Bettina, Maár
Dorina Alexandra, Nagy Vivien, Novák Gyula, Papp Roland,
Révi Fanni, Sedró Regina, Skultéti Balázs, Strohmayer Ádám,
Székhelyi Soma Alex, Todor Arnold, Tóth Alex, Urbanek Ernő
János, Urgyán Patrik, Zsiga Gergő 

Diák Művészeti Csoport
Kedves Lányok és Fiúk!
Értesítelek benneteket, hogy megalakult Vecsésen a Diák
Művészeti Csoport. Ebbe a társaságba a színjátszást, képzőmű-
vészetet, irodalmat, zenét, táncot, egyéb művészeti ágakat ked-
velőket - és minden olyan 13-18 év közötti kamaszt, bakfist -
várunk, akit a színház, és tágabb értelemben a művészet érde-
kel. Közösen fogunk munkálkodni, olyan színházi előadásokat
hozva létre, amelyekben ki-ki megtalálja az érdeklődésének
megfelelő feladatot. Amellett jobban fogtok bánni az érzelme-
itekkel, a hangotokkal, tisztábban fogtok beszélni, nagyobb
biztonsággal mozogni, jobb kommunikációs készségekre tesz-
tek szert, jobban ki tudjátok fejezni és teljesebben meg fogjá-
tok ismerni önmagatokat.
Aki szeretne részt venni ebben a tevékenységben, hagyja meg
a telefonszámát a Bálint Ágnes Kulturális Központ portáján
(350-279), vissza fogom hívni.
A részvételért havi jelképes tagdíjat (1000 forint) kell fizetni.
Varsa Mátyás

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

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

tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának 
elkészítését vállalom.

Honffy Gábor  Tel.:3620/9825439  e-mail:gabrinusz@freemail.com
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Észrevételek II.
Mikor egyesült Vecsés Halomegyházával?

Sok alkalommal említettem, nagy a felelőssége annak, aki tele-
pülése múltját kutatja, és arra vállalkozik, hogy azt írott formá-
ban közreadja. Ez elsősorban a felnövekvő nemzedék szem-
pontjából érdekes, de az idősebbeknek sem közömbös. Több
alkalommal írtam például Bobich Jánosról, az egykori vecsési
vasúti pénztárnokról, és szerepéről a szabadságharccal kapcso-
latban. Sajnos, ritkán veszik figyelembe. Vele kapcsolatban,
most éppen sírját igyekszem felderíteni. Jó lenne néhány
emberrel leülni és megbeszélni, hogy valótlan dolgok ne jelen-
hessenek meg személyéről, mert az zavarólag hat.
A másik, amely miatt megint tollat ragadtam, nem más, mint az
egyik újságcikkben - sőt nem is egyben- szereplő mondat:
miszerint Vecsés egyesült Halommal, illetve Halomegyházával.
Az ilyen állítások hamisak. Erre nincs tárgyi bizonyíték. Aztán
kétségbe vonják Vecsés középkori templomának valódiságát
(Hold utca-Vasút által határolt területről van szó), hogy az iga-
zán Halomegyháza temploma. Mint azt egy előző cikkben
írtam, ez a település Halomegyház-puszta, már a XVI. század-
ban sem létezett. Pusztának nevezték az elhagyott településeket.
Tehát megszűnt létezni. A másik Halom vagy Holm nevű tele-
pülés, amely templommal rendelkezett. A régészek tudnak léte-
zéséről, de az is pusztává változott. Olvasom a cikkben: mint a
mi két településből kialakult városunk, amelyet a vasútvonal
valósággal kettészel. Tudvalevő, hogy a török teljesen elpusztí-
totta Vecsés középkori elődtelepülését Vecsést és a vele 1870-
ben pusztaként egyesült Halomegyház községet.” 
No, ezt kellene a szerzőnek bebizonyítani. A témával kapcsolat-
ban a PM Levéltárhoz fordultam. Tanácsuk, tanulmányozni kell
Bilkei Gorzó - féle Vecsés Nagyközség története c. könyvet, a
katonai felmérések térképeit. Azt már én teszem hozzá: Dr. Tari
Edit régész, muzeológus anyagát. Nos, ezekben az anyagokban
semmi utalás nincs arra vonatkozólag, hogy Halomegyház-
puszta egyesült Vecséssel. Az egész terület a Grassalkovichok
birtoka volt. A török által elpusztított települések közül a neve-
zett család II. Grassalkovich Antal telepítette be, a többi rész
puszta maradt előjáróság nélkül.
A nevezett könyvben Bilkei Gorzó írja: „Halom-puszta,
Halomegyháza-puszta Vecsés községhez tartozik, Vecséstől
délkeletre fekszik, amit állítólag „Árpádhalmának” is hívtak.”
Ugorjunk egyet! 1789. június 7-én (Újszerzeményi Bizottság,
Neoaquistica commissió javaslatára) történt határbejáráson
olvasható először Halom pusztánál „Halomegyháza” megjelö-
lés, ami a két régi pusztának egybevonását jelenti.
Ha megnézzük a 2. katonai felmérésen készült térképet, a
következő földrajzi nevet olvashatjuk az egyik kiemelkedésnél:
„Halomhegy-ház), tőle nem messze pedig jelzik a pusztatemp-
lomot, ami nem azonos a Kertek-aljánál feltárt
„Mindenszentek” titulusú templom maradványaival, hanem az
MO során jelzett templom helyével.

A könnyebb tájékozó-
dás érdekében, a terü-
let a mostani Budai
Nagy Antal út végé-
ben, nagyjából a
Kakucsi út környéké-
re tehető. Mint azt az
előző írásomban is
jeleztem, két temp-
lomról (maradványá-
ról) van szó. Az egyik

Kertek-alján a vasút és Hold utca által bezárt terület, és a
régészeti kutatások alapján ez volt a hajdani Vecsés magja,
a másik a hajdani Halom vagy Holm. (esetleg
Halomegyháza) Ez nagyjából az MO - ás úttól kicsit lejjebb
eső terület. Vecsés az újratelepítés után előjárósággal,
pecséttel rendelkezett. Ilyesmiről Halomegyháza esetében
nincs tudomásunk. Két település egyesülését okmányokkal
kell igazolni. Ilyen pl Pest-Buda-Óbuda egyesülése, vagyis
Budapest megalakulása a három településből. Vecsés és
Halom egyesüléséről ilyesmi nem áll rendelkezésre.
Valótlan ilyesmi állítása. Amennyiben előkerülne ilyen
okmány, át kellene értékelni Vecsés történelmét, történetét.
Addig azonban, ameddig ilyen anyag nem áll rendelkezé-
sünkre, felesleges beszélni, írni róla, mert csak megzavarná
gondolkodásunkat.

Gál István

A Vecsési Zeneiskola kiemelt eredményei a
2013/2014-es tanévben

Felvételi eredmények:
Brunner Bence felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola jazz harsona tanszakára. Felkészítő: Rainer-
Micsinyei László. 
Pohl Kitti Angéla felvételt nyert a Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola fuvola tanszakára. 
Tanára: Kun veronika.
Skultéti Balázs felvételt nyert a csepeli Egressy Béni
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium harsona szaká-
ra. Felkészítő tanár: Rainer-Micsinyei László. 

Versenyeredmények:
A gombai VII. Regionális Zongoraversenyen elért minősítések:
Frics Anna - Arany, Hegedűs Ágoston- Arany, Tófalvi Dóra -
Bronz, Hegedűs Emília- Bronz, kamarazene kategóriában:
Frics Anna és Balogh Eszter- Ezüst, Hegedűs Ágoston és
Hegedűs Emília - Bronz.  Tanáraik: Hasulyó Beáta, Gincsai
Beáta és Pribelszki Viktor.

Az üllői Területi Népdaléneklési Versenyen Végh Nóra I. helye-
zést ért el, felkészítő tanára: Papp Anikó.
Pohl Kitti Angéla különdíjat kapott, felkészítő tanára: Endrődi
Hajnalka. 

Igazgatói dicséretben részesült növendékek:
Frics Anna – zongora B/1. évfolyam, tanára: Hasulyó Beáta.
Gőz Anett – fuvola B/3. évfolyam, tanára: Kun Veronika. 
Hegedűs Emília – zongora A/5. évfolyam, fuvola melléktan-
szak, tanárai: Pribelszki Viktor és Kun Veronika. 
Kis Tóth Réka – fuvola A/2. évfolyam,  tanára: Kun Veronika. 
Pohl Kitti Angéla – fuvola B/4. évfolyam, tanára: Kun
Veronika. 
Tordai Dorottya – fuvola A/5. évfolyam, tanára: Kun Veronika. 
Tóth Gréta Hanna – fuvola A/6. évfolyam, tanára: Kun
Veronika. 
Pongó Nikolett – A/5. évfolyam, tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet. 
Szánthó Orsolya – A/9. évfolyam, tanára: Kákonyi Borbála. 
Végh Nóra – klarinét és szolfézs A/3. évfolyam, tanárai:
Horváth Péter és Papp Anikó.  

