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A képviselő-testület június 23-án ült össze, ahol huszonhárom
napirendi pontot tárgyalt meg. Az ülésen bírálták el többek
között az intézményvezetői állások betöltésére kiírt pályázato-
kat, megszavazták a Club Café étterem bérbeadásra vonatko-
zó pályázatot, javaslatot tettek a Róder Imre sírbolt emlékhely-
lyé nyilvánítására, megszavazták az Európai Unió INTER-
REG IV.C. jelű pályázaton való indulást, meghallgatták és
elfogadták a Vecsési Egészségügyi Szolgálat és az Oktatási
Bizottság 2014-es beszámolóját.

Polgármesteri beszámoló 
A testületi ülés Szlahó Csaba polgármester beszámolójával kez-
dődött. A két ülés között történtekkel kapcsolatban elmondta,
hogy a lakótelep egy belső szakaszán megépítették azt a járdát,
amit tavaly nem tudtak befejezni, és végeztek a kertekaljai P+R
parkoló befejező munkálataival is. Az események közül kiemel-
te, hogy június 2-án Vecsésen járt Szabó István, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke és Szerenka Tibor, valamint Wentzel Tibor
alelnökök. Június 4-én megemlékeztek a nemzeti összetartozás
napjáról, ekkor avatták fel a Megmaradás Emlékműnél Árpád
fejedelem és Csaba királyfi szobrát. Június 14-én tartották a váro-
si ünnepséget a Bálint Ágnes Kulturális Központban, amit a
pedagógusnap követett. Június 22-én folytatták a tárgyalásokat a
CPI Property Group képviselőivel (A cég az átalakított Ablon
jogutódja). A cég a volt orosz laktanya fejlesztését irányítja.
Elképzeléseik alapján újabb csarnokbővítést szeretnének megva-
lósítani. Szlahó Csaba külön kiemelte, hogy a már hagyományos-
nak számító „jutalom palacsintázás” nagyon népszerű az általá-
nos iskolákban. Idén június 9-én és 10-én vendégelte meg a négy
általános iskola kitűnő tanulmányi eredményt elért diákjait. A
polgármester a beszámolója végén megemlítette, hogy ismét
megnyitott a nyári napközi a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében, idén a Halmi iskolában. Ez a szolgálta-
tás sok vecsési családnak segít a gyerekek nyári elhelyezésében. 

A képviselő-testület egyetért az új monori rendőrkapitány
kinevezésével
Baár Pál ezredes 2015. január 1-jétől megbízott kapitányként
látta el a feladatot. A megyei rendőrfőkapitány most véglegesí-
tené Baár Pált, de a rendőrségi törvény szerint előtte ki kell
kérni az illetékességi területen működő települési önkormány-
zatok véleményét. A vecsési képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett a kinevezéssel.

Három intézmény élére neveztek ki vezetőket
Három önkormányzati fenntartásában működő intézmény veze-
tői pályázatait bírálták el. A Falusi Nemzetiségi Óvoda élére öt
évig ismét Schiszlerné Bakk Katalin(1) kapott bizalmat. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat élére ketten pályáztak.
Érvényes pályázatot a jelenlegi intézményvezető Tárnokiné
Törő Krisztina(2) adott be, ezért ő kapta meg újabb öt évre a
megbízást. A Róder Imre Városi Könyvtár élére ismét a jelenle-
gi vezetőt, Vadászi Istvánnét(3) választották meg. A kinevezések
2015. augusztus 15-étől 2020. július 31-éig szólnak.

Hő-és infra kamerával a fatolvajok és az illegális hulladék-
lerakók ellen 
Vecsés pályázatot nyújtott be a HungaroControl Zrt. Társadalmi
Felelősségvállalás Program keretében kiírt pályázatára. A
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2015-ben
már kiírt egy pályázatot április 30-ai beadási határidővel. Ezen a
„III. Bálint Ágnes Mesefesztivál megrendezésére” 1.100.000,- Ft
támogatáshoz jutott a város. A 2015. év második félévére meghir-
detett pályázatra 2015. július 6-áig lehetett jelentkezni. A pályá-
zatban a HungaroControl Zrt. olyan beruházásokat támogat 2016.
március 31-éig, amelyeket az önkormányzat, vagy valamely álta-
la fenntartott intézmény, vagy az önkormányzattal együttműködő
civilszervezet tervez megvalósítani. A képviselő-testület a pályá-
zat segítségével egy hő-és infra kamerát szeretne beszerezni, amit
a fatolvajok és az illegális hulladéklerakók ellen használna. 

Pályázatot írtak ki a Club Cafe étterem bérbeadására
A Club Cafe étterem (a Kulturális Központban) az elmúlt évek-
ben rendszeres pénzügyi támogatásra szorult, ezért koncepció-
váltásra kényszerül az önkormányzat. Az új koncepció szerint a
Gasztro Kft. fő feladata a bérbeadás lenne. A pályázati doku-
mentáció 10 feltételt szabott a pályázónak. Többek között kikö-
tötték, hogy a bérleti szerződés időtartama 5 év, ami további öt
évvel meghosszabbítható. A legalacsonyabb bérleti díj havi
nettó 100 ezer forint. A pályázatot 2015. július 13-áig lehetett
benyújtani. 

Pályázat az EURÓPA UNIÓ által kiírt INTERREG IV. C.
jelű projektre 
A település kedvező tapasztalatokat szerezve már részt vett az
INTERREG III.C jelű programon. A mostani Interregionális
Együttműködési Operatív Programban 2-3 évig legalább
három országból 5-10 partnert kellene beszervezni. Csakúgy,
mint az INTERREG III.C idején a projektekben a vezető part-
ner elv érvényesül: a pályázó partnerek nevében a vezető part-
ner (Vecsés) nyújtja be a közös pályázatot, majd a projekt jóvá-
hagyása esetén a végrehajtást is koordinálja. Egy projekt leg-
alább 500.000 és legfeljebb 5.000.000 Euró ERFA támogatást
igényelhet („capitalisation project” esetében minimum
500.000, maximum 3.000.000 Euró). A magyar projektpartne-
rek esetében az uniós társfinanszírozás 85%. A magyar állam
hazai társforrásként további 10%-ot tud biztosítani, így az
önkormányzati önrész 5%. Vecsés szempontjából megfogal-
mazható konkrét cél a közintézményi épületek energiahaté-
konysági felmérése, valamint a Bálint Ágnes Kulturális
Központ napelemekkel való ellátásának kivitelezése lenne. 
A projektek utófinanszírozásúak, a felmerült költségekkel való
elszámolásra és a támogatás visszamenőleges igénylésére félé-
vente volna lehetőség. Vecsésnek magyarországi bevont társ-
partnere Budapest XVIII. kerülete lenne, konzorciumi partnere
pedig Pest Megye Önkormányzata.

Emlékhellyé nyilvánították Róder Imre (1855-1929) sírboltját
Rosdy Pál, Róder Imre unokája kérte, hogy az önkormányzat
vegye emlékhelyként tulajdonába a Róder család sírboltját. A
már 83 éves unoka indoklásában azt írta, hogy az 1927-ben
díszpolgári címet kapott Róder Imre leszármazottjai elkerültek
Vecsésről, a közeli rokonai már elmúltak 80 évesek, ezért mél-
tónak tartaná, hogy Róder Imre emlékét a temetői sírbolt emlék-
helyként őrizze.  

Írás és fotó: Polgár Gyula

Te s t ü l e t i  ü l é s r ő l  j e l e n t j ü k
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M4 és térségi klaszter
Két olyan térségi hírről adunk tudósítást az alábbiakban,
amely minden vecsési polgár érdeklődésére számot tart.

Jövőre elkezdődik az M4-es autóút 
Üllő és Albertirsa közötti szakaszának előkészítése
Pogácsás Tibor, a BM államtitkára, a monori térség országgyűlési
képviselője elmondta, hogy a kormány módosított eredeti elkép-
zelésén, így új nyomvonalon valósul meg a kétszer kétsávos, leál-
lósávval rendelkező gyorsforgalmi út, amely az üllői csomópont-
tól Albertirsa északi részéig tart majd. Felidézte: az eredetileg is
gyorsforgalminak tervezett, majd időközben autópályává minősí-
tett út megkapta a szükséges engedélyeket, a gyorsforgalmi úthoz
való visszatérés miatt azonban új engedélyekre van szükség.
Hozzátette: az áttervezés már elkezdődött, a várakozások szerint
2016-ban elindulhat a kisajátítás, illetve a régészeti feltárás, ezt
követően pedig az építkezés. A remények szerint 2018-19-re elké-
szül az út. A hazai forrásból megvalósuló építkezés költsége a
becslések szerint 60 és 75 milliárd forint között várható.
Az épülő útszakasz Monor, Monorierdő és Pilis közlekedését
fogja tehermentesíteni. Az útszakaszon Monornál két, Pilisnél
egy lehajtó épül, Albertirsánál új csomópont jön létre. 
A beruházás térségre gyakorolt hatásáról szólva az államtitkár
kiemelte: mind közlekedési, mind gazdasági szempontból fontos
előrelépést jelent, hiszen csökkenti az átmenő forgalom okozta
terhelést, és hozzájárul a térség gazdasági megerősödéséhez.

www.pestmegye.hu

Klaszter a Liszt Ferenc-repülőtér térségének fejlesztéséért
A repülőtér szomszédságában, illetve térségében működő állami,
önkormányzati és gazdasági szereplők együttműködésének megerő-
sítésének egyik fontos célja, hogy a budapesti repülőtér és közvetlen
környezete kiemelt figyelmet kaphasson az országos és regionális
fejlesztések során. Ennek révén a tervezett regionális és egyértelmű-
en nemzetgazdasági előnyökkel is járó repülőtéri és környékbeli fej-
lesztések megvalósulását központi költségvetési előirányzatok is elő-
segíthetnék. Az együttműködés legfontosabb célkitűzése, hogy a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Magyarország gazdasági növe-
kedésének kulcsszereplőjeként megerősítse vezető pozícióját a
Kárpát-medencében, térsége pedig a Budapesti agglomeráció nem-
zetközi versenyképessége fokozásának és a keleti országrész felzár-
kóztatásának egyik motorjává váljon. Ennek a folyamatnak az előse-
gítésére más kontextusban már Magyarországon is bevált eszköze a
gazdasági klaszter megszervezése.

Tábori Ferenc, Vecsés alpolgármestere, Szabó István, a Pest
Megyei Közgyűlés elnöke, Ughy Attila, a XVIII. kerület polgár-
mestere és Jost Lammers, a Budapest Airport Zrt. vezérigazga-
tója (balról jobbra) írták alá a társulási megállapodás szándék-
nyilatkozatát a Liszt Ferenc-repülőtér 1-es terminálján 2015.
július 2-án.- Fotó: MTI

Pest Megye Területfejlesztési Programjában is megfogalmazás-
ra került: Ez nemcsak Pest megye, hanem a Közép-magyaror-
szági Régió és egész Magyarország érdeke. A fejlesztés tovább-
gyűrűző hatása Pest megye szempontjából többek között a
megye déli-keleti leszakadó területeinek felzárkóztatását is
jelentheti. A megalapított klaszter kulcsszereplői a kezdeménye-
ző Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Budapest
Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport
Zrt., valamint a magyar és európai légiközlekedés irányításában
meghatározó állami vállalat, a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Az alapító szereplőkön túlmenően a
létrehozandó térségfejlesztési és gazdaságfejlesztési kettős funk-
ciójú együttműködés (klaszter) nyitott a térségben működő, illet-
ve a térségi érdekű, ezen belül a repülőtérrel, a légi szállítással
kapcsolatos ágazatokban, illetve ezek kiszolgálásában érintett és
érdekelt állami, önkormányzati és piaci szereplők irányában,
akik társult tagként bekapcsolódhatnak az együttműködésbe,
részt vehetnek a klaszter által szervezett projektek megvalósítá-
sában, és igénybe vehetik a klaszter nyújtotta szolgáltatásokat.

www.pestmegye.hu

Gratulálunk!

