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2015. Március 15. – ÜnnepeljÜnk egyÜtt!
Vecsés Város Önkormányzata közös ünneplésre hívja a város polgárait. 

Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepség hagyományosan a
petőfi téren lesz megtartva 2015. március 15-én délelőtt 10 órakor.

szeretettel várunk mindenkit!

Városi Bál
A Polgármesteri Hivatal szervezésében rendezték meg 2015. január
17-én a hagyományos Városi bált a Bálint Ágnes Kulturális
Központban.
Fotó: Kolonics Csaba

Farsang
A város oktatási és nevelési intézményeiben - a bölcsődétől az álta-
lános iskoláig - nagy élmény a farsangi jelmezes bál. A felvételen a
Petőfi iskola alsós diákjainak mulatsága látható.
Fotó: Kolonics Csaba
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A januári testületi ülésrôl jelentjük
Vecsés Város Képviselő-testülete január27-én tartotta az év első
testületi ülését, ahol a megszokottnál kevesebb – szám szerint 9
napirendi előterjesztést tárgyaltak. Az ülésen dr. Lugosi Mária
képviselő betegség miatt nem tudott jelen lenni.

Polgármesteri beszámoló 
A testületi ülés elején Szlahó Csaba polgármester a legutóbbi
ülés óta történt fontosabb eseményekről számolt be. Elmondta,
hogy a „Hulladékszállító gépjármű beszerzése” című pályázat
keretében január 20-án átvehetett a Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft. egy hulladékszállító járművet. (Lásd 3. oldal)
A hulladékszállítással kapcsolatban egy másik pályázaton is
nyert a város. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  december
31-én jelezte, hogy „Vecsés hulladékgazdálkodási rendszer fej-
lesztése” című pályázaton 166 millió 358 ezer  forint támoga-
tást nyert Vecsés. A 2013-ban benyújtott pályázatnak 8 millió
757 ezer forint az önrésze. Ezen felül  még a 47 millió 288 ezer
forint Áfa-t is ki kell fizetni, de ilyen feltételek mellett is meg-
éri a projektben  részt venni, ugyanis 2 db kukás autó, egy db
aprítógép, egy db szelektív bálázó, informatikai fejlesztés és 4
fajta gyűjtőedény beszerzése szerepel a kiírásban. A támogatási
szerződést valószínű már februárban megköthetik.
Szlahó Csaba elmondta, hogy tavaly év végén lezárult a
„Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzat számára”
című pályázat. A 100%-an támogatott projektre 39 millió 999
ezer forintot nyertek. A megvalósítás egy éve alatt felülvizsgál-
ták a korábbi ÁROP pályázat eredményeit, továbbá tanulmá-
nyok készültek a hivatal hatékonyabb működését elősegítő
megoldásokra. A tanulmányok mellett beszereztek egy intézmé-
nyi költségvetés tervezését elősegítő szoftvert, valamint két
lakossági kérdőíves felmérést végeztek, ami a közszolgáltatá-
sokkal, a városi fejlesztésekkel kapcsolatos ismereteket, elége-
dettséget és igényeket mérte fel.
A polgármester külön kiemelte, hogy ezen időszak rendezvé-
nyeit sikeresen lebonyolították. A Mindenki karácsonya, a VHZ
év végi koncertje, a városi bál és a magyar kultúra napja tovább
öregbítette a város jó hírnevét. 
Az útdíj bevezetésével kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy
Vecsés álláspontja változatlan, vagyis nem támogatják a tervezett
útdíjakat. A matrica bevezetése óta jelentősen megnőtt az átmenő
forgalom a városban. Annyi elmozdulás történt, hogy a gyorsfor-
galmi utat kivették a díjköteles utak közül, ez részben érinti a
Vecsésre közlekedőket is. Január 12-én az illetékes minisztérium-
nak megfogalmazott tiltakozó levélnek semmi hatása nem volt.

Lezárult az airLED program 
Práczki Péter projekt menedzser rövid tájékozatóban számolt be
a 2014. december 31-én zárult Közép-európai Program kereté-
ben lezajlott nemzetközi pályázatról. A programban Vecsésen
kívül Budapest XVIII. kerülete, mint vezető partner vett részt,
továbbá szlovén, lengyel, olasz városok mellett a
Közlekedéstudományi Intézet szakértői működtek közre. A
pályázatból Vecsés 85%-os támogatás mellett 59 ezer 575 eurót
kapott. Práczki Péter elmondta, hogy Vecsés az airLED projekt-
ben más külföldi önkormányzatokkal együtt projekt-partner-
ként vett részt és a hazai szakmai találkozókat szervezte. Vecsés
számára kiemelten fontos, hogy milyen jövendő beruházások
kerülnek a repülőtér környezetének térségfejlesztési koncepció-
jába, hiszen maga a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér is nagy-
részt Vecséshez tartozó területeken fekszik. Külön köszönetet
mondott Szlahó Csaba polgármesternek, Mohainé Jakab Anikó
jegyzőnek és Harazin Istvánnak, a Városközpont-Fejlesztő
Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetőjének.

Döntöttek az óvodák és bölcsődék nyári zárva tartási rendjéről
A hatályos rendelet szerint az óvodák nyári bezárásának idő-
pontjáról február 15-éig kell a szülőket tájékoztatni.
2015-ben a Mosolyország Óvoda-Lachenland Kindergarten és a
Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 2015. június 29-étől július
24-éig, a Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten
Wetschesch és a Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2015. július
27-étől augusztus 21-éig tart.
A Semmelweis Bölcsőde 2015. július 27-étől augusztus 21-éig
tart szünetet.

TAO pályázathoz önrész biztosítása 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tavaly meghirdetett
pályázatához a kiírásban szereplő 30%-os önrészt a képviselők
egyhangúan megszavazták. A Vecsési Futball Club 8,6 millió forint
összegben kíván sportcélú eszközöket beszerezni, amelyhez a TAO
törvény alapján 2,6 millió forint önrész biztosítása szükséges.

Elfogadták a Kolping Támogató Szolgálat 2014-es beszámolóját
Papp Bernadett szolgálatvezető beszámolójából kiderült, hogy
a 2005 januárjától működő intézményben sikeresen működte-
tik a személyi segítő- és szállító szolgálatot, valamint tanácsa-
dást végeznek az ellátási területen élő valamennyi fogyatékos-
sági csoportba tartozó személy részére. A személyi segítők
átlagban napi 6-8 órában igyekeznek teljesíteni a klienseik igé-
nyeit. A szállítószolgálatukra is igen nagy igény van. Speciális
gépkocsijukra általában csak kétheti előjegyzéssel tudnak idő-
pontot egyeztetni. A szolgáltatásokat 2013-ban rendszeresen
26-an vették igénybe. Szolgáltatásaik a törvényben előírtaknak
megfelelően térítéskötelesek. Az intézményben összesen
négyen dolgoznak.

Polgár Gyula

Változtak a szociális ellátások
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. A jelenleg jegyzői
hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járá-
si hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében
kétféle ellátástípus állapítható majd meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új
ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy
része erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak
ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak
az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükség-
letre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt
ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellá-
tás – mely eddig jegyzői, illetve polgármesteri hatáskörben vol-
tak - szabályai ettől az időponttól kikerülnek a szociális tör-
vényből. Az önkormányzatok már csak települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások és a gyógyszerkiadások viseléséhez.
A szociális ellátásokat érintő változásokról bővebben a város
honlapján olvashatnak, illetve szóbeli felvilágosítást ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatal ügyintézőitől kaphatnak.

PH info
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Új hulladékszállító gépjármû segíti a
Városgondnok NKft. munkáját

Vecsés Város Önkormányzata 2014 januárjában pályázatot nyúj-
tott be a Földművelésügyi Minisztérium „Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítás pályázati program”-jára, egy új hulla-
dékszállító gépjármű vásárlására. A város területén az intézmé-
nyi és a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett vegyes hulladé-
kok begyűjtését 2013. január 1. óta érvényes jogszabály szerint
csak helyi közszolgáltató végezheti, így az ASA Magyarország
Kft. helyett ez is a Városgondnok Kft. feladata lett. A megnöve-
kedett munka minőségi ellátását már nem tudta megfelelően biz-
tosítani a jelenlegi kiszolgált géppark, így nagy reményekkel
vártuk az eredményt. A válasz 2014 júliusában érkezett meg,
hogy a pályázat 41 729 660 Ft támogatásban részesült. A lefoly-
tatott közbeszerzési eljárás eredményeként a pécsi Seres
Gépipari Kft. ajánlata által egy lakossági hulladékgyűjtő edé-
nyek ürítésére, tolólapos tömörítő rendszerrel ellátott Mercedes
típusú gépjármű került beszerzésre. Az új kukásautó 2015. janu-
ár végén állt munkába a Városgondnok NKft.-nél. Besegít a ház-
tartási és a szelektív hulladékok gyűjtésébe is, így a város szám-
talan pontján találkozhattak vele a lakosok.

Még ebben az évben, az önkormányzat által elnyert Európai
Uniós pályázat támogatásával, a Vecsési Városgondnok NKft.
újabb eszközökkel gazdagodik, mely tovább segíti a minőségi
munkavégzést a lakossági és intézményi hulladékgazdálkodási
szolgáltatások terén.

Írás és fotó: VVFT

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSSAL 
KAPCSOLATBAN

Tájékoztatom a Tisztelt vecsési lakosokat, hogy az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: Átv.) 42/B. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak
alapján, Vecsés Város bel- és külterületén az Önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel kérdőív útján ebösszeírást végzett.
Az Átv. 42/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint, az
eb tulajdonosa és tartója köteles a kérdőíven szereplő ada-
tokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az Átv.
43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, aki tevékenységével
vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, har-
mincezer forint állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az ebekre vonatkozóan
folyamatos bejelentési kötelezettség áll fenn, tehát amennyi-
ben új kutya születik, vagy kerül a háztartásba, avagy elpusz-
tul, úgy ennek tényét jelenteni kell az Önkormányzat felé is!
Állatvédelmi bírsággal sújtható az is, aki a bejelentési kötele-
zettségének önhibájából nem tett eleget, és a háztartásban az
önkormányzati adatbázistól eltérő mennyiségű kutya van.
Ebösszeíró adatlap kérhető a Polgármesteri Hivatalban vagy
elérhető a Hivatal honlapján:
http://www.vecses.hu/uploads/files/kkoform/Eb%C3%B6ssze
%C3%ADr%C3%B3%20adatlap.pdf
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás
miatt 2013. január 1-jétől négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért fokozot-
tan kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem
rendelkező ebeket magánállatorvosnál haladéktalanul megjelöl-
tetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában fog-
lalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való
regisztráció díját. 
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbá-
zisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles magá-
nállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, a regisztrált eb
adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Vecsés, 2015. január 26.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

FELHÍVÁS
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át
kifejtett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitünte-
tések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló
12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az alábbi
elismerő címeket adományozza:
- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indok-
lással együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán adják le 2015. március 2-áig.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetések átadására a városi ünnepségen, 2015. június 14-
én kerül sor.

Szlahó Csaba polgármester

Hulladék kommandó Vecsésen
A Polgármesteri Hivatal meghívására vendégünk volt a száz-
halombattai a Hulladék Kommandó Társadalmi Járőrszolgálat.
A találkozót a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
vezetője, Rózsa Balázs kezdeményezte. 
„A civil szervezet nyitott bármilyen megkeresésre, nemcsak az
illegális hulladékok lerakásának megfékezése céljából, hanem a
különböző nevelő célzatú előadásokon is szívesen részt vesznek.
Továbbá várják az érettségi előtt álló fiatalokat is, akiknek kötele-
zően 50 óra társadalmi célú feladatokat szükséges ellátni” – hang-
zott el a találkozón. Az egyesület munkájához folyamatosan lehet
csatlakozni, akár más településen szerveződő csoportok csatla-
kozásával is – hangsúlyozta Tápai Mónika, az egyesület elnöke.
Rózsa Balázs a találkozón kijelentette: „Vecsés eltökélt szán-
déka, hogy véget vessen a település bel- és külterületein az ille-
gális hulladéklerakásnak, és ennek érdekében minden eszközt
bevetünk a jövőben!”

PH info
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38. Vecsési Svábbál

Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő svábbál az
idei évben sem maradhatott ki a szórakozni, táncolni szeretők
programjából. Remek zenével, nagyszerű hangulattal várta
bálra az érdeklődőket február 7- én 19 órától a Lumpen-
Klumpen tánccsoport a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A
teltházas est jó hangulatáról a Brunner Zenekar, valamint a
Lumpen-Klumpen tánccsoport gondoskodott, fellépett továbbá
a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola gyermektánccsoportja. A táncokat betanította Füzesi
Józsefné, Gombosné Simon Amanda segítségével. A bálra érke-
zett vendégeket német nyelven köszöntötte Tófalvi Mónika, a
vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki beszédé-
ben felhívta a figyelmet arra, milyen fontos, hogy gyermekeink,
unokáink átélhessenek valamit abból a hagyományból, amit
még sikerült megőriznünk. Ezt követően hajnalig keringőzött,
polkázott a város apraja - nagyja. 
Reméljük, jövőre is találkozunk február 6-án a következő
Svábbálon és ismét együtt mulathatunk. 

Fehérné Fazekas Anett
Lumpen Klumpen Tánccsoport             Fotók: Kolonics Csaba

Ezúton is köszönjük a támogatóink segítségét, hiszen nélkülük
ez a bál nem jöhetett volna létre: Afrodité Kozmetika, Arisona
Bowling Club, Ars Una Stúdió Kft., Bálint Ágnes Kulturális
Központ, 2 sz. AMCOMP Kft., Abonyi Betti-kozmetikus,
Brunner & Brunner Bt., Cream Café, Dein Viktória, Fajt Élel-
miszer Üzletház, Fazekas Annamária, Fischer-Ker Kft., Frézia
Virágüzlet /E-Dekoráció, Früh-Ker Kft., Frühwirth Mihály,
Halász Ádám, Hangulat Ajándékkuckó, Abonyi Erzsébet-mes-
terfodrász, Herbária üzlet - Tesco üzletsor, Kaiser Autósbolt,
Keve Papír Kft., Kulturverein Wetschesch, MAFC Súlyemelő
Szakosztály Bp., Malya László, Mariann kozmetika, Marosi
Attila, Mérai Kft., Moci Shop, Nagy Józsefné, Nagymarosi
Familie, Német Nemzetiség Önkormányzat, nemetmosopo-
rok.hu, Odenwald Nándor, Orchidea Sun Sipos Lászlóné,
Orchidea Sun Szolárium, OTP, Petz Márton, Rézner Bt., Rózsa
2000 Bt., Sárdi Edina - Gyöngyszem kozmetika, Sauer von
Stark Kft., Schneider Nóra, SF Targo BT., Silvana Virágüzlet,
Sipos Lászlóné, Somogyi család, Stáció Hotel, Stiller család –
UNIQA, Strom Kft., Stromi Kft., Szabó Mihály, Szabó Lajosné
tésztakészítő, Szépségműhely-Zrínyi u., Sziluett Fitt, Szné Vera
pedikűrös, Tasnádi Zsuzsi műkörmös, Teleki Kálmán - Mr.
Sauer, Tófalvi Mónika, Toldi Fitness Club, Trünkel Osztrák
Élelmiszer Szaküzlet, Új Tündérkert Vendéglő, Válóczy
Gumiszerviz, Varju Zoltán-fényképész, Vecsés Város Önkor-
mányzata, Vecsési Fallabda Klub, Vennes Szandra fodrász,
VESAV Kft., Villamossági szaküzlet - Fő út

Február 15. (vasárnap): „Strudlessn” – Rétesevés
Helyszín: Grassalkovich A. Általános Iskola
Rendező: NNÖK
Április 6. (hétfő): Húsvét hétfő – Tojásfutás
Rendező: NNÖK
Április 18. (szombat): 
A Rosmarein Táncegyesület 15 éves jubileuma
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Rendező: Rosmarein Táncegyesület
Április 19. (vasárnap): 
Német nemzetiségi óvodák találkozója
Helyszín: Grassalkovich A. Általános Iskola
Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda
Április 25. (szombat): 
Fúvószenekari minősítő verseny – északi régió
Helyszín: Grassalkovich A. Általános Iskola
Rendező: Landesrat, VHZ
Május 10. (vasárnap): 
Megemlékezés a kitelepítés 69. évfordulójáról
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Nagyállomás
Rendező: NNÖK

Június 14. (vasárnap): 
Városi ünnep (Vecsés újratelepítésének 229. évfordulója)
Helyszín: Szent István tér
Rendező: VVÖK
Szeptember 20-21. (vas.-hétfő): 
Falusi búcsú
Szeptember 27. (vasárnap): 
XV. Vecsési Káposztafeszt
Helyszín: „Epres” tér
Rendező: VVÖK, NNÖK
Október 4. (vasárnap): 
Hadifogolymise és találkozó
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Grassalkovich A. Általános
Iskola aulája
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK
Október 31. (szombat): 
Megemlékezés a két világháborúban elesett halottainkról
Helyszín: Szent Kereszt Templom
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK
November 11. (szerda): Márton napi felvonulás
Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda

A Német Nemzetiségi  Önkormányzat 2015.  évi  rendezvény- és munkaterve
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Sautanz
Vecsésiek a budakeszi sváb disznótoron

Sautanz címmel rendezték meg a budakesziek első sváb hagyo-
mányos disznóvágó fesztiváljukat, melyre Törökbálint,
Dunabogdány és Solymár mellett a vecsési Német Nemzetiségi
Önkormányzat is meghívást kapott. Felkértünk hát egy gyakor-
lott csapatot, akik méltón képviselték városunkat a rendezvényen.
Kiss Gábor és barátai vállalták fel a nem kis feladatot, hiszen csak
rövid idejük volt a felkészülésre. „Uitz papa” neve már ismerősen
cseng a gasztronómia iránt érdeklődő vecsésiek fülében, hiszen ő
és gárdája hosszú évek óta résztvevője a Káposztafesztnek, de
tavaly már indultak az első Vecsési Böllérfesztiválon is. 
Vele beszélgettem a rendezvényen szerzett élményeiről, tapasz-
talatairól.

- Nagy örömünkre elvállalta városunk képviseletét. Kik segítet-
ték a csapat részvételét a fesztiválon?
- Mivel a budakeszi szervezők minden csapatnak adtak egy
disznót, így nekünk „csak” a hozzávalókat és minden egyéb
eszközt kellett magunkkal vinnünk. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat biztosította a vásárláshoz szükséges keretet.
Fazekas József aranyérmes boraiból ajánlott fel a csapatnak,
melyek elnyerték a zsűri tetszését. A Tófalvi család biztosította
a teherautót, Vecsés Város Önkormányzata egy kisbuszt. A
Früh-Ker Kft. savanyúságokkal támogatott minket.

- Kik voltak a csapattagok?
- Wirthné Sárosi Éva, Nyitrainé Sárosi Mária, Majorán Judit,
Vargyas Edit, Szabados József, Wirth József, Kassai Miklós,
Reibach Tibor, Schveháter Csaba, valamint jómagam.

- Hogyan tölthették el az időt a fesztiválra érkező vendégek?
- A legkisebbeknek játszóházat alakítottak ki a szervezők, ahol
kukoricát morzsolhattak, darálhattak és a konyhában „meg is
főzhették”. A felnőttek végig követhették a hagyományos disz-
nóvágás minden mozzanatát. Reggel a vágóponton minden csa-
pat egymás után leszúrta az általa választott disznót, amit utána
a saját „portájukra” vittek, majd feldolgoztak. A központi sátor-
ban pedig folyamatosan szólt a sváb zene, a színpadon színvo-
nalas műsor szórakoztatta a közönséget.