VT info



16  Oktatás                                                                                                          Vecsési Tájékoztató 2014 július

Büszkeségeink - a kitûnô tanulók

Már hosszú évek óta ismertetjük a VT olvasóival az iskolák leg-
jobb tanulóinak nevét. Most is örömmel teszünk eleget az elvá-
rásoknak, és jelezzük, hogy a lista korántsem teljes! Valamennyi
alma mater eljuttatott még hozzánk egy-egy tetemes felsorolást,
amely azt tartalmazza, hogy a gyermekek még milyen verse-
nyen, vetélkedőn értek el kiváló eredményt. Ez több oldal terje-
delmű, ezért a VT augusztusi számában közöljük a diákok, a
nevelők és a szülők dicsőségére.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium

1.a
Béky Petra, Bisztrovics Mézi, Bóta-Depinyi Soma, Egri Lara,
Fábián Péter, Galambos Zsombor, Gáspár Adrián, Gyebnár
Ádám, Kovács Kinga, Molnár Petra Angéla, Nagy Máté Gábor,
Szász Hunor András, Tóth Hanna Eszter, Valics Boldizsár
András, Vanek Gábor István.
1.b 
Barta Fruzsina, Czövek Laura Melinda, Gerőcs Luca Sára,
Juhász Vanda, Liszkai Kinga Nikol, Maruzsi Noémi, Nyalka
Laura, Papp Róbert, Rátóczi Zalán, Simó Barbara, Uri Anita
Lívia, Végh Julia Natália. 
2.a
Balogh Ábel, Chlepkó Zsófia, Fekete Lorina, Geröly Gerda,
Rapcsok Boglárka, Varga Laura.
2.b 
Juhász Adél, Gábos Csenge, Binda Boglárka.
3.a
Molnár Péter Márk.
3.b
Cser Zsófia, Kovács Gergely, Mihavecz Petra, Susán Dávid.
4.a
Pesti Bence, Teravágimov Virág, Torma Ákos, Tóth Dániel.
4.b
Besenyi Dóra Laura, Lázár Lilla, Molnár Levente, Niczuly
Erik, Pesti-Geiger Viktor, Nyalka Alexandra, Záhonyi Anna,
Záhonyi Bori.
5.a
András Ádám, Gyebnár Réka, Károly Regina, Molnár Anna.
5.b
Mezőfi Babett, Őszi Zalán, Pákozdi Sára.
6.a
Papp Csaba, Teravágimov Vince.
6.b 
Farkas Márton, Gőz Anett, Gőz Nóra, Sztyehlik Anna, Végh
Nóra.
7.a 
Kabucz Áron, Vida Laura.
7.b
Halgas Anna, Kállai Fanni.
11.ny
Balázsi Mátyás, Molnár Henrietta.

(Molnár Henrietta: 8 tantárgyi dicséret, példamutató magatar-
tás, kiemelkedő szorgalom, kitűnő tanulmányi eredmény.)

12.ny 
Kéméndy Dóra, Szűcs Zsófia.
13.ny
Madarász László, Major Ágnes.

Egyéb kimagasló tanulmányi eredmények:

Emelt szintű érettségit tettek német nyelvből tavaly ősszel: 
Balázsi Richárd, Devecseri Krisztina, Dajcsin Katalin,
Kéméndy Dóra, Leimeter Ivett, Magó Zsolt, Molnár Mónika,
Nagy Boglárka

Felsőfokú nyelvvizsgát szerzett: Szűcs Zsófia
Emelt szintű érettségit tett angol nyelvből tavaly ősszel: 
Szabó Éva

Emelt szintű érettségit tettek német nyelvből idén tavasszal: 
Bálint Anna, Debreczeny Diána, Eisen Dorottya, Falvai
Katalin, Gyarmati Gergő, Metzker Dóra, Molnár Henrietta,
Uszkay Zsolt, Váradi Ádám

Emelt szintű érettségit tettek magyarból idén tavasszal: 
Makkos Eszter

Emelt szintű érettségit tettek történelemből idén tavasszal: 
Kovács Zoltán, Őrhegyi István

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

1.a 
Benczik Marcell, Bogdándy Tamara, Dormány Dominik, Fodor
Zsófia, Gergely Panna, Honvéd Loretta, Jakab Ádám, Jánosa
Noémi, Juhász Áron, Olajos Adrienn, Varga Arnold, Varga
Jázmin
1.b 
Balota Szonja, Barta Csilla, Bayer Milán, Dominek Zoltán,
Lengyel Zoé, Szilágyi Regina
2.a
Jablonkai Lívia, Juhász Jázmin, Kaminek Noémi, Kiss Fábián,
Langó Szaffi, Palaics Patrícia, Rácz Annamária, Vetró Benedek
2.b
Barta Emma, Bíró Kata, Gargya Anita, Ferencz Attila, Juhász
Martin, Kókai Hajnalka
3.a
Kelemen Kitti, Takács Zsuzsanna
4.a 
Dányi Luca, Kiss Fruzsina, Kiss Milán
4.b 
Cseszlai Marietta, Malya Boglárka, Tóth Bettina, 
5.a 
Fagyal Nikoletta, Földházi Ágnes, Jánosa Fanni , Kállai Zsanett
5.b
Katona Alexandra, Vatai Mercédesz, Vetró Bernadett
6.a
Csővári Szabolcs
7.a
Hepp Viktória, Tóth Adrienn
8.a
Csővári Alexa

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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Büszkeségeink - a kitûnô tanulók
Folytatás a 16. oldalról

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

1.a
Kiss Edina, Kiss Eszter, Lengyel Szabolcs, Nemes-Magasi
Gréta, Pénzes Laura, Pollák Réka, Szilágyi Mátyás
1.b
Czeglédi Zsigmond, Kató Alexandra, Keresztes Jázmin,
Mogyorósi Míra, Weiszháb Nóra
1.c
Fényi Anna Lilla, Kálmán Mirella, Moldován Réka, Szántó
Vivien Gabriella, Szőnyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka
2.a
Bartha Bálint, Bartha Bence, Harmath Flóra, Juhász Dávid,
Kindlinger Klaudia, Kiss Virág, Lővei Lilla, Lengyel Zsombor,
Rónai- Nemes Nóra, Tóth Eszter, Tóth Maja
2.b
Danok Benedek, Kányi Gitta, Papp Marcell, Somoskövi Dóra
3.a
Simon Eszter
3.b
Bartha Bianka, Bihal Panna, Petrányi Noémi, Radics Anna
3.c
Farkas Brendon, Horváth Botond, Mogyorósi Barbara, Pokol
Dorka, Rádai Levente
4.a
Czalbert-Halasi Nikolett, Fadhle Helmi
4.b
Balogh Eszter, Juhász Kristóf
5.a
Dominek Virág, Faddhle Amna, Fekete Bendegúz, Kovács
Dóra, Nagy Boglárka, Tóth Szabina
5.b
Aschenbrenner Petra, Fias Fanni, Kiss Réka, Korognai Máté,
Pokorny Lili, Zalay Bálint
6.a
Bekker Dorottya, Illés Balázs, Juhász Vera, Sipos Laura,
Szőllősi Tamás, Várszegi Balázs
6.b
Bencze Viktória, Gyulai Marcell, Hok Bence, Kányi Vikica,
Korognai Bence
7.a
Hacskó Viktória, Mogyorósi Gergely, Pongó Nikolett, Takács
Katalin
7.b
Kárpáti Vivien, Ormándi Fanni, Rádai Ronald
8.a
Kiss Rebeka, Képes Leila, Szalai Fatime
8.b
Brezóczki Bernadett, Fehér Dóra Eszter, Harsányi Antal, Szabó
Alexandra

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola:

1.a of.: Lukács Balázsné
Erdélyi Vencel, Kári Hanna, Gyarmati Csenge, Fehér Lili,
Koponyás Karolina, Kőmíves Laura, Majsai Adrienn
1.b of.: Hirschné Faragó Tünde
Abonyi Lázár Szilárd, Bodnár Sára, Hidvégi Bettina, Hidvégi
Melinda, Mérai Gergő, Stiller Fédra

1.c of.: Molnár Hajnalka
Galánfi Szófia, Kohr Rebeka, Paládi Péter, Somogyi Marcell
István, Szabó Viola, Tarcheh Petra
2.a of.: Dömötörné Futó Molnár Mónika
Bán Dominik, Godó András, Major Viktória, Saska Lilla,
Fehérváry Csenge Erika
2.b of.: Gombosné Simon Amanda
Bányai Stefánia, Csányi Barbara, Dobozi Panna Barbara,
Frühwirth Anna Flóra, Kállai Szonja Borbála, Kaposvári Maura
Rebeka, Majdanics Tibor, Megyeri Dóra, Szabó Laura
2.c of: Feketéné Kovács Viktóra
Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács Noel, Kovács János, Lemli
Levente, Seres Anna, Szabolcsi Szonja, Vajda Csenge, Varga
Tamás
3.a of: Lángné Szél Judit
Filipszki Anna, Gubinyi Kiara Anna, Pásztor Petra,
3.b of: Molnár Orsolya
Bodnár Fanni, Gubis Georgina, Tóth Levente, Székhelyi Lili,
Tófalvi Dóra
4.a of.: Fentorné Mák Klára
Barbás Dániel, Eszenyi Lujza, Hadamcsik Emese, Hoksza
Panna, Juhász Ferenc, Kállai Tamara, Pálfi Lilla, Vargyas
Regina
4.b of.: Gáborné Bárány Ágnes
Hegedűs Ágoston, Nagy Barnabás, Ondrik Veronika, Pekár
Zoltán, Varga Fanni
5.b of: Csúziné Németh Judit
Pekár Éva
6.a of: Konda Orsolya
Pálfi Bence, Botka Natália
7.a of: Gombos Csaba
Kiss Teodóra Virág, Prokop Gábor
7.b of.: Erdélyiné Cs. Németh Orsolya
Zeke Dávid
8.a of.: Novákné Hanti Mirtill
Hirsch Alexandra, Maár Dorina, Révai Fanni

a s z ta lO s  s z a k e M B e r t  k e r e s e k !
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, 

rajzról dolgozni tudó több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe. 

érdeklődni: saska István 0620 425 9097

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetá-
lást vállal általános és középiskolai tanulóknak.

0630-6002139, 0629-737644
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Cégek, vállalkozók figyelem!

Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 
tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.

- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését. 

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

Fodor Biztonságtechnika Kft. 
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

uv- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

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

vÍz-, gáz-, FŰtésszerelvény szakÜzlet
CsŐszer áruHáz
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
gáztervezés, átaDás
ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek akCIÓs áron!
napkollektor értékesítés, szerelés
tervezés –kIvItelezés
vecsés, Magyar u. 31. – t./F.: 0629-350 870

nyitva tartás: 07-17

Dugulás elHárÍtás: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

rendelési idő: 
Hétköznap: 1630-1830,

H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

rendelő:
2220 vecsés, 
kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129

06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü NYÁRI INTENZÍV nyelvtanfolyamok
egész nyáron!

ü 2 és 4 hetes junior és felnőtt tanfolyamok
ü előkészítők vizsgalehetőséggel

Angol nyelvi MAGÁNÓVODA
ü beiratkozás még korlátozott számban!

w w w. s t u d i u m - o k t at a s. c o m
ve c s é s,  F ő  ú t  2 2 6 .

Ü g y fé l s zo l g á l at :  H - p: 1 0 - 1 8  ó r á i g
t:  2 9  3 5 2  9 6 7 ,  0 6  2 0  5  8 5 2  8 5 2

Fk.ny.sz.13-0484-05



Gondolatok... Július 26: Szent Anna napja

A nyár közepén van ez a gyönyörű ünnepnap. Korábban, Mária
neve mellett a legtöbben az Anna nevet választották keresztnév-
nek, így Szent Annát védőszentjüknek. Patrónusuknak tekintik
elsősorban a nagyszülők, a nagymamák, a gyermektelen asszo-
nyok és még sokan mások.

De ki volt Szent Anna? Szűz
Mária édesanyja. Anna férje
pedig Joachim volt. Nem sokat
tudunk Szent Annáról, biztosat
pedig jóformán semmit, mert a
négy evangélium meg sem
említi. Létezik egy apokrif (az
Egyház hivatalos iratai között
nem szereplő) szöveg a II. szá-
zadból, a „Jakab protoevangéli-
um”, amely Szentként említi. A
Szent Szűz iránt való nagy sze-
retet vezette az Egyházat is
arra, hogy a Szent Szűz anyját,
Annát is tisztelet vegye körül.

Az ünnep dátuma egy templom felszentelésének évfordulójából
adódott. A régi hagyomány úgy tartotta, hogy Szűz Mária
Jeruzsálemben született és szülőháza - Anna asszony háza - a
Betezda fürdő közelében állt Az V-VI. században a feltételezett
szülőház fölé bazilikát emeltek, és ennek a felszentelési napja
volt július 26. Ez lett Szent Anna emléknapja. A bizánci rítus-
ban július 25-én ünneplik Szent Anna halála napját. Nyugaton a
július 26-ai dátum terjedt el. V. Pius pápa ugyan eltörölte az
ünnepet 1568-ban, de alig egy évtizeddel később, 1584-ben
ismét felvették a római naptárba.
Szent Joachimot - mint Szűz Mária édesapját - kb. 1584-től kez-
dődően ünneplik, XV. Gergely pápa hagyta jóvá szentségét.
Akkor még különböző napokon, végül a múlt század második
felében, 1969-ben ünnepét egy napra tették Szent Annával.
Joachimot Anna férjeként és Szűz Mária apjaként ünnepük.
Anna nevének jelentése: Kegyelemmel áldott. Joachim nevének
jelentése: Isten megvigasztal. Más írások szerint héberül: Az Úr
megítél. Az Arany Legendában Joachimhoz színes történet kap-
csolódik. A Legenda elbeszélése szerint Anna Joachimnak lett a
felsége. Mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából szár-
maztak. Húsz éve éltek már együtt, de nem született gyermek-
ük. Kis vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak
tartottak meg, másik részt a templomnak ajándékozták, harma-
dik részt pedig szétosztották a szegények között.
A templomszentelés ünnepére felmentek Jeruzsálembe és
Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de a főpap vissza-
utasította: Bűnös embertől nem fogadja el az Úrnak szánt áldo-
zatot (Ugyanis a gyermektelenséget az Úr büntetésének vélték
az ember vétkei miatt.) Joachimot olyan mélyen érintette ez a
megszégyenítés, hogy elhatározta: elmenekül a városból. Meg
is tette. Pásztorok között talált menedéket. Negyven napig böj-
tölt, majd megjelent az Úr angyala és azzal vigasztalta, hogy
felesége gyermeket fog szülni, akit Máriának kell nevezniük.
Figyelmeztette az angyal, hogy menjen fel Jeruzsálemben az
Arany-kapuhoz és ott fog találkozni feleségével, Annával - így
is történt. Az Arany-kapunál találkoztak és elmondták egymás-
nak a látomásukat, majd hálát adva Istennek, visszatértek
Jeruzsálembe. A boldog egymásra találást követően megfogant
a gyermek, aki később az Isten Fiának anyja lett.
A Legenda - az apokrif szerzők alapján - részletezi Jézus rokon-
ságát is: Mária születése körül hamarosan meghalt Joachim.

Utána Anna ismét férjhez ment, leánygyermekük született, akit
ismét Máriának neveztek. Majd második férje halála után Anna
ismét férjhez ment és kislányuk született. Anna második és har-
madik férjétől született lányok felnőve gyermekeket szültek,
ezekre használja az Evangélium az „Úr rokonai” kifejezést. A
legenda azt is elmondja, hogy Anna még látta a kicsi Jézust és
csak utána halt meg Augusztus császár idejében. Lelkét angya-
lok vitték Ábrahám kebelére.
Illyés Andrásnál olvasható Szent Anna legendája végén:
„Amiképpen a víz annyival tisztább, amennyivel a szép forrás-
hoz közelebb merítik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tiszta-
sággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel köze-
lebb volt a minden Jóságos cselekedetek kútfejéhez, a Jézus
Krisztushoz.”
Elgondolkoztató, amit a református Cseri Kálmán „A kegyelem
harmatja” elmélkedés kötetében ír, július 26-ára: Az elmélkedés
igéje: „A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek
Jézushoz, hogy hallgassák őt” (Lk. 15,1.)
Két csoportot mindig meg lehetett találni Jézus követői között:
Vámosok, bűnösök és farizeusok, írástudók. A vámosok (vám-
szedők) és bűnösök, hogy hallgassák, a farizeusok, írástudók,
hogy bírálják.
Jézus egyik példabeszédében így jellemzi a két csoportot: A
farizeus így imádkozott a templomban: „Uram köszönöm, hogy
különb vagyok, mint a többiek...”. A vámszedő, vagyis vámos
pedig így: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek..,” Aki önma-
gával van tele, annak nem lehet adni semmit. Aki bűneitől akar
szabadulni, az Jézustól kap bűnei helyére igazságot, tisztaságot,
békességet, reménységet.

Mi melyik csoportba tartozunk?
Szent Anna neve azt jelenti: kegyelemmel áldott. Azért, mert
Szent Anna kedves volt az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószó-
lónk Jézusnál, és nyerjen részünkre végig megmaradó kegyel-
met, hogy holtunk után is mindörökké dicsérhessük az Úristent
a mennyei boldogságban.