- Milyen finomságokat készített a vecsési csapat az éhes feszti-
válozóknak?
- Töltöttünk hagyományos véres, májas hurkát és kolbászt is.
Nagy sikerünk volt a töltött káposztánkkal. Pörköltet is főztünk,
jól illettek hozzá a vecsési savanyúságok. Wirthné Sárosi Éva
saját készítésű hájas süteményét is sokan dicsérték.

- Volt valami különlegesség is a tarsolyotokban?
- Igen, káposztás kolbászt sütöttünk, egy kis dinsztelt káposztát
kevertünk a kolbászhúshoz. Régen a sváb családoknál szokás

volt, hogy a kolbászba tettek egy kis káposztát is, mert így kia-
dósabb volt a családnak. Persze ez így nem eltartható, de friss
sütéshez nagyon finom. Hamar elkapkodták a vendégeink. 

- Mi tetszett nektek a rendezvényen?
- Ugyan ez volt az első ilyen jellegű fesztivál Budakeszin, de a
szervezés nagyon profi volt, minden csapat igényeit igyekeztek
figyelembe venni. Egész nap ott volt velünk a „mentorunk”, egy
helybeli hölgy, Nádas Anna, aki mindenben segített nekünk.
Ezúton is köszönjük munkájukat! Tetszett a jó hangulat, a ver-
senyszellem, ami áthatotta a csapatokat. Igyekeztünk megfelel-
ni a nyolc tagú zsűrinek, amelyben több polgármester, neves
szakács is jelen volt.

- Jövőre, veletek, ugyanitt?
- Jól sikerült a rendezvény, jól éreztük magunkat. Ha meghívást
kapunk, szívesen visszajövünk jövőre is egy népesebb vecsési
küldöttséggel!

A fesztivál után a rendezőktől kapott kb. 65000,- Ft támogatást
a vecsési csapat felajánlotta a Vecsési Tájházért Alapítvány
részére.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném meg-
köszönni minden csapattag munkáját!

Frühwirthné Halász Melinda
Német Nemzetiségi Önkormányzat                Fotó: Uitz csapat

Vecsésen kiadó-eladó családi  házat ,  
vagy lakást   keresek,  lehet  fe lúj í tandó is .  

Hívását  e lőre  is  köszönöm. 
Tel. :  06-20 3974 055
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Magyar Kultúra Napja 
Közművelődési Minőség Díjat kapott a BÁKK

Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkára a Magyar Kultúra Napján – janu-
ár 22-én - átadta a Közművelődési Minőség Díjat a vecsési
Bálint Ágnes Kulturális Központnak. A kitüntetés azoknak a
közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a
közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak. 
E szép és fontos díj kapcsán is szeretnénk megköszönni az
Önkormányzat támogatását és a város lakóinak szeretetét,
mellyel tovább ösztönöznek minket a színvonalasabbnál szín-
vonalasabb műsorok, rendezvények, kiállítások bemutatására. 
A díjat a város és a Bálint Ágnes Kulturális Központ nevében
Kis Tóth János igazgató vette át. Elmondhatjuk, hogy ezzel a
díjjal a városnak nyújtott közművelődési tevékenység magas
szintjét ismerték el.

bákk info és fotó

Január 24-én a Kulturális Központ színháztermében az ünnepi
műsor előtt köszöntötte a városvezetés és az ünneplő közönség
az intézmény munkatársait.

KULTURSHOPPING,
„avagy” van-e élet a plázák után?

2015. március 22-én, 10.00 órától a Bálint Ágnes Kulturális
Központ - hagyományaihoz híven - ismét szeretné meginvitálni
a vecsési családokat egy vidám tartalmas, szórakoztató hétvégi
rendezvényre. A nap folyamán színvonalas szórakozást és tar-
talmas időtöltést biztosítunk a család minden tagjának, az uno-
kától a nagyszülőkig. Nem titkolt célunk, hogy ismét bemutas-
suk közönségünknek azt, amit mindig is hangoztattunk.
Nevezetesen,  hogy egy tartalmas hétvége a szupermarketek és
plázák talmi világa nélkül is elképzelhető.
A nap folyamán sok-sok meglepetést tartogatunk vendégeink-
nek. A legkisebbeknek mesejátékot, mese kvízt, nyeremények-
kel, kézműves foglalkozást és klasszikus diavetítést rendezünk.
Az anyukáknak női sarkot biztosítunk, előadásokkal, fórumok-
kal a sikeres és boldog élet megvalósításáról, konyhaművészeti
és gasztronómiai bemutatókat, neves előadókkal. Az apukákat
is számíthatnak meglepetésekre. Előadások a technikáról, a
jövő csodáiról, futurisztikus és kézzelfogható valóságokról. A
fiatalabb korosztályt is szeretnénk szórakoztatni sportprogra-
mokkal, társasjátékokkal, számítógépes játékokkal. Az időseb-
beket csevegő, teázó szobával várjuk, ahol egymás társaságá-
ban mulathatják az időt, amikor kicsit megpihennének a nap
folyamán. A Club Caféban is vendégeinknek kedveskedünk,
szeretettel. Családi menük és más egyéb finomságokkal lehet a
nap folyamán felfrissülni, illetve jóllakni ízlés szerint.
A nap részletes programjairól és a résztvevőkről, fellépőkről,
közreműködőkről a Bálint Ágnes Kulturális Központ híradásai-
ban és a városi hírcsatornákon értesülhetnek kedves vendégeink.
Találkozunk, március 22-én a BÁKK-ban.

Nagy Gyula

Magyar Kultúra Napja 
PerifériART kiállítás

Január 23-án hagyományosan a vecsési PerifériART
Képzőművészeti Stúdió tárlatával kezdődött el a Magyar
Kultúra Napi ünnepségsorozat. A kiállítást Kis Tóth János, a
BÁKK igazgatója nyitotta meg. 

VT info                                                   Fotó: Katona Tünde
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.

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 .  
V í z - ,  g á z -  é s  k ö z p o n t i  f ű t é s s z e 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

Fotó: Katona Csaba
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Vélemény
Czibolya Zoltán FIDESZ-KDNP - Sport bizottság Elnöke

Így is lehet! Mi is a TAO pályázat?
Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tör-
vény alapján sportcélú tárgyi eszközbeszerzésre és beruházásra
benyújtott és a Szakszövetségek által pozitívan elbírált pályázat.

A támogatás igénylési folyamata:
A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik.
Első lépésként a sportszervezet sportfejlesztési programjának elő-
zetes jóváhagyása történik meg a Szakszövetség által, ezt követi
második lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása.
A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását köve-
tően (de akár már azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot
azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállal-
kozókkal (támogatókkal), akik a sportszervezet programját a
társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a szándéku-
kat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik.
A Támogatás mértéke a vállalkozások mindenkori társasági
adójuk 70% -a lehet.
Magyarul a vállalkozás rendelkezhet a társasági adójának 70%-val,
és ha úgy dönt, akkor oda tudja adni olyan sportegyesületnek, ame-
lyik rendelkezik a szakszövetség által elbírált érvényes pályázattal.

A Vecsési Futball Club Elnökeként élve ezzel a lehetőséggel, az
előző évhez hasonlóan, a 2014-2015-ös bajnoki szezonban is
pályáztunk az MLSZ által kiírt sportfejlesztési programon belül
TAO támogatásra.
A pályázatban a VFC tárgyi eszközök beszerzésére és olyan
beruházásokra, fejlesztésekre pályázott, amelyek mind az
utánpótlás, mind pedig a nagycsapat felkészüléséhez, az isko-
lai testnevelés minden napjaihoz, a sportszerető lakosság spor-
tolásához nagyban hozzájárulnak.
A pályázatot az MLSZ pozitívan bírálta el, ami nagy örömünk-
re szolgál. 
Kiemelném a beruházások közül a következőket:
- edzőpálya komplett világításának kialakítása
- edzőpálya köré labdafogó háló cseréje
- a Halmi-telepi iskola udvarán lévő műfüves pályán a labdafo-
gó háló cseréje
- a Halmi-telepi iskola műfüves pályán lévő kettő darab kapu
cseréje
- a Halmi-telepi iskola műfüves pályán kettő darab kispad meg-
építése
A tárgyi eszközök beszerzésénél arra törekedtünk, hogy itt szin-
tén az utánpótlás nevelést, a VFC, és az Oldboys csapatok fel-
készülését segítsük (felszerelések, technikai eszközök, labdák,
nyomtató, stb.).

Az elnyert beruházások összege bruttó: 23.363.631 millió Ft
- ebből az önrész: 7. 009.089 millió Ft (pályázat intenzitása
70%-os.)
- a támogatás (vállalkozóktól): 16.354.542 millió Ft.
Sajnálatos módon 2014. december 30-áig a támogatásból csak
12.000.000 millió forintot sikerült összeszedni.
Itt szeretném megköszönni azoknak a vállalkozásoknak, akik
úgy döntöttek, hogy a társasági adójuk 70%-át nem fizetik be a
nagy kalapba, hanem itt hagyják a városunkban, és támogatják

azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyek segítik mind az
élsportot, az utánpótlás nevelést, az iskolai mindennapi testne-
velést, és utoljára, de nem utolsó sorban, a sportolni szerető
vecsési lakosokat.
Szeretném megkérni azokat a vállalkozásokat, akik esetleg
eltérő (március 20) társasági adózási rendszerben vannak, vagy
lehetőségük lenne támogatást adni, akkor ne feledkezzenek meg
erről a lehetőségről.

Felhívnám a figyelmét minden vállalkozásnak, ha bármilyen
segítség kell a 2015-ös TAO jogszabályi változások helyzetéről,
akkor nagyon szívesen segítek, vagy a következő elérhetősége-
ken érdeklődhetnek:
Expert Express Kft – 0620 378 5650
E-mail: zsebizs@expertexpress.hu
Fax: +36 1 799 0959

Képviselőként nagyon fontosnak tartom, hogy minden olyan
lehetőséget kihasználjunk, ahol mód nyílik pályázat útján pénzt
szerezni.
Úgy gondolom, hogy nagyon nem mindegy, ha egy beruházás
nem 14.000.000 Ft-ba kerül a városnak, hanem csak 4.200.000
Ft-ba. (Így fog elkészülni február végéig a Sportpályán az edző
pálya világítása!)
Az előző években a város vezetése nagyon jól sáfárkodott ezek-
kel a lehetőségekkel, melyek segítségével nagyon sok beruhá-
zást sikerült megvalósítanunk.
A jövőben is erre kell törekednünk!

Frühwirthné Halász Melinda FIDESZ-KDNP:

A vecsési őstermelők figyelmébe

Egy februári kedd délután elmentem a Bálint Ágnes Kulturális
Központban található városi könyvtárba, hogy találkozzam
Világosné Dörfler Ágotával.  Választási ígéreteim között szere-
pelt, hogy falugazdász legyen ismét Vecsésen is, nagyon örülök,
hogy keddi napokon 13-1630-ig már segíti az itt élő termelők
munkáját.
Megérdeklődtem tőle, mik azok a feladatok, amikre mostaná-
ban oda kell figyelniük az érintetteknek:
A zöld színű őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknek sajnos
már nem érvényes az igazolványa (ha 2015-re érvényesítették,
akkor sem), mivel ezt egyéb rendelet felülírja. Ezért ezek
helyett új igazolványt kell igényelni.
Az őstermelői igazolványok érvényesítésekor figyeljünk a
következő dolgokra:
A 2015. március 20-áig érvényesített igazolvány visszamenőleg
jan. 1-jétől jogosít értékesítésre. A később érvényesített igazol-
vány pedig az érvényesítés dátumától.
Sok hasznos információt találhatunk a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara web oldalán, melynek címe: nak.hu.
A területalapú támogatást igénylő termelők részére a falugaz-
dász hamarosan egy tájékozató fórumot szervez az új 7 éves
uniós ciklus támogatási feltételeiről. Az erre szóló meghívót
kézhez kapják az érintettek.

Az önkormányzat ellenzéki képviselőitől Szabó Attila írását a
13. oldalon olvashatják.

VT info
középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást 

vállal általános és középiskolai tanulóknak. 
0630-6002139, 0629-737644

Honlap,  brossura,  szórólap és  bol tok 
reklámanyagának elkészí tését  vál la lom.

Honffy Gábor  -  Tel :3620/9825439
e-mail :gabrinusz@freemail .com
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Nagy sikert aratott a vecsési savanyúság a
berlini Zöld Hét szakkiállításon

2015. január 16–28 között, - immár 80. alkalommal - Berlinben
tartották a Nemzetközi Zöld Hét (Internationale Grüne Woche)
élelmiszer-ipari, mezőgazdasági és kertészeti nemzetközi kiállí-
tást, amelyen rengeteg kiállító volt jelen, az 1658 kiállító
nagyobb része (1000) német cég volt, ezen kívül további 68
ország képviseltette magát. A tíznapos rendezvényt több mint
415 ezren keresték fel, akik átlagban 117 eurót költöttek a kiál-
lított termékek vásárlására.
Magyarország 43. alkalommal vett részt az első számú nemzet-
közi mezőgazdasági szakkiállításon. A Magyar Turizmus (MT)
Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatósága szervezésében
tucatnyi magyar vállalkozás több mint 300 négyzetméteren
mutatott be minőségi és prémium termékeket, például borokat,
marcipándesszerteket, fűszerkrémeket, vadhús- és mangalica-
készítményeket.
A berlini rendezvény az agrárdiplomácia egyre fontosabb fóru-
ma is. Az idén hetedik alkalommal tartották meg az agrármi-
niszterek csúcstalálkozójának is nevezett Globális Élelmezési
és Mezőgazdasági Fórumot (GFFA), amelyen részt vett dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is. A magyar stan-
don a borok mellett, az új termékek közül a vecsési savanyúsá-
gok aratták a legnagyobb sikert. A kiállításon megjelenő vecsé-
si SAUER Bt. termékeit várhatóan több élelmiszerboltban és a
legnagyobb berlini piacokon is árulni fogják. Érdekesség, hogy
a SAUER Bt. tulajdonosai a gyökerekhez mentek vissza, ami-
kor a berlini Zöld Hét kiállításon részt vettek.

1786-ban félszáz család érke-
zett a németországi Sváb-
földről , a törökidők alatt
elnéptelenedett Vecsés terüle-
tére, magukkal hozva az őse-
iktől tanult savanyítási eljá-
rást. Velük települt át a
Schiller és a Stark (Szabados)
család is, akiknek leszárma-

zottjai alapították a SAUER Bt.-t 1994-ben. A savanyítási
recepteket azóta is őrzik (valószínűleg ezért is ízlett a német
látogatóknak a vecsési savanyúság). Csupán az eszközök és az
előállítás körülményei javultak. Amíg például a káposztát kés-
sel szeletelték, fapapucsban taposták, ma ezt korszerű gépek,
rozsdamentes eszközök, edények stb. felhasználásával, vala-
mint préselési eljárással teszik. Az alapanyag, a fűszerezés, az
érlelés a régi. Két évszázad alatt híressé váltak a termékek, kez-
detben a pesti, budai piacokon, majd az országban, sőt Európa-
szerte. Szerencsére a hagyomány nem szakadt meg, mivel a
cégtulajdonos Szabados-Schiller házaspár fia tovább viszi a
szüleitől tanult fortélyokat.

A SAUER Bt. telephelye Vecsésen, az Ady Endre utcában talál-
ható, itt kerestem fel Szabadosné Schiller Katalint, hogy érdek-
lődjek a kiállításon tapasztaltakról.
- Első kérdésem, hogyan kerültek a berlini Zöld Hét kiállításra?
- Meghívás alapján jutottunk ki Berlinbe, amelynek előzménye
az volt, hogy a kecskeméti Vécsy és tsa. által üzemeltetett
Magyar Csárdával régi partner kapcsolatunk van, ők szerveztek
Berlinben maguk mellé.

- Milyen tapasztalatuk volt a kiállításon? 
- Minden várakozásunkat felül múlta a látogatók érdeklődése.
Kóstolótálakat készítettünk, amivel sétálhattak a vendégek. 

A kóstolótálakon levő savanyúságok annyira ízlettek a látogatók-
nak, hogy sokan visszatértek és nagyobb mennyiséget vásároltak.
Jó volt látni, hogy az egész vásár tele volt vecsési savanyúsággal
sétálókkal. Az érdeklődők elsősorban németek voltak, de még
Dél-Amerikából is megkeresték a standunkat. Érdekes módon a
németek közül jó néhányan hallottak a vecsési savanyúságról,
főleg azok, akik az NDK-s időkben megfordultak hazánkban. 

- Melyik termékük aratta a legnagyobb sikert? 
Minden termékünkre volt kereslet, de a vegyes savanyúság arat-
ta a legnagyobb sikert. 
- A SAUER Bt. tevékenységét szeretném megismertetni az
Olvasókkal, hol termelik a savanyúságokhoz szükséges alap-
anyagokat, milyen a választék, és hol lehet ezeket a termékeket
megvásárolni? 
- A savanyúságokhoz szükséges alapanyagokat Vecsésen ter-
meljük, mintegy 200 hektár területen. A termékválasztékunk
széles körű, a mintegy húsz termékünk közül megemlítem a
sváb káposztasalátát, ami SAUER specialitás, és a szintén spe-
cialitásnak számító SAUER Vitamix-et, de természetesen for-
galmazzuk a hagyományos vecsési savanyított káposztát is.
Vecsési vásárlóink általában telephelyünkön vásárolnak, de ott
vagyunk a Lőrinci piacon is. Érdekesség, hogy a mohácsi bol-
tunkat 1999-ben, éppen a busójáráskor nyitottuk meg. 

- Napjainkban a magyarságra jellemző speciális termékek egy
része Hungarikum címmel büszkélkedhet. A méltán híres vecsé-
si káposzta mikor lesz Hungarikum?
- Nagyon is aktuális a kérdés, 12 savanyúsággal foglalkozó
vecsési vállalkozás már elnyerte a HÍR Védjegyet, ami a
Hungarikum előszobájának tekinthető!

Írás és fotók: Polgár Zoltán

Kedves Vecsésiek!
Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testületének támogatásá-
val, a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány gondozásában
megjelent a Vecsési Kalendárium 2015 című kiadvány, idén elő-
ször falinaptárral. A Kalendáriumban a tavalyi év legfontosabb
eseményeinek összefoglalóját olvashatja, bemutatkoznak a város
intézményei, civil szervezetei, az egyházak. Megvásárolható:
Róder Imre Városi Könyvtár (a Bálint Ágnes Kulturális Központ
épületében), Telepi úti Lottózó, Dózsa György úti lottózó,
Zeneiskola, az iskolák titkársága, Telepi úti Illatszerbolt. 
Olvassák szeretettel!

Horváthné Gyurcsán Erika, a kuratórium elnöke
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Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei
Kérdések és válaszok a házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatban

Miért nem gyűjt a Városgondnok más műanyagot, mint PET-
palackot?!
A Városgondnok az ősz folyamán elkezdte előkészíteni a ház-
hoz menő szelektív gyűjtés technikai oldalát, így például
legyártattuk a gyűjtőzsákokat. Amikor a feliratozást megrendel-
tük, akkor még nem volt szerződésünk egyetlen hasznosító
szervezettel sem, bár velük is időben felvettük a kapcsolatot.
Emiatt csak a legszűkebb kört írhattuk a gyűjtőzsákra, olyan
hulladékokat, amelyek átvételére biztosan számíthattunk.
Időközben a szerződést megkötöttük, és folyamatos kapcsolat-
tartás keretében tárgyalunk a hasznosítható anyagok körének
bővítéséről. Amint lehet, új gyűjtőzsákokat fogunk legyártatni,
s azon már tágabb köre fog a szelektíven gyűjthető műanyagok-
nak szerepelni. Addig türelmüket kérjük, s továbbra is kérjük,
hogy a zsákokon szereplő tájékoztatónak megfelelően gyűjtsék
a szelektív hulladékokat. Itt is gratulálunk ahhoz, hogy az
eddig leadott, Vecsésen begyűjtött szelektív hulladékot hibát-
lannak minősítette a hasznosító!