Nagy István Elek

Befejezéshez közeledik a tetőcsere

Ismeretes, hogy pályázati, egyházi, önkormányzati forrás mel-
lett közadakozásból teljes tetőcsere történik az Erzsébet téri
római katolikus templomon. A folyamatos beázások már
komoly veszélyekkel fenyegettek, ezért elodázhatatlanná vált a
tetőcsere. Örvendetes, hogy az összefogás meghozta eredmé-
nyét, és hamarosan elkészül a vadonatúj födém. - szj -
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15. századi illusztráció. Mária felolvas
anyjának, Szent Annának

Fotó: Katona Csaba



Egy értékes könyv, amit Vecsésen fordítot-
tak magyarra

Érdekes könyv akadt a kezembe, amit szívesen ajánlok a
Vecsésen, és nem csak ott élő házaspárok, házasságra készülő
fiatalok és idősebbek figyelmébe. A könyv olvasása közben tud-
tam meg, hogy a kötetet a Temető utcai Papst Hungary Kft.-nél
munka-, tűz- és környezetvédelmi szakemberként dolgozó mis-
kolci testvérünk, Lévai Szilvia szakmérnök fordította angol
nyelvről magyarra. Carl Mitshel: A keresztyén otthon c. köteté-
ről van szó, amely a fordításnak köszönhetően az idegen szavak
mellőzésével, szép magyarsággal tükrözi a szerző gondolatait
és szándékát. 
Miről is szól ez a felekezetre való tekintet nélkül bárkinek jó
szívvel ajánlható könyv? A párválasztástól a házasságig, a család-
szervezéstől a házasság intimitásaiig, a konfliktusok és a házas-
pári kommunikációs problémák keresztyén kezeléséig átfogja a
családi élet minden területét. A szerző nem hallgatja el a válás
problémáit sem, sőt ennek önálló fejezetet szentel. Részletesen és
közérthetően foglalkozik a gyermekáldás örömeivel, gondjaival,
a sikeres gyermeknevelés alapjaival, és a fegyelmezett család
mindennapi vonatkozásaival, igei alapjaival. A keresztyén csalá-
di otthon szellemi központként történő sugárzásának fontosságá-
ra világít rá a szerző, hiszen erős, keresztyén családok nélkül a
társadalom sem töltheti be a neki szánt feladatokat. Külön ki kell
emelni a szerző szándékát, hiszen ahhoz akar sokoldalú és élet-
szerű keresztyén útmutatásokat adni, hogy a házaspárok ne hagy-
ják a házasságukat csődbe menni.
A könyv elolvasása után kerestem fel Vecsésen, a Mária utcában
lakó Lévai Szilviát, és beszélgettünk a kötetről. Szilvia a Krisztus
Gyülekezetéhez tartozik, amely nagyon hasonlít a baptistákhoz, s
mindenben Jézus követésére törekszenek. Ez vonzotta Szilvit is a
közösségükhöz. Jelenleg azonban Vecsésen a reformátusokhoz
jár istentiszteletre, és nagyon jól érzi magát a gyülekezetben.
Mivel Szilvia jól beszél, olvas és ír angolul, így került kapcsolat-
ba a gyülekezetük központja által támogatott EEM (Kelet-euró-
pai Misszió) bécsi szervezetével, amely a közép- és kelet európai
országok keresztyén/keresztény gyülekezeteit missziói könyvek
lefordíttatásával és kiadásával segíti. Nagyon örült a miskolci
lány, hogy A keresztyén otthon  c. kötet fordításának feladatát reá
bízták, hiszen ő is erősen érintett a témában. Mivel az EEM a
Krisztus Gyülekezete támogatásaiból fedezi a könyvkiadás folya-
matát, a magyarra fordított kötetek ingyenesek.
- Valójában a könyv házaspárok részére íródott, de magányosok-
nak is nagyon hasznos segítség. Egyedülállóként én a mindenna-
pi kommunikációban és a konfliktuskezelésben is jól tudom
használni. Egyébként a kötet fordítása közben jöttem rá, hogy a
beszélgetések és a társkapcsolatok során hol és milyen hibákat
vétettem. Azóta jobban oda is figyelek ezekre. Örülök annak,
hogy az Úr engem is felhasznál arra, hogy másoknak adjam át
mindazt, amit nekem a Biblia vagy a fordítások által már megta-
nított. Egyedülállóként is lehet a keresztyén családra készülni.
Egyébként is sok szabadidőm van, amit Isten szolgálatára fordít-
hatok. A miskolci gyülekezetem tagjaitól, az angol órára járók-
tól, a vecsési olvasóktól, sőt Miskolcon a Megyei Kórház
Gyermekgyógyászati Osztályától, debreceni lelkészektől, csa-
ládsegítő központoktól is azt hallottuk, hogy jól felhasználható a
könyv a házasság előtti tanácsadásra és jegyes-oktatásra is -
mondta a kötet fordítója, majd a következőkkel egészítette ki: 
- Sok fiatal cinikusan kérdezi: minek összeházasodni, minek az
a papír, csak költözzünk össze, aztán nem is csoda, hogy hazánk
vezető helyen van a válásban. Gyerekek ezrei nőnek fel úgy,
hogy a szüleik nem házastársak, csak együtt élnek, annak min-

den bajával együtt. A könyv rámutat, hogy mi az Isten a terve a
keresztyén otthonban, családban, és mi a következménye, ha a
gyarló ember a túlburjánzó egója, önzése miatt ezt a tervet nem
követi. Az élet igazolja, hogy azok a családok, amelyekben a
férj megtanulja a saját érdekeit a feleség és a család érdekeinek
alávetni és fordítva, azok a családok tartósabbak. Ugyanakkor
azokban a családokban, ahol az önzés, a társunkkal szembeni
indulat és a szeretetlenség burjánzik, ott a válás következik,
annak minden hátrányaival együtt. Ezért erősítem én is a szer-
zőnek az utolsó fejezet címében kifejezett szándékát, hogy ne
hagyjuk a házasságunkat csődbe menni!- mondta végül a köte-
tet magyarra fordító Lévai Szilvia.

- Orosz Károly -

Úrnapi fotók

Egyre impozánsabb a látvány

A temetőben az új ravatalozó mindinkább megmutatja végleges
formáját. Az épület mellett megtörtént az elektromos hálózat
cseréje. A jövőben földkábel biztosítja a ravatalozó és a térvilá-
gítás energiaellátását. A bejárattól kandelábereket helyeznek el.
Még az nem dőlt el, hogy milyen díszfasor lesz ültetve a főbe-
járattól a ravatalozóig. - szj -                            Fotó: Katona
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Úrnap az Erzsébet téren  Fotó: Stelczer Attila

Úrnapi körmenet egy stációja az Óplébániánál
Fotó: Nagy István Elek
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

K A I S E R  A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K  R A K T Á R R Ó L

Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N Y E L !

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314  

kaiserautosbolt@gmail.com

Ajánlataink:
különleges függönyök és kellékei

sötétítő és dekorfüggönyök,
karnisok, abroszok, ágytakarók

Szolgáltatásaink:
függöny varrás (hozott anyagból is)

helyszíni felmérés, tervezés
karnis gyártás, szerelés

római roló és lapfüggöny készítés
nyitva tartás: H-p: 10-18 h, szo: 9-13 h    
telefon: 0630 2595 338, 0629 738 518

ÚJ! MEGNYÍLT! 
FÜGGÖNYBOLT
Vecsés Lakótelepi üzletsoron, a Fő úton!



Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2014 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!
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2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620 Web: www.ecofact.hu

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével? 

Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva vállalkozása
aktuális lehetőségeiről? Keressen meg bennünket!

BÉRSZÁMFEJTÉS
CÉGGONDOZÁS

ADÓTANÁCSADÁS

MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM
HACCP

SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE
KÖNYVELÉS

szolgáltatásaink
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szűcs Hédi mesterfodrász
elkÖltÖzteM!

Új helyen veCsésen a 
lótuszvirág szépségszalonban

a Dózsa györgy és a Damjanich utca sarkán
modern frizurákkal, professzionális anyagokkal 

és hajkezelésekkel, alacsony árakkal,
igényes fiatalos környezetben várom 

kedves régi és új vendégeimet!

Bejelentkezés: 0670/94-39-301

Hosszú távra 2 fő munkatársat keresünk.
Amit kínálunk:

- magas kereseti lehetőség,
- ingyenes szakmai továbbképzés,
- rugalmas időbeosztás.

Nálunk a munkatárs érték!
Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik

- érettségivel,/diploma előny/
- számítógépes ismeretekkel,
- önállóan képes dolgozni.

Önéletrajzot ide várjuk: allas2@citromail.hu
Tel.: 20-957-67-68
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Amint azt hónapról-hónapra olvassák, járok a szépkorú ember-
ekhez életinterjúkat készíteni, amiből kibontakozik a sorsuk.
Szeretek velük beszélgetni, sokat tanulok Tőlük, emberségről,
tisztességről, a nehézségek leküzdéséről, amit méltósággal
viselnek…
A közeli napokban készültem interjút készíteni Szánási Sándor
István költő Édesanyjához, Szénási Sándorné, született Kocsis
Gizellához, akivel már meg volt beszélve a találkozásom.
Sajnos, a mindennapok forgataga miatt állandóan halasztódott a
beszélgetés, pedig nem szabadna, mert az elszalasztott pillanat
már nem tér vissza soha…
Sándor Édesanyja hirtelen rosszul lett és kórházba szállították,
ahol pár nap leforgása alatt örökre lehunyta a szemét, visszaad-
ta lelkét a teremtőjének. Sűrű lelkiismeret furdalás között írom
e sorokat, mert nagyon bánt, hogy nem jöhetett létre vele a
beszélgetés.

Ennyi egy ÉLET? 
A választ nem tudom rá, mert egyikünk sem tudhatja, hogy
mikor ér véget földi útja. Nagyon megrázott s elgondolkodta-
tott, hogy egy Édesanya, aki felnevelt, törődött velünk, meddig
bírja a sok féltést, aggódást, törődést…?
Költő barátom nemrég adta ki a „Ne siess idő…” című verses-
kötetét, és tudom, hogy milyen nagyon büszke volt rá az Édes-
anyja. És most nincs többé…
Földi valójában nincs, de emléke örökké él. Sándor, egy csodá-
latosan szép, emberi értékeket méltató verssel köszönt el Édes-
anyjától, amit a református lelkész úr mondott el, amikor utolsó
útjára kísértük. A vers pótolja az elmaradt beszélgetést, mert

kirajzolódik belőle Gizi néni élete, és azért is fontos, mert sokan
ráismerünk – az édesanyánkra.
Nyugodjon békében, akik ismerték, szerették, emlékét mindig
megőrzik.