Várható-e, hogy más műanyagok is bekerülnek a szelektív
gyűjtésbe?
Reményeink szerint pár hónapon belül, az új zsákok megjelené-
sével, a tiszta háztartási flakonok, margarinos, tejfölös dobozok,
fóliák, zacskók is berakhatók lesznek a szelektív gyűjtőzsákokba.

Hogy lehet felismerni a PET-palackot?
Az összes ásványvizes palack polietilén-tereftalátból, röviden
PET-ből készül. Szintén ez az anyaga az üdítős, sörös, boros
műanyag palackoknak is.
A PET-palackok cimkéjén ez a jelzés látható:

Miért kell lecsavarni a kupakot a PET-palackról?
Azért, mert más fajta műanyagból, polipropilénből van. A
kevert műanyag hulladékot közvetlenül nem lehet újrahasznosí-
tani, csak szétválogatás után. Lényegesen egyszerűbb az utolsó
használat után nem visszacsavarni a kupakot, mint a válogató
üzemben egyenként lecsavargatni a kupakokat, vagy egy géppel
levágni a palack tetejét, s azt a részt „eldobni”.

Mit tegyen, aki nem kapott szelektív gyűjtőzsákot?
Aki nem kapott zsákot, vagy akinek megrongálódott a zsákja, a
Városgondnok ügyfélszolgálatán tud kérni. 
Általánosságban elmondható, hogy a postaládába tesszük be a
gyűjtőzsákot. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak az utcáról
elérhető postaládákat számunkra.
A nagy társasházak esetén eltér a zsákok kiosztása, cseréje. Egyre
több olyan társasház van, amelyik konténerrel vagy kukával oldja
meg a szelektív hulladékok tárolását, itt értelemszerűen nincs is
szükség szelektív gyűjtőzsákra. Kérjük, hogy a társasházakban
élők a közös képviselőhöz forduljanak tájékoztatásért.

Meddig kell kirakni a szelektív gyűjtőzsákot az utcára?
Reggel 7 óráig. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy van, aki csak a
gyűjtőautó elhaladása után rakja ki, például mert megfeledke-
zett róla, hogy aznap van a begyűjtés. Kérjük, hogy figyeljenek
oda rá, hogy a megfelelő napon időben kikerüljön az ingatlan
elé a gyűjtőzsák.

Az OTP-lakótelepen is fejlődik a házhoz menő szelektív gyűjtés!
Az OTP-lakótelep házai nem úgy épültek, hogy elegendő helyet

hagytak volna több hulladékgyűjtő edény tárolására. Ez szá-
mukra sok kényelmetlenséggel jár, sok mindent nehezebben
tudnak megoldani, mint a szerencsésebb körülmények között
élő más vecsésiek. 
Ebből a szempontból is örvendetes, hogy a lakótelep egyharma-
dán úgy döntöttek, hogy 240 literes szelektív kuka beszerzésé-
vel oldják meg az elkülönítetten gyűjtött hulladék tárolását.

Kisebb módosítások a szelektív körzeteken 
Az első tapasztalatok alapján kisebb módosításokat tettünk a
körzetek beosztásán. Ennek során figyelembe vettük a rakodók
biztonságára vonatkozó követelményeket és arra törekedtünk,
hogy a járatok optimálisabb útvonalon, kevesebb kilométer
megtételével járják be a körzeteiket. 
1. A Fő út páros oldala az Anna utcától a végéig - Fő út 138-242.
szakasz, átkerült a sárga körzetbe. 
2. A Telepi út páratlan oldala, az Anna utcától a végéig, Telepi
út 25-től a végéig a sárga körzet része lett.
3. A Telepi út páros oldala az Ady utca/Kereszt utcától a végé-
ig, Telepi út 10-től a végéig a kék körzet része lett.
Azokat a lakosokat, akiket a változtatások érintenek, közvetle-
nül kiértesítettük, ha volt hová bedobnunk a kiértesítést.

Megszűntek a szelektív szigetek, de még nem szűnt meg telje-
sen a szemetelés!
Ahogy a Vecsési Tájékoztató előző számában jeleztük, felszá-
moltuk a szelektív szigetek többségét. 
3 szigeten van üveggyűjtés:
1. A Városgondnok telephelye előtt.
2. A Fő úton a rendőrség mellett.
3. A lakóparkban a Sétáló utca – Török Ignác utca sarkán (a
Teréz utca folytatásában.)
Az OTP-lakótelepen megtartottuk a szigeteket mind a két
helyen. Itt folytatódik a papír, műanyag és üveggyűjtés is.
1. A volt Profi mellett.
2. A lakótelepi üzletsor mellett.
Jó a tapasztalatunk a felszámolt szigetek helyével kapcsolatban
is. Hatalmasat javult a helyzet, bár még előfordul, hogy valaki
megszokásból továbbra is odahordja a kommunális hulladékát. A
további előrelépés érdekében azt kérjük, ha azt látják, hogy vala-
ki éppen szemetet rak le egy volt sziget helyén (vagy bárhol a
város bel- vagy külterületén), és megoldható, akkor készítsenek
fényképet, írják föl az autó rendszámát, és hívják az Önkormány-
zat Zöldszámát (06-80-981-121), hogy az éppen szolgálatban
levő közterület-felügyelőt, vagy rendőrt értesíthesse a diszpécser.

Egyéb, fontos információk

Pályázati fejlesztések
Vecsés Város pályázati pénzből komolyan fejleszteni fogja a hul-
ladékgazdálkodási rendszert, melyekről folyamatosan tájékoztat-
juk olvasóinkat. E fejlesztések része, hogy szeretnénk elérni,
hogy a vecsésiek mind nagyobb része komposztáljon. Ezzel kap-
csolatban hamarosan egy állapotfelmérést fogunk végezni.
Szüneteltetés - adatbejelentés 
Kérjük, hogy vegyék komolyan az adatbejelentési kötelezettsé-
güket. Ha nem jelentik be a változásokat, illetve ha ezeket mi
derítjük fel, akkor a szolgáltatás vélelmezett időtartamára visz-
szamenőleg is felszámíthatjuk az elmaradt szolgáltatási díjat. 

Külön felhívjuk a figyelmüket rá, hogy a szolgáltatás szünetel-
tetését 6 havonta újra be kell jelenteni.

Összeállították a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. dolgozói



Vecsési Tájékoztató 2015 február                                                                                                       Kultúra  11

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
szénási sándor istván: semmelweis emlékére

Mintha tanúja lettél volna, amikor
egymásba szeretett anyag és a lélek,
hogy örök szerelmüknek gyümölcse legyen 
ez a sérülékeny, áldott földi élet.

Itt minden szépre szemet vet az elmúlás:
árnyékhatalmak vírusgazda bérence,
ki nem kímél szülő anyát, sem gyermekét.
Azért jöttél, hogy fölvedd a harcot vele!

Egy érdek világban önzetlenül élni
csak az képes, kinek erős hit a zsoldja,
küzdeni az értelmetlen halál ellen,
a jó szándékú ember értelmes harca.

Jó szelek a csillagfénynek utat nyitnak.
Példaképe vagy minden kor emberének,
amíg él bennünk segíteni akaró
lelkiismeret, s fölismerésre képes.

Segítenek, de rabolják is az időnk
örök változás viharában a gépek:
a Te erős hitedre van ma is szükség,
hogy meg tudjuk őrizni a bölcsességet.

Nem tudom, merre vagy, hol bolyong a lelked.
Ahogy anya és újszülött először néz
boldogan egymásra ezen a világon,
azzal a fénnyel öleljen az öröklét!

kelemen Bata Mária: szív

Szerelem jelképe a szív.
Az ésszel heves harcot vív.
Mikor két szív összedobban,
nagy szerelem lángra lobban.

Átdöfi Ámor nyilával.
Nem törődnek a világgal!
Boldogok így az emberek.
Rajzolnak piros szíveket.

Neveiket belevésik,
amíg élnek benne őrzik.
Rohannak a boldog évek.
Szeretetük nyomán lépnek.

Ha kopott szívük megfakul,
nincs már szikra, mely lángra gyúl.
Fogják remegő kezüket.
Fátyol lepi el szemüket.

Varjasi Béla: téli étkek

Délidőben, télidőben
bőséges lakoma vár.
Energia a hidegben, 
jól jön, ha tele a tál.

Disznótoros, májas hurka,
velős csont és kocsonya.
Oldalas mellé uborka, 
kolozsvári káposzta.

Szaftos pörkölt csirkehúsból,
előtte meleg leves.
Púpozott tál süteményből,
fogyasztani mind érdemes.

Mikor magadba töltöttél
ennyi finom energiát,
unszolásért ne sértődjél,
fogadd el a teli kupát!

Szükség is van az erőre,
amikor hideg a tél.
Készülj fel hát jó előre,
a zord napoktól sose félj!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: A hajnal…

Vérvörös tüzét szórja szét a Nap.
Ébredezik a táj, hajnalodik.
A nyugtalan szél borzolja a fákat,
az Ember fázósan álmodozik.

A hajnal a legszebb – felébredsz.
Nyújtózva ásít a holdvilág.
Átadja helyét, fátylát szétteríti 
a Nap, s elűzi a lomha éjszakát.

Tavasz elején még didereg,
elbújik a napkorong a felhők mögé.
Az ég beborul, az eső is elered,
komor lesz, s így válik köddé…

Süss drága fény, öntsd ránk sugarad,
legyen szép tavaszi az idő.
Ne áztasd könnyeiddel a földet
meleget adj, legyen derűs az idő!

sallay gyula: jelek

Kérdőjel rohan az utcán,
holt gyárak között,
szilaj futásában
üres falnak ütközött.
A hajdan volt nyüzsgés
végleg elveszett, 
a falban ablaktok,
nem rejt üveget.
Nem markolnak itt már
munkátlan kezek,
a derék tanulja,
hogy hajoljon meg.
A gyeplőt lovak közé dobva
vágtattunk a kijelölt kanyonba.
Kanyartalan út futott a semmibe,
láss csodát, nem látta senkise.
Nagy folyónk színe elveszett,
tetején döglött hal lebeg.
Az értelmiség önmagát imádja,
ködös szemmel néz boros pohárba.
Ha kérded mit, hogyan tegyek,
tankönyvre mutat s szól, nem lehet.

Álmatlan szemek néznek messzeségbe,
csodára várnak vagy tán mégse.
Az időn állítani nem lehet,
halottas kocsin nincs hátra menet.
A bölcsesség kútja kongóan üres.
Felkiáltójel fuss, rohanj, siess!

Barcsayné Prohászka Györgyi: Pipacsos rét (nemezkép)
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Erdélyi bál

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 16. alkalommal rendezte meg
hagyományos batyus, farsangi bálját, ezúttal második alkalom-
mal a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Tizenhat évvel
ezelőtt döntöttek úgy, hogy mindig február második hétvégéjén
tartják meg a mulatságot batyus jelleggel, ami érdekes színfolt-
ja a vecsési báloknak.
A vendégek között Patrubány Miklóst és más, a Magyarok
Világszövetsége vezető tisztségviselőjét üdvözölhették a jelenlévők.

A kezdetektől jellemző vonása volt a báloknak, hogy rövid
műsort is élvezhetnek a szórakozni vágyók. Hrahovina András
és Hompoth Csaba szép versmondása mellé a monori Strázsa
Néptáncegyüttes erdélyi táncai adták meg a hangulatát a báli
mulatságnak. Örvendetesen egyre többen jöttek erdélyi népvi-
seletbe öltözötten.
Éjfélkor a nagyszámú vendégsereg elénekelte a magyar és a
székely himnuszt, majd egy fergeteges csárdásblokk után követ-
kezett a tombola. A vendégek három óra körül kezdtek fogyat-
kozni, de a kitartóbbja még reggel hatkor is ropta a táncot, vagy
énekelte örömét a vecsési reggelbe.

A kör vezetése köszöni a támogatásokat: 
Bálint Ágnes Kulturális Központ, CBA Center, Fazekas József
Vinotéka, Gabriel Cukrászda, Fodrász- és Kozmetikai kellékek
- Kenszler József és Kenszlerné Kerkay Edit, Nagy László -
Grand Party, Hanga Gyógyszertár, Hangulat Ajándékkuckó és
Kincsesláda Kelléktár, Hargita Panzió, Herbária üzlet - Tesco
üzletsor, HZ Bt., Misty család, Kaiser Autósbolt, Nuver-Berger
Kft., Róder Imre Városi Könyvtár, Stáció Hotel, Vadászi Étte-
rem, Vecsési Fallabda Klub, Vecsés Tájékoztatásáért
Közalapítvány, Vecsés Város Önkormányzata, Villamossági
Szaküzlet - Gábor Béla, Zubor Emőke fodrász- és Volein Viktor
masszázs szalon.

VT info Fotók: Kolonics Csaba

Felhívás
Szoborpark a Megmaradás Emlékmûnél

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjaink-
nak emléket állító szoborparkot kíván felállítani a Megmaradás
Emlékműnél. Vecsés város képviselő-testülete még tavaly enge-
délyezte a szobrok köztéri elhelyezését. A szoborpark terveit
Onhausz Tibor mérnök készítette el. 
Az első szobor felállítása 2014. június 4-én, a Nemzeti Össze-
tartozás Napján megtörtént, és Attila nagykirályunk dicsőségét
hirdeti. A mellszobor anyaga tömbösített égerfa.
A kör szándéka szerint közadakozásból gyűjtik össze a szobrok
felállítási költségét, ami tavaly teljes sikerre vezetett. A talapzat
és a posztamens elkészítéséhez vállalkozók felajánlását várták és
várják. Tavaly a Kunhegyesi Építő Kft. végezte el ezt a munkát.

A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát nyi-
tott, amelynek a száma: 65100091-11382573. Megjegyzésben
kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. Aki 10 000,- Ft-tal vagy ennél
többel támogatja a nemes kezdeményezést, annak neve felkerül a
szobor talapzatára.

VT info

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

MEGHÍVÓ
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a
Megmaradunk 3000 Alapítvány

szeretettel meghívja Önt és barátait
2015. március 14-én 17 órára

a vecsési vasútállomásra. 
Bobich János ezredesre, az 1849. évi nagysallói győztes csata
vecsési hősére és a szabadságharc dicső tetteire emlékezünk.

Teremtsünk hagyományt, emlékezzünk együtt 
a vecsési szabadsághősre!



Beszámoló

A karácsonyt évről-évre lelkes készülődés, ráhangolódás előzi
meg nemcsak a családban, hanem általában a közösségekben,
így az iskolában is. Az ünnep előtti hetekben nagy lesz a sürgés-
forgás, kézműveskedés, ajándékozás. Nem volt ez másképp a
Halmi Telepi Általános Iskolában sem, ahol december második
felében már szinte nem volt olyan délután, amelyre ne jutott
volna valamilyen rendezvény. 
December 5-én egy sporteseménnyel, a Mikulás-futással vette
kezdetét ez a mozgalmas időszak, amelyet a testvérosztályokkal
szervezett közös program (egymás megajándékozása) és egy jó
hangulatú vetélkedő követett. Nagy sikere volt az adventi
koszorú készítésnek is, amelyen közel száz diák ügyeskedett.
Kézműves programokból volt legtöbb: számos osztály készített
mézeskalácsot, a sünisulisok fenyőfát díszítettek, a 2-3. osztály
Luca-búzát ültetett december 13-án. A legnagyobb ilyen jellegű
rendezvény a kézműves délután volt, ahová bárki jelentkezhe-
tett, aki munkakedvet érzett magában. Az ebédlőben berende-
zett műhelyben számtalan technikával és anyaggal lehetett dol-
gozni, és a munka eredményeképp szebbnél szebb asztali- és
karácsonyfadíszek, apró ajándéktárgyak születtek.  
A hagyományos karácsonyi vásár, melynek áruit nagy lelkese-
déssel készítették az egyes osztályok, idén még színesebb, még
gazdagabb volt, mint máskor. Bevételét jótékony célokra fordí-
totta az iskola. A jótékonykodásból a tanulók is kivették a részü-
ket a Szeretetlánc elnevezésű program keretében: ajándékcso-
magokat állítottak össze a rászoruló családoknak, és a kézbesí-
tésben is segédkeztek.

A „Megmaradunk” Alapítvány Labdarózsa Népdalkörének
adventi szavalóversenyén az alsósok két második (Bíró Kata,
Nagy Erik), egy harmadik (Juhász Martin) és két különdíjat
(Barta Emma, Bókai Regina) hoztak. Említést érdemel az angol
teadélután elnevezésű rendezvény, amelynek célja az angol
karácsonyi hagyományokkal való ismerkedés volt. A résztve-
vők rövid verseket adtak elő, karácsonyi dalokat hallgattak, és a
hangulat kedvéért angol teát és süteményt fogyasztottak.
Az utolsó tanítási nap az ünneplésé volt. Az iskola színjátszó
csoportja Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? című novelláját
vitte színpadra, a zeneiskolások karácsonyi dalokat adtak elő, a
délutánt pedig a tantestület ünnepsége zárta.
A számos program, az apró figyelmességek, egymás megaján-
dékozása mindannyiunkat közelebb vitt az ünnepek ünnepéhez.

Csonta Réka fotó: iskola
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Vélemény
Szabó Attila - JOBBIK: Haverok királysága

Az elmúlt évek során mi – kisemberek -, mindig éreztük, hogy
a vezetők egymásnak osztják a lapot. De csak éreztük, mert rejt-
ve tették mindezt. Jelenlegi kormányunk viszont már a legki-
sebb fáradságot sem veszi arra, hogy ne egészen nyilvánvalóan
számolják le egymásnak a súlyos pénzeket.
Felcsút - egy mindössze 1800 fős település. Mégis a tavalyi év
folyamán kapott egy stadiont, most pedig egy repülőtér építésé-
nek engedélyét szerezte meg. Mindezt miért? Mert Orbán
Viktor lakóhelye, gyermekkori jó barátja pedig a település pol-
gármestere, Mészáros Lőrinc. (Igen, ő az, aki a vagyonnyilatko-
zatában ’elfelejtett’ egy milliárd forintot feltüntetni.) 
De itt még közel sincs vége az arcpirító felsorolásnak: Tiborcz
István – Orbán Ráhel férje – nemrégiben megvásárolta a keszt-
helyi jachtkikötőt. Igen ám, de a március 15-én hatályba lépő
üzletek vasárnapi zárva tartásáról szóló törvény nem kedvezne
a Miniszterelnök-vej üzletének. Semmi baj, a megoldás már
megérkezett: egy módosításnak köszönhetően azonnal kivételt
képeznek a személykikötőkben lévő élelmiszerboltok.
És ez csak a két legfrissebb. A dohányboltok kiosztásáról és a
meghívásos kaszinó-nyitásokról, és a Vecsésen történő ’viaco-
lorozásról’ szót sem ejtettünk.
A kiskirályok, az arcátlan pénzmentések ideje azonban leáldozóban
van. A Jobbik népszerűsége töretlenül nő, nem csak országosan,
hanem itt helyben Vecsésen is! Nem lehet minket megállítani.

Megjegyzés
Amikor a VT decemberi számában útjára indítottuk a Vélemény
rovatot, akkor ezt írtuk:
„A VT hasábjain eddig is olvashatták a képviselők gondolatait,
elképzeléseit. A szerkesztőségbe eljuttatott valamennyi írás
eddig is megjelent, de a mostani – immár ötéves – ciklus kezde-
tén ismét felajánljuk a képviselőknek, hogy elmondhassák észre-
vételeiket, terveiket vázolhassák vagy egy-egy döntés magyará-
zatát adhassák. A felajánlás ellenzékbarát, mert egy-egy oldal
terjedelem áll rendelkezésre a győztes FIDESZ-KDNP és az
ellenzék számára egyaránt. A kérés mindössze annyi, hogy lehe-
tőség szerint a helyi gondjaink uralják a mondanivalót.” 
A kérés továbbra is ez! Szeretnénk fenntartani az 1999 óta tartó
állapotot, hogy az országos pártpolitikai csatározások helyi
szinten ne jelenjenek meg egy önkormányzati újságban. 

szalontai

H ű t ő g é p e k ,  f a g y a s z t ó k  j a v í t á s a  
h e l y s z í n e n  –  g a r a n c i á v a l

0 6 3 0  8 9 8 4  9 1 3

Kedves Vecsésiek!

Szeretnénk a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
ügyfeleinek nevében köszö-
netet kifejezni azon vecsési
magánszemélyeknek és
cégeknek, akik a karácsonyi
ünnepeket élelmiszer, játék
és ruha felajánlásaikkal tet-

ték szebbé és tartalmasabbá az adományokból részesülő csalá-
dok számára.
Karácsonyi adománygyűjtés felhívásunkra 300 kg tartós élelmi-
szer adomány, sok-sok gyermekjáték és ruha felajánlás érkezett,
melyből kb. 200 család részesült az ünnepi időszakban.

Köszönjük!
a Szolgálat munkatársai
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Magyar Kultúra Napja - 
Színház, színház, színház!

Folytatta nemes hagyományát az Andrássy iskola színjátszó
közössége. Ismét egy magyar író ifjúsági regényét vitték színre
a diákok a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Ezúttal a tévé-
ből nagyon jól ismert, Csukás István: Keménykalap és krumpli-
orr című regényét adaptálták színpadra. A kulturális központ-
ban január 29-én és 30-án 17 órától láthatták az érdeklődők a
Színe-Java színjátszó kör előadásában. 

Keménykalap és krumpliorr

Gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt a Keménykalap és
krumpliorr Csukás Istvántól. Tavaszi szünet, gyerekcsapat, harci
kiáltás, nyomozás, humor: minden együtt volt a kellemes kikap-
csolódáshoz. Az élet úgy hozta, hogy már vagy huszonöt éve nem
találkoztam a regénnyel, most viszont színpadra vitték iskolánk
színjátszói. Ahogy a cselekmény kibontakozott, úgy ugrottak be
az emlékek. Az élénk eszű Kis Rece, a Micimackó Fülesére emlé-
keztető Süle, a flegma Majomteve, Bagaméri és a többiek.
Remek volt a szereplők kiválasztása. Kányi Vikica (Kis Rece)
és Balogh Eszti (Süle) már a hangszínükkel is odavonzzák a
nézőket a színpadra, hát még az a könnyedség, ahogy játszanak.
Az ember teljesen beleélte magát a darabba. De a Vadlibák két
másik tagja, Márti és Karcsi is erőlködés nélkül átjött: Kovács
Dóri és B. Nagy Kiki szintén maguk is voltak meg a szerep is.
A beteg Petrát alakító Dominek Virágon is látszott, hogy
nagyon élvezi az előadást. Meg is gyógyult a darab végére. Kun
Ricsi (Jóska) se ma kezdte a pályát, jól hozta az idősebb korosz-
tály bölcsességét. „Gá-gá, vadlibák!” Ez szép volt!

A mellékszerepekben is igazi gyémántokra akadhattunk.
Gyöngyösi Árpiról (Nagy Recéről) tényleg elhittük, hogy már
nem hisz ilyen hülyeségekben, mint „Hörömpő Cirkusz!
Világszám!” Kiss Réka (Pirike) és Csordás Veronika
(Kutyagazdi) a Rece-tesókhoz magas szinten kapcsolódtak. Az
Igazgató és a Titkárnő, Hok Bence és Bekker Dóri tényleg
Igazgató és Titkárnő voltak, Dóri előadásában rengeteg humor
volt, Bence pedig kimért volt és igazságos. A Cuppogós olyan
volt, mint aki mögött évtizedek tapasztalata és zsiványsága
fakult cinizmussá, Marcibányi Bence zseniálisat alakított. Az
állatkerti Gondozóban Hamvas Tomira ismertünk, nemcsak a
gyerekek ijedtek meg tőle. Recéék mamája, Bebők Sára hálát
adhat és adott is az égnek, hogy két ilyen csemetéje van, Fekete
Bendi pedig egy személyben volt újságos és ápoló, kiválóan. 
Iskolánk három tanára is szerepet kapott a műben. Bagamérit
Albert Ferenc testesítette meg, akiről bátran elmondhatjuk,

hogy színpadra termett, és életeleme mások szórakoztatása.
Köszönjük az ingyen fagyit és a rögtönzéseket! Steigerwald
Robi bácsi Lópici Gáspárnak született, csak még nem tudja.
Ígérjük, nem rongáljuk a plakátokat! Paksi Gábor olyan flegma
Majomtevét hozott, hogy még most is söprik a színpadon a szét-
köpködött szotyit. Fantasztikusan pimasz volt!
Gyerekek és tanáraik mellett volt két igazi kutyánk (Joó-család,
Czeglédi-család, köszönjük) és egy kis tigrisünk (köszönet a
Bekker-családnak) is. Szegények most átestek a tűzkeresztsé-
gen. És mi kell még a sikerhez? Egy remek háttércsapat: dísz-
lettervezők (Szilágyi István, civilben igazgató, Wirth József,
civilben iskolánk karbantartója), jelmeztervező (sokadszor
Szalai Anikó), koordinátor (most már rutinból Csorba Erika
néni és a diákok), zenefelelős (újra meg újra Nagy Gyöngyvér
néni) és a hang- és fénytechnikusok (a BÁKK munkatársai, na
meg Varga Mihály). Aki az egész darab súlyát a hátán cipelte,
és idén is a színpadra vitte, az Veszprémi Klári néni volt.

„Mikor a torta elfogyott, a vadlibák útnak eredtek. Süle hóna
alá csapta a csíkos macskát, s fecsegve, beszélgetve ballagtak
az enyhe tavaszi éjszakában. Aztán egyszer csak Jóska megállt,
felsóhajtott.
– Holnap kezdődik! – mondta bánatosan.
Ettől a vadlibák kicsit elszontyolodtak, de a kis Rece megtörhe-
tetlen életkedvvel rikkantotta a csillagok felé:
– Akkor is szép volt! Éljen a Hörömpő Cirkusz, világszám!
– Éljen! – zúgták a vadlibák.
Könnyű tavaszi szél indult valahonnan a budai hegyekből, fel-
kapta a kiáltást, és végigvitte a városon.”

Köszönjük Klári néni! Köszönjük Gyerekek! Köszönjük
Kollégák! Köszönjük Segítők!
Jövőre ugyanitt! Hajrá Andrássy! Gá-gá, Vadlibák!

Kiss Gábor, néző (civilben tanár) 

Az összefogás színdarabja a 
Színe-Java Színjátszó Kör előadásában
A Vecsési Kalendáriumban igazgatónk arról írt, mit mondana, ha
megkérdeznék tőle, milyen az Andrássy Iskola. Ha engem kérdez-
nének, én biztosan kiemelném színjátszó-köreinket, mert évek óta
magas színvonalú előadásokkal örvendeztetnek meg minket.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a SzíneJava Színjátszókör
Veszprémi Klára rendezésében idén Csukás István Keménykalap
és Krumpliorr című művét vitte színre. Kétszer töltötték meg a
Bálint Ágnes Kulturális Központot diákok, tanárok, szülők,
meghívott vendégeink és az érdeklődők január végén. 
És miért a címben használt összefogás? Több szempontból is.
Maga a történet az első, amiért ezt a szót használtam. A beteg
társukért aggódó Vadliba Örs tagjai komoly összefogással
viszik végig a Hörömpő Cirkusz megalakulására és az előadás
megszervezésére tett kísérletüket.  De csak így lehet a darab
végén sikeres. Izgultunk értük és jókat nevettünk a komikus
helyzeteken. Remek volt a több kollégát felvonultató rendezés-
ben a tanárok és diákok összjátékát végignézni. Aranyosak vol-
tak a diákjainktól „kölcsönkért” háziállatok, igazi hősként visel-
ték a megpróbáltatásokat. És összefogás volt a háttérben. Az
iskolában a próbák közben, a díszletek előállításában, a közön-
ségszervezésben, a kollégák és szülők rugalmasságában.
Megérte. Köszönjük Színe-Java! Köszönjük Klári néni!

Horváthné Gyurcsán Erika                    Fotó: Kolonics Csaba
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Magyar Kultúra Napja 
Köszönet az Andrássy előadáshoz
Kedves Színe-Java! Csak gratulálni tudok a játékotokhoz!
Legyen az fő-, illetve mellékszereplő! De akkor és ott ez nem is
volt szempont, hiszen a darab összes karakterét fantasztikusan
közvetítettétek! Legyen az gyerek vagy felnőtt… s a jól irányí-
tott, igényes munka a díszlet tervezésében és mozgatásában, a
hang- és fénytechnikában valamint a jelmezekben is egyaránt
jelen volt. Köszönöm! Jaj, bocsánat! Kis híján megfeledkeztem a
két kutyáról s a cicáról. Sokan aggódtak, hogy fognak viselkedni
az állatok a színpadon. Kár volt… mindhárom gazdi kedves, nyu-
godt ember; s ez tükröződött kedvenceik viselkedésében.
Köszönöm a díszletmozgatók - Csorba Péter, Zohán Dávid, Dacsef
István, Fischer Norbert, Seres Richárd, Horinka Márton,
Dobrovenszki Gergő, Varbai Nikolett – nélkülözhetetlen munkáját.

17. éve, hogy felvillan egy-egy dirib-darab a magyar kultúra
ápolásáért az Andrássy-telepi iskolában, 2. éve új művelődési
központunkban. Azóta támogatja Vecsés város Önkormányzata
erkölcsileg és anyagilag ezeket a színházi előadásokat; s hogy
mióta látja vendégül a Cream-Cafe-ban Szlahó Csaba polgár-
mester úr a színészpalántákat- már az idejét sem tudom. Csak
azt tudom, hogy szeretjük a pizzát és nagyon hálásak vagyunk!
Köszönöm továbbá Kis Tóth Jánosnak, a B.Á.K.K. igazgatójá-
nak és munkatársainak támogatását, a helyszín biztosítását; a
Karamell cukrászdának, illetve Hanyecz Erzsi néninek a fagyit
s, hogy díszletként használhattuk a fagyiskocsit; a Williams TV
segítségét s Kortye Katalin színészi munkáját.

Veszprémi Klára rendező                        Fotó: Kolonics Csaba

KÖRNYEZETVÉDELEM
Hulladékgazdálkodás, mint társadalmi 
fejlődésünk mellékterméke 
Ma a fejlett országokban naponta több mint két kg hulladékot
állítunk elő és ez valószínűleg igaz Vecsés városára is. Ráadásul
a folyamat csak növekvőben van, hiszen a ma megvásárolt termé-
kek 95%-a három hónap múlva a szemétben landol, ami a foko-
zatosan növekvő gazdasági termelés következtében az emberiség
számára hatalmas ökológiai katasztrófát irányoz elő. Ráadásul a
becslések szerint ennek a megdöbbentő hulladékmennyiségnek a
negyede az óceánokban végzi, ahol Grönland nagyságú hulladék-
szigetek képződnek. Ma, a fejlett társadalom ennek a problémá-
nak a megoldására a szelektív hulladékgyűjtést ajánlja, ami mel-
lesleg egy helyes folyamat, de a „betegséget” nem kezeli, hanem
csak enyhíti. Ha valaki súlyos vérnyomásban szenved, annak a
gyógyszer ideiglenesen megoldást jelent, de a problémát nem
oldja meg. Az ún. „fenntarthatósági szemlélettől” ez az elképze-
lés messze van, hiszen a vérnyomásra is preventíven kell gondol-
ni, azaz, hogyan előzzük meg, hogy ilyen helyzet kialakuljon. A
probléma csak a társadalom egészének a vetületében oldható
meg. Kicsit eltértem az eredeti témától, de hulladékgazdálkodás
megoldása az úgy nevezett „nulla kibocsátásban” (zero emission)
rejlik. Mit is takar ez? Röviden úgy kell élnünk, hogy ne termel-
jünk hulladékot! Ez természetesen lehetetlen – mondaná ma bárki.
Igen, jelenlegi konzumtársadalmi rendszerünkben ez valóban
lehetetlen, de emlékezzünk a paraszti gazdálkodásokra, ahol min-
den hulladék a helyén volt, igaz, akkor azt nem nevezték „nulla
kibocsátásnak”. A kérdés valós megoldása alapvetően - mint min-
den személyiségi fejlődést előmozdító tényező, az oktatásban rej-
lik! Hazánkban is nagy erőfeszítéseket teszünk a szelektív hulla-
dékgyűjtésben, papír és műanyag terén, de például az üveg gyűj-
tése nem lépett előre. Miért is van ez így? Az üveg alapanyaga a
fémtől és egyéb idegen anyagtól mentes megtisztított homok.
Valószínűleg ebben az esetben is a gazdaság felülírja a helyes öko-
lógiai tennivalókat, pedig emlékezzünk, hogy az átkosban az üveg
gyűjtésének nagy hagyományai voltak. A gond itt sem a hulladék-
gyűjtési szándékban van, hanem abban, hogy egy más eldobható
csomagolást jobban lehet értékesíteni, mint az üvegeket visszavál-
tatni. A valós megoldás az üvegek visszavételi díjának a megeme-
lése lenne, de a fenti indokok alapján ez nem kulturális, hanem
gazdasági döntés. Addig pedig ezen csak és kizárólag ökológiai
szemléletváltással lehet javítani. A mi társasházunkban egy üve-
ges konténert is beállítottunk a ház lakói részére és miután az meg-
telik a közös képviselő és néhány „önként vállalkozó” lakótárs
eltolja a legközelebbi hulladékszigetre. A példa családi házak
együttműködése esetében is követhető lenne…

Práczki Péter praczki.peter@upcmail.hu

Két hír a Vecsési Zeneiskola életébôl

Február 12-én tettük közzé új honlapunkat, amelynek elkészül-
tét hosszú munka előzte meg. Egyértelmű volt a törekvés: újat,
korszerűt létrehozni, esztétikus, XXI. századi megjelenéssel.
Mindezt természetesen olyan tartalommal, amelyben benne
vannak az elmúlt évek emlékei is, így lehetőség visszatekintés-
re. A munkatársaink menüpont alatti színes fotók és életrajzok
segítenek megismerkedni szinte mindegyik zenét tanító peda-
gógusunkkal. Remélhetőleg minél többen látogatják majd az új
felületet, és szereznek naprakész információkat iskolánkról!

Második hírünk a március 16-án rendezendő Time’s up koncert. 
A cím jelentése: lejárt az idő, amely arra utal, hogy felgyorsult
világunkban keresni kell azokat a formákat, megjelenéseket, meg-
szólalásokat, amelyekkel egy zeneiskola is élhet, sőt kell, hogy
éljen. Jó helyzetben vagyunk, hiszen a Bálint Ágnes Kulturális
Központ, amikor csak teheti és szabad a nagyterme, befogadja a
zeneiskola hangversenyeit. Megpróbálunk élni a legtöbb lehetőség-
gel, amelyeket az épület, illetve a nagyterem kínál. Ki szeretnénk
használni a színházterem adta lehetőségeket (fény és hangtechnika,
vetítés), egyszóval modern, amennyire lehet: többsíkú-többszintű
hangversenyt szeretnénk létrehozni. Azt hiszem, nem árulok el tit-
kot, ha jelzem, a könnyedebb zenei műfajok képviselve lesznek! 
Találkozunk tehát március 16-án 18 órakor a BÁKK-ban. 

Rainer-Micsinyei László mb. intézményvezető
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Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napja a Himnusz születésnapja. Kölcsey
Ferenc Szatmárcsekén 1823. január 22-én fejezte be nemzeti
imánkat, és 1989 óta ünnepeljük kultúránkat, nemzeti meg- és
fennmaradásunk zálogát. Ez az ünnep alkalom arra, hogy több
évezredes nyelvi-, zenei-, ének- és tánchagyományainkra emlé-
kezzünk. Városunk az elmúlt években rangos kulturális esemé-
nyekkel idézte elénk kultúránk gyöngyszemeit. Így sem volt ez
másként, most 2015. január 24-én a Bálint Ágnes Kulturális
Központ színháztermében.
Gyarmatiné Csurgó Ildikó, a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sa, az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a megjelenteket. A
Vecsési Zeneiskola zenészei kíséretében a jelenlévők elénekelték
a Nemzeti Himnuszt, majd Szlahó Csaba polgármester mondott
ünnepi köszöntőt.

„Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt, Vecsésen, az immáron
hagyományos januári találkozónkon, a Himnusz születésnap-
ján. Újból összejöttünk, hogy méltón megemlékezzünk kultúr-
ánkról, mely a legfontosabb hajtóerőnk, mely elválaszt, és egy-
ben összetart bennünket. Meghatározza identitásunkat és a
világról alkotott képünket. Országunk, népünk története, nyel-
vünk egyedisége mind-mind meghatározó elemei kultúránknak.
Sokan sokféle szemszögből látnak és láttatnak bennünket, ami
azonban igazán lényeges, hogy mi magunk miként látjuk és
értékeljük saját magunkat. 
Úgy érzem, az önbecsülést illetően tanulhatnánk a nagyvilág és
Európa népeitől, de akár mintát vehetnénk a szűkebb környeze-
tünkről is. Mint tudjuk, a forradalomban született francia nem-
zet, vagy a polgárháborúban összekovácsolódott Egyesült Álla-
mok fiai – megjegyzem teljes joggal - igen büszkék nemzeti
nagyjaikra és országukra. De hogy példáinkkal ne menjünk
ilyen messze, szomszédjaink között van olyan ország, mely
annak ellenére, hogy 1918-ig nem is létezett, az elmúlt évszá-
zadban háromszor is megünnepelte fennállásának 1100. évfor-
dulóját. Ezen persze mosolyoghatunk, de tény, ami tény, ők
büszkék arra, ami nem is létezik, mi pedig sokszor saját értéke-
inkkel sem vagyunk tisztában. 
Ideje lenne tudomásul venni, hogy saját értékeinket mindenek-
előtt nekünk kell észrevenni és továbbadni, érdekeinkért
nekünk magunknak kell kiállnunk. 
Szégyelleni valónk pedig nincsen, ha visszatekintünk az elmúlt
ezredévre, kihúzhatjuk magunkat. Íme, néhány magyar sajátos-
ság a múltból:

Bizonyára kevesen emlékeznek már arra, hogy Könyves
Kálmán királyunk - az európai korszellemmel szembehelyez-
kedve - kijelentette, hogy boszorkányok márpedig nem létez-
nek, ennek megfelelően boszorkányüldözések és tömeges eret-
nekégetések sem voltak. Az Aranybulla, az öreg kontinens első
írott alkotmánya a miénk; Erdélyben a Tordai országgyűlésen
iktatták elsőként törvénybe a vallásszabadság alapjogát. Mária
Terézia felvilágosult uralkodóként az elsők között rendelkezett
a kötelező népoktatásról, amelyet a Klebelsberg-féle kultúrpoli-
tika koronázott meg, ezzel Közép-Európában éllovasként szá-
moltuk fel az írástudatlanságot. 
Ha pedig végigtekintünk azon az úton, amelyet az elmúlt szűk
két évszázadban a magyar kultúra és eszmetörténet bejárt,
hatalmas eredményeket láthatunk. Felépült a Nemzeti Múzeum,
a Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia; szá-
mos egyetem létesült; megszületett az Operaház és a
Zeneakadémia. Elismert tudósok, művészek öregbítették a
magyarság hírnevét szerte a világon.
Azért tartottam fontosnak, hogy ezeket a szép sikereket felidéz-
zem, mert borúra hajlamos néplelkünk gyakran túl sötétnek
látja az eget. Ez pedig többnyire akadályozza helyzetünk vilá-
gos és tiszta megítélését, legyen szó népünk, nyelvünk eredeté-
ről, vagy a sorsfordító történelmi pillanatokról.
Ha a nyelv a kultúra legfőbb őrzője, akkor a haza a biztonságot
jelentő anyai öl. Nem tudom, rajtunk kívül hány nyelvben tár-
sult az édesanya szó a nyelvhez, azt viszont mi mindannyian
tudjuk, hogy nálunk van még egy hasonló szókapcsolat: az édes
anyaföld. Együvé is tartoznak ezek az elemi fontosságú, az élet-
ünkhöz nélkülözhetetlen tápláló erők: az édesanyánktól megta-
nult nyelv és a haza földje.