Benke Mária családi fotó

Már kislányként is dolgoztál,
hogy megéljen a nagy család:
munkáért kellett elhagyni
végül polgári iskolád.

Tizenéves gyermek voltál
a világháború alatt,
kijutott a rettegésből,
mikor dőltek a házfalak.

Majdan  jöttek új reménnyel
új családban békés évek,
a munka frontján Apámmal,
mit bírtatok, megtettétek.

Együtt épült házunk,hazánk.
A bátyám is megszületett.
Éjszakát nappallá téve,
mi  kellett, megteremtetted.

Sosem kímélted önmagad,
adni vágyás űzött,hajtott,
családodért tettél mindent,
áldoztad az ifjúságod.

Áldott állapotban voltál
már velem,mégis kapáltál
hajnalt sóhajtó földeken,
és szolgáltál asztalodnál.

Egy kislányt szerettél volna,
de én fiúnak születtem.
Hosszú szőke hajfürtjeim ,
szoknyácskám volt kétévesen.

Sokszor vittél kézen fogva
a nagy városba utadon,
öledben ültem,meséltél,
tanítgattál a buszokon.

Nekem Te voltál a világ,
kiért felnőni érdemes,
viszonozni, amit kaptam,
hogy fiadra büszke lehess.

Gondtól-bajtól megkíméltél,
segítettél erő felett,
tőled tanultam viselni
viszontagságos életet.

Tévedhetetlenül tudtad,
ha rám néztél, hogy bajom van.
Nem is próbáltam titkolni,
tőled mindig csak jót kaptam.

Gyermekeid segíteni
fáradságot nem ismertél,
mikor menni alig tudtál,
takarókat kötögettél.

Szíved-lelked melegségét
színes takarókba kötve
itt hagytad nekünk örökül,
jövendő fagyos időkre.

Ahogy ezüstnyárfák lombján
fénykezekkel játszik a szél,
simogattam ősz hajadat,
mielőtt végleg elmentél.

Néztem , a halálos ágyon
milyen fájdalommal készült
lelked elhagyni tested,
és közénk az ólmos csend ült.

Végtelen magány jött érted,
hogy mindenen túlra vigyen,
magához vegyen Istenünk,
ne fájjon többé semmi sem.

Öntözöm most virágaid,
őrzöm helyetted a szépet,
amire általad hívott
egy szeretetteljes élet.

Szénási Sándor István: Búcsú Édesanyámtól

Beszélgetés helyett búcsúzás
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AZ AGYAGGÖDÖRTŐL A LANYI-TÓIG – II. rész

A 20-as évek végén a Nagy-Lanyit egy vállalkozó kedvű helyi
gazda, Fazekas János bérbe vette a község elöljáróságától és
halastóként hasznosította. A bérlő által fizetett halőrök vigyáz-
ták a szárazabb időben több kisebb tóból álló vízi világ kárásza-
it, csukáit, keszegjeit, compóit, pontyait, amelyek hajnalban
csak úgy csapkodtak a nádas partok mentén elhelyezett varsák-
ban. Az egykori Nagy-Lanyi tó lehalászásáról, pecásairól oly-
kor még ma is felbukkan egy-egy korabeli fotó, de azt határo-
zottan állították az idős adatközlők, hogy emlékeik szerint az
1920-as évek végén karácsonykor 12 lovas-szánnyi halat szed-
tek ki a lékek alól a tavat bérlő halászok. 
Gonda Sándor méhész mesélte el, hogy a II. világháború végén
a repülőteret és Budapestet bombázó angol-amerikai repülőgé-
pek (Liberátorok), hogy könnyítsenek terhükön, műanyagból
készült segéd-üzemanyagtartályaik egy részét a tó körül dobták
le. A gyerekek ezeket megszerezték és Gonda Sándor idős
méhész emlékei szerint a szüleikkel félbevágva készítettek
maguknak a Lanyira alkalmi vízi járművet. A háború után aztán
a Nagy-Lanyi fokozatosan megszűnt halastó lenni, jóllehet még
a 60-as évek elején meglevő részében is a pecások és a gyere-
kek nem kis örömére fel-feltűnt néha egy-egy csuka vagy
keszeg. Aztán a fertőzés veszélye miatt a cigányputrikat felszá-
molták. De nemcsak a cigánytanyák tűntek el. Igaz, a Zöld
Mező TSZCS közeli kertészetét a Nagy-Lanyi végén 5-6 méter
mélyre kiásott hidegvizű „forrásból” öntözték, azonban néhány
év után az ecseri oldalról fokozatosan elkezdődött a tó feltölté-
se. A régi fotókon már-már nosztalgikusan csodált nádasok
helyét az odahordott sitt, a községből és az orosz laktanyából
származó szemét birodalma vette át. A tó egyre zsugorodott, s
bár a fürdés a tiltó táblák, ekcémás és rüh betegségek ellenére
még az 1960-as években is mindennapos volt, a gazdag vízi
világ fokozatosan megszűnt. Azt mondhatnánk, ma már csak az
egyre ritkábban emlegetett Lanyi elnevezés, no és a környék
múltjára emlékeztető Tó utca neve őrzi az emlékeket. 

A vecsési, pontosabban ófalui lakosság életébe, dolgos hétköz-
napjaiba oly sok szállal kapcsolódó Lanyi, azaz LAMMSG-
RUMM azonban sokkal mélyebb nyomokat is hagyott. Évtize-
dek óta talán nincs is olyan sváb - és nemcsak sváb - lagzi, bál
vagy egyéb felnőtt- és gyermekmulatság, káposztafeszt, szüreti
felvonulás, ahol a helybeli, sőt a kitelepítés révén a
Németországban élő vecsésiek zenekarai, alkalmi és hivatásos
rezesbandák ne játszanák el a közönség jókedvű éneklésétől
kísért, közkedvelt IN DER LAMMSGRUBE STEHT EIN
BAUM, DIES IST EIN ARBEITSLOSIGER BAUM (svábo-
san: LAMMS-GRUMM STEHT A PAM, TÉZ IST A OVATS-
LAUZI PAM) kezdetű kedves polkát. Valószínűleg a századfor-
dulót követő években valamelyik zenéhez, polkaritmushoz jól
értő helyi zenekari tag vagy karmester ily módon vecsésiesítet-
te a soroksári ősök VOLKSLIED-jét, sváb népdalát. A menetrit-
musú dalocska első versszakának szabad fordítású magyar szö-
vege így hangzik: A Lanyiban áll egy fa, Az egy „munkanélkü-
li” fa. Akinek otthon nincs dolga, Az menjen ki (a fához) a
Lanyiba! A szöveg is utal tehát arra, hogy az egykori Nagy-
Lanyi - több mint másfél évszázadon át - alkalmi strandként is
szolgálta a falu főként német nemzetiségű lakosságát, közülük
is persze azokat, akiknek otthon nem volt dolguk. Bár az is igaz,
hogy talán nem is volt olyan sváb gazda vagy cseléd, akinek ott-
hon a családi munkamegosztásban nem akadt volna munkája,
de a Lanyiban a „munkanélküli fánál” felfrissülni ők is szakít-
hattak időt. 

Hézagos lenne a visszatekintés, ha a Lanyihoz is kapcsolódó
országos ügyet, egy sorozatgyilkosságot nem említenénk. 1968.
május 15-én - három bűntársával - a vecsési Soós Lajos gépko-
csivezető meggyilkolta és a Tó u. ház udvarán elásta Pataki
Károly pénzügyőrt. Második áldozatuk egy törökbálinti nyugdí-
jas, özv. Farkas Józsefné volt. Az előbbit fegyveréért, az utób-
bit jó pénz reményében ölték meg. A harmadik áldozat Borai
Lajos üllői fiatalember volt, aki nagyobb összegű építési köl-
csönt vett fel. Ez lett a veszte. 1979. július 9-én éjjel a negyedik
áldozatot, Gyulai Károly 45 éves rendőr főtörzsőrmestert a
repülőtér melletti, egykori Steinmetz szobor közelében ütötték
le, és az ecseri határban egy kukoricásban temették el. Soha
nem látott nagyságrendű, mindenre kiterjedő nyomozás kezdő-
dött, amelynek részeként egy félrevezető vallomás alapján még
a Lanyi tó egy betemetett részét is megkotortatták. Mégis más
nyomon fogták el a tetteseket, akiket a bíróság halálra ítélt. A
vecsési káposzta méltán kivívott hírnevét sajnos jó ideig nega-
tív irányban ellensúlyozta ez az ügy. 

A hiteles tájékoztatáshoz tartozik az is, hogy megemlítsem, az
egykori Kis-Lanyiban a mai vecsési középkorosztály tagjai
közül sokan gyerekként még megfürödtek, vagy legalábbis tek-
nővel csónakáztak. Hitték volna-e akkor, hogy a 90-es évek ele-
jére nemhogy a nyomát is eltüntetik a Kis-Lanyinak, hanem a
feltöltött Kis LAMMSGRUMM helyén jókora csarnokban
kínál egy áruház műszaki portékákat, s nemcsak a vecsésiek-
nek. Aligha. Kapitalizálódó világunkban, így a mi településün-
kön is hozzá kellett szokni a váratlan változásokhoz is. Ahhoz
is, hogy egy idő után az egykori Kis-Lanyiban épített áruházban
új vállalkozások hirdetik portékáikat. Szabad legyen itt azt is
megemlíteni, hogy az immár várossá lett Vecsés mostani elöljá-
rósága, vagyis Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete is foglalkozni kényszerül a Lanyi tóval. A 2011. szeptem-
ber 13-ai ülés jegyzőkönyve szerint a vecsési, 367/14. helyrajzi
számú, és önkormányzati tulajdonban levő Lanyi tó területének
feltöltésére kötött megállapodást a VETÜSZ Kft.-vel. A megál-
lapodás szerint a VETÜSZ Kft. a Lanyi tó területét a szigorodó
környezetvédelmi előírások figyelembe vételével szennyező-
désmentes, hulladéknak nem minősülő anyaggal (föld, homok,
kavics) tölti fel. A feltöltést követően gondoskodik a folyamatos
tereprendezésről, kaszálásról, gyomirtásról is. E munkálatok
költségeit az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének általá-
nos tartalékalapja terhére biztosította. Tehát a XXI. században is
jelen van még a település életében a Lanyi tó, még ha már régen
nem fürödhetnek is benne a gyerekek.

Talán az utókor honismereti kutatójának, lokálpatriótájának
érdemes a figyelmébe ajánlani, hogy az újratelepítés 200. évfor-
dulóra 1986-ban kiadott jubileumi monográfiában hiába kutat a
svábok kitelepítése vagy a Lanyi története után, kevés adatot,
vagy talán semmit sem talál. A kétségkívül kevés írásos emlék
ellenére ne csak a Soós-ügy aktáiból tájékozódjék majd az utó-
kor a Lanyiról. Mert bizonyára van néhány további fontos infor-
máció, adat, amely e dolgozat készítőjének is elkerülte a figyel-
mét, de még megmenthető a feledéstől. Azért, hogy a szülőföld-
höz, szűkebb pátriánkhoz, immár várossá és járási központtá
vált Vecséshez a ragaszkodást a történelem által a Halmi-telep-
re, Felső- és Andrássy-telepre, Kertekaljára sodort vecsésiek-
ben, és az immár 218 éve az Ófalu városrészben letelepült sváb
családok mai utódaiban is tovább erősíthessük.

Orosz Károly ny. mérnök, újságíró
helytörténeti kutató
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Megválaszolatlan gondolatok
1994 óta élek Vecsésen, és örömmel nyugtázom, hogy Vecsés
azóta egy nagy faluból egy folyamatosan fejlődő és szépülő város
lett. A poros utcák aszfaltburkolatot kaptak, a Szent István téren
megépült a Szent István szobor és ivókút, megújult az Újratelepí-
tési Emlékmű, a Megmaradás téren felépült a Trianoni békedik-
tátum gyásznapját megtestesítő Székely kapu, és a sorompóval
szemben az Árpád-kori lovas szobor. Megszépült az Epres, és
benne az újonnan épített és megszentelt kereszt. Az elmúlt évben
újjáépült a Piactér, és felépült a régen esedékes Bálint Ágnes
Művelődési Központ, mely végre számtalan rendezvény otthona
lett és lesz a jövőben is, megfelelő körülményeket biztosítva
mind a szereplőknek, mind a nézőknek. A művelődési központ-
ban kapott helyet a Róder Imre Könyvtár és egy kávézó is. 
A második világháború befejezése előtt Vecsésen gazdag kulturá-
lis élet volt, színjátszó csoportok s fúvószenekarok működtek,
melyek a kommunizmus áldásos tevékenysége nyomán nagyrészt
megszűntek. Az elmúlt évtizedben azonban egyre több kulturális
és közéleti esemény gazdagítja a várost, mind a nemzetiségi,
mind a nemzeti hagyományok ápolása terén, ami a városban
működő civilszervezet áldásos tevékenységének köszönhető.
Vecsés város Önkormányzata minden évben megrendezi a nem-
zeti ünnepeken az ünnepségeket, ennek keretén belül a Petőfi
iskola március 15-én tart egyre nívósabb ünnepséget, az
Andrássy iskola október 6-án az aradi vértanúk napján tart meg-
emlékezést az Erzsébet téri kopjafánál. Az Orbán Balázs
Erdélyi Kör a trianoni gyásznapra, az 1848-as Bobich János
szabadságharcosra emlékezik, a Nemzeti Szövetség pedig a
Pozsonyi Csatáról tart megemlékezést. A nemzetiségiek az
elhurcolásra és a kitelepítésre emlékeznek méltó módon.

Most térnék rá az írás elején feltett megválaszolatlan kérdésekre.
Majd minden rendezvényen szinte ugyanazokat az arcokat lehet
látni. Hol marad az értelmiség? A pedagógusok és velük a diák-
ság? Mi az oka, hogy ennyire közömbösek lettek az emberek az
ünnepek és a közügyek iránt?
Utoljára hagytam a Hősök napi megemlékezést.
A Fő úton található az 1922. október 8-án állított obeliszk,
melyen 169 hősi halott neve szerepel, mind vecsésiek. Ahogy az
egész országban, úgy minden év május utolsó vasárnapján,
Vecsésen is emlékezünk háborús hőseinkre.
Ez nálunk úgy zajlik, hogy a Vecsési Hagyományőrző
Fúvószenekar eljátssza a Himnuszt, utána a katolikus plébános
mond egy imát, majd az Önkormányzat, a Róder Imre
Cserkészcsapat és az Erdélyi Kör megkoszorúzza az emlékmű-
vet, és a végén a zenekar eljátssza a Szózatot. A zenekar tagjai-
val összesen vagyunk maximum 20-an. 
Újra felvetődik bennem a kérdés: ennyire közömbösek szá-
munkra hősi halottaink? Arra a 169 hősre nem is emlékezik a
saját rokonsága, az unokái? Ennyire a televíziók rabjai lettünk,
hogy sem a nemzet, sem a közélet, sem a hősi halottaink nem
érdekelnek?
Itt vetem fel az írástudók, a pedagógusok felelősségét, akik
nevelik az ifjúságot, a nemzet megmaradása érdekében úgy
munkálkodjanak, hogy szerettessék meg hazájukat, becsüljék
meg nemzetüket, és tiszteljék az 1100 éves hazáért meghalt
hőseiket, mert a nemzettudatra és hazaszeretetre nevelt magyar,
ha el is megy az országból külföldre dolgozni, egy idő után
visszatér, és a kint megszerzett tudást itthon fogja kamatoztatni.
Jelen írásomat vitaindítónak szánom.

v. Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke

Ha már nyár, akkor készítsünk valamit, ami a vízhez köt min-
ket. Ezt a mutatós koszorút nagyon egyszerű elkészíteni ezért
bátran ajánlom gyerekeknek is. A hungarocell és a dekorgumi
vízálló, így akár kiváló játék is lehet a medencében.
Mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok az elkészítéséhez!
Szükséges alapanyagok: (megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby üzletében)
hungarocell koszorú, zsinór, piros dekorgumi, kis ovális fatáb-
la, kis vasmacska, hajókormány 
Segédanyagok:
olló, ragasztó, fekete lakkfilctoll 
Elkészítés mente:
Első lépésként, ha szükséges finom csiszolópapírral csiszoljuk
meg a hungarocell koszorú felületét, mert előfordulhatnak
egyenetlenségek. A koszorút osszuk fel négyfelé, és jelöljük
meg a pontokat. A zsinórt kis ráhagyásokkal ezeken a pontokon
rögzítsük ragasztóval.

Ezután a piros dekorgumiból vágjunk fel 4 hosszú csíkot (kb.
4-5cm széles). Ragasztózzuk fel a csíkokat azon a 4 ponton,
ahol előzőleg a zsinórt is rögzítettük. Teljesen érjék körbe a
koszorút, a zsinórt elfedve. 

Az esetleg rendezőtle-
nül álló zsinórhurkokat
néhány csepp ragasztó-
val fixáljuk. Ezután már
a díszítéseket kell elhe-
lyezni. Használjunk
bátran kis vasmacskát,
kormánykereket, vitor-
lást, tengeri állatkákat
vagy bármi mást, ami a
vízzel és a hajózással
kapcsolatos.
Ha az ajtóra szeretnénk
kihelyezni, nincs már
más dolgunk, mint fel-
dobni egy kis fatáblá-
val: „Édes otthon” vagy
„Isten hozott” felirattal.
A kész remekművet
kicsit kölcsönadhatjuk a gyerkőcöknek játszani, azután kihe-
lyezhetjük ajtónkra.

Folyamatosan induló tanfolyamainkról érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken:

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

M e n t ô ö v e s  n y á r i  a j t ó k o p o g t a t ó
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Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat
mûködésérôl

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a szülő és a pedagó-
gus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény
feladatainak ellátását Pedagógiai Szakszolgálat segíti. 
A legtöbb ember ehhez az információhoz jut hozzá a Pedagógiai
Szakszolgálattal kapcsolatosan. Azt gondolom, ennél sokkal
többről van szó. 