A minap akadt a kezembe Van Gogh levelezése, melyben a híres
festő igen megható gondolatokat fejtett ki a hazáról öccsének: 
„A haza...mindaz, ami körülvesz: mindaz, ami felnevelt és táp-
lált, mindaz, amit szerettél - a mező, amelyet látsz, a házak, a
fák, az elvonuló lányok - mindez a haza! 
A téged védelmező törvények, a munkáddal megkeresett
kenyér, az öröm és a szomorúság, amelyet az emberek miatt
érzel, és a dolgok, amelyek között élsz - mindez a haza! A kis
szoba, ahol hajdan szülődet láttad, a tőle hagyott emlékek, a
föld, ahol hamvai nyugszanak - ez a haza! Ezt látod, belélegzed
mindenfelé! Képzeld el a jogokat és a kötelességeket, az érzel-
meket és a szükségleteket, az emlékeket és a hálát: mindezt egy
szó alá összegyűjtheted, és ez lesz a haza!”

Most ezt a hazát ünnepeljük, ezt a hazát, amely életet, lehetősé-
get, kultúrát és nyelvet adott nekünk. És ezért nem véletlenül
választottunk a mai díszelőadásunknak egy olyan darabot,
amely a honfoglalásról szól. Arról a honfoglalásról, amely álla-
miságunkat készítette elő itt a Kárpát-medencében. 
Ez a történelmi esemény, valamint az azt követő 100 év a
magyar nép életsorsának egyik legmeghatározóbb időszaka
volt. Ennek a korszaknak elején és végén két olyan esemény áll,
amely nemcsak vezető rétegünk katonai és államszervezési
teherbírását tette próbára, de teljes mélységében felkavarta ele-
ink életét is. Ez a két határkő a honfoglalás és Szent István
keresztény királysága. 

A magyar királyság stabilizáló tényezővé vált Európában. Úgy
választotta el keletet és nyugatot, Bizáncot és Rómát, a két csá-
szárságot egymástól, hogy egyszersmind közvetített is. Állam-
igazgatási és államszervezési rendszereket, kultúrát, művészetet.”

Folytatás a 17. oldalon.                           Fotó: Katona Csaba
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Magyar Kultúra Napja 
Szlahó Csaba polgármester ünnepi beszédének folytatása a
16. oldalról:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Több mint ezerszáz éve élünk Európának ezen a részén, a
Kárpát-medence közepén.  És itt álljunk meg egy pillanatra. Jól
példázza az önmagunkról kialakított torzképet, hogy csak keve-
sek számára világos az a tudományos körökben is elfogadott
tény, miszerint az Árpád vezér által irányított honfoglalás előtt
már éltek magyar törzsek a Kárpát-medencében, akik a VII.
század végén foglalták el Erdélyt és a Duna–Tisza közét. A
korábban avarnak tartott falvakban, temetőkben talált leletanya-
gok egyértelműen bizonyítják a népazonosságot. Ezt az elméle-
tet már jó 40 éve László Gyula régészprofesszor dolgozta ki,
amelyet a történelemkönyvek kettős honfoglalás néven emle-
getnek, persze valamiért kis betűvel szedve. Innentől a számok
is változnak, hisz akkor mióta is élünk mi itt, és tulajdonképpen
hova és kihez jött Árpád népe?
Ezen jelenségek miatt is fontosnak tartjuk, hogy történelmi
nagyjainkról és a sorsfordító történelmi pillanatokról megemlé-
kezzünk, hogy legalább itt, Vecsésen helyükre kerüljenek a dol-
gaink. Ezért állítottunk szobrot államalapító szent királyunk-
nak, ezért támogattuk a Pozsonyi csata, valamint a
Megmaradási Emlékmű felállítását. Úgy gondoljuk, hogy a
múlt ismerete, feltárása nélkül nincs jövőnk, felelősséggel tarto-
zunk a felnövekvő generációknak. 
Népünk megmaradásának igénye, a nemzet élni akarása tetten
érhető Árpád vezér hősi halálában és Szent István államalapító
munkájában.
A Szent Korona jelzi, hogy összetartozunk. Millióan és millió-
an, élők és megholtak, s akik csak ezután születnek erre a világ-
ra – mi magyarok, egy közösségnek, egy nemzetnek vagyunk a
tagjai. Bárki, bármit is mond, most is úgy illeszkedünk Európa
tarka szőttesébe a magunk színével, mint már ezer évvel ezelőtt
is. Talán ez a legnagyszerűbb ajándéka kultúránknak, nyelvünk-
nek, amit ma ünneplünk. És nemcsak a magyar kultúrát ünne-
peljük ma, hanem mindazokat is, akik egész évben ebben és
ezért dolgoznak: a szellem és művészet hírnökeit. Hálás köszö-
net illeti a pedagógusokat, a közművelődésben dolgozókat és a
művészeket.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy Önök előtt is ismer-
tessem az Orbán Balázs Erdélyi Kör nemes kezdeményezését,
amely a Megmaradás téren szoborpark kialakítását tűzte ki
célul. Az első mellszobrot, Attila királyét a trianoni emlékmű
mellett, tavaly az Összetartozás napján lepleztük le. Hogy nagy
királyunk ne érezze magát oly egyedül – csakúgy, mint tavaly,
közadakozásból - idén Csaba királyfi és Árpád vezér mellszob-
rát szeretnénk felavatni.

És mivel mindannyian tudjuk, hogy sok beszédnek sok az alja,
és nem szeretjük, ha valaki csűri-csavarja, átadom a mikrofont
és a színpadot.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!” 

Ezen a napon az elmúlt éveknek megfelelően díjakat szoktak
adományozni, a magyar kultúra terén végzett munkásság elis-
meréseként. Az ünnepi beszéd után színpadra szólították a
Bálint Ágnes Kulturális Központ munkatársait, akik az ünnep-
napon az Emberi Erőforrások Minisztériumában a
Közművelődési Minőség Díját vehették át. A város vezetése – a
közönség tapsa mellett gratulált a kultúra napszámosainak. A
kitüntetésről a 7. oldalon olvashatnak.

Az elôadás

Az ünnepség produkciója a Sziget Színház Honfoglalás rock-
operája volt. Az előadás zeneszerzője Szűts István és Koltay
Gergely, a rendezője Pintér Tibor volt. Kiváló előadást láthat-
tunk, ragyogó zenével, emlékezetes énekprodukciókkal és kore-
ográfiával. A cselekmény apró hiányosságai – és a hangtechni-
ka hibái - nem befolyásolták a mű élvezetét. Csodálatos este
volt. Reméljük mindenkit megérintett, talán még azokat is,
akiknek a témája újdonsággal szolgált.

Végezetül egy magyarázat. Az előadás nem lett meghirdetve, a
magas költsége miatt csak egy előadást szerveztek. A 270 ülő-
helyre 300 meghívó lett kiküldve, intézmények, civil szerveze-
tek képviselőinek. Sajnos, ennek ellenére akadt jó néhány üres
hely. Nagy kár, mert, aki meghívás ellenére sem jött el, és nem
tisztelte meg az ünnepet, az másoktól vette el az emlékezetes
este lehetőségét. Hogy mit veszített, azt csak az tudja, aki látta
az előadást. 

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba
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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

Fülbelövés

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő. 
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott) 
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
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

Új rendelési és nyitvatartási idő: 
Rendelés: hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
Ezen idő alatt kutya-, macska tápok, konzervek,
vitaminok,  gyógyszerek, pet-shop termékek, bolha-, 

kullancs ellenes szerek , egyéb
készítmények kiszolgálása.

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

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



Gondolatok... - 2015 februárjában, Gaudalupe

Tulajdonképpen meg kellene emlékeznünk a nemrégen befeje-
ződött imahétről a keresztények egységéért. A brazil testvérek
csodálatos témát jelöltek meg: Jézus inni kér a Samariai
asszonytól, majd felajánlja, hogy ő olyan vizet tud adni, amely
az örök életre szól... Mély és csodálatos gondolatokat hallhat-
tunk erről a Tv-ben, rádióban, de az imahét folyamán a vecsési
egyházak, felekezetek templomaiban is.
A Guadalupei Szűzanya jelenésével kapcsolatban olvashattam a
lengyel Mieczyslaw Piotrowski SChr tollából nagyon terjedel-
mes, tényekre építő, alapos munkát. Ezt használtam fel az aláb-
biak közlésére, hiszen nem nagyon volt lehetőségünk erről hírt
kapni. Több mint 50 éve hallottam először a Guadalupei jelenés-
ről, csodáról és azóta szinte megszakítás nélkül foglalkoztatott a
téma. Érdeklődésemet csak megerősítette, amikor 2011. decem-
ber 12-én - a Guadalupei Jelenés emléknapján - Rómában részt
vehettünk a Lateráni Bazilikában egy papszentelésen, melyen 98
diakónust szenteltek pappá, köztük egy magyar barátunkat is.
De mi is történt Mexikóban az 1500-as évek közepén?
Juan Diego Cuauhtlatoatzinnak (neve a csicsimék indiánok
nyelvén azt jelenti: Beszélő Sas) 1531. december 9-én megje-
lent a Tepeyac csúcsán Szűz Mária. Juan Diego 1447-ben szü-
letett és 50 éves korában vette fel a kereszténységet felségével
együtt. Három évvel később felesége meghalt.
1531. december 9-én hajnalban Juan Diego elindult misére
Mexikóváros egyik külső kerületébe. Amikor a Tepeyacon járt, a
hegyen csodálatos éneket hallott, s a domb tetején egy csodaszép
fiatal hölgyet pillantott meg, aki magához hívta őt. Juan Diegot
megdöbbentette a titokzatos asszony szépsége, kedvessége, így
nem félt tőle, hanem letérdelt és bámulattal hallgatta az Asszony
szavait. A csodálatos személy úgy mutatkozott be neki, mint „szent
Szűz Mária, a valóságos Isten Anyja.” A Szűz bátorította Őt: „Talán
nem vagyok melletted én, a te Anyád? Talán nem gondoskodom
rólad?” Majd arra kérte Juan Diegót, hogy továbbítsa kérését a püs-
pöknek: Építsenek a jelenés helyén templomot. A püspök a jelenést
és az üzenetet nem hitte el, kézzelfogható jelet kért Szűz Máriától.
December 12-én Szűz Mária ismét megjelent Juan Diegonak.
Felszólította, menjen fel a domb tetejére, és szedje le a tél köze-
pén csodálatos módon kinőtt különféle rózsákat. Miután Juan
letépte a virágokat, Máriához vitte. Mária átvette tőle, majd Juan
Diego köpenyébe tette őket, és megkérte, hogy vigye a rózsákat
a püspöknek igazának bizonyítékául. Amikor az indián a püspök
előtt szétnyitotta köpenyét a rózsákkal, a köpenyen láthatóvá vált
a Szűzanya képmása. A csodát látva a püspök és a jelenlévők
térdre rogytak. Aztán a püspök az indián köpenyét Szűz Mária
csodás képmásával a kápolnájába vitte, és amikor felépült a
templom a jelenés helyén, ott helyezték el a csodálatos köpenyt.
Jövőre lesz 40 éve, hogy új modern bazilikát emeltek a Szűz
tiszteletére. A Guadalupei Szűzanya bazilikájába évente több
mint 20 millió zarándok látogat el. Sok imameghallgatás, meg-
térés és csodás gyógyulás történik ott a napjainkig is.
II. János Pál pápa 1990 májusában Guadalupéban boldoggá
avatta Juan Diegot. Tizenkét év múlva - 2002-ben - pedig szent-
té avatta. A boldoggá avatás után a sok imameghallgatás közül
csak egyet említenék: Mexikóváros külvárosában egy José
Silva nevű fiatalember végezni akart önmagával, kiugrott az
erkélyről, de édesanyja az utolsó pillanatban elkapta a lábát, de
visszahúzni már nem tudta. Kétségbeesésében Boldog Juan
Diegohoz fohászkodott. Az anya a fiát mégsem tudta megtarta-
ni, és a fiú tíz méterről, fejjel lefelé a beton kövezetére zuhant.
Az orvosok a súlyos koponyasérülés, az agyi vérömleny miatt
nagyon súlyosnak állapították meg José állapotát. Az anya

pedig szüntelenül, állandóan csak imádkozott, Boldog Juan
Diegohoz könyörgött. És José halálos sérülései - minden orvosi
várakozás ellenére - azonnal és teljesen meggyógyultak. A sérülések
nyomai is eltűntek nyomban. II. János Pál pápa ünnepélyesen kije-
lentette - az orvosi vizsgálatok alapján -, hogy „a tíz méter magas-
ról a betonkövezetre fejjel lefelé zuhant, két tonnának megfelelő
erővel becsapódott, számos koponyasérülést, agyi vérömlenyt szen-
vedett José Silva rendkívüli, tartós gyógyulását Isten által végbevitt
csodának ismerjük el”, Boldog Juan Diego közbenjárására.

A lengyel szerző cikkeiben hosszan tárgyalja a Guadalupei
Szűzanya képét, annak létezését Juan Diego köpenyén. A sokéves
tudományos vizsgálat eredményei az elfogulatlan, igazságra nyitott
embereknek világosan elmondják, hogy a kép magának Istennek a
műve. A „bizonyítékok” közül csak párat említek: A köpeny anya-
gát az agávé kaktusz (Agave popotule Zacc) rostjaiból szőtték
1530-as évek elején. Az ilyen vászon általában a szövése után húsz
évvel teljesen szétesik. A csodálatos köpeny a Szűzanya képével
1531-óta - majdnem 500 éve - ép, színei nem fakultak mindenféle
tartósítószer nélkül. Ezt a vizsgálatot 1976-ban végezték. Az anyag
„csodáját” még jobban hangsúlyozza, hogy 1531-óta a köpeny - a
Szűzanya képével - folyamatosan ki volt téve az időjárás viszontag-
ságainak, a sókristályokat tartalmazó nedves levegőnek,
Mexikóváros többszázezer kéményéből és az autók által kibocsátott
füstnek és koromnak, a millió és millió gyertyafüstnek.... Ennyi
káros tényező ellenére a Szent Szűz képmásának színei ma is eleve-
nek, fényesek, és nem tapadtak rá sem porszemcsék, sem rovarok.
1936-ban a kémiai Nobel-díjas Richard Kuhn professzor meg-
állapította, hogy a képen sem szerves, sem ásványi eredetű fes-
ték nem található, és a képen használt festéket a tudomány nem
ismeri. A mikroszkópos vizsgálat alátámasztotta, hogy semmi-
féle ecsetnyom nem található a képen.
A világhírű Kodak cég vizsgálatai megállapították, hogy nem
emberi kéz festette a Mária képet, de rendelkezik a fénykép
valamennyi tulajdonságával.
A Floridai Egyetem két tudósa - S. Callagham és J. B. Smith -
1979-ban vizsgálta a Guadalupei Szűzanya képét. Infravörös
fényképet készítettek - többek között - és megállapították, hogy a
rózsaszín pigment a képen nem verte vissza az infravörös fényt,
ami teljességgel megmagyarázhatatlan. Ezenkívül felfedezték,
hogy Szűz Mária képe olyan egyedülálló színösszetétellel rendel-
kezik, amilyent semmiféle festészeti technikával nem lehet elérni.
Két csodálatos eseményt említhetünk meg: 1791-ben a bazilika
egyik munkatársa véletlenül salétromsavat öntött a képre.
Semmiféle károsodás nem történt. 1921-ben az ateisták robba-
nószerkezetet tettek a kép elé. A robbanószerkezet működésbe
lépett, az erős robbanás tönkretette az oltárt és a színes üvege-
ket, meghajlította az oltár fölötti vasszerkezetet, de a csodás
képben egyáltalán nem tett kárt. Ezt csakis úgy lehet megma-
gyarázni, hogy a kép Isten rendkívüli védelme alatt áll.
Sajnos, nincs hely, hogy a „pupillák titkára” is kitérjünk bőveb-
ben. Most csak annyit, hogy 1929-ben Manuel Ramos fényké-
pész a lefényképezett Szűz Mária szemeit kinagyítva vizsgálta
és észrevette, hogy a pupillán néhány alak tükörképe látható.
Ezt erősítette meg 1951-ben José Carlos Salinas Cháves fény-
képész is. Ezután Mexikó érseke - Luis Mária Martinez - egy
külön tudományos bizottságot hozott létre a jelenség megvizs-
gálására. A négy éven át tartó vizsgálat után a bizottság 1955-
ben kiadott egy dokumentumot, mely szerint Szűz Mária sze-
mei mintha élnének. Szűz Mária pupilláiban egy férfialak látha-
tó, aki a legnagyobb valószínűséggel az indián Juan Diego. 
Guadalupei Szűzanya oltalmazz bennünket is!

Nagy István Elek
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PÁPAI ÁLDÁS

Akiről ez az írás szól - Berényi Matild - 1914. március 15-én
látta meg a napvilágot Vecsésen, és 2015. január 23-án 101.
évében járva adta vissza lelkét Teremtőjének. Hosszú, esemé-
nyekben gazdag életet élt, és kívánságának megfelelően
Vecsésen a szülei mellé lett eltemetve. Szerzetes nővérként élte
életét a Salvator Rend tagjaként. Élő történelem volt a néhai
Várszegi Gyuri bácsival együtt. Sok olyan adalékkal szolgáltak
Vecséssel kapcsolatban, amelyeket ha nem mondanak el, elfe-
lejtődtek volna. Mint említettem szerzetes nővér volt, aki átélt
két világháborút, két forradalmat, német és orosz megszállást, s
szerzetesként, mint volt apáca, üldöztetésben is volt része. Hitét
azonban soha nem hagyta el, minden megpróbáltatást elviselt.
Életében volt egy különös nap, amely sorozatban visszatért egy-
egy esemény kapcsán. Ez a nap szeptember 8-a, Kisasszony
napja. Ez a nap azért is érdekes, mert a reformátusnak keresz-
telt édesapja ezen a napon tért át a katolikus vallásra. Lánya
ezen a napon öltözött be, később ezen a napon tett fogadalmat,
és sorozatosan ezen a napon erősítette meg fogadalmát. Ez talán
nem annyira érdekes, de amiért írok róla a következő. 
Ha valaki a II. világháború alatt megmentette zsidó embertársa
életét „Yad Vasem” (Világ Igaza) elismerésben részesült.
Vecsésen élt néhány ilyen személy. Berényi Matild, aki egyéb-
ként néném, legalább ekkora, ha nem nagyobb elismerésben
részesült, és nincs tudomásom róla (persze ettől még lehet), hogy
vecsési születésű személy megkapta-e ezt. Ez a következő:
Szerzetesi fogadalomtételének 75. és 100. születése napja alkal-
mából a Szentatya, Ferenc pápa „Pápai áldásban” részesítette,
és ünnepélyes szentmise keretében adták át számára. Íme, az ezt
tartalmazó kép.       

Rendkívül vallásos volt, különösen Szűz Máriát tisztelte, a Mennyei
Édesanyát. Utolsó napjaiban erős fájdalmak gyötörték. Fájdalmai
elviseléséhez az „Édesanyát” hívta segítségül. Azon napon - pénte-
ken - halálozott el, amelyet mindig megtartott. Imádságos könyvé-
ben az alábbi, saját kezével írt imádság olvasható:
Édes Jézusom, a teljes Szentháromság és égi Édesanyánk,
Mindenszentek és Szent Angyalok színe előtt, a Te szent Véred
érdemeivel egyesítve felajánlom egész életemet Szentségi Szíved
és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint, és amíg élek,
minden szentmisémet, szentáldozásomat, imáimat, jócselekede-
teimet a Dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére,
Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért,
jó papi hivatásért, és a világ végezetéig élő összes lelkek meg-
téréséért. Jézusom! Fogadd kedvesen ezen életáldozatomat, és
add meg a kegyelmet, hogy abban mindhalálig kitarthassak,
Amen.

S ha már írtam életéről, megragadom az alkalmat, hogy köszö-
netemet fejezzem ki a SZIGÜ kft.-nek azért a lelkiismeretes
munkáért, amit annak érdekében végeztek, hogy nénémnek a
végtisztességet mindenki megelégedésére megadhassuk.
Munkájukról, a vidékről érkezett családtagok elismerően nyilat-
koztak. Még egyszer, köszönet érte.

Gál István

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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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

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 20 250 7004

www.peszika.hu

S Z O L G Á LTATÁ S
Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők, 
benzinmotoros fűnyírók, 
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor 
0620 946 7302

MesterFODrásZ VecsÉsen 
A lÓtusZVirág sZÉpsÉgsZAlOnBAn

DÓZsA gy. Út -  DAMjAnicH u. sArOk

BejelentkeZÉs: 
HÉDi 0670/9439-301

szárítás:1800 ft-tól
vágás-szárítás:2900 ft-tól
festés-vágás:4500 ft-tól

ffi vágás 900 ft-tól
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika 

Hétköznap: 8-12 és 15-20h.         
Szombat: 9-12h.

Báthory u. 16. sz. 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2015 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

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!

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM, 

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

szolgáltatásaink



A WALTER, a Web Alapú Légiforgalmi Tájékoztató Elektronikus
Rendszer egy olyan korszerű, kényelmes és egyszerűen kezelhető
szolgáltatás, amellyel bárki megjelenítheti a légi járművek pozí-
cióját és adatait egy adott időpontban, Budapest vonzáskörzetén
belül. A rendszert támogató szoftvert a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (HungaroControl) kezdeményezése
és tervei alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft. Közlekedésinformatikai Központja fejlesztette ki és helyezte
üzembe. A HungaroControl honlapján elérhető új rendszer nap-
rakész adatokat szolgáltat a főváros feletti légi forgalom alakulá-
sáról, így rendkívül fontos szerepet játszik a lakosság és az önkor-
mányzatok korrekt tájékoztatásában.
Elérhető a nagyközönség számára is a magyar léginavigációs
szolgálat kutatás-fejlesztési programjának egyik új eleme, a
HungaroControl és a KTI közös fejlesztésében megvalósult
tájékoztató rendszer: a WALTER. A HungaroControl radarada-
taiból táplálkozó, nyilvános weboldal segítségével térképen
megjeleníthető a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtérhez tartozó manőverezési területen közlekedő repülő-
gépek pozíciója, kiegészítve a gépek járatszámával, típusával,
valamint az indulási és érkezési állomásokkal, egy kiválasztott
időintervallumon belül.
Az alkalmazással 15 napra visszamenőleg lekérdezhetők a leve-
gőben közlekedő járművek adatai a felhasználó által megadott
cím vagy GPS koordinátákkal meghatározott pozíció 3,7 kilo-

méteres körzetében. Érdekes újítás, hogy az elhaladt légi jármű
kiválasztásával nemcsak annak helyzete, járatszáma, típusa
ismerhető meg, hanem a kiválasztott pozíciótól vett minimális
távolsága is. Az adatok térképes felületen, könnyen kezelhető
módon, egyszerűen böngészhetők. A járműről kapott informáci-
ók lementhetők és 15 napnál hosszabb ideig is eltárolhatók. A
felhasználói lekérdezésekhez kapcsolódóan beküldhetők visz-
szajelzések is, amelyek eredményeit a HungaroControl anonim
módon, statisztikai célból feldolgozza és felhasználja további
fejlesztései finomhangolására.
A HungaroControl nemzetközi elismertségét és sikereit többek
közt annak köszönheti, hogy mindig élen járt az innovatív szol-
gáltatások és a technológia fejlesztésében. A WALTER napra-
kész adatokat szolgáltat a főváros feletti légi forgalom alakulá-
sáról, így rendkívül fontos szerepet játszik a lakosság és az
önkormányzatok korrekt tájékoztatásában is – mondta Szepessy
Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója.
A Közlekedéstudományi Intézet komoly erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy folyamatosan bővüljön a környezetvé-
delmi célokat szolgáló, közlekedési ágazatokhoz kapcsolódó
informatikai rendszerek és szolgáltatások köre. Ezért különös
gondot fordított a magyar léginavigációs szolgálat elképzelésé-
nek magas színvonalú megvalósítására – nyilatkozta Szabó
Richárd, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
közlekedésinformatikai és környezeti igazgatója.

2014-ben 31 szolgáltató – 21 szállás-
hely és 10 vendéglátóhely - érdemelte
ki a Magyar Turizmus Minőségi Díjat,
melyet ünnepélyes keretek között
2015. január 27-én vehettek át
Glattfelder Bélától, az NGM gazda-
ságszabályozásért felelős államtitkárá-
tól és dr. Faragó Pétertől, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgatójától.

Jelenleg 84 szálloda és 19 étterem, összesen 103 szolgáltató bejá-
ratánál láthatjuk a díjazottaknak járó táblát és oklevelet.
A Magyar Turizmus Minőségi Díj pályázatot évente egy alka-
lommal hirdeti meg a Magyar Turizmus Zrt., a díjakat 2014-ben
már 10. alkalommal adták át a feltételeknek megfelelő szállodák-
nak és éttermeknek. A Magyar Turizmus Zrt. pályázati program-
jának célja az, hogy a szolgáltatókat, kis- és középvállalkozáso-
kat segítse minőségi munkájukban, igazodási pontokat kínáljon a
minőségfejlesztéshez, és jobb piacra jutási lehetőségeket biztosít-
son számukra. A Magyar Turizmus Minőségi Díj önkéntes jelent-
kezésen alapuló tanúsító rendszer, amely a – termékek és szolgál-
tatások minősége iránt elkötelezett – turisztikai vállalkozások,
éttermek és szállodák részére biztosít magas színvonalú, európai
minőségirányítási elvek alapján működő minősítési lehetőséget.
Jelentős nemzetközi elismerés, hogy 2007-ben a HOTREC (a
Szállodák és Vendéglátóhelyek Európai Szövetsége) akkreditálta
a programot. Döntésük értelmében a díjnyertes éttermek és szál-
lodák jogosultak a „European Hospitality Quality” (EHQ) minő-
sítési rendszer elismerését jelző Q jel használatára is.
A díj 3 évig érvényes, nyertese ez idő alatt jogosult a Q-logó és
a cím használatára, valamint a Magyar Turizmus Zrt. kiemelt
együttműködési ajánlatainak igénybevételére. Az érvényességi
idő alatt a díjazottaknál bármikor végezhetnek utóellenőrzést
(legalább egy alkalommal ez mindenképpen megtörténik).
Indokolt esetben a díj visszavonható. Sok szolgáltató már két-
szer, sőt néhányuk már háromszor is megkapta a díjat, hiszen az

érvényességi idő meghosszabbítására szolgáló megújító pályá-
zaton is sikerrel szerepelt. 
A Magyar Turizmus Minőségi Díj üzenete a vendégek felé: a
díjazott étterem/szálloda szolgáltatásai és kínált termékei meg-
felelnek mind a vállalkozás kategóriájának, mind pedig a
Minőségi Díj speciális követelmény-rendszerének, erre garanci-
át ad a Q-logó bizalmi jel. A Minőségi Díj a turizmus szakmá-
nak is üzen, még pedig azt, hogy Magyarország pozitív imázsá-
nak építéséhez, a magyar turizmus versenyképességének fenn-
tartásához és növeléséhez nélkülözhetetlen a minőség. 

Legnagyobb örömünkre a 2014. évi díjazott új jelentkezők
között szerepelt a Vecsésen található Budapest Airport Hotel
Stáció Wellnes és Konferencia, a megtisztelő Magyar Turizmus
Minőségi Díjat Kiss Gergő, a szálloda tulajdonos igazgatója
vette át. A másik fotón Fancsali Gábor, a Hotel Stáció értékesí-
tési és marketing igazgatója látható a szálloda bejáratánál levő
Minőségi Díj táblánál.

Írás és fotó: Polgár Zoltán
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Magyar Turizmus Minôségi díjat kapott a vecsési Budapest Airport Hotel Stáció

WALTER – elindult a Web Alapú Légiforgalmi Tájékoztató Elektronikus Rendszer
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Volt egyszer egy Megváltó Patika a Telepi úton

Farkas Aurél 1894-ben nyitotta meg az első vecsési gyógyszer-
tárat. Aztán a XIX. század végén Vecsés elöljárósága egy kon-
cessziót írt ki patika létesítésére. Ennek a kiírásnak az eredmé-
nyeként egy újabb gyógyszertár követte a Farkas féle patikát. A
koncessziót 1900-ban Somogyi Mihály a Borsod megyei
Szikszó gyógyszerésze nyerte el. Ő a Fő úton a korabeli fotók
tanúsága szerint elég szegényes környezetben, egy bérelt
parasztházban megnyitotta és működtette a gyógyszertárát.
Jóval a Vecsésre érkezés előtt, még Szikszón megszülettek
Mihály és János nevű fiai, akik közül János ugyancsak gyógy-
szerésznek tanult és tehetséges kutató lett. A tanulmányai után
azonban kitört az I. világháború és Ferenc József császár és
király parancsa szerint őt is behívták katonának. Egy kórházvo-
naton felcserként szolgálta sebesült bajtársait és több kitűntetés-
sel ismerték el a szolgálatát.

Somogyi Mihály és felesége:
Mattyasovszky Rózsa (archív
fotó) az 1920-as évek elején
megvásárolta a Telepi út 12.
számú házat, ahová áthelyezte
a Megváltó Patika névre
keresztelt gyógyszertárát,
amelyet Fehér János pápai
kamarás, vecsési plébános
szentelt fel.. Ebben a patikában
Somogyi Mihály a feleségével,
Mattyasovszky Rózsával
együtt keresztény lelkülettel és
nagy szakértelemmel szolgál-

ták Vecsés lakosságát. Ez a patika a Telepi út „S” kanyarjában,
a jelenleg is építés alatt álló öregek otthona melletti házban
működött. A család buzgó katolikusnak számított, ami a patika
névadásából is érzékelhető. 
Rövid idő múlva azonban Somogyi Mihály vezető gyógysze-
rész súlyos betegségbe esett és a Megváltó Patika az unokája, az
ugyancsak gyógyszerészképesítésű ifj. Somogyi János tulajdo-
nába került. Somogyi Lajos életrajzi lexikonjában írtakat tehát
korrigálnunk kell, mert az idős gyógyszerész fia, Dr. Somogyi
János soha sem dolgozott a vecsési gyógyszertárban, hanem
csak a szintén gyógyszerész unoka. Dr. Somogyi János ugyanis
a Richter Gedeon Gyógyszergyár megbecsült és sikeres
főgyógyszerésze és kutatója maradt Kispesten. Az ő fia, ifj.
Somogyi János 1938-ig vezette a vecsési, Telepi út 12. szám
alatti gyógyszertárat, majd a házzal együtt bérbe adta Bartók
György gyógyszerésznek, aki a II. világháború végéig működ-
tette Vecsésen a Megváltó Patikát. 
A háború után a gyógyszertárat úgynevezett meghívott gyógy-
szerészek vezették, akiket a tulajdonos szakmai megfontolások-
ból és nem utolsósorban együttérzésből hívott meg a patika
élére. Szükség is volt az együttérző szolidaritásra, hiszen a
kommunista diktatúra egymás után államosította a vecsési
gyógyszertárakat, és elismert, nagytekintélyű gyógyszertári
szakemberek egyik napról a másikra az utcára kerültek. Ebben
a lelketlen világban Somogyiék - amíg lehetett - Tollas
Ferencet, Hollányi Ferencet, majd végül Eckárt Gábort hívták
meg, hogy vezessék a Megváltó Patikát. 
A tulajdonos ifj. Somogyi János azonban 1947-ben váratlanul
és fiatalon meghalt. A Megváltó Patikát az özvegye és a fia,
Somogyi László örökölte. Nem sokáig maradt azonban a tulaj-
donukban, hiszen a többi vecsési gyógyszertár után az új hata-
lom azt is államosította. Egyébként is szálka volt a neve miatt a

patika a vallásellenes hatalom szemében. 1951-ben a diktatúra
helyi hangadói a Somogyi patikát egy Ceglédről érkezett kom-
munista gyógyszerész irányításával államosították. Még azt sem
engedték meg, hogy a nagymama továbbra is az épületben lak-
hasson. A Megváltó Patika igényes berendezéseit, felszereléseit
leszerelték, ami egy másik, minden bizonnyal az akkor készülő
Halmi-telepi Gyógyszertárban szolgálta tovább a vecsési lakos-
ságot. Ma már csak néhány egykori fénykép emlékeztet a kor
követelményeit igényesen kielégítő Somogyi patikára és beren-
dezéseire. A Somogyi Mihály  által alapított patika utolsó meg-
hívott vezető gyógyszerésze tehát Eckárt Gábor volt, akinek a
gyógyszertárát már korábban államosították. A Megváltó Patika
államosítása után Eckárt Gábor lett a Dózsa György út – Kinizsi
út sarkon épített halmi telepi gyógyszertár vezetője.
A Vecsésen egykor kedvelt Somogyi patika 1951, vagyis az
államosítás után végleg megszűnt, mások vették birtokba a pati-
ka épületét és a gyógyszerész házát.. A Telepi út 12. szám alat-
ti gyógyszertár épülete azonban 1960-ban, meglehetősen lela-
kott állapotban, de visszakerült Somogyi Mihály leszármazotta-
inak: az unokája özvegy feleségének, özv. Somogyi Jánosnénak
(Jakubovicz Alojzia) és a dédunokájának, Somogyi Lászlónak a
tulajdonába. 
Somogyi Mihály vecsési gyógyszertár alapítót 1938-ban a helyi
temetőben helyezték örök nyugalomba és később a feleségét is
mellé temették. A temetésen ott voltak a vecsési Megváltó
Patika egykori vásárlói, és fejet hajtottak a sírnál a család vecsé-
si tisztelői is. Mi ezzel a cikkel hajtunk fejet Vecsés egyik leg-
hűségesebb gyógyszerész dinasztiája emlékének, akik a legne-
hezebb időszakban, két világháború, több diktatúra közben sem
szűntek meg a XX. században önzetlenül szolgálni településünk
lakosságát és egészségügyét.

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró
helytörténeti kutató
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Szeretet, boldogság egész életében…

Fehér Györgyné Bálint Mária 1933. szeptember 27-én látta
meg a napvilágot Monoron.
Édesapja bőrdíszműves, Édesanyja háztartásbeli volt. Négy
gyermekük született, két fiú és két lány. Szépen, szeretetben
éltek. Marika néni hét éves lehetett, amikor az egész család
Vecsésre, az Ady Endre utcába költözött.
A falusi általános iskolában járta ki a nyolc általánost, majd a
nővérével a Lőrinci Fonóba ment három műszakba dolgozni. 
Azt meséli ez kedves idős hölgy, - aki mellesleg mindig derűs -
hogy nagyon szeretett ott tevékenykedni. Későbbi beszélgeté-
sünk során kiderült, hogy nem is volt soha az életében olyasmi,
amit nem szeretett. Mindent úgy fogadott el, ahogy volt, tiszte-
lettel, szeretettel viseltetett családja, embertársai, munkái, min-
den és mindenki iránt.
Nyolc évig dolgozott a fonóban, nagyon kedvelte. A félkész
fonal készítés volt a munkája, amit nagy gépeken készítettek.
Soha nem bánta, hogy melyik műszakba osztották be, örömmel
végezte a munkáját. Állandó helye volt a dicsőségtáblán, mint
kiváló munkaerőnek, nagyon büszke még ma is rá.  
Tizenöt éves kora körül kezdett táncolni járni a Téhölybe, ahol
megismerte a párját, szerelem lett első látásra mindkettőjük
részéről, és attól kezdve rendszeresen együtt jártak szórakozni.
Marika néni csodaszép lány, Gyuri bácsi jóképű legény volt, a
Gazdakörben is gyakran megfordultak, ahol igencsak megnéz-
ték a szép párt, két év korkülönbség volt csak közöttük…
Régi fényképeket nézegetünk, két gyönyörű fiatalember, akik
elsőre örök szerelmet fogadtak egymásnak. Közben elvitték a
fiút katonának Szentendrére, de ez sem halványított szerelmü-
kön. Öt évig jártak együtt, míg végül összeházasodtak. A fiú
szüleinél laktak néhány évig, majd vettek egy telket és építették
a házukat, mint akkoriban minden más fiatal. Született egy kis-
fiúk, aki még csecsemő korában meghalt. Nagyon szomorúak
voltak, de egy évre rá megszületett az Ő szemük fénye a máso-
dik fiúk, aki mindenért kárpótolta őket.
Szorgalmas munkával teltek az évek, fiúk tanult, cseperedett,
megnősült és egy kedves szeretetreméltó feleséget hozott a ház-
hoz. Nekik egy lányuk és egy fiúk született. Marika néniék
nagyon boldogok voltak a nagy családjukkal…
Közben a férjét agyvérzés érte, és mindkét lábára lebénult, toló-
kocsiba került. Marika néni ugyanolyan szeretettel, odaadással
ápolta, gondoskodott róla, mint az ifjú szerelmes időszakukban.
Belepirul mikor meséli, hogy még ma is pontosan emlékszik az
első csókjukra.
Férje nagy betegsége nem volt teher számára, boldogan gondos-
kodott róla, jóban-rosszban az ötvenévnyi házasságuk alatt. A
szerelme sohasem szűnt meg, még a férje hosszú betegsége és
későbbi halála után sem. 2002-ben szegény jobblétre szenderült.

Akkor egy ideig még egyedül tengette az életét. Gyereke, unokái
jöttek, törődtek vele szeretettel, de azt gondolta, hogy nagyon
rossz egyedül, és elment próbaképpen Sülysápra egy idős otthon-
ba, ahol három hónap után azt gondolta, hogy mégis jobb otthon.
Visszaköltözött.
Mindent megcsinál a ház körül, a lakásában mind a mai napig,
81 évesen is bevásárol, háztartást vezet, főzni nem főz, a köz-
ponti konyháról hozza az ételt, de még kerékpározik, sőt napon-
ta sétál.
A családdal egyetértésben eladták a házat, és vettek egy lakást
a lakótelepen, ahová beköltözött, a család pedig építkezni kez-
dett. Nem laknak együtt, de rendszeresen látogatják, szeretettel
törődnek vele. Büszkén mesél az unokáiról, és a legújabb kis
jövevényről, a fiú unokájánál a két éves kis dédunokáról, fotó-
kon mutatja, büszkélkedik velük.
Nyolc éve él a lakótelepen, ahol egy csodálatos szerető közös-
ségbe csöppent. Azt meséli, hogy mindenki figyel a másikra,
úgy érzi, hogy ott is egy nagy család veszi körül.
Nem sírdogál, nem panaszkodik, jól érzi magát. 
Azt mondja, hogy a panaszkodás, szomorúság nem old meg
semmit.
Mindig jól érzi magát a bőrében, néha kicsit fáradtabb, de
összességében jól van, szereti az életét. Vannak barátnői, akik
felkeresik, jókat beszélgetnek, süteményeket sütnek, visznek
egymásnak, soha nem érzi egyedül magát.
Ha felkel, megtervezi a napját és tartalmasan telik minden
napja…
A szeretet és az optimizmus jó közérzettel tölti el az embert, azt
gondolom, tanulhatnánk tőle…

Írás és fotó: Benke Mária

KÖSZÖNET

2014. december 13-án délután megtelt a Petőfi-téri katolikus
templom. Jubiláló házaspárok és családtagjaik jelentek meg
Vecsés Város Önkormányzata meghívására. Ünnepeltek a 60-
50-25 éve esküdött házaspárok, akik jóban-rosszban kitartottak
egymás mellett. Örömmel láttam, milyen sokan vagyunk mi,
akik nem váltunk el.
Köszöntött bennünket az ünnepségen a templom plébánosa és
az evangélikusok lelkésznője, valamint Szlahó Csaba polgár-
mester és Lajos Istvánné anyakönyvvezető. Emléklapokat és
virágkosarakat kaptunk, majd vacsorát az új Művelődési
Házban. A tánccsoport műsorát is élveztük, kár, hogy egy-két
szavalat nem volt. Szép lenne jövőre, ha a családról szóló ked-
ves versek hangzanának el. Ez csupán javaslat, de egy-két
iskolás, biztos szívesen szerepelne. A Karamell Cukrászda
ajándéka volt a sok, a szép torta, melyen az „50”-es számon
lévő gyertyát férjemmel mi fújtuk el. Mindez, amit leírtam
megmarad emlékül, mert igen sok fénykép készült.
15 éve indította el ezt az ötletet az önkormányzat. Nagyon
köszönjük! Édesanyáméknak 1996 - ban volt a 60. házassági
évfordulójuk, remélem, mi is megérjük majd.
Minden ünneplő házaspárnak kívánok jó egészséget, hogy
találkozhassunk majd 10 év múlva. A most „25” éveseknek -
remélem - szintén itt lesz majd az aranylakodalmuk.
Végül: köszönetet mondok mindazoknak, akik ezt a rendez-
vényt megszervezték, és igen kedvesen fogadtak minket.
Köszönöm az újságnak is, hogy megjelentek a fényképeink , és
ezzel az egész város tudott az eseményről.

Dr. Fodor Etelka és Tar György
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Indul a bakterház könyv, film, valóság

Rideg Sándor regénye, az Indul a bakterház 1943-ban jelent
meg, és azóta nevetteti - inkább röhögteti – a generációkat. 
A regény története Vecsésen játszódik. A bakterház a 4-es út és
a vasút (egykori Steinmetz-szoborral szembeni) találkozásánál
volt. Januárban a könyv és Vecsés kapcsolatával ismerkedhet-
tünk meg. Most a filmről - amelyet nem Vecsésen forgattak - és
a vecsési bakterház valóságos történetéről lesz szó.

35 éve történt - Elindult a bakterház, a film
A vecsési 196-os vasúti őrház és a története (1.)

Mond-e még a vecsésieknek valamit ez a név: Olvasztó Imre?
Bizonyára kevesen vannak, akik emlékeznek rá, hogy 35 évvel
ezelőtt, 1979-ben készítették Rideg Sándor Indul a bakterház
című regénye alapján a hasonló című tv-filmet. Akkor még volt
szándék és akarat a magyar irodalom és történelem eseményei-
nek, a cselédsors vidám jeleneteinek feldolgozására a hazai
filmgyártásban. Az Olvasztó Imre alias Regős Bendegúz fősze-
replésével készült felvételek ma is vidámságot csalnak az ember
arcára, jóllehet már többször műsorára tűzte a televízió. S bizo-
nyára a 2014. évet lezáró szilveszteri műsorok közül is a legné-
zettebbek közé tartozott. A Mihályfy Sándor által rendezett
filmben olyan nagy színészek között szerepelt a pajkos, sok csi-
bészséggel megáldott Bendegúz, vagyis Olvasztó Imre, mint a
Szabó bakter szerepében a vasút mindig katonás fegyelmének
nem a legszebb ’vecsési’ oldalát bemutató Koltai Róbert, a
banyaként megannyi tréfás és morbid jelenetben remekelő
Horváth Teri, a vérbőséggel és sok vidámsággal megáldott
Csámpás Rozi, akit Pécsi Ildikó alakított nagyszerűen.
Valamennyi szereplő közül azonban a kis Bendegúz mellett a
Sanyi lovát a kanálisparton oly mókásan elsirató lókupec, a
patás, Haumann Péter alakítása volt emlékezetes. 
Rideg Sándor nagy humorral és találékonysággal adott sok böl-
csességet a kiscseléd Regős Bendegúz szájába, aki az egész
világ baját abban látta, hogy nem olyan tehénpásztorok irányít-
ják Magyarországot, mint ő. És a pajkos kisfiú nem kevés fan-
táziával az ország ’vászontarisznyájára’, magyarán a büdzsére
is lakatot tett volna, hogy ne lophassák el az ország pénzét.
Olyan kópéságokkal csalt a fiúcska mosolyt a film nézőinek
arcára, amelyet a banyával, a bakterrel, a patással és az egész
bakterház népével elkövet, hogy alig tud az ember az egyiktől a
másikig felocsúdni a nevetésből. 
Nagyszerű gyermekalakítás volt Olvasztó Imrétől, alias Regős
Bendegúztól, akinek a kiválasztása sem volt egyszerű eljárás a
pajkos szerepre. Több ezer iskolás gyermek közül választották
ki a tucatnyi lehetséges szereplőt. Utolsó próbaként a rendező
azt a feladatot adta Olvasztó Imrének, hogy billentse őt fenéken.
A kisfiú a maga égetnivaló csibészségével ebben akkora lehető-
séget látott, mint a Döbrögit egykor eltángáló Ludas Matyi, és
nekifutásból, minden erejét beleadva úgy fenéken rúgta
Mihályfy Sándort, mintha minden felnőttekkel szembeni bűnös
adóságát törleszteni akarta volna. Ezért esett rá a rendező
választása.
Kevesen tudják, hogy a Rideg Sándor által megörökített Szabó
bakter élő személy volt, mint ahogy Bendegúz is, hiszen Rideg
Sándor magáról mintázta meg a dörzsölt kiscselédet. A sok csi-
bészséggel megáldott gyermeket az édesanyja tíz éves korában,
az I. világháború kezdetén Monorról a vecsési 196. számú vas-
úti bakterházhoz adta szolgálni. Akkor még sok tehenet tartot-
tak a bakterházaknál, és tehénpásztorkodás mellett a tejet a kis-
cselédek hordták a vecsési megrendelőkhöz. Egy idő után azon-

ban szóvá tették a bakternál a vevők, köztük a plébános is, hogy
sokat romlott a tej minősége. Kiderült, hogy egy részét a min-
dig éhes Bendegúz megitta, amit az utcai vízcsapról pótolt.
Máskor meg saját zsebre értékesítette a vízzel hígított tejet.
Ezért bocsájtotta el Szabó bakter, és Bendegúzt immár igazi
nevén, Rideg Sándorként Vecsésen, Felső-Halom pusztán a
Halmy-Deutsch uradalomhoz került cselédnek. Nem nagy siker,
de történelmi tény, hogy gyarló lázadásai eredményeként az I.
világháborút követő kommün alatt Rideg Sándor a felső-halmi
diktatórium mellett is szerepet kapott. Sőt később maga is vas-
utas lett, altiszt a megcsonkított ország Magyar Királyi Állam-
vasútjánál, ahonnan a bolsevik eszmék terjesztése miatt elbo-
csájtották.
A Pest-Cegléd-Szolnok vasútvonal, ahol a 196-os őrházban
Regős Bendegúz gyermek cselédként szolgált, a XIX. század
közepén a Magyar Középponti Vasúttársaságtól előbb a
Délkeleti Államvasúthoz, majd a Kiegyezés után a Cs. Kir.
szab. Osztrák Államvasút Társasághoz került. A nagy személy-
és teherforgalom mellett főként katonai stratégiai megfontolá-
sokból már az 1870-es években a fővonal kétvágányúsításáról
döntött a vasúttársaság. Tény, hogy a 196-os őrházat és az otta-
ni építményeket az 1970-es évek végére a vonalkorszerűsítés
részeként valóban teljesen lebontották.  

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró
helytörténeti kutató

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13 (Mosolyország Óvoda)
Tündérkert Alapítvány - 18687257-1-13
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány: 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány - 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13 
a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport - 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13.
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
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A hideg tél után mindenki várja már a színes és virágzó tavaszt.
Ezzel a vázával kicsit be is csalogathatjuk otthonunkba. Az első
tavaszi virágokból készült csodaszép csokornak már meg is
lenne a méltó helye. Jó munkát kívánok hozzá!

Szükséges alapanyagok: 
(megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív
Hobby üzletében) 
üvegváza, opálgél, üvegfesté-
kek:barna,zöld,fehér és egy
tetszőleges virágszín, strassz
Segédanyagok:
ecset, szivacsecset, maszkoló szalag
Elkészítés menete:
Maszkoló szalaggal két csíkban takarjuk ki a váza egy részét.
Nem kell, hogy szabályos legyen. A szivacsecsetet nedvesítsük be
picit, és vegyünk fel egy kis opálgélt. A tégely szélén húzzuk le a
felesleget, és tunkoló mozdulatokkal vigyük fel az üveg egyik
felületére. Húzzuk le a maszkoló szalagokat.
Száradás után a barna üvegfestékkel fessünk ágakat az opálgél
vonala mentén. Nem kell itt sem szabályosnak lenni, az a jó, ha
minél ágas-bogasabb. Árnyalhatjuk pici fehér festékkel.

Fessük meg a virágokat az
ágakra. Minden sziromnál
mártsuk a festékbe az ecsetet
és nyomlyuk a felületre.
Fessünk körbe 5 szirmot,
majd egy sötétebb színnel
pöttyintsünk a közepébe. Pici
fehérrel ezt is árnyékolhatjuk.
A zöld levelekkel is hasonló-
an járunk el. 
A száradást kővetően tegyük
sütőbe a festéken feltüntetett
időre és hőfokra beállítva.
Sütés után tehetünk a virágok
közepébe csillogó strasszokat
is. El is készültünk, már csak
a megfelelő virágcsokor
hiányzik belőle.

Tavaszi üvegváza

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

Helyben tenni nagy célokért

Nemzetközi és regionális szinten egyre
többet hallunk a megújuló energia fel-
használásának szükségességéről.
Az elmúlt években az ENSZ égisze alatt
megrendezett klímakonferenciák egész
sora jelzi, hogy a globális felmelegedés
megállítása vagy akár csak szinten tartá-
sa érdekében sürgősen cselekedni kell.
Az egyik ilyen „menekülő útvonal” lehet a
légkört súlyosan szennyező energiaforrá-
sok drasztikus csökkentése, egyben más, a
környezetet messzemenőkig kímélő eljá-
rások minél elterjedtebb bevezetése.
Mint lapunkban korábban már beszámol-
tunk róla, az elmúlt év tavaszán a vecsési
Bálint Ágnes Kulturális Központ adott
otthont a GeoSEE európai geotermikus
konferenciájának, mintegy jelezve, a
téma iránti közérdeklődés egyre inkább
kitapintható immár helyi szinten is.
Csaknem valamennyien hallottunk már
arról, hogy bizonyos gázok, főként a
széndioxid, mely fosszilis tüzelőanyagok
- szén, kőolaj, földgáz - elégetése révén
az atmoszférába jutnak, az úgynevezett
üvegházhatás eredményeként az egész
földkerekségre kiterjedő felmelegedést
eredményeznek. Az ilyen, akár csak kis-
mértékű hőmérsékletemelkedés viszont,
a tengerszint megemelkedése mellett,
soha nem látott viharokhoz, áradásokhoz,
máshol pedig éppen nagy területekre
kiterjedő szárazsághoz, aszályokhoz
vezethet. Mivel e probléma megoldása
immár nem halasztható, nemzetközi,
ugyanakkor helyi összefogásra, cselek-
vésre van szükség.

A nemzetközi fellépés elindítója az 1997
decemberében elfogadott és 2005 febru-
árjában hatályba lépett Kiotói
Egyezmény, melynek kijelölt céljait, és a
továbblépés irányát a bevezetőnkben már
említett klímakonferenciák, és az ez év
végén Párizsban megrendezendő klímae-
gyezmény aláírása hivatott meghatározni.
S, hogy helyi szinten mit tehet egy kisebb
közösség vagy egy város, arra Vecsés jó
ideje követendő például szolgálhat. A
fenntartható fejlődés egyik alappillére a
viszonylagosan csökkenő, de hatékony
energiafelhasználás, mely most már évek
óta kimutatható településünk létesítmé-
nyeinek villany-, víz- és gázfogyasztásá-
nak hitelesen mért adataiban. A közel-
múltban felavatott Bálint Ágnes
Kulturális Központ energiahatékonyság
szempontjából is kimagasló teljesítményt
nyújt. Az itt beépített napkollektorok,
geotermikus fűtési-hűtési rendszerek, a
megújuló energia környezetkímélő erejé-
nek szép példái.

Az újonnan felépült Semmelweis
Bölcsödében úgyszintén megtalálható a
nap energiáját hasznosító rendszer, kor-
szerű hőszigetelés, energiatakarékos esz-
közök teszik teljessé az egyébként nem-
zetközi szerződések ajánlásaiban is sze-
replő kívánalmakat.

Ne higgyük, hogy a világot egyre inkább
fenyegető drasztikus éghajlat és klímavál-
tozás lassításáért mi magunk, vagy intéz-
ményeink nem tehetnek semmit. Ha egy
város és lakosai a régi mondást szívügyé-
nek tekinti, mely szerint: „Gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan!”- bizony
jelentős, nagy eredmények érhetők el,
főként, ha azokat nem mástól várja,
hanem maga kezdeményezi.

Képek és szöveg: Fekete József

A 10 tagból álló napkollektor a
Semmelweis Bölcsőde energiahatékony-

ságának egyik büszkesége.

Jónéhány családi házon is megjelentek
a kimeríthetetlen szoláris energiát hasz-

nosítható napelemek

Olvassa a honlapunkat:
www.vecsesitajekoztato.hu
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Labdarúgás - Kérdôjelek a nyitány elôtt…

Január 8-án kezdte meg a tavaszi felkészülést a VFC Urbán
Flórián vezetőedző irányításával. A mester nagyon kemény iramot
diktált, mert legalább olyan tavaszt szeretne, mint amilyen az ősz
volt. Vasárnap kivételével mindennap pályán voltak a fiúk, heti két
felkészülési mérkőzés színesítette az alapozás egyhangúságát. 
A vezetés – az edző elképzelése szerint – nagy erőket mozgósí-
tott a csapat megerősítéséért, de egyelőre kézzelfogható ered-
ményről nem beszélhetünk. Az elképzelés egy belső védő, és 
1-2 támadójátékos igazolásáról szólt. Az igazolás megyei szin-
ten nem egyszerű. Van olyan, aki hallani sem akar erről az osz-
tályról, rangon alulinak gondolja. Inkább leül a kispad végére
nyolcadik tartalékként, de elmondhatja magáról, hogy NB-s
játékos. Csak éppen játék nélkül!
Akinek szerződése van, de jönne Vecsésre, azt a klubja nem
engedi. Ők jelenthetnék a minőségi erősítést. Akinek nincs szer-
ződése klubbal, azokból nehéz „kincset” találni, olyat, aki a fel-
jutási terveinkhez illenének. Még egy rövid ideig tart az átiga-
zolási időszak, de a bajnokság is elkezdődik február 28-án.
Tehát, ha sikerrel járna a játékos beszerzés, akkor is, hol van
még a csapatépítés? Amit a sok sérülés, az influenza, és az
egyéni gondok-elfoglaltságok színes változata is nehezít. 
Február első hetében aztán súlyos csapás érte a gárdát, mert
Zalaegerszegi Roland bejelentette, hogy a szlovák harmadik
ligába szerződik. A bejelentésnek előzménye is volt.
Zalaegerszegit a megye kettőben, Csomádnál ismerte meg
Urbán Flórián, aki a csapat edzője volt. Általa került Vecsésre, és
Flóri edzősége alatt vált meghatározó játékossá az NB3-as felju-
tásért harcoló Vecsésben. Teljesítményével nagyban hozzájárult,
hogy tavaly a dobogóra állhattunk, s idén is az élmezőnyben
vagyunk. Nemcsak a házi góllövőlistát vezeti, de teljesítményé-
vel a Pest megyei válogatottba is bekerült. S ez volt a bajok elin-
dítója. Ott is jól játszott Csank János válogatottjában. Ő ajánlot-
ta ki Szlovákiába, amire először Roland nemet mondott, de a
későbbi igen tükrében a háttérből további csábítás történhetett,
mert a napokban a játékos bejelentette távozását. Külföldre
ugyanis nem érvényes az amatőr szerződés, a játékos távozhat,
ha akar. Így jelenleg úgy is lehet summázni, hogy közvetlenül a
nyitány előtt a csapat inkább gyengült, mint erősödött.
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke nincs rózsás kedvében.
Hangsúlyozta, hogy próbálkoznak még az erősítéssel. Urbán
edzővel együtt a csapattól becsületes hozzáállást várnak tavasszal. 

Hazai mérkőzések:
Február 28. szombat 14.30: Vecsés FC – Tápiószecső FC
Március 14. szombat 15.00: Vecsés FC – VSE Biatorbágy

VT info

„De nehéz az iskolatáska”
Iskolaérettségi vizsgálat

A törvény rendelkezése szerint, azokat a gyermekeket kell
beíratni az iskolába, akik augusztus 31-éig hatévesek lesznek. A
2015/16-os tanév szeptemberétől tehát azok tankötelesek, akik
2009. szeptember 01. előtt születtek, hiszen 2015. augusztus 31-
éig betöltik 6. életévüket.
Az iskolai beiratkozás előtt meg kell hozni a felelősségteljes
döntést, elég érett-e a gyermek az iskolakezdésre. Az iskolaé-
rettség alatt alkalmasságot értünk, ami nem azonos az „okos-
sággal”. Az alkalmasságnak három kritériuma a testi-, értelmi-,
szociális fejlettség megfelelő szintje. A hat év körüli gyermek-
ek nagy része alkalmas az iskola megkezdésére. Amennyiben
kérdésként merül fel, hogy megállja-e a helyét a gyermek az
iskolában, azt javasolom a szülőnek, minden esetben hallgassa
meg a gyermekét nevelő óvodapedagógus véleményét.
Amennyiben az óvodapedagógus és a szülő egymást segítve
keresik a kérdésekre a válaszokat, akkor jó az esély arra, hogy
megtalálják a gyermek számára legkedvezőbb megoldást. 
A törvények alapján az óvodavezető dönt arról, hogy a gyermek
szeptemberben megkezdje-e a tankötelezettség teljesítését,
vagy még maradjon egy évig óvodában. Amennyiben az a dön-
tés születik, hogy óvodában marad, és egy év múlva az óvoda-
vezető még mindig úgy látja, hogy nem érett a gyermek az isko-
lára, szakértői bizottság véleményét kell kérnie. Tehát amennyi-
ben a szülő és az óvoda véleménye egyezik, csak abban az eset-
ben kell szakértői vizsgálatot kérni, ha nyolc évesen szeretnék
iskolába küldeni a gyermeket.
Szakértői bizottság javaslatát kell kérni még a következő esetekben:
- Hat éves kor betöltése előtt szeretnék beiskolázni a gyermek-
et. Ebben az esetben a járási hivatal engedélye is szükséges.
- A szülő nem ért egyet az óvodavezető döntésével. Ezt írásban
kell jeleznie az óvodavezető felé.
- Nem járt óvodába a gyermek, és így az óvoda nem tudja meg-
ítélni a gyermek fejlettségét.
- Az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése a járási szakértői bizott-
ság feladatkörébe tartozik. 
A Vecsési járás esetében a PMPSZ Üllői Tagintézménye látja el
ezt a szakfeladatot. A vizsgálatra történő jelentkezés, a szakér-
tői vélemény iránti kérelem nyomtatvány (15/2013 EMMI ren-
delet 4. sz. melléklete) nagyon pontos kitöltésével történik, ami-
hez mellékelni kell a rendelet 1. sz. mellékletét, az orvosi adat-
lapot, valamint egy részletes pedagógiai jellemzést.
Az iskolaérettségi vizsgálatot a szakszolgálat pedagógusai, pszi-
chológusai végzik. A vizsgálati eredmények kiértékelése után, a
gyermekről összegyűjtött összes információ figyelembevételével, a
szakértői bizottság team-je megfogalmazza javaslatát a gyermek
beiskolázásával kapcsolatosan. Minél több információ áll a szakér-
tői bizottság rendelkezésére, annál jobb döntést tudnak hozni a
gyermek érdekében. Kiemelten nagy a jelentősége az óvodapeda-
gógiai véleménynek, amelyben jól képzett szakemberek írják le a
gyermekkel kapcsolatos megfigyeléseiket, tapasztalataikat. A vizs-
gálat végén, minden esetben személyesen megbeszéljük a szülők-
kel beiskolázási javaslatunkat. Az írásba foglalt, részletes szakértői
véleményt postai úton küldjük meg a szülőknek és az óvodának.

Elérhetőségeink:
Telefonszámok: 06 29 321 904, 06 30 684 7972
E-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu

József Éva mb. igazgató
PMPSZ Üllői Tagintézmény
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Kézilabda
A női és férfi szakosztály vezetője nyilatkozott 
a bajnoki szezon nyitányán.

Antal Zoltán szakosztályvezető:
A férfi felnőtt csapat az elvártaknak megfelelően szerepel. Az
elhullajtott könnyű pontok fájóak, de, ha nem is ugyanannyit,
bravúr pontokat is tudtak összegyűjteni. Mellettük szól, hogy a
mögöttünk vagy környékünkön lévő csapatokat hazai környe-
zetben fogadjuk majd. Szeretném, ha megtartanák ezt a helye-
zést, sőt, ha egyet-kettőt előrelépnénk, az igen megnyugtató
lenne. A felnőtt együttesben sok változás volt. Ketten abbahagy-
ták a játékot, de sikerült három új játékost igazolni. Nem dolgo-
zik olyan nagy kerettel a felnőtt csapatunk. A 16 fős keretbe vitt
fel Molnár Józsi két fix junior játékost, és a harmadik helye még
kérdéses, ezért a helyért négy fiatal is küzd.
A junioroktól sokkal eredményesebb második félévet várok. Az
első félévben gyenge kezdést láthattunk tőlük, amely nem az
erőnlétük és nem a technikai tudásuk miatt volt, hanem talán a
stressz, vagy valamilyen kényszer nyomta őket. Abban bízom,
hogy a gyenge őszi kezdés ellenére, most erősen indítanak. A
felkészülés jól sikerült, három-négy új arc van a csapatban, akik
fürgék, erőteljesek, lendületesek. Azt gondolom, hogy plusz
energiát fognak adni az amúgy is kirobbanó formában lévő juni-
oroknak. Az utánpótlás csapataink közül itt is kiemelkedik az
U9, U10-es korosztály. Szépen dolgoznak, hozzák az eredmé-
nyeket. A fájó pont a fiú utánpótlásnál a serdülő csapat. Mind
létszámban, mind erőnlétben nem tart ott, ahol kellene. Sajnos,
ez egy lyuk az utánpótlás rendszerünkben. Nincs annyi gyerek
ebben a korosztályban, akik viszont itt vannak, azokra igen
nagy teher hárul, ami az eredményeken is megmutatkozik.
Mégis dicséretes a helytállás, mert 8-10 gyerek játssza le a
meccseket. Dolgozunk, hogy a serdülő csapatot erősítsük, hisz
ők a junior csapat alapja, a junior pedig a felnőttnek. 
A megyei csapatot azért indítottuk, hogy a kiöregedő juniorok,
és azok, akik egyelőre nem tudnak a felnőtt közelébe kerülni,
játéklehetőséget kapjanak, erősödjenek, fejlődjenek a felnőtt
mezőnyben. A megyei csapatot zömében juniorok alkotják,
ezért az erőnlét nem kérdés, a mellettük játszó idősebbekkel
kiegészülve magabiztosan vezetik a tabellát. Már el is indultak
a visszajátszások, és azt gondolom, megnyerik az alapszakaszt,
a rájátszást is hozni fogják, és megnyerik a megyei bajnokságot.
Mindenképpen célunk feljutni az NBII-es bajnokságba, mert
fontos, hogy NBII-ben játszhassanak a juniorjaink, és a kiöre-
gedő felnőtt játékosok is tudják hol folytatni a pályafutásukat,
ha kedvük van hozzá.

A női szakágról Antal Zoltán így vélekedett:
Azt látom, hogy a felnőtt női csapat kezd összeérni a junior játé-
kosokkal, akik nagy számban épültek be, és most már azt mond-
hatjuk, hogy inkább belőlük áll össze a csapat. Kezdenek hoz-
zászokni a mezőnyhöz, kezdenek beérni. A gyenge helyezésük
ellenére nagyon bízom bennük, és abban is, hogy az elvárt
középmezőny alját fogják hozni.
A junior csapat hozza a sok év óta megszokott kiváló formáját.
Velük abszolút elégedett vagyok. Az utánpótlás vonalról ki kell
emelnem az U10-es korosztályt, ahol nagyon sok új játékos
jelent meg, Timi néni áldásos munkájának köszönhetően. Azt is
látom, hogy nagyon sokat fejlődtek. Nagy a technikai és fizikai
fejlődés ennél a korosztálynál.
A terv jó, amit a lányoknál elindítottak, hogy a fiatal játékosokat
folyamatosan építik be az idősebb korosztályba. Azonban elke-
rülhetetlen, hogy felnőtt korú játékosokat is hozzunk. Erőnlétben,
súlyban, technikai tudásban 6-8 játékosnak kellene adni a gerin-

cét a felnőtt csapatnak. Elkerülhetetlen, hogy felnőtt játékost iga-
zoljunk. Most sikerült egy játékost igazolnunk, de ez kevés, még
3-4 főben látom azt a megnyugtató számot, akik kellő tartást
adnának a felnőtt csapatunknak. Mellettük 3-4 év alatt fel tudná-
nak fejlődni, és be tudnának érni a mostani juniorok. 

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Csenki Györgyné (Női felnőtt, junior):
A tavaszi idényre 2015 jan. 5-én kezdődött a felkészülés. A fel-
nőtt csapatunk a 11. helyen van, ami egy kicsit elszomorít min-
ket. Úgy gondolom, hogy tavaszra jobb helyzetben leszünk,
mert a fiataljaink egyre jobban beérnek, és a rutinos játékosaink
pedig egy kicsit jobban a hátukra veszik a csapatot.
Mindenféleképpen el szeretnénk kerülni a kieső helyről. Junior
csapatunk az 5. helyen áll, de ennél jobb a csapatunk. Reméljük,
tavaszra itt is feljebb tudunk lépni. Felnőtt csapatunkból egy
játékos abbahagyta a játékot betegsége miatt. Juniorjaink közül
mindenki maradt a csapatban. Sajnos vagy egy pár sérültünk,
úgy a felnőttben, mint a juniorban, Nagy Zsófia az idén még
nem játszhat, mert műtötték. Barnet Viktória, Tanai Betti,
Panyik Renáta is sérült. Reméljük, hogy a tavaszi szezonunk
jobb lesz, mint az őszi volt. 
Sikerült egy átlövőt igazolni Lovászi Réka személyében, és
Czudor Szandi is visszajött játszani. 
Felnőtt játékosaink: Kovács O. Zsófi, Tóth Enikő, Balogh Ivett
- kapusok, Jeschek Beáta, Bücs Vivien, Ladics Enikő, Nagy
Zsófia, Vitinger Rita, Sirály Csenki Judit, Németh Tímea, S.
Tóth Anna, Tumpech Nikolett, Csomány Beatrix, Pusztai
Szilvi, Ronyecz Viktória, Szabó Tímea, Erdélyi Dorina, Korsós
Alexandra, Lovászi Réka. 
Junior csapatunk: Skultéti Virág, Vörös Andrea, Major Hanna,
Kovács Veronika, Nagy Alexandra, Vereb Klaudia, Nyárádi
Tímea, Timár Flóra, Czudor Alexandra, Uray Borbála, Dósa
Viktória, Pasqualetti Laura, Vámos Nikolett, Zsikai Petra,
Csővári Alexa, Majoros Eszter, Gáspár Tamara, Krajcs Beatrix. 

Hazai mérkőzések:

2015. február 22. vasárnap 18.00
Vecsés Kombi Express – Szigetszentmiklósi NKSE
2015. március 7. szombat 18.00
Vecsés Kombi Express – Ceglédi Kék Cápák SE
2015. március 29. szombat 18.00
Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi Ceglédi KKA II

Molnár Péter
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KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Molnár József - Férfi felnőtt csapat edzője:
Vegyesen sikerült a felkészülés. Nehezen indultunk, rengeteg
betegség nehezítette a felkészülésünket. Abbahagyták páran
azzal a címszóval, hogy ők most ezt nem vállalják már tovább.
Újra kell építenem az egész jobb oldalt a játékrendszerben. Az
egri torna, ahol a fiatalokat is tudtuk játszatni, nagyon jól sike-
rült. Utána pedig a következő edző mérkőzések NBII-es csapa-
tok ellen nagyon nem sikerültek. Ott is közbejátszottak a vizs-
gák, sérülések, síelések, meg mindenkinek valami probléma. Ez
a hét pedig a betegségből adódó fásultság miatt abszolúte nem
volt ideális felkészülésre. Nem tudtunk együtt taktikailag gya-
korolni. Nem voltak itt játékosok, nem voltak itt a Plerből a ket-
tősök. A hátsó közepem (Horváth Csaba) egész héten beteg volt,
nem volt edzésen. Nagyon régen volt így, hogy nem készültünk
olyan szinten, amilyen szinten én szerettem volna.
Sikerült leigazolnunk Csontos Mátét, aki eddig is itt volt kettős-
sel, de így jobban tud járni edzésre. Uzonyi Bence jobb átlövő-
be érkezett Martin Gábor helyére, aki abbahagyta a másik bal-
kezes Balogh Marcival együtt. Balkézre próbáltunk egy fiatal
gyereket, Molnár Ádámot igazolni, aki Tatabányáról jött, de ő
leginkább a juniorban és a megyei bajnokságban fog játszani.
1996-os születésű, tehát még nagyon fiatal, őt a jövőképünkbe
próbáljuk beépíteni. 
Amit ebben a fél évben – és ezt lehet majd rajtam számon kérni
– el szeretnék érni, hogy játéklehetőséget tudjak adni a junior-
ból 2-3 játékosnak. Tóth Emillel, Simon Olivérrel, illetve
Gyuricska Martinnal kezdjük meg, hogy a juniorból beépítsünk
játékosokat. De azt látni kell, hogy mindenki elkezdte az isko-
láját, munkáját, különböző elfoglaltságaik vannak, s így kicsit
átmentünk fél amatőr csapatba, mert már elkezdődtek az: „Én
nem tudok jönni erre az edzésre, én nem tudok jönni arra az
edzésre.” Úgy, hogy megint meg kell találni az ideális állapotot,
hogy csapat szinten tudjunk gyakorolni.
Amíg én vagyok az edző, bárhova megyünk, az fog jellemezni,
hogy legyen tartásunk. Sehova ne a kisebb különbségért utaz-
zunk, hanem pontért, pontokért, és hozzánk is félve jöjjenek az
ellenfeleink.

Matuz István, a férfi junior csapat edzője:
A csapat keretben jelentős változás nem történt a téli szünetben.
A félkészülést január 05-én kezdtük el, heti öt edzéssel. A felké-
szülési időszak öt hetet takar a tavaszi mérkőzések előtt, az első
bajnoki mérkőzést február elején kell lejátszanunk.  Célunk első-
sorban az volt, hogy a saját elképzelésünk szerint, de az egyéni
készségek-képességek figyelembevételével egy egységes, moti-
vált, küzdő csapatot építsünk fel a felkészülési időszakban.
Az edzéseket úgy terveztük meg Pindák Lacival, hogy az első
három hétben képesség fejlesztés felé toltuk el az edzés progra-
mot. A hangsúlyt a hosszú távú állóképességre és az erőfejlesz-
tésre tettük. Az egymásra épülő technikai, taktikai képzés került
előtérbe a negyedik-ötödik héten, de ebben az időszakban sem
marad el a robbanékony gyors erő és a gyorsaság fejlesztése.
Csiszoltuk az egyéni cselező készséget, lövő technikát. A társas
kapcsolatokat az egyéni technikai képzésre építettük fel, majd
csapatrészek és csapat taktikai elemek begyakorlása követke-
zett. Öt edzőmérkőzést játszottunk ebben az öt hétben. Négyet
NB. II-es felnőtt csapatokkal, egyet pedig saját korosztályú 
NB I/B junior csapattal vívtuk. A tesztmérkőzéseken a játékunk
eléggé hullámzó volt.
Azt gondolom, hogy a játékosok elé kitűzött feladatokat sikerült
megvalósítani, és rámutatni arra, hogy a játék mely területén
kellene előrébb lépniük, hogy sikeresebbek legyünk. Sokat kell

dolgozni, edzeni, a hiányosságokon javítani, hogy az általam
elképzelt játékstílus elsajátításával a várt színvonalat és sikert
hozza a gárda a bajnoki mérkőzéseken.

Vecsési SE ÉL – TEAM – Százhalombattai KE 24 - 24 (11 - 14)
A hazaiak élénken kezdtek, a Százhalombatta némileg zavarodot-
tan indult, és ezt sikerült kihasználni. Viszonylag hamar maguk-
hoz tértek a vendégek, s ezt nem is tudta kezelni a VSE.
Megfordult az eredmény, a hazai csapat teljesítménye egyre
inkább romlott, és a félidő végére már 3 gólos hátrányba kerül-
tünk. Igaz, ez a különbség a mai kézilabdában már nem túl jelen-
tős, de a kérdés inkább az volt, hogy Molnár József a szünetben
meg tudja-e fordítani csapata folyamatosan romló teljesítményét. 
Nagyon úgy tűnt, hogy sikerült észhez térítenie játékosait a vecsési
trénernek. Azonnal felzárkóztak ellenfelükhöz, s Wieszt Zsolt hiá-
nyából adódó jobb oldali gyengeséget is sikerült kiküszöbölni.
Változatos játék mellett mind a két csapat többször is vezetett 2 gól-
lal, de egyik sem tudta bebiztosítani előnyét. Az igazán izgalmas
végjátékba a vendégek léptek be jobban. Alig 4 perccel a vége előtt
22 – 24-es állásnál a Százhalombatta vezethetett támadást, s úgy
tűnt ezen a mérkőzésen, ha gólt szereznek, akár az a győzelmet is
jelentheti. Ekkor egy labdaszerzés visszahozta a reményeket, gyors
vecsési gól következett 23 – 24. Itt még mindig a vendégek voltak
lépéselőnyben, de a végére igen jól összeálló hazai védelem ismét
labdát szerzett, s gyors indítást követően kiegyenlítettek. 
Az utolsó két perc hatalmas izgalmakat hozott, döntetlen állás-
nál ismét a Százhalombatta vezethetett támadást, de ziccerüket
kivédte a kiválóan teljesítő Nagy Martin. Ám a bírók egy kétes
helyzetben úgy gondolták, eldöntik a mérkőzést s hétméterest
ítéltek Battának. Itt úgy látszott, hogy minden elvész, egyedül
Nagy Martin gondolta úgy, hogy megadja a lehetőséget csapa-
tának a pontszerzésre, és a legnagyobb stresszhelyzetben kifog-
ta a hetest! Fél perc volt hátra, s támadhatott Vecsés a győzele-
mért. Gálli Krisztián, aki többször is döntött pontok felett a vég-
játékban mutatott egyéni teljesítményével, most is magára vál-
lalta a befejezést, de a szintén jól védő vendégkapus hárított.
Az 1 pontnak is nagyon kell örülni, mert nem sokszor volt Vecsés
kezében az irányítás, így ez inkább mondható pontmentésnek,
míg vendég részről pontvesztésnek. A VSE a 8. helyen áll.

Junior - Vecsési SE ÉL – TEAM – Százhalombattai KE 
23 - 22 (12 - 12)
Igen hamar nagyarányú vezetésre tett szert a vendég gárda. Úgy
tűnt, nem lesz túl nehéz dolguk, de a hazai fiatalok erőt vettek
magukon, s el kezdték ledolgozni hátrányukat 4 – 9-es állásnál,
így a félidő végére már egál volt az eredmény.
A második játékrészben igazán izgalmas momentumok követ-
keztek, egyszer az egyik, egyszer a másik vezetett. Vecsés
lépéselőnnyel ment bele a végjátékban, így sikerült megtartani
a vezetést az utolsó pillanatokig. Értékes győzelem volt a köz-
vetlenül előttünk álló Batta ellen, amivel megvan az esély a 
4. helyről a dobogóra kerülni.

Legújabb:
Pécsi VSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 21-22 (8-12)
A bravúros győzelemmel feljöttünk a 7. helyre

Tavaszi hazai mérkőzések az üllői sportcsarnokban:
2015. február 21. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – Várpalotai BSK
2015. március 7. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – MKB MVM Veszprém U23
2015. március 21. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – Alba Regia KSE

Molnár Péter
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SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig 
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) 
Tel: 0630-649-4539  - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) 
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) 
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) 
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) 
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) 
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SZABÓ ATTILA 
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
TÓTH JUDIT 
Tel: 0630-2522797 - E-mail: TothJ@vecses.hu
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 minden nap
18 órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át
folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van
szolgálat. Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.   
Hanga – febr. 23-ával 
Borókás – márc. 2-ával,
Fekete Gyopár – márc. 9-ével, 
Szent Ferenc – márc. 16-ával, 
Halmy – márc. 23-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, a
Hanga Patika 8 órától 14 óráig tart nyitva! Este az ügyeletes
patikát kell keresni vasárnap délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Ferenc 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, randalírozó
fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal INGYENESEN hívható zöld számunkat!

közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
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 telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság min-
den olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatko-
zást tart szükségesnek. 

VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilá-
gosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió
műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható. A műsorral kapcsolatos ész-
revételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.