A mai társadalomban a tudás, az iskolázottság, az előrejutás a
társadalmi beilleszkedés alapja. Az olyan gyermekek, akik a
hagyományos nevelésre, képzésre, oktatásra csak korlátozottan
alkalmasak, vagy alkalmatlanok, külön odafigyelést igényel-
nek. Ez nem jelent minden esetben súlyos állapotot, jelentős
elmaradást. Gondoljunk csak a beszédhibával küszködő gyer-
mekekre, vagy a kisebb mértékű fejlődési lemaradás miatt, kor-
osztályuk átlagához képest egyes területeken gyengébb teljesít-
ményt nyújtó, illetve az átmenetileg pszichés megsegítést
igénylő gyermekekre. Az ő ellátásuk is szakszolgálati feladat.
Elmondható, a magyar jog előremutató és példa értékű. Ezeket
a gyermekeket a pozitív diszkrimináció elvén előnyökben
részesíti, ezzel is az esélyegyenlőtlenség csökkentésére törek-
szik. Ebben a szép és nemes feladatban a Pedagógiai
Szakszolgálatoknak jelentős szerepe van. Szűrések révén meg-
találja ezeket a gyermekeket, vizsgálatokkal diagnosztizálja
őket, szakértői véleményt készít - hiszen szakértői vélemény
nélkül a gyermek nem tarthat igényt a különleges szolgáltatá-
sokra (pl. az állapotának megfelelő egyéni vagy csoportos fej-
lesztés, felmentés tantárgyak értékelése, minősítése alól stb.) -,
fejlesztést biztosít a számukra. Tehát a Pedagógiai
Szakszolgálatok a köznevelési rendszer fontos szereplői, hiszen a
köznevelési törvény által szabályozott lépésekhez, külön e célra
előírt pedagógiai, pszichológiai és orvosi vizsgálat elvégzésére
van szükség, ami a Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül való-
sul meg. Ezzel a tevékenységgel gyerekeket jogi kategóriákba
sorolnak, a gyermekek életsorsát befolyásoló jelentős döntéseket
hoznak. Sok esetben a Pedagógiai Szakszolgálat a színhelye a
gyerekek fejlesztésének is, ezzel esélyegyenlőséget biztosítva
számukra. Mindez óriási szakmai, jogi, etikai felelősség. 
2013. január 1-jéig Üllő Város Humán Szolgáltató Központ tag-
intézményeként, mint Nevelési Tanácsadó működtünk. 2013.
január 1. napjával leváltunk a Humán Szolgáltató Központról, a
KLIK fenntartása alá kerültünk. 2013 szeptemberében megala-
kult a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, amelynek Üllői
Tagintézményeként látjuk el a feladatainkat. A Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat (PMPSZ) élén főigazgató áll, a tagin-
tézményeket igazgató vezeti. 
A jogszabályi változások következtében ellátási területünk
jelentősen megnőtt, hiszen a PMPSZ tankerületi illetékességű
tagintézményeként, a Vecsési járásban kell ellátnia a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat. 
Korábban csak Üllő városra (11.000 lakos, 5 óvoda és 760 fős
iskola) terjedt ki az ellátási kötelezettségünk. Ez most kibővült
Vecsés (21.000 lakos, 5 óvoda és 3 iskola), Maglód (11.000
lakos, 2 óvoda és 875 fős iskola), Ecser (3.500 lakos, 2 óvoda
és 1 iskola) településekkel, mindez komoly mértékű feladat
többletet eredményezett.
2013 szeptemberében 7 fő szakalkalmazottal kezdtük a tanévet,
jelenleg 10 fővel látjuk el a szakfeladatokat, és folyamatban van
1 gyógypedagógus felvétele. Tehát létszámunk lassan, de folya-
matosan bővül. Munkánkat 1 pedagógiai asszisztens és egy
ügyviteli dolgozó segíti. 

Az illetékességi területünkön élő gyermekek ellátásához azon-
ban minimálisan 27 főre lenne szükség. Ez a nagymértékű stá-
tusz hiány okozza, hogy jelenleg nem tudunk minden felmerü-
lő igényt kielégíteni. Mindezért kérjük a szülők, pedagógusok,
intézmények türelmét, és megértését! 
Szakmai programunk röviden a következő:
Munkánk során a gyermek mindenekfelett álló érdekét tartjuk a
legfontosabbnak.
Célunk a szolgáltatói szerep erősítése, valamint a segítségnyúj-
tás és az intervenció a gyerekek, szülők, pedagógusok számára.
A törvények, etikai szabályok fokozott betartása átfogja az
intézményi munka egészét. Az intézmény szakmai munkájában
célként tekinti a magas színvonalú szakmai tudást.
Jelenleg a PMPSZ Üllői Tagintézménye 10 szakalkalmazottal
és 2 pedagógiai munkát segítő munkatárssal a nevelési tanácsa-
dás, korai fejlesztés, logopédiai és a szakértői bizottsági tevé-
kenység szakfeladatokat látja el.
Szeretettel várjuk a szolgáltatásainkat igénybevevő gyermek-
eket, szülőket, pedagógusokat, intézményeket! Biztos vagyok
benne, hogy a legtöbb problémára közösen találunk megoldást.
Munkatársaimmal minden esetben erre törekszünk. 
Forduljanak bátran Vékonyné Hegedűs Andrea pedagógiai
asszisztens kolléganőhöz, készségesen válaszol kérdéseikre,
szükség esetén bővebb tájékoztatást nyújt aktuális problémáik
megoldásával kapcsolatosan! 

Elérhetőségeink:
Postai címünk: 2225 Üllő, Pesti út 98.
Telefonszámaink: 06 29 321 904, valamint 06 30 684 7972
E-mail címünk: pmpsz.ullo@upcmail.hu 

József Éva mb. igazgató

Pályázati kiírás „Kémia Oktatásért” díjra

„A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért”
kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül választja
ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti
érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá
akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a
hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken.
A „Kémia Oktatásért” díjat 1999 óta eddig összesen 64 tanár nyer-
te el (www.richter.hu/HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx).
Az Alapítvány a díjat a 2014. évre is kiírja. 
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegye-
nek írásos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A
rövid, legfeljebb egyoldalas írásos ajánlás tényszerű adatokat
tartalmazzon a javasolt személy munkásságára vonatkozóan.
A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerést
célozza, de a határon túli iskolákban, magyar nyelven tanító
kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy magyar-
országi és még egy helyi ajánlás is szükséges). Jelölést az
iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, kollégákon
kívül egykori és jelenlegi diákok is adhatnak. Az írásos aján-
lásokat legkésőbb 2014. szeptember 10-éig kell eljuttatni az
Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar
Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27.). Egy kuratórium
ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 ezer forin-
tos díjat. A díjak ünnepélyes átadására 2014 őszén, később
megjelölendő időpontban kerül sor.

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
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Elismerés a sportolóknak

Idén második alkalommal rendezték meg a Bajnokok
Vacsoráját. Június 27-én, pénteken a Bálint Ágnes Kulturális
Központban köszöntötték az önkormányzat képviselői Vecsés
sportbajnokait, és oklevelet nyújtottak át a város nevében elis-
merésként.
A díszvacsorára meghívást kaptak a Vecsési Sport Egyesület
legeredményesebb tagjai. 

ÖKÖLVÍVÁS:
Váry Lili – felnőtt magyar bajnok; Szűcs Szabina – felnőtt OB
bronzérem, felnőtt Uniós EB résztvevő; Nádasdi Judit – junior
OB bronzérem; Lőczi Gergő  – junior magyar bajnok, junior EB
résztvevő; Papi Bence – junior magyar bajnok, junior EB részt-
vevő; Szabó Dániel – ifi OB bronzérmes; Nádasdi László – ser-
dülő OB bronzérmes
Edzők: Seres Attila, Kertész Henrik
KARATE:
Kovács Dénes (11 éves) – Magyar Bajnokság bronzérem (egyé-
niben); Iván István (13 éves) – Magyar Bajnokság bronzérem
(egyéniben). Csapatban 3-4. helyezés. Sarkadi István (13 éves)
– Magyar Bajnokság aranyérem (egyéniben), csapatban 3-4.
helyezés
Edző: Fridrich György – EB negyedik, Japánban 7. helyezés
GALAMBÁSZOK:
Simon Mihály és Pintér Ferenc – Magyar Bajnokságon bronzérem
KÉZILABDA:
A junior női kézilabdacsapat nyerte az NB II bajnokságát. Az
érmeket Horváth József, a Kézilabda Szövetség elnöke és
Major Gábor, a versenybizottság elnöke adta át a díszvacsorán.
A csapat tagjai:
Tumpech Nikolett, Tímár Flóra, Ronyecz Viktória, Nyárádi
Tímea, Panyi Renáta, Szabó Tímea, S. Tóth Anna, Vörös
Andrea, Ladics Enikő, Barnet Viktória, Uray Borbála, Erdélyi
Dorina, Czudor Alexandra, Major Hanna, Tanai Bettina, Dósa
Viktor, Kékesi Éva, Kovács Veronika, Nagy Emília Bernadett,
Skultéti Virág, Rózsahegyi Brigitta, Tóth Enikő
Edzők: Antal Zoltán szakosztályvezető, Csenki Györgyné
vezetőedző, Csenki Csilla, Czudorné Kabai Gabriella
DARTS:
Némethné Bősze Viktória – Magyar Bajnokságon csapatban
aranyérem, Puskás Erzsébet, Törő Zsuzsanna, Szatmári
Zsuzsanna, Varga Valéria, Virágh Zsuzsanna
Edző: Massza Sándor
FOGATHAJTÁS:
Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Osztertág Márk,
Osztertág Kristóf

VT infó   Fotó: Katona Csaba

Labdarúgás
Gólzáporos június az U9-es focicsapatnál

Júniusban mozgalmas, eredményekben gazdag labdarúgó torná-
kon vett részt a Ferihegy Sportakadémia Vecsés 2005-ös csapata.
Június 7-én a VII. Duka Kupán szerepeltek fiaink, ahonnan
elhoztuk az ezüstérmet. Ezután a nyolcadik Pureco-Liver
Utánpótlás Tornán játszottunk, ahol erős mezőnyben a dobogó
3. fokát sikerült elérni.

Június 19-én vette kezdetét a 21. Aventics Kupa nemzetközi után-
pótlás labdarúgó-torna, melyre hetek óta készültek kis focistáink.
A négy napon át tartó sportrendezvényen, a 2005-ös korcsoport-
ban 15 csapat mérkőzött meg a kupákért. Műfüves pályán, nagyon
nagy melegben, kilenc mezőnyjátékossal és egy kapussal, folya-
matos cserékkel játszottuk végig a 2x20 perces mérkőzéseket.
Csapatunk a „B” csoportba került, ahonnan három győzelem-
mel jutottunk tovább. A Csepel elleni sikeres (4-2) negyeddön-
tő után az elődöntőben a Baráti Bőrlabda csapatát vertük meg 
3-1-re! Bejutottunk a döntőbe! A hazaiak Plútó SE „A” csapa-
tával csaptak össze gyermekeink a dobogó tetejéért. Mindkét
félidőben sok helyzetet hagytunk ki, míg a hazaiaknak minden
sikerült. 6-0-ra veszítettünk, de az ezüstérmet és a korosztály
legjobb kapusa címet elhoztuk a nívós tornáról. A U9-es csapat
tagjai: Berényi Erik, Finta Pál, Gruber Máté, Halla Petra, Kiss
Benedek, Kocsis Gergely, Litz Ádám, Molnár Milán, Pfeffer
Gábor, Rajnai Péter, Zámbó Bence.
A tavalyi évhez képest két helyet javítottunk, és megmutattuk,
hogy Vecsésen foci van!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Kozák
József cégvezetőnek - Hertz Autókölcsönző, Palotai Pálnak -
Ferihegy Sportakadémia Kft., Tuba Zoltán ügyvezetőnek -
Vecsési Városgondnok Kft. Köszönjük Fejes Attila vezetőedző
kitartó munkáját és a szülők lelkes szurkolását.

Írás és fotó: Dobrovitz Erika
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Labdarúgás
A feljutáshoz kemény munka kell
Július első napjaiban kezdte meg a felkészülést a VFC a 2014-
15-ös bajnoki idényre. A felkészülésről és a célkitűzésről Urbán
Flóriánt, az együttes vezetőedzőjét kérdeztük.
- Megkezdődött a felkészülés a 3. helyezést elért VFC csapatá-
nak. Úgy hírlik, hogy idén magasabb célokat tűztek ki…
- Igen, magasabb célok vannak, de nekem tavaly is azok voltak.
Aki ismer, az tudja, hogy maximalista vagyok. Minden meccset
meg kell nyerni, mert általában az nyeri a bajnokságot. Tavaly
ez nem sikerült, talán az idén.
- Milyen változások történtek a játékos keretben?
- A tavaszi csapatból négyen távoztak: Sipeki Attila, Ponczok
Tamás, Czipper Zsolt és Csirinyi Zsolt. Megköszöntük a munká-
jukat és további sikereket kívánunk nekik az új klubjaikban.
Ebben a pillanatban két érkező játékosról beszélhetünk, akik már
biztosnak tekinthetőek. Segesdi Attila Vácról és Ádám Erik, az
UTE U21 csapatától érkezett. Mindketten fiatalok, támadójáté-
kosok és olyan mentalitásúak, akik vállalják a munkát, és el
akarnak érni valamit. Fiatal, ambiciózus és küzdeni tudó játéko-
sokat keresünk. Olyanokat, akiknek játékosként is magasabb
céljaik vannak, és a vecsési fociért is tenni akarnak. Aki nem
felel meg ezeknek a követelményeknek, azok nem kerülnek ide.
Fiatal, magasabb célokért áldozatot vállaló együttest akarunk.
- Melyek azok a hiányposztok, ahová játékosokat keresünk?
- Kapus poszt az egyik. Sajnos, akit kiszemeltünk, az nem jött
össze. Tárgyalásban vagyunk két kapussal is, meglátjuk, mire
jutunk. Belső védőt szeretnénk, és baloldali védőt, hiszen pilla-
natnyilag ezen a poszton nincs igazi játékosunk. De, hangsúlyo-
zom, hogy a megállapodáshoz az is kell, hogy olyan emberi
tulajdonságai legyenek a jelöltnek, ami megfelel az elvárásaink-
nak. Sokat tárgyalunk, nem egyszerű a helyzet, hiszen anyagi-
akról is szó van, de dolgozunk rajta, reméljük, sikerül. Értelem-
szerűen szeretnénk magasabb osztályból igazolni, hiszen a
célok is magasabbak.

- Sikerült-e vecsési fiatalokat beépíteni a csapatba?
- Ideérkezésemkor elnök úr megfogalmazta ezt az elvárást.
Igyekszünk odafigyelni az utánpótlásra, de rájuk is vonatkozik,
hogy emberileg és hozzáállásban is megfeleljenek a feltételeink-
nek. Szabó Sándor már beépült az együttesbe, de ott van Barta
Dávid is, aki szintén többször kapott lehetőséget a nagycsapat-
ban. Tóth Márk is velünk edz már, s ide hívtam Pap Zsoltot is,
de ő még nem jelentkezett… Ha meg tudják állni a helyüket, és
a hozzáállásuk is jó, akkor beépülhetnek az első csapatba.
- A nyáron focisuli is működik a pályán…
- Vecsésen csodálatosak a körülmények. Nézzék, ha van füves
terület, van focikapu, van labda, vannak gyerekek, akkor min-
den adott ahhoz, hogy foci is legyen. Köszönet Palotai Pálnak
és társainak, akik kitűnő lehetőséget biztosítanak ehhez. Június
30-án indult az Urbán Flórián Focitábor, ahová 2000-2008
között született srácokat vártunk. Óriási az érdeklődés. Két cso-
portban tartottuk a foglalkozást, turnusonként 18 gyerekkel.
Fontosnak tekintettük, hogy ne csak a labdarúgásban leigazolt
gyerekek jelentkezzenek. Biztosan lesz közöttük, aki itt marad,
és a Vecsési Ferihegy Fociakadémiában folytatja a sportolást. 
- Hogyan alakul a felkészülés?
- Heti öt edzéssel készülünk a bajnokságra. Akinek céljai vannak,
annak sokat kell dolgoznia, hogy azokat elérje. Közben nyolc
edzőmérkőzést terveztünk az augusztus 16-ai nyitányig. Nem
szórakozás lesz ez az év. Munka lesz rengeteg, hogy valahova
eljussunk. Sokan dolgoznak, és ezt tiszteletben kell tartani, hiszen
pénzből élnek. Ezért a lehetőségek behatároltak, de megbeszéltük
a fiúkkal, hogy a harmadik héten kivesznek pár nap szabadságot,
és akkor napi két edzés lesz. Csak így tudjuk megszerezni azt a
fizikai állapotot, amire szükségünk van a bajnoki szezonban.
Czibolya Zoltán elnök elmondta, hogy az önkormányzat és a
támogatók által minden biztosított ahhoz, ami a csapat sikeres
szerepléséhez kell. Egyértelműen bajnoki címet és feljutást vár-
nak el az együttestől.

Írás és fotó: Berta József
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SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 

DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLY (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Hanga – júl. 28-ával,
Borókás – aug. 4-ével,
Fekete Gyopár – aug. 11-ével, 
Szent Ferenc – aug. 18-ával, 
Halmy – aug. 25-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

ÖnkOrMányzatI zÖlD száM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalíro-
zó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!

tisztelt lakosság!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy közterületre sziklát, követ, bontott
téglát, virágládát kihelyezni csak a vonatkozó jogszabályok betartásával
és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehetséges.
Kérjük ezért Önöket, hogy az engedély nélkül elhelyezett tárgyakat az
utak széléről, közterületről eltávolítani, és igény szerint a szükséges enge-
délyt beszerezni szíveskedjenek! A jogszabályellenes, avagy engedély nél-
kül kihelyezett tárgyak miatt a közterület-felügyelők figyelmeztethetnek
és bírságolhatnak.
Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

DABASI JÁNOS (3. vk.)

KÖZLEMÉNY
Közvetlen telefonszám a rendőrjárőrhöz
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs
közötti megállapodás alapján, az önkormányzat egy
mobiltelefont biztosít a rendőrség részére, hogy a járőr
közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára. 
A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma:
06-30-948-1438
A járőr közvetlen számát a lakosság minden olyan eset-
ben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavat-
kozást tart szükségesnek. 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály