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a közigazga-
tás érdekében huzamosabb időn keresztül végzett kimagasló
szakmai tevékenysége elismeréséül a Közszolgálati
Tisztviselők Napja alkalmából „A Köz Szolgálatáért Érdemjel
Arany fokozatát” adományozta Kovács Ágnesnek, a Vecsési
Polgármesteri Hivatal titkárságvezetőjének. 

www.vecses.hu

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján a Vecsési
Polgármesteri Hivatal 2015. augusztus 10-étől 2015.
augusztus 19-éig igazgatási szünet miatt zárva tart. Az ezt
követő négynapos ünnep miatt a hivatal augusztus 24-étől a
meghirdetett ügyfélfogadási rendben várja a lakosságot.
Az igazgatási szünet alatt a halálesetekkel kapcsolatos ügyin-
tézés az alábbi temetkezési cégeknél intézhető:
SZIGÜ Temetkezés – Vecsés, Ecseri út 13. 06-30-9197165
Alphavik 95 Temetkezési Kft.– Vecsés, Károly u. 2.  
06-30-9752550
Megértésüket köszönjük!

Mohainé Jakab Anikó jegyző
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Kitűnő tanulók névsora 2014-2015.

Évente megjelentetjük a város iskoláiban tanuló és kitűnő
tanulmányi eredményt elérő gyermekek névsorát. Gratulálunk
a gyermekeknek, a szülőknek és természetesen a pedagógusok-
nak is. Augusztusi számunkban a tanulmányi- és sportversenye-
ken kiemelkedően teljesítő diákok névsora fog megjelenni.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola 

1.a - Osztályfőnök: Mák Klára
Borissza Laura, D. Tóth Laura, Frühwirth Hanna, Győri Zsófia,
Kment Ábel, Kollár Maja, Major Máté
1.b - Osztályfőnök: Tóth Viktória
Babis Martin, Bakó Anna, Fekete Máté, Juhász Luca
1.c - Osztályfőnök: Gáborné Bárány Ágnes
Bruder Lili, Daróczi Donát, Frühwirth Kitti, Godó Miklós,
Kolozsi Hortenzia, Martin Izabella, Tóth Anna, Tóth Kíra,
Váradi Nóra
1.d - Osztályfőnök: Zehetmayer Adrienn
Ábrahám Benedek, Ari Lídia Panna, Csányi Nikolett, Demeter
Marcell, Farkasfalvi Lili, Nangeli Adele Wellisane, Tokaji-
Nagy Liána, Varga Máté, Vintura Valentina Georgiana,
2.a - Osztályfőnök: Lukács Balázsné
Fehér Lili, Gyarmati Csenge, Kári Hanna, Majsai Adrienn
2.b - Osztályfőnök: Hirschné Faragó Tünde
Bodnár Sára, Hidvégi Bettina, Mérai Gergő, Stiller Fédra
2.c - Osztályfőnök: Molnár Hajnalka
Fonó Panka, Gáspár Levente, Holczer Bence, Kohr Rebeka,
Paládi Péter, Sinkó Vivien Anna, Somogyi Marcell István,
Szabó Viola, Tarcheh Petra Laura
3.a - Osztályfőnök: Dömötörné Futó Molnár Mónika
Bán Dominik, Godó András
3.b - Osztályfőnök: Gombosné Simon Amanda
Bányai Stefánia, Csányi Barbara, Frühwirth Anna Flóra, Kállai
Szonja Borbála, Kaposvári Maura Rebeka, Majdanics Tibor,
Szabó Laura 
3.c - Osztályfőnök: Feketéné Kovács Viktória
Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács Noel, Lemli Levente, Seres
Anna, Szabolcsi Szonja, Vajda Csenge, Varga Tamás
4.a - Osztályfőnök: Lángné Szél Judit
Filipszki Anna, Gubinyi Kiara Anna, Pásztor Petra, Szuromi
Botond
4.b - Osztályfőnök: Molnár Orsolya
Bodnár Fanni, Farkas Bence, Gubis Georgina, Stiller Márk,
Székessy Eszter, Tófalvi Dóra, Tóth Levente
5.a - Osztályfőnök: Madár Emőke
Eszenyi Lujza, Hadamcsik Emese
5.b - Osztályfőnök: Novákné Hanti Mirtill
Varga Fanni
6.b - Osztályfőnök: Csúziné Németh Judit
Ábrahám Petra
7.b - Osztályfőnök: Konda Orsolya
Botka Natália, Kertész Zsófia, Pálfi Bence
8.a - Osztályfőnök: Gombos Csaba
Filipszki Gábor, Kiss Teodóra Virág, Prokop Gábor
8.b - Osztályfőnök: Erdélyiné Cs. Németh Orsolya
Kis-Tóth Réka, Zeke Dávid

VT összeállítás

Kirándultak az olvasókörös gyerekek

Hagyományainkat követve ebben az évben is megrendezésre
került a Német Nemzetiségi Olvasókör, melyen a Petőfi és a
Grassalkovich iskola diákjai vettek részt. Az Olvasókör célja
a német nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása és megis-
mertetése a tanulókkal. Azok a diákok, akik egész évben
rendszeresen részt vettek az olvasóköri foglalkozásokon, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖK) által szervezett
jutalomkiránduláson vehettek részt. A két iskolából ötven-
nyolc tanulóval, négy tanárral és a kirándulás szervezőzőjé-
vel, Frühwirth Misi bácsival június 9-én Ausztriába utaztunk,
úti célként megjelölve „Mönchhof” - ot és „Rust” - ot,
Mosonszolnok érintésével.
Első állomásunkon, Mosonszolnokon, az általános iskola
igazgatóhelyettese fogadta a csoportot. A község Római
Katolikus Templomát csodálhattuk meg, mely a XII. század-
ban épült román stílusban, majd sorozatos átalakítások után
stílusa barokká változott. 2001-2003 között a külsejét teljesen
renoválták. A település történetének ismertetése során meg-
tudtuk, hogy a II. világháború után szomorú és tragikus ese-
mények következtek a falu életében. 1946-ban elűzték a falu-
ból a német nemzetiségű embereket. A kitelepítés 478 csalá-
dot érintett. Mindössze 8 család maradhatott a településen. A
templom megtekintése után ellátogattunk a szemben lévő
általános iskolába, ahol a község környékén fellelhető állat-
és növényvilágot bemutató kiállítást néztük meg. Rövid séta
után megtekintettük a településről kitelepített sváboknak és a
Felvidékről áttelepített magyaroknak állított emlékművet.
A következő állomásunk már Ausztriában, Mönchhofban
/Barátudvar/ volt, ahol a gyerekek egy nosztalgikus falubeli
séta keretében bővíthették élményeik tárházát. A Falumúzeum
a burgenlandi Tózugban azoknak a parasztoknak és kézműve-
seknek állít emléket, akik a XX. század első felében éltek itt.
A nap végén ellátogattunk a történelmi Magyarország legki-
sebb szabad királyi városába, a bájos hangulatú „Rust”-ba.
Megnéztük a város legrégebbi épületét, a „Rathausplatz” - on
lévő, több kor emlékét is őrző Halász-templomot. Az egykori
katolikus templomot a régi temető és egy középkori lőréses
erődfal veszi körül. Legkorábbi részeit a XII. században
emelték, majd 1400 körül gótikus stílusban kibővítették és
átalakították az épületet.
A városban fagylaltozásra és egy kis „Souvenir” vásárlásra is
nyílt lehetőség. A gyerekek német nyelvtudásukat kipróbálva
vásárolhattak fagylaltot és emlékbe kis ajándéktárgyakat.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Felejthetetlen élmények-
kel gazdagodva sétáltunk vissza a buszhoz a Fertő tó partján. 
Az olvasókörön és a kiránduláson részt vevő gyerekek, kollé-
gák nevében szeretnék köszönetet mondani az NNÖK támo-
gatásáért. Külön köszönet illeti meg Frühwirth Misi bácsit,
aki évek óta szervezi és lebonyolítja az olvasóköri foglalko-
zásokat és a kirándulást. 

Hirschné Faragó Tünde - Grassalkovich Iskola
Fotó: iskola
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Vecsés Város képviselő-testülete „Pro Urbe” elismerő címet
adományozott a Kulturverein-Vecsés részére. A Kulturverein-
Vecsés tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az
egyesületnek óriási szerepe volt és van a sváb hagyományok
újjáélesztésében, ezzel is hozzájárulva a fiatalok identitásvesz-
tésének elkerüléséhez. Nevükhöz köthető a Káposztafeszt,
továbbá számos érdekfeszítő előadássorozat megszervezése.
Áldozatos munkájuknak köszönhető a tájház megnyitása, vala-
mint a „Historia Domus” és a „Hadifogoly napló” megjelente-
tése. A kitüntetést Frühwirth Mihály, az egyesület elnöke és
Frühwirth Péter elnökhelyettes vették át 2015. június 14-én, a
városi ünnepségen.

Az egyesület sokrétű munkájából az alábbiakat emelnénk ki:
könyvkiadás: Historia Domus (1999), Hadifogoly Napló (2006);
előadások szervezése „Falusi esték” címmel: Vecsési svábok
kitelepítése, Név és nemzet(iség); Vecsés története, Az egyház-
község története;
kiállítások szervezése különböző témákban, pl.: Elhurcolás és
hadifogság, Kitelepítés, Tíz éves a partnerkapcsolat, Erdélyi
szász templomvárak;
vecsési német egyházi kórus működtetése;
sváb falunéző kirándulások szervezése évente;
kapcsolattartás a környékbeli nemzetiségi településekkel;
olvasókör keretében előadások szervezése felső tagozatos gyer-
mekek részére;
a Káposztafeszten minden évben egy kb. 70 fős csapattal vesz
részt az egyesület és mindig kiállítással is színesíti a programot
(pl. a vecsési fúvószene történetéről, családi fotók a 20. sz. első
feléből, szőlőművelés Vecsésen, vecsési kerítések, kapuk stb.);
testvérvárosi kapcsolatok ápolása, a Forchheimer Dorffesten az
egyesület sátra a leglátogatottabbak közé tartozik.

A vecsési Tájház létrehozásában az egyesületnek elvitathatatlan
érdemei vannak, hiszen miután Vecsés Város Önkormányzata
megvásárolta a Jókai M. u. 6. szám alatt álló védett házat, a
Kulturverein-Vecsés tagjai több mint 5 millió forintot gyűjtöt-
tek össze a Tájház kialakításra és munkájukkal is segítették
annak létrejöttét.
Gratulálunk mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
az egyesület sikeréhez! Köszönjük a sok áldozatos munkát és a
támogatásokat! További sok sikert és közösségi élményekben
gazdag éveket kívánunk az egyesület tagjainak, valamint baráti
körének és támogatóinak!

Tófalvi Mónika elnök
a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete nevében

Boldog születésnapot!

A Fazekas-család már harmadik generáció óta a vecsési nemze-
tiségi fúvósmuzsika apostola. A háború utáni nehéz időszaktól
kezdődően a mai napig szívükön viselik a német zenei hagyomá-
nyok ápolását, gazdagítását. Fazekas József júniusban töltötte be
70. életévét. Édesanyja áldott állapotban volt vele, amikor a
szovjetek a messzi burját földre, malenkij robotra hurcolták.
Ezért mondja olyan sokszor József barátunk: „Én már rabságban
születtem.” A Jóisten segítségével hazakerültek, ahol már gyer-
mekként - édesapja mellett - megszerette a muzsikálást. Klarinét
művész lett, és a vecsési fúvószenészek csendes szavú vezetője,
aki édesapjától vette át a stafétabotot, hogy fiának adja tovább. 

Jó ez így, jó kezekben volt és van a hagyományápolás.
Zenésztársai és a családja körében ünnepelte ezt a szép napot.
A felvételen két unokájával láthatjuk.
József, Isten éltessen még sokáig – mindnyájunk örömére!

szalontai                                                            Fotó: család

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.

P r o  U r b e  e l i s m e r é s b e n  r é s ze s ü l t  a  K u l t u r ve r e i n - Ve c s é s

Fotók: Katona Csaba
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Kitűnő tanulók névsora 2014-2015.

Évente megjelentetjük a város iskoláiban tanuló és kitűnő tanul-
mányi eredményt elérő gyermekek névsorát. Gratulálunk a
gyermekeknek, a szülőknek és természetesen a pedagógusoknak
is. Augusztusi számunkban a tanulmányi- és sportversenyeken
kiemelkedően teljesítő diákok névsora fog megjelenni.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium 

Általános Iskola
1.a Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára, Daxné Bőszin
Magdolna
Bojtor Anna Zsuzsa, Dorogi Nikolett, Fekete Viktória Krisztina,
Kiss Hanna Izabella, Sebestyén Petra, Szántó-Serege Noémi,
Szanyi Szonja Virág, Uza Flóra Viktória
1.b Osztályfőnök: Pleskovics Sándorné
Békési Zsolt Márk, Bodor Boglárka Jázmin, Brünner Noémi,
Chlepkó Ágoston Dávid, Cser János, Csizmazia Nóra, Hrutka
Milán, Nyalka Noémi, Ongai Dorottya, Palkovics Olivér
2.a Osztályfőnök: Kissné Fodor Annamária, Borcsikné
Juhász Tímea 
Béky Petra, Bóta-Depinyi Soma, Fábián Péter, Gáspár Adrián,
Gyebnár Ádám, Kovács Kinga, Mayer Martin, Nagy Máté
Gábor,  Szabó Csilla Szofi, Szász Hunor András, Tapodi Márton
Sándor, Tóth Hanna Eszter, Valics Boldizsár András, Vanek
Gábor István
2.b Osztályfőnök: Falvai Anett
Barta Fruzsina, Dénes Laura, Gerőcs Luca Sára, Juhász Vanda,
Maruzsi Noémi, Nyalka Laura, Pap Róbert, Rátóczi Zalán,
Simó Barbara, Uri Anita Lívia, Végh Júlia Natália
3.a Osztályfőnök: Békefiné Fenyvesi Gabriella, Dudás Noémi
Balogh Ábel, Chlepkó Zsófia, Fekete Lorina, Rapcsok
Boglárka, Varga Laura
3.b Osztályfőnök: Magos Béláné
Juhász Adél, Binda Boglárka, Rózsár Petra
4.b Osztályfőnök: Szél Sándorné
Baranyi Zsófia Karolin, Cser Zsófia, Mihavecz Petra, Nemes Lili
5.a Osztályfőnök: Gáspárné Hatvani Gabriella
Besenyi Dóra Laura, Teravágimov Virág
5.b Osztályfőnök: Cserné Szabó Anita
Lázár Lilla, Molnár Levente, Niczuly Erik, Pesti-Geiger Viktor,
Záhonyi Anna, Záhonyi Bori
6.a Osztályfőnök: Járai Beatrix
András Ádám, Károly Regina, Molnár Anna
6.b Osztályfőnök: Hegyesi Krisztina
Csányi Eszter, Mezőfi Babett Márta, Mihavecz Laura, Őszi Zalán
7.a Osztályfőnök: Kocsis Nóra
Hegedűs Anett, Imreh Kíra, Kovács Péter, Papp Csaba Mihály
7.b Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Gőz Anett, Gőz Nóra, Malya Bence, Szidor Bálint, Sztyehlik Anna
8.a Osztályfőnök: Horváth Rita
Vida Laura
8. b Osztályfőnök: Nagyné Farkas Judit
Halgas Anna Eszter, Kállai Fanni

Gimnázium
9.ny - Osztályfőnök: Bánlaki Tiborné 
Vass Zsanett Szidónia
12. ny - Osztályfőnök: Kabucz Tünde
Balázsi Mátyás, Debreczeni Diána, Falvai Katalin, Metzker
Dóra, Molnár Henrietta
13.ny - Osztályfőnök: Takács Anna
Kéméndy Dóra, Szűcs Zsófia

VT összeállítás

Véget ért a Petőfi Gimnázium Comenius-projektje

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium 2013-ban kapcsolódott egy négyoldalú iskolai
együttműködési projekthez. Az EU Egész életen át tartó tanu-
lás programjának részeként a Comenius projektek legfontosabb
célkitűzései az európai közoktatási intézmények tanulói és dol-
gozói közötti kapcsolatépítés, mobilitás, a kulturális sokszínű-
ség megismerése és megértése, valamint az aktív európai pol-
gársághoz szükséges alapvető életvezetési készségek és ismere-
tek fejlesztése, így a nyelvtanulás ösztönzése. 
Projektünk alaptémája a környezetvédelem volt, partnereink
pedig egy-egy német, olasz és francia középiskola. A program-
ba a moersi Gymnasium Rheinkamp egyik tanárnője ösztönzé-
sére kapcsolódtunk be, hiszen diákcsere révén már többéves
kapcsolat fűzött ehhez a német iskolához. Másik két partnerünk
Olaszországból az Abano Terme-i Istituto di istruzione superio-
re „Leon Battista Alberti” és a Párizs melletti kisvárosban,
Vincennesben található Notre-Dame de la Providence középis-
kola. A program két éve alatt mind a négy ország rendezett egy
találkozót, ahol a diákok egymás kultúrájának, iskolájának,
városának a megismerése mellett a projekttémákon is dolgoztak
vegyes nemzetiségű csoportokban. A résztvevők az egyes talál-
kozók között is tartották egymással a kapcsolatot, így a tanárok
és a gyerekek között szorosabb barátságok is kialakultak, egy-
ben lehetőséget nyújtva az idegen nyelvi tudásuk fejlesztésére
is. Tapasztalatainkról egy német nyelvű prezentáció tekinthető
meg az alábbi linken: 
https://prezi.com/cfs9afu—mxn/copy-of-comenius-projekt/
A környezetvédelmi témához és projektmunkához kapcsolódóan
pedig írtunk egy oktatófüzetet, amelyet mind a négy országban
használni lehet. Ez tartalmazza a projekt témáiról – az energiata-
karékosságról, a szeméttermelés csökkentéséről, az újrahaszno-
sításról, az energiaforrások kíméléséről, a környezetbarát termé-
kek felhasználásáról – szerzett tudásunkat, valamint egy elkép-
zelt, ideális ökoiskolának a tervét, ahol mindezeket meg is lehet
valósítani. Mind a füzet, mind a projekttalálkozók fényképes
beszámolói megtekinthetők a Petőfi Gimnázium honlapján
(https://petofivecses.wordpress.com/category/comenius/ ) és a
négy résztvevő iskola által létrehozott közös honlapon is
(http://www.ecomenius.com/ ).
Diákjaink sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak és rengete-
get tanultak a projekt két éve alatt. Reméljük, hogy a tanítás
során megvalósul egyik legfontosabb célunk, hogy tájékozott,
sokoldalú, idegen nyelveken jól beszélő diákok kerüljenek ki az
iskolából.

Bekkerné Fenyő Ágnes
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



Felvételi eredmény:
TÓTH GRÉTA HANNA felvételt nyert a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola fuvola tanszakára. Felkészítő
tanár: Kun Veronika. 
Versenyeredmények:
*Március 10-én Szentendrére utaztak a HEGEDŰS testvérek
(EMÍLIA és ÁGOSTON), ahol a X. Országos Zongora
Négykezes verseny területi válogatóján versenyeztek. 
Eredmény: III. HELYEZÉS, ami azt jelenti, hogy továbbjutot-
tak az országos versenyre. Felkészítő tanár: Kapa Zsuzsanna.
*Március 14-én Maglódon szerepeltek tanulóink a zongoraver-
senyen: HEGEDŰS EMÍLIA és HEGEDŰS ÁGOSTON – 
I. HELYEZÉS, tanár: Kapa Zsuzsanna. LÁBOS DÓRA – 
III. HELYEZÉS, TÓFALVI DÓRA – III. HELYEZÉS, tanár:
Gincsai Beáta. FRICS ANNA – II. HELYEZÉS, FRICS
ANNA és BALOGH ESZTER – dicséret, tanárok: Hasulyó
Beáta, Blatt Dominika és Visnyai Viktória. 

*Március 20-án versenyzett Illés Balázs és Várszegi Balázs az
V. Országos harmonikaverseny területi válogatóján. Eredmény:
mindketten dicséretet kaptak, ILLÉS BALÁZS továbbjutott az
országos versenyre. Felkészítő tanár: Keresztes Sándor Kristóf.
*Március 31-én ZSICHLA DORKA II. HELYEZÉST ért el a
területi népdaléneklési versenyen. Felkészítői: Klézli Julianna,
Simó Judit, Rainer-Micsinyei László. 
*Április 17-19-éig tartott a X. Országos Zongora Négykezes és
Kétzongorás Verseny döntője. Hegedűs Emília és Ágoston szé-
pen szerepeltek Balassagyarmaton. Tanár: Kapa Zsuzsanna.
*Április 24-én Benik Bálint versengett a IV. Pest Megyei
Rézfúvós Versenyen (Göd), ahonnan dicsérő oklevéllel tért
haza. Tanára: Rainer-Micsinyei László. 
*Május 17-én került sor az V. Országos Harmonikaversenyre. 
ILLÉS BALÁZS III. HELYEZÉST ÉRT EL. 
Tanára: Keresztes Sándor. 

Igazgatói dicséretben részesült növendékek:
Frics Anna - zongora B/2. évfolyam, 
tanárai: Blatt Dominika, Visnyai Viktória.
Teravágimov Virág - fuvola A/2. évfolyam, 
tanára: Kun Veronika.
Gőz Anett - fuvola A/4. évfolyam, tanára: Kun Veronika.
Tordai Dorottya - fuvola A/6. évfolyam, tanára: Kun Veronika.
Tóth Gréta Hanna - fuvola A/7. évfolyam, 
tanára: Kun Veronika.
Hegedűs Emília - zongora A/6. évfolyam, 
tanára: Kapa Zsuzsanna.
Hegedűs Ágoston - zongora B/4. évfolyam, 
tanára Kapa Zsuzsanna.
Zsichla Dorka - szolfézs A/Ek2 évfolyam, 
tanára: Klézli Julianna.
Illés Balázs – harmonika A/5. évfolyam, 
tanára: Keresztes Sándor.
Pongó Nikolett - gordonka A/6. évfolyam, 
tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet.
Benik Bálint - tenorkürt A/3. évfolyam, 
tanára: Rainer-Micsinyei László.

Megújult honlapunkon (http://www.vecsesi-zeneiskola.hu) és a
facebook-oldalunkon (www.facebook.com/vecsesizeneiskola)
rendszeresen beszámolunk a fellépéseinkről. 
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A Vecsési Zeneiskola kiemelt eredményei a 2014/2015. tanévben

Települési értéktár létrehozása
A települési értéktár a települési önkormányzat területén fellel-
hető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A 2012.
évi XXX. törvény szabályozza létrehozását. A helyi értéktárak
kialakítására azért van szükség, hogy az identitásunkat, gyöke-
reinket jelentő szellemi-tárgyi emlékek ne menjenek veszendő-
be. Hogy mi kerülhet az értéktárba? - a törvény nagyon megen-
gedő. A település minden írott és íratlan forrása, természeti és
néprajzi kincsei, tárgyi és szellemi hagyatéka, akár élő személy
is bekerülhet, akire tevékenysége révén büszke a közösség és
méltónak találja arra, hogy megmentse a jövő generációinak.
Vecsésen élénk társadalmi és kulturális élet zajlik. Neves hely-
történészeink, komoly kutató munkával értékes kiadványokat,
előadásokat, gyűjteményeket hoztak létre. Vannak tehát értéke-
ink. Cikkem célja, hogy a helyi közösségek, a lakosság is véle-
ményt nyilváníthasson, a figyelmet felkeltse és segítsék javas-
lataikkal a vecsési helyi értéktár létrehozását.
Gondolom találkoztak már a hungarikum fogalmával: kiemelt
érték, mely különlegességével és minőségével a magyarság
csúcsteljesítménye. Ahhoz, hogy egy érték ide bekerüljön, végig
kell járni a ranglétrát, mely a helyi értéktárral kezdődik és folyta-
tódik: Megyei értéktár, Magyar értéktár, Hungarikumok. A
Hungarikum hazai és nemzetközi védettségénél fogva több a
Magyar értéktárnál. Úgy gondolom, egy értéktárba bekerülni
hasznos dolog is. A PR megjelenés és egyéb népszerűsítő kampá-
nyok turisztikai szempontból érzékelhető változásokat hozhat-
nak, nő a település ismertsége, hírneve. 
Néhány példa a Pest Megyei Értéktárból megtekinthető:
http://www.pestmegye.hu/pest-megye-ertektar
Arra biztatok mindenkit, ha van lakókörnyezetében olyan
egyedi, védendő, megőrzésre méltó érték, amiről úgy gondolja
az értéktárban a helye, jelezze a következő elérhetőségeken.

Vadászi Istvánné
0630 668 5500 - rodim@vecsesikonyvtar.hu
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Kitűnő tanulók névsora 2014-2015.
Évente megjelentetjük a város iskoláiban tanuló és kitűnő tanul-
mányi eredményt elérő gyermekek névsorát. Gratulálunk a
gyermekeknek, a szülőknek és természetesen a pedagógusoknak
is. Augusztusi számunkban a tanulmányi- és sportversenyeken
kiemelkedően teljesítő diákok névsora fog megjelenni.

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
1.a - Osztályfőnök: Mrovcza-Laufer Katalin
Bartha Anna, Fehér Fruzsina, Gonda Martin, Hajdu Tamara,
Károlyi Patrik, Kenéz Kata, Kis-Jakab Máté, Toma Gréta,
Velőti Vajk
1.b - Osztályfőnök: Deme Istvánné
Kótai Krisztián, Somodi Krisztina, Somodi Petra, Zsiga Viktor 
1.c - Osztályfőnök: Dudás Laura
Bartha Dóra Zsuzsanna, Bihal Vince, Csányi Mihály, Macsuga
Dávid, Pasqualetti Péter, Pichler Rudolf, Plavecz Vendel,
Rákosi Balázs, Szilágyi Csanád
2.a - Osztályfőnök: Fábiánné Balajti Anikó
Kiss Edina, Kiss Eszter, Lengyel Szabolcs, Nemesmagasi Gréta,
Pénzes Laura, Pollák Réka, Szabó Lénárd, Szilágyi Mátyás
2.b - Osztályfőnök: Timár Judit
Czeglédi Zsigmond, Kató Alexandra, Keresztes Jázmin,
Mogyorósi Míra, Weiszháb Nóra
2.c - Osztályfőnök: Udvaros Gyula
Fényi Anna, Horeczki Zsófia, Kálmán Mirella, Kérész Mikolt
Anna, Moldován Réka, Szántó Vivien, Szőnyi Lili, Uhrin Erik,
Vécsi Réka
3.a - Osztályfőnök: Kissné Czedik Gyöngyi
Kindlinger Klaudia, Kiss Virág, Lőveu Lilla, Tóth Eszter, Tóth
Maja
3.b - Osztályfőnök: Zumpf Anikó
Danok Benedek, Kányi Gitta, Papp Marcell, Somoskövi Dóra
4.a - Osztályfőnök: Kovácsné Gyetvai Györgyi
Erdősi Levente, Kiss Tamara, Simon Eszter
4.b - Osztályfőnök: Dominek Tünde
Bihal Panna, Czingler Leila, Nagy Marcell, Radics Anna,
Torma Szabolcs
4.c - Osztályfőnök: Kürti Orsolya
Farkas Brendon, Mogyorósi Barbara, Rádai Levente
5.a - Osztályfőnök: Horváth Zoltán
Fadhle Helmi
5.b - Osztályfőnök: Gyöpösné Gémes Ilona
Balogh Eszter, Juhász Kristóf
6.a - Osztályfőnök: Horváthné Gyurcsán Erika
Dominek Virág, Fadhle Amna, Fekete Bendegúz, Kovács Dóra,
Nagy Boglárka, Tóth Szabina
6.b - Osztályfőnök: Albert Ferenc
Aschenbrenner Petra, Fias Fanni, Kiss Réka, Pokorny Lili,
Zalay Bálint
7.a - Osztályfőnök: Kissné Fehér Judit
Illés Balázs, Kérész Réka, Sipos Laura, Szőllősi Tamás, Tóth
Genovéva
7.b - Osztályfőnök: Kiss Gábor
Hok Bence
8.a - Osztályfőnök: Stiller Judit Anna
Pongó Nikolett - 8 évig kitűnő, Gálig Tamás. Hacskó Viktória,
Mogyorósi Gergely, Takács Katalin 
8.b - Osztályfőnök: Czudorné Kabai Gabriella
Kárpáti Laura - 8 évig kitűnő, Kósa Lili - 8 évig kitűnő,
Ormándi Lilla, Rádai Ronald

VT info

Akciósorozat a zöldbűnözés ellen

2015-ben Vecsésen is folytatódott a százhalombattai
Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat megelőző akci-
ósorozata, amely a zöldbűnözés visszaszorítását tűzte ki célul.
Az idei évben többször járőrözött a civilszervezet Vecsés belte-
rületén, illetve a ki- és bejövő nagy forgalmú útjain. Egy-egy
járőr akció az illegális hulladékok lerakásának megfékezése cél-
jából, illetve az építési és bontási hulladék engedély nélküli
lerakásának visszaszorítása érdekében került megszervezésre.
Június elején a vecsési rendőrség tagjaival vontak ellenőrzés alá
több személy- és tehergépjármű rakterét. Az önkéntesek a hul-
ladékgazdálkodásban és a vegyiparban jártas szakemberek, akik
az ellenőrzésnél a szállítmány jellegét figyelték. Köztudott,
hogy a várost érintő főutak mellett több tonnára saccolható
olyan illegális hulladék van, amely építkezésből, lakásfelújítás-
ból kerül ki, kommunális hulladék csak elenyésző mennyiség-
ben található. Ezek az ellenőrzések talán felkeltik az emberek-
ben a félelmet, hogy az ilyenfajta munkálatokból származó hul-
ladékokat ne tegyék ki az erdő- és útszélére. Ilyenkor a hatóság
részéről kerül ellenőrzésre minden menet- és útiokmány, amíg
önkénteseink a raktérben megbújó nem odavaló hulladékokat
figyelik - tájékoztatott Tápai Mónika, az egyesület elnöke.
A civilszervezet április óta van jelen Vecsésen, de már most a
vecsési alszervezet megalakulásán dolgoznak. Krojher Gabriella
lelkes helyi aktivista ösztönzésére már 7 fő segíti a civilek mun-
káját. Gabi elhivatott, hisz a Vecsési Városgondnoknál dolgozik,
így ismeri a szolgáltatói oldal problémáit is. Meggyőződése,
hogy az önkéntes csapat kohéziós erejének lesz hatása, és ki tud-
ják szorítani az illegális hulladékokat a településről.
Július 3-án közösen tartottak rejtett figyelést a város határában,
amelyben nemcsak a helyi lokálpatrióták és a százhalombattaiak
vettek részt, hanem a közterület-felügyelet, a mezőőrök, a polgá-
rőrök, az önkormányzati képviselők és a hivatali dolgozók is.
A rejtett figyelés alkalmával két esetben történt szabálytalanság.
Az egyik esetben egy gyáli férfi szeretett volna megszabadulni
az állati eredetű (!) hulladékától. Az eseményt az egyik szemfü-
les önkéntes fényképezőgéppel rögzítette, amit az elkövető ész-
revett, majd az önkéntesek nyomába eredt. Az önkéntesek nem
ijedtek meg, becsalták Vecsés belvárosába, ahol már a közterü-
let-felügyelők várták az autót, így könnyen megtörténhetett a
felelősségre vonás. Az elkövető 10 000 Ft szabálysértési bünte-
tést kapott a cselekedetéért. A másik eset egy piros lámpa miatt
hiúsult meg, mert megakadályozta az elfogást, de a rendszám
leolvasása és a személyleírások alapján a feljelentés megtörtént.
A civilszervezet folytatja tovább a járőrmunkát, segíti a helyiek
megalakulását, igyekszik a lakossági szemléletformálásban
részt venni. Hulladékkommandó Százhalombatta:
https://www.facebook.com/faluvedo.jarorszolgalat?fref=ts
A vecsési alszervezethez csatlakozni lehet a 22. oldalon lévő
felhívás szerint.  

Tápai Mónika
Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion

és személyautó mosóba 
járműtakarítókat, jó kereseti lehetősséggel,

azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375

telefonszámon lehet.
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A Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i
Hulladékbegyűjtés és elszállítás pontos időpontja

Kedves Lakosok! 

Felhívjuk a figyelmüket,arra, hogy minden hulladék-begyűj-
tési napon reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékot gyűjtő
edényzetüket, zsákjaikat (mind a háztartási vegyes, zöldhulla-
dék, mind a szelektív hulladék esetén) annak érdekében, hogy
kollegáink megfelelően tudják a begyűjtést, ürítést végezni. A
napi járatok útvonalait változtatjuk, így nem mindig ugyan
abban az időben haladnak el Önöknél heti gyakorisággal a gyűj-
tőautóink. Annak érdekében, hogy ne maradjon ki a begyűjtés,
ürítés; időben helyezzék ki edényzetüket, zsákjaikat.

A térítésmentes komposztáló edényzetek igénylési
határideje: 2015.07.31.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a KEOP pályázat keretében kom-
posztáló edényt tudnak igényelni szervezetünktől térítésmente-
sen. Erről részletesen már írtunk a júniusi számban, de most
újra felhívjuk a figyelmüket. Az igénylőlapot igényelheti díjbe-
szedőinktől, ügyfélszolgálatunktól, valamint le is töltheti honla-
punkról is elektronikus formában a www.v-varosgondnok.hu
címről letöltések menüpont alól. Az igénylőlap leadási határ-
ideje: 2015. 07. 31.

Szüneteltetéssel kapcsolatos információk
A 20/2013.(IX.19.) Önkormányzati Rendelet 8 § (2) bekezdése
alapján „ Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatás igény-
bevételének és a díjfizetés kötelezettsége alól, ha a nem lakott
vagy használt, továbbá beépítetlen ingatlanon szilárd hulla-
dék nem keletkezik és ennek tényét írásban jelzi a
Közszolgáltatónak.” Ezek alapján szüneteltetési igényüket
formanyomtatványunkon kérvényezhetik, melyet 6 hónapra
engedélyezünk megfelelő indoklás esetén. A szüneteltetés
meghosszabbításához a 6 hónapot követően újra be kell adni-
uk a formanyomtatványt és az ehhez tartozó igazoló dokumen-
tumokat. A díjfizetés alóli mentesség a bejelentést követő hónap
első napjától kezdődik. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelet alapján szervezetünk-
nek jogában áll az ügyfelek által megadott adatok ellenőrzé-
se. Ellenőrzéseink során, ha nyilvántartásunkban szüneteltetve
szerepel a fogyasztó, de mégis ezen időszak alatt hulladékgyűj-
tő edényzetben, zsákban hulladékot helyez ki az ingatlan elé,
akkor felhívjuk figyelmét nyilvántartásunktól való eltérésre és
adatmódosításra. Amennyiben a rendelet szerint eme adatmódo-
sítást nem teszi meg 8 napon belül, akkor a szüneteltetést
érvénytelenítjük és a következő számlázásunknál az ellenőrzés
során kirakott űrmértéket fogjuk figyelembe venni.

RFID-s jeladók (chipek) szerelése a hulladékgyűj-
tő edényzetekre
Vecsés Város Önkormányzata Felhívást jelentet meg a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0024 számú, „Vecsési hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése” című pályázatban támogatást nyert vegyes
hulladék gyűjtésére szolgáló összes hulladékgyűjtő edényekre
(kukákra) történő azonosító (RFID jeladó) ingyenes felszerelé-
sére. A felszerelést 2015. augusztus 3-10. közötti időszakban
végzi majd a szakavatott cég. Erről bővebb tájékoztatást az
Önkormányzati Felhívásban olvashat, valamint ügyfélszolgá-
latunktól kaphat.

Hasznos információk honlapunkon a 
www.v-varosgondnok.hu címen
Városi lakosok, közületek honlapunkról tájékozódhatnak
cégünkről, így pl: engedélyeinkről, vonatkozó jogszabályokról,
ügyfélszolgálati nyitva tartásunkról stb. Érdemes használni
elektronikusan letölthető formanyomtatványinkat (pl: kom-
posztálóedény igénylőlap, adatváltozás bejelentő lap, nyilatko-
zatok) a gyorsabb ügyintézés érdekében.

Átutalással, csekkel fizetők
Kéréseink azokhoz, akik átutalással fizetnek:
- A befizetendő összeget utalják át számlánkra. 
- Az Önök saját érdekében az átutalás során a megjegyzés rovat-
ban feltétlenül kérjük feltüntetni: a számla sorszámát, a fel-
használó azonosítót.
Sok olyan átutalást kapunk, amin semmilyen adat nem szerepel,
s az átutaló neve sem feltétlenül egyezik meg az ügyfelünk
nevével, s így nem tudjuk beazonosítani, hogy ki és miért fize-
tett. Az ügyfél számára ez extra kellemetlenséget jelent, hiszen
a befizetés ellenére a következő számlát úgy kapja, mintha nem
fizetett volna.

Kérésünk azokhoz, akik akár csekkel, akár átutalással fizetnek:
- Kérjük betartani a fizetési határidőt! A határidő után, késve
befizetett számla esetén a következő számlázási időszakban a
rendszerünk automatikusan a késve befizetett összeggel megnö-
velt számlát küldi ki. Ez Önöknek kellemetlenséget, nekünk
plusz munkát jelent.

Pallos Gabriella 
környezetvédelmi megbízott,
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Lakossági felhívás!
Vecsés Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú, „Vecsési hul-
ladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat keretében
a lakossági és közületi hulladékgyűjtő edényekre 2015. július
végétől és augusztus közepéig azonosító chipeket szerelnek fel.
Az azonosító felszerelésének pontos idejéről és módjáról minden
szerződött ügyfél tájékoztató levelet kap.

Vélemény
Szabó Attila – JOBBIK:
Nem szívesen foglalkoznék már a lomtalanítás témájával, mert
lerágott csont, és nem a történteken, hanem a megoldáson kell
gondolkozni. De talán mégis néhány mondat kikívánkozik
belőlem:
Az, hogy mi a véleménye egy bukott párt képviselőcskéjének
az én ténykedésemről, nálam szót sem érdemel. Az pedig vég-
képp nem, hogy egy olyan nem létező párt „képviselője” szó-
lít meg bármely témában, aminek a népszerűségét még mérni
sem lehet, nem hogy Vecsésen, országosan sem. Egyébként, a
májusi cikkemben egyetlen egy szó sem esett arról, hogy a
cigányság egésze bűnöző lenne. Erről ennyit.
Viszont az írásokban többször megjelent az a szó, hogy cuki-
kampány. Biztosítanék minden jobbikost és nem jobbikost
egyaránt, hogy Vecsésen nem volt és nem is lesz soha cuki-
kampány. Vecsésen radikális jobbikosok vannak.





Vecsési Tájékoztató 2015 július                                                                                                           Kultúra  13

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: MENEKÜLT-LÉT

Keletről a napraforgók
hajnalfényre várnak.
Lassan érő zöld fejekre
szállnak szirom-szárnyak.

Hullámzik a sárga tenger
borzos déli szélben,
és a lélek kétségek közt
nem maradhat tétlen.
Mint a vadat, sok ártatlant
fölriaszt az érdek:
fegyver lett a menekült-lét,
esélytelen élet.

Csak az érett napraforgó
lehorgasztott fője
nem néz Keletre, Nyugatra,
nem fordul semerre…

Kelemen Bata Mária: A LÉLEK TÜKRE

Szemek sarka, arcok éle,
megránduló ajkak széle
elárulja, van –e béke
embereknek a lelkébe’.

Ha a homlok ráncba szedve,
haragtól fortyog a kedve.
Társul hozzá a szemöldök,
följebb csúszik, fullánkot döf.

Belenézünk egy-egy szembe,
rögtön tudjuk, mi ég benne.
Szomorúság, bú, gyötrelem,
vagy lángoló szerelem.

Hang nélkül is beszél, mondja,
öröme van, netán gondja.
Bizony a szem lélek tükre,
kedélyt tapaszt a létünkre!

Sallay Gyula: ÍGY ÉLÜNK MI ITT PISTUKÁM

Kispadra kerültem
immár huszonöt éve,
mert friss hízelgőkkel 
voltam körülvéve.
Nem tiltakoztam,
nem vertem az asztalt,
el se mentem,
a megszokás marasztalt.
Volt lavór, talicska,
borral töltött butykos.
Kaszáltunk sajgó derékkal,
és a madzag ritkán volt cukros.
Szekerünk a Trabantig futott,
alá már betonutat tettünk.
Felhúztunk új városokat,
s közben kövérebbek lettünk.
Elvtársak voltunk elvek nélkül,
most urak vagyunk szegényen.
Még megdöbbensz, de megszokod,
legény lóg a legényen.
Tiltottunk mi oly sok dolgot,
olyat is, mire nem volt szavunk.
A feloldozás elmaradt,
mert ő volt kit rajta kaptunk.
Olvastunk nagy regényeket,
einstandot tartottunk mi is.
A fehér gallér mindent elvitt,
most az erőszak következik.
Mozgolódik itt a világ.
A mozgolódás itt se káros.
London lett Budapest után,
a legnagyobb magyar város.
Hát így élünk mi itt Pistukám,
és ha elhúzom a szám
az nem a hitetlenség hite,
hiszen mindig hittem én,
és ez vitt minket ide. Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: ÜVEG

Palackposta hányódik a vízen,
üzenetem egy üvegben,
s nehéz a szívem…
Segélykiáltásom hangtalan,
leírtam, talán nem hasztalan.
Nézem a csónakomból a vizet,
merengek, az Élet mindenért fizet…
Megbüntet, vagy kárpótol?
Jeleket küld, vagy kikódol?
Vágyom rá, hogy palackpostám
mihamarabb révbe érjen,
a megértés, szeretet utolérjen…
Sokáig figyelem az üveget,
ringatózik a vízen az üzenet.
Mi lesz vele, célba érkezik?
Akkor talán megkérdezik,
hogy mit érzek, mi az ami fáj.
Könnyebb a lelkem, mert leírtam már
mindent, mi bántott, fájt nagyon:
az életem tovagördül s én hagyom…

Gammel József: 
MŰVÉSZETI ÍRÁSAIM 
/első részlet a „Falu Festőjének” kiadásra
méltó jegyzetfüzetéből/

A művészetet nem lehet megtanulni. A mű-
vész születik és önmaga a saját iskolája. 
A művészetben a szabályosság és a törvényes-
ség ismeretlen fogalom, de a geometriai
konstruktivitások is mellőzendők minden
egyes műalkotásnál. A szabálytalan idomok,
alakzatok a görbe zegzugos utcák, a roskadozó
öreg falusi házak, félig bedőlt korhadt keríté-
sek, elnyűtt ruhájú emberek, a nem kimondot-
tan szép, hanem ellenkezőleg, a rútság, az
elhagyatottság, az élet küzdelmei és dolgai
legalkalmasabbak a művészetek kifejezésére.
A szabad természetben, ha figyelmesen szem-
lélődünk, azt látjuk, hogy kevés kivétellel majd
minden alkalmas a művészetek képzésére, de a
kevés kivételek között is akad néhány alakzat,
vagy színfolt, amiket megfelelően átalakítunk
a kifejezőség szempontjából.

/folytatjuk/

Kelemenné Bata Mária,(balra) az „Élő Irodalom
Könyvműhely” által: Beteg voltam, meggyógyul-

tam - témára kiírt prózaíró pályázaton második
díjat kapott a „Julika küzdelme’’ című írásáért. 

A díjat Szilágyi Sándorné, a felelős kiadó adta át.
Sok szeretettel gratulálunk!
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Speciális Angol Nyelvi Program 
a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában

Napjainkban már nem lehet megkérdőjelezni a nyelvtanulás
jelentőségét. Tágabb és közvetlen környezetünk egyre nemzet-
közibbé, illetve multikulturálissá válik. Az angol, mint világ-
nyelv, fontos eszköze annak, hogy boldoguljunk a felsőoktatás
és a munka világában. Az oktatásban is jelentkezik az igény a
minél hatékonyabb nyelvi képzésre. Ezt ismerte fel a Vecsési
iskola, amikor hat évvel ezelőtt elindította a speciális nyelvi kép-
zést az intézményben, melyet felmenő rendszerben vezetett be.

Így a gyerekek már első évfolyamtól kezdve heti két órában,
felső tagozaton pedig csoportbontásban - emelt óraszámban,
illetve emelt szinten - heti 5 órában tanulhatják az angol nyelvet.
Az emelt óraszámú csoportban több idő jut a tananyag elmélyí-
tésére, a biztosabb tudás megszerzésére. Lényegében ugyanazt
a nyelvtani anyagot sajátítják el, mint az emelt szinten tanuló
diákok, de szűkebb szókinccsel, kevesebb kulturális kitekintés-
sel, hiszen ezeknek a gyerekeknek több idő és gyakorlás szük-
séges. Az emelt szintű csoport tanulói jó képességeiknek
köszönhetően nemcsak emelt óraszámban, de magasabb szinten
és gyorsabb tempóban is haladnak a nyelvtanulásban. A nyelv-
tani szerkezeteket árnyaltabban és szélesebb szókinccsel tudják
elsajátítani, valamint több kulturális ismeretet szereznek. Az
órákat nagymértékben segíti a nyelvtani tablókkal felszerelt
nyelvi terem, az interaktív tábla, az egyre bővülő angol nyelvű
kis könyvtár. A hatodik évfolyamon a tanulók két éves emelt
szintű oktatásának már most látszódnak az eredményei, hiszen
az országos nyelvi mérésen 82%-ot értek el. A 20 fős csoport-
ból 7 tanuló 90% fölött teljesített. A sikert jól tükrözi az orszá-
gos tesztversenyen szerzett 7. (Vetró Bernadett) és 11. (Dóczi
Dominik) helyezésünk, valamint az Üllőn rendezett Pest
megyei Angol Vers- és Prózamondó Verseny, melyen idén alsós
tanulóink egy első (Vetró Benedek), egy második (Balota
Szonja) és egy harmadik (Kovács Zsolt) helyezést is elhoztak. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az angol nyelv mellett az
angol nyelvű országok kultúráját is megismerjék, mivel kultu-
rális kompetenciára is szükség van a sikeres kommunikációhoz,
valamint a nyelvtanulás iránt érzett motivációt is növeli. Ezért
több angol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos iskolai programot
szervezünk a tanév során. Már régi hagyománya van a novem-
beri Halloween Party-nak, újdonság volt idén a Hálaadással
való megismerkedés, és egyik évben sem maradhat el az angol
karácsony hangulatát idéző Christmas Tea Party sem. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek személyesen is meg-
tapasztalhassák a nyelvtanulás eredményét. Büszkék vagyunk
rá, hogy erre számos alkalmat teremtünk. Fél évet tanított már
iskolánkban idegen ajkú tanárasszisztens, vendégül láttunk kül-
földi színtársulatot is, valamint idén másodszorra is elindult az
eTwinning szakkör iskolánkban. 
Az eTwinning program során a tanulók angol nyelven vesznek
részt online projektmunkában külföldi partneriskolákkal együtt-

működve. Egy horvát, egy lengyel és egy másik magyar iskolá-
val közösen az iskolai zaklatás témáját dolgozták fel a szakkö-
rös diákok a „Stop bullying 4ever” elnevezésű projektben. Azt
tapasztaltuk az eTwinning együttműködés kapcsán, hogy a kül-
földi diákokkal közösen folytatott projektmunka motiválja
tanulóinkat az angol nyelv használatára, mivel a különböző
nemzetiségű tanulók között az angol a közvetítő 
nyelv. A diákok a projektmunka online felületén kommunikál-
hatnak egymással a chat szobában, illetve skype találkozó alkal-
mával is beszélgethetnek különböző témákról. Jövőbeli terve-
ink között szerepel, hogy az eTwinning programmal elindult
nemzetközi kapcsolatokat kiszélesítsük, és a jövőben Erasmus+
testvériskolai programban vehessünk részt más külföldi isko-
lákkal. Ez lehetőséget adna rá, hogy tanulóink személyesen is
találkozhassanak külföldi diáktársaikkal. 

Kecskeméti Katalin és Cseke Ágnes Zsófia, angol tanárok 

Kitűnő tanulók névsora 2014-2015.
Évente megjelentetjük a város iskoláiban tanuló és kitűnő tanul-
mányi eredményt elérő gyermekek névsorát. Gratulálunk a
gyermekeknek, a szülőknek és természetesen a pedagógusoknak
is. Augusztusi számunkban a tanulmányi- és sportversenyeken
kiemelkedően teljesítő diákok névsora fog megjelenni.

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

1.a – Osztályfőnök: Sebők Márta
Deák Nóra, Mama Korina, Maysonnave Viktória Kitty, Pintér
Anna, Pollinger Fanni, Kozma Krisztina Dorina
1.b – Osztályfőnök: Körözsi Emese
Dezső Dorottya, Jancski Zétény Bertalan, Kiss Krisztián Márk,
Schneider Lara Bianka, Stelczer Annamária, Tankó Flóra
2.a – Osztályfőnök: Gyömrei Piroska
Fodor Zsófia Bernadett, Jakab Ádám, Jánosa Noémi Flóra,
Juhász Áron
2.b – Osztályfőnök: Nyári Krisztina
Balota Szonja, Barta Csilla, Bayer Milán Ákos, Bognár Lilla,
Lengyel Zoé Ilona, Oláh Tamás Norbert
3.a – Osztályfőnök: Fazekas Józsefné
Jablonkai Lívia, Kaminek Noémi Kitti, Langó Szaffi Zsófia,
Palaics Patrícia Gabriella, Rácz Annamária, Vetró Benedek
3.b – Osztályfőnök: Krak Ildikó
Barta Emma, Gargya Anita, Juhász Martin György, Kókai
Hajnalka, Szávuj Eszter Rózsa
4.a – Osztályfőnök: Csukás Béláné
Takács Zsuzsanna, Zinovjev Heléna
5.a – Osztályfőnök: Jarina Beáta
Dányi Luca, Gér Tamás László, Kiss Milán
5.b – Osztályfőnök: Cseke Ágnes
Cseszlai Marietta Kincső, Malya Boglárka
6.a – Osztályfőnök: Dr. Belső Mónika
Fagyal Nikoletta, Földházi Ágnes Klára, Jánosa Fanni Katalin,
Kállai Zsanett
6.b – Osztályfőnök: Jánosáné Csirkovics Katalin
Csiszér Bernadett, Katona Alexandra Anita, Vatai Mercédesz,
Vetró Bernadett Lilla
7.a – Osztályfőnök: Kecskeméti Katalin
Csővári Szabolcs Csanád
8.a – Osztályfőnök: Sándor Mária Magdolna
Hepp Viktória Nikolett, Tóth Adrienn

VT összeállítás



Vecsési Tájékoztató 2015 július                                                                                                            Kultúra 15

Gyermeknap
Június 12-én, pénteken került sor a Halmi Telepi Általános
Iskola idei tanévének utolsó rendezvényére, a gyermeknapra.
Ezen a napon hagyományosan a közös főzés a fő program, ame-
lyen a szülők a gyerekeikkel és az osztályfőnökökkel közösen
finomságokat készítenek. 
Az iskola udvara már nyolc óra előtt megtelt grillsütőkkel, bog-
rácsokkal, asztalokkal és az ezek körül sürgölődő anyukákkal,
apukákkal. 

A megnyitón a program ismertetése után az iskolaigazgató
Büszkék vagyunk rád! feliratú kitűzőt adott át azoknak a diákok-
nak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a helyi, illetve
országos versenyeken. Öröm volt látni, ahogy a színpad egyre
telt a tehetséges sportolókkal, helyesen írókkal, szépen olvasók-
kal, a népdal- és szavalóversenyek győzteseivel, a számtalan
levelező verseny helyezettjeivel. Elismerésben részesültek a
legsikeresebb papírgyűjtők is, akik az ökohét keretében verse-
nyeztek egymással. 
Amíg a lacikonyhákban készültek a finomságok, addig sem kel-
lett unatkoznia senkinek, akinek nem jutott fakanál, mert az
udvaron számos érdekes foglalkozás várta az érdeklődőket.
Lehetett nemezelni vagy rajzolni az aszfaltra, esetleg vízzel töl-

tött lufibombát dobálni, aminek az „áldozatok” nagyon örültek
a tikkasztó hőségben. Hatalmas sor kígyózott a csillámtetoválás
- festőasztal előtt is, délre már szinte minden bokán-karon-vál-
lon-vádlin ott ragyogott egy-egy póni, kiscica vagy éppen sellő. 
Jelentős érdeklődés övezte a felnőtteknek szervezett ügyességi
versenyt is. A csoportos vetélkedő legfontosabb összetevője és
egyetlen célja a közös játék és a jó hangulat volt. Az egyes osz-
tályok szülői közösségéből szerveződő csapatok két fordulóban
versenyeztek: az első, rövidebb fordulót egy látványosabb, szó-
rakoztató feladatsor követte, amelynek kétségkívül legnépsze-
rűbb száma a tornaterem padlóján végrehajtott csoportos sífutás
volt. Ez a szám különös odafigyelést és egymásra hangolódást
igényelt a csapattagok részéről, ugyanis egy pár lécre egyszerre
ráállva kellett a csapattagoknak az akadálypályán célba érniük.
Legjobban a 3. a osztály csapata teljesítette a feladatokat, így ők
megkapták a legfittebb szülői csapat címet. 
Közben megérkeztek a gyereknap várva várt vendégei is, a
Liszt Ferenc Repülőtér határőrségének tisztjei keresőkutyáik-
kal, akik egy rövid bemutató keretében adtak ízelítőt mindenna-
pi munkájukból. 
Déli harangszóra elkészültek a finomságok, az egész udvart
megtöltve illatukkal. A zsűrinek nem volt könnyű dolga,
komoly megfontolás után tudta kiválasztani a dobogós fogáso-
kat. A 3. a és az 5. b remekművei harmadik helyen végeztek,
második lett a 4. a, első helyen a 2. a osztály főztje végzett, az
1. b pedig megkapta a Gyerekszájjal-díjat.
A nap utolsó programja a hagyományos tanár-diák röplabdameccs
volt. A csapatok hatalmas lendülettel küzdöttek a szurkolótábor han-
gos buzdítása mellett, végül a diákok csapata került ki győztesen.
A jól sikerült nap megvalósítása ismét csapatmunka volt: a csa-
lád és az iskola összefogása a gyerekekért. Újra bizonyságot
nyert, hogy együtt szebbet, többet tehetünk, mint külön-külön.
Maradjon is ez így.  

Írás és fotó: iskola

Életképek - Gondozási központ

Már nagyon vártuk a nyarat a Gondozási Központban, és egy
tavaszbúcsúztató, nyárköszöntő összejövetelként bográcsozást
szerveztünk az udvarunkon.
Lázas izgalommal érkeztek a klubtagok, akik már rögtön regge-
li után segítettek az előkészületekben. Többen hámozták a
krumplit, pucolták a hagymát és a házi füstölt kolbász is felkari-
kázódott a paprikás krumplihoz. Már rotyogott a Kiss Gábortól
kölcsönkapott óriási bográcsban az étel, amikor kitaláltuk, hogy
házilag készített csipetke is gazdagítsa az ebédünket. Vidám
nóták hallgatása közben, szaporán csipkedtük a belevalót.
Finom friss kenyeret is kaptunk a Központi Konyhától és Tóth
Tibor helyi vállalkozó jóvoltából savanyúság is kerülhetett az
asztalra.

Úgy gondoltuk, örömmel újra megismételjük ezt a jól sikerült
főzőcskét, felidézve ezzel ifjú koruk régi táborok hangulatát.
Köszönet ezúton is minden segítőnek.
Ui: Ha kedvet kapott ahhoz, hogy hasonlóan jó hangulatba tölt-
se idős napjait, úgy várjuk jelentkezésüket a Gondozási
Központba: Vecsés Jókai Mór u. 8 tel:350-267
mail:gondozasi.k@hotmail.com

Írás és fotó: Károly Katalin Irén

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának
elkészítését vállalom.

Honffy Gábor - Tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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Városi ünnepség. Gratulálunk a kitüntetetteknek.
Fotó: Katona Csaba

Városi ünnepség. Jár az emlékezés az alapítónak is.
Fotó: Polgár Gyula

Mesefesztivál. A Futrinka utca az Emlékházban.
Fotó: Szalontai János

Mesefesztivál. Megy a vonat –az Emlékházban.
Fotó: Szalontai János

A város vezetése június 14-én köszöntötte a pedagógusokat.
Fotó: Katona Csaba

Mesefesztivál. Sztárvendég a Ghymes együttes volt.
Fotó: Polgár Gyula
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Vecsésen a Semmelweis-napot június 26-
án, pénteken ünnepelték meg a Vecsési
Szakorvosi Rendelőintézetben.
Semmelweis születésének napja a
magyar egészségügy napja és egyben
legnagyobb ünnepe. (Július 1-jén szerdán
csak ügyeletet tartottak az egészségügyi
dolgozók Vecsésen).) Dr. Szarvas Tibor
igazgató főorvos, mint házigazda már 17.
alkalommal köszöntötte a megjelent ven-
dégeket és az Egészségügyi Szolgálat
dolgozóit. A Vecsésen most már hagyo-
mányosan megrendezendő ünnepségen
jelen volt Tábori Ferenc alpolgármester
és Saska Istvánné önkormányzati képvi-
selő, a Szociális Bizottság elnöke. Tábori
Ferenc alpolgármester megköszönte a
szolgálat egész éves áldozatos munkáját
és örömmel jelentette be, hogy idén sem
kellett üres kézzel jönnie, mert az önkor-
mányzat most is tudott jutalmat adni az
egészségügyi dolgozóknak. Dr. Szarvas
Tibor igazgató főorvos Semmelweis
Ignác méltatására Földi Katalin vezető
védőnőt kérte fel – tekintettel arra, hogy
ebben az évben ünnepelte megalakulásá-
nak 100. évfordulóját a Magyar Védőnői
Szolgálat. A megemlékezés után a ren-
dezvény színvonalát emelve Schlanger
András színész, a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház rendezője, Szép Ernő
Hipnózis című novelláját adta elő.
A jutalomosztás előtt Dr. Csorba László
nyugdíjas fogorvos külön meglepetéssel
készült. A betegek körében is népszerű
főorvos egy Semmelweis Ignácról szóló
verset szeretett volna elmondani, de az
ünnepségre készülve kiderült, hogy ilyen
nincs. Ezért felkérte Budai Kulcsár János
költő barátját, hogy írjon egy verset
Semmelweisről, amit először Vecsésen
mondott el a szerző. Részlet a versből.

A megható pillanat után a költő most
megjelent gyermek verseskönyvét aján-
dékozta Dr. Csorba László a jelenlévő
anyukáknak és nagyszülőknek. Ezt köve-
tően adták át a kitüntetéseket és pénzju-
talmakat.

Köszönő Oklevél kitüntetést idén ketten
vehettek át. Pintérné Somodi
Erzsébetnek és Strohmayer Klárának
Tábori Ferenc és Saska Istvánné adta át
az elismerést. (Ezt a kitüntetést azok kap-
hatják, akik közalkalmazotti, köztisztvi-
selői vagy egyéb jogviszonyban állnak,
és legalább 20 éve tevékenykednek a
város intézményeiben, és magas színvo-
nalú munkájukkal hozzájárultak a város
hírnevének öregbítéséhez.)
Elismerő Oklevelet szintén ketten kap-
tak, Bayer Józsefné és Wirthné Sárosi
Éva. (Ezt a kitüntetést azok kaphatják,
akik közalkalmazotti, köztisztviselői
vagy egyéb jogviszonyban állnak, és leg-
alább 30 éve tevékenykednek.)
Vecsésért Életműdíj kitüntetést Dr.
Végh Katalin háziorvos kapott 35 éves
szolgálatáért, amit a városi ünnepségen
vehetett át. Az ünnepség végén az
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottai
és az egynapos sebészet dolgozói az
önkormányzat, Dr. Csorba László alapít-
ványa és az Aranytoll Könyvelő Iroda
támogatásának köszönhetően pénzjutal-
mat vehettek át. 

Írás és fotók: Polgár Gyula

Vecsésen kiadó-eladó 
családi  házat ,  

vagy lakást   keresek,
lehet  fe lúj í tandó is .  

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

1 7 .  S e m m e l w e i s - n a p  V e c s é s e n

Aki legyőzte a halált

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

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

Semmelweis legott
klórmeszes oldatban
kezet mosott,
s hívhatták a vajúdó
asszonyhoz,
és csoda történt:
az anya és magzatja
élt tovább.
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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!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági 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
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

Clormész, Trisó, darázs és hangya irtó, hosszabbítók
grill gyújtó, locsoló tömlő méterre is, fűnyíró damil,
pormaszk, védő szemüveg, sósav, hígítók, vasgittek

Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.



Szent Elekről csak röviden emlékeznék
meg e sorokkal, mert régebben már volt
róla szó. Az ismétlés oka, hogy mostaná-
ban kaptam meg Pintér László fafaragó-
művész alkotását, és ezt szeretném bemu-
tatni. Szent Elek a középkornak volt ked-
velt szentje, csodálták azért a határtalan
szeretetéért, hogy kész volt az életben
mindent elhagyni, hogy életét felajánl-
hassa teljesen Krisztusnak. Az esküvőjé-
ről váratlanul indult el mindent és min-
denkit elhagyva zarándokútra, majd ami-
kor visszatért Rómába – gazdag szülei
házába – ott 17 évig élt ismeretlenül,
mint koldus. Ott halt meg 417-ben, és
csak a nála lévő céduláról tudták meg,
hogy ki is volt ő valójában.

Szent Kristóf. Az utazók védőszentje.
neve görög eredetű: „Krisztust hordozó”.
Születési helye, ideje ismeretlen.
Atributuma, jelvénye: a folyón átkelést
segítő bot, vállán hordozott gyermek.
Ünnepnapja: július 25. Kristóf azon szen-
tek közé tartozik, akiknek életéről0
nagyon kevés biztosat tudhatunk. A
„Legenda aurea” szerzője írta le nagyon
színesen történetét. Az óriás termetű
Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgá-
latait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel.
Először egy király szolgálatába állt, de
mivel ez félt az ördögtől, otthagyta és az
ördöghöz szegődött. Amikor azt tapasz-
talta, hogy az ördög is fél, mégpedig a
kereszttől, azonnal otthagyta. Amikor
egy remetétől érdeklődött, hogy hol talál-
ja meg Krisztust, az azt tanácsolata neki,
hogy ha zarándokok érkeznek a folyóhoz
és félnek a víz erős folyásától, akkor
segítsen nekik az átkelésben. Kristóf épí-
tett magának ott a folyó partján egy kis
kunyhót és hatalmas erejét felhasználva
segített nagy botjára támaszkodva a
veszélyes átkelésben. Egy éjjel úgy hal-
lotta, mintha szólították volna: egy szegé-
nyes külsejű gyermek állt a kunyhója

előtt és segítségét kérte. Szívesen teljesí-
tette, vállára vette a gyermeket, könnyű-
nek találta és indult vele a túlsó part felé.

De a gyermeket egyre nehezebbnek érez-
te, a folyó közepétől már minden erejét
össze kellett szednie, hogy átérjen vele.
Amint átértek, a fiú elmagyarázta
Kristófnak az általa nemrégen felvett
kereszténység misztériumát és lényegét.
Majd azt mondta neki: „Ami a válladat
nyomta, több volt, mint az egész világ,
mert a Teremtő volt, akit a válladon
áthoztál, én ugyanis az a Krisztus
vagyok, akinek szolgálsz.”
Kristóf ezek után még lelkesebben szolgál-
ta az embereket és közben térítette is őket.
A térítésben segítette, hogy hatalmas botja,
ha földbe szúrta, nyomban kizöldült.
Az isteni gyermek – Krisztus – megaján-
dékozta Kristófot a vértanúság kegyel-
mével, mert a harmadik század közepén
Közel-keleten különféle kínzások után
lefejezték. A 4. századtól már tisztelete
elterjedt, templomot is szenteltek tiszte-
letére. Ma is nagy tisztelet övezi. Az
autókban, járműveken megtalálhatók a
Kristófot ábrázoló érmék, szentképek.
Szeretnék egy imát is közölni, hogy kér-
hessük mi is védelmét, ha útra kelünk.
Uram! Szent Kristóf közbenjárására / adj
biztos kezet és éber szemet, / hogy más
kárára ne fussak be mérföldeket. / Te
jogod a sír, a vég, add, hogy / ne zúzzam
össze senki életét és értékét. / Add, hogy
vezessek előzékenyen, hibátlanul / hogy
rohanás-szenvedély ne ejtsen rabul, /
hogy kocsim szolgáljon rászorulót Uram,
/ és munkám végeztével a világ szépségét
látva, / gondtalan, minden baj nélkül, jár-
jam meg utam. / Szent Kristóf oltalmazz
bennünket!

Fotó és szöveg: Nagy István Elek
Tari Mária: Szent Kristóf kerámiaszobor

Te Deum Vácon

2015. június 13-án délelőtt került meg-
rendezésre az Egyházmegye katolikus
oktatási intézményeinek tanévzáró hálaa-
dó ünnepsége, a Váci Székesegyházban
és a Püspöki Palota kertjében, melyen mi
a Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium képviseletében vettünk részt.
A tanévzáró szentmise (Te Deum) dél-
előtt 11 órakor kezdődött a váci székes-
egyházban, Dr. Beer Miklós püspök úr
közreműködésével. Az ünnepségen az
egyházmegye mind a 28 iskoláját képvi-
selték pedagógusaik. A püspök úr ünnepi
beszédében kihangsúlyozta:
A „Most” az alkalmas idő! „Krisztus sze-
retete sürget minket”, hogy itt és most
megtegyük, amire meghívást kaptunk!
A mise során hálát adtunk az elmúlt tan-
évért és kértük az Úristen áldását az újra.
Hazánkban Szent István uralkodásától kez-
dődően voltak és vannak egyházi iskolák,
ahol azt tanulják, hogyan lehet értékes
emberré válni. Az Egyház ennek tudatában
végzi oktató-nevelői munkáját. Iskolánkat
2013-ban vette fenntartásába a Váci
Egyházmegye, Vecsés város önkormányza-
tától, így mi vagyunk az egyházmegyei kato-
likus iskolák családjának legfiatalabb tagja.

A szentmise után került sor a Te Deum
Díjak és a Szent Gellért Díjak átadására.
Ennek keretében részesült Te Deum Élet-
műdíjban Csík Józsefné, iskolánk volt
igazgatója, a több éven át tartó, fáradha-
tatlan munkájáért, melyet a püspök úrtól
és Dr. Csáki Tibor főigazgató úrtól vett
át. Ezúton is szeretnénk neki gratulálni!
Mindezek után átsétáltunk a Püspöki
Palota kertjébe, ahol az ünnepséget az
árnyas fák alatt rendezett agapé zárta.

Írás és fotó: Vigh Andrea tanító
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Gondolatok…július hónapra: Szent Elek hitvalló és Szent Kristóf

Középiskolai tanár matematika és fizika 
korrepetálást vállal általános 
és középiskolai tanulóknak. 

0630-6002139, 0629-737644
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A XX. század megannyi történelmi
pusztulást hozott a Kárpát-medencében
élő magyarok és a velük élő népek szá-
mára. Két világháború, vörösbe és fehér-
be öltöztetett diktatúrák, mint a pusztító
hurrikán száguldottak át a mi hazánkon,
s nyomukban hihetetlen romlás nyomai
maradtak ránk. Mégis emlékeznünk kell,
mert az ember a történelem, a helytörté-

net egyetlen puzzle kockáját sem dobhatja el felelőtlenül.
Emlékezni muszáj! – ahogy egyik-másik I. vagy II. világháborús
emlékművön is olvashatjuk szép magyarsággal. Igen, vissza kell
tekinteni, hogy a jelent és a jövőt se hibázhassuk el.
Akire most emlékezünk, ő is az I. világháború forgatagában tűnt
ki a tehetségével és a bátorságával, miközben mellette úgy hul-
lottak a drága magyar életek, mint ősszel nagy szélben, a fale-
vél. Egy nagyszerű ágostai evangélikus kántortanítóra emléke-
zünk, aki a vecsési oktatás történetében rövid idő alatt megérde-
melt helyet vívott ki magának.

1880. március 14-én a felvidéki Csábrág-Varbókon (1920 utáni
szlovák nevén Hradecky Vrbovek, jelenleg Cabradsky Vrbovok)
Gressó Mihály és Jansovicz Katalin gyermekeként született. A
furcsaság már azzal belopta magát az életébe, hogy nem a szlo-
vák többségű szülőhelyén, hanem Selmecbányán anyakönyvez-
ték. Arra később csodálkozott rá, hogy a születési anyakönyvi
kivonatában az édesapja két ss-el írt neve helyett már sch-val
írták a vezetéknevét. Nagyszülei a Korponai járáshoz tartozó
Árpád-kori, Csábrág-Varbók településen még a gótbetűs német
íráshoz hasonló, de szlovák nyelvű evangélikus imakönyvből
olvasták fel a családnak esténként a napi imádságot. Ezt az
imádságos könyvet a leszármazottai ma is őrzik Vecsésen. 
Az elemi iskoláit a szülőfalujában, a középiskoláit és a tanító-
képzőt pedig az ősi magyar bányavárosban, Selmecbányán
végezte el. 1894-ben bevonult a Császári és Királyi 29.
Gyalogezredhez. Háromévi katonai szolgálat után hadnagyként
szerelt le. Ezután vette feleségül a német származású Schédel
Ilonát, és folytatta tanulmányait. 1901-ben ágostai evangélikus
kántortanítói oklevelet szerzett . A felvidéki Besztercebánya
közelében található Kiscsalomján (mai szlovák nevén Mala
Calomján), majd az egykori Hont vármegyei, evangélikus több-
ségű Báthon (mai szlovák nevén Batovcén, korábbi német
nevén Frauenmark) evangélikus elemi népiskolai kántortanító-
ként szolgálta a magyar oktatásügyet és a gyermekeket. A fele-
ségével közös gyermekeik közül Béla és Ilona (Somogyi
Lászlóné későbbi felsőtelepi tanítónő) Kiscsalomján, János
pedig Báthon született.
Az 1916. évi nagy mozgósításkor azonban ismét behívták kato-
nának, és az orosz frontra került, ahol több csatában kitűntette
magát. Aztán megfonták a nagyhatalmak a Monarchia nyakára
a hurkot úgy, hogy abból többnyire Magyarország húzta a leg-
keservesebb részt. Alig tért haza a teljesen összeomlott
Történelmi Magyarországra az első nagy verekedésből, az
1920. évi tragikus és igazságtalan trianoni ország-csonkítás
után Csehszlovákiában találta magát anélkül, hogy akár a szom-
széd településre átment volna. Meglepve tapasztalta, hogy a
lakóhelyén, Báthon, még magyarul sem lehetett büntetlenül az
utcán beszélgetni, nemhogy az iskolában magyarul tanítani. A
háborúban megerősödött magyarságtudata és a népe iránti elkö-
telezettsége miatt több vitája volt a csehszlovák hatalom helyi
képviselőivel.  A hatalmaskodó csehekkel folytatott egyik vita
közben, Báthon, a háborúból éppen hogy hazavergődött kántor-

tanítóra egy civil ruhás szlovák ember, feltehetően egy detektív
rálőtt, és meg is sebesítette. A csehszlovák hatalomnak azonban
a hűségesküt soha sem tette le, s ezért 1920-ban a családjával és
sok más magyar családdal együtt Magyarországra kellett mene-
külniük. A Felvidékről menekült családok ezreivel együtt az ott-
honról hozott bútorokkal berendezett vagonokban laktak a
Nyugati pályaudvar külső, XXI. vágányán, miközben ő
Vecsésen, a Felsőtelepi Polgári Fiúiskolában kapott evangélikus
kántortanítói katedrát. Azonban jó időbe tellett, amíg 1921-ben
a tél beállta előtt beköltözhettek Vecsésre, az akkori Erzsébet
(mai Katona József) u. 18. sz. alatti, gyorsan inflálódó állami
segélyből vásárolt családi házba. Bekapcsolódott a helyi evan-
gélikus szórványgyülekezet életébe, amelynek később a világi
vezetésében is szerepet kapott. 
A Felsőtelepi Polgári Fiúiskola tanulói hamar megkedvelték a
szigorú és fegyelmet követelő, de emberséges kántortanítót,
akire olykor még ma is szívesen emlékeznek egykori vecsési
tanítványai. Nagy elégtétel lett volna számára, ha megéri, hogy
a lánya is a felsőtelepi általános iskolában taníthatott.

Csonka-Magyarország Belügyminisztériuma 1926. augusztus
30-án adta meg neki hivatalosan a magyar állampolgárságot. Az
I. világháború alatt az orosz fronton tanúsított helytállásáért
vitézzé avatták, de vitézi telket nem igényelt Vecsésen. Mindig
hazavágyott, és a felvidéki szülőföldről álmodott. A Legénységi
I. o. és II. o. vitézségi érmek, a Sebesülési érem, valamint a
Károly csapatkereszt tulajdonosa volt. Súlyos szívbetegsége is
közrejátszott abban, hogy 1933-ban, 32 évi nemzetnevelő mun-
kássága után nyugalomba vonult. A Pest Megyei Levéltárban
őrzött 8712/1933 nyilvántartási számú, a Vecsési Frontharcos
Szövetség kiadványa szerint a nyugdíjazása évében belépett a
Vecsésen éppen akkor megalakult Vecsési Frontharcos
Szövetségbe, ahol emléklapos zászlósként rögzítették a katonai
rangját. 1934-ben hunyt el, és a vecsési temetőben a polgári fiú-
iskola tanulóinak és tantestületének főhajtása mellett helyezték
örök nyugalomba. 

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró
helytörténeti kutató

Emlékezés egy evangélikus kántortanítóra, vitéz Greschó Jánosra

Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem! 
Édesanyám, Édesapám és Nagyszüleim bol-
dogságára megszülettem 2015. 05. 28-án. 
A nevem Balogh Zsófia Éva. Súlyom és
magasságom teljesen jó, eszem-iszom,
alszom, és egykettőre majd megnövök én. 
Hosszú, boldog életet kívánunk az egész
családnak!

VT info

Munk ájára  igényes,  ke r t  s ze r e t ő személyt  
keresünk budapest i  X VI I I .  ker.  csa ládi  házunk 

k e r t  á p o l á s á r a
het i  1-2  a lk alomra.

Önéletrajzát küldje matyesztosz@citromail.hu címre.
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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
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Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu

GENERALI Biztosító

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

Á L L Á S !
A rövidesen nyíló új REPÜLŐTÉRI Parkoló keres lehetőleg Vecsésen élő (férfi)
munkaerőket, 12-24 órás beosztásban, teljes munkaidős bejelentett állásba.

Alkalmazási feltételek:
- józan életmód,

- „B” kategóriás jogosítvány,
- ápolt, rendezett megjelenés,

- számítógép használatának ismerete,
- jó kommunikációs és adminisztratív készség,

- előny idegen nyelv beszéd szintű tudása
Az állás felelősségteljes elkötelezettséget igényel.

J e l e n t kez n i  a  c o m fo r t p a r ko l o @ g m a i l. c o m
va g y  a z  i n fo @ c o m fo r t - p a r ko l o. h u e - m a i l  c í m e n  

ö n é l e t r a j z  c s ato l á s áva l  j ú l i u s  3 0 - á i g  l e h e t.

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Rendelő: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129, 06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633
Rendelés hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig

Érrendszerünk, egészségünk védelmében 
Ha orvosként csak egyetlen mondatos tanácsot adhatnék bárkinek (mindenkinek) élete bármely szakaszában, azt mondanám: vigyázzon az érrendszerére.
Érhálózatunk artériákból (verőerekből), vénákból (visszerekből) és a két rendszer érintkezését biztosító mikroeres hálózatból (hajszálerekből) áll. Ezen a
rugalmas csőhálózaton bonyolódik a szervezet sejtjeinek tápanyag- és oxigénellátása, illetve a salakanyagok és a széndioxid eltávolítása. Az átlagban
ötliternyi vér mozgásban tartásáért a szívünk a felelős, amely bonyolult, precíziósan vezérelt pumpaként működik.
Valamennyien hallottunk az érelmeszesedésről (arterioszklerózisról). Ilyenkor a verőerek belhártyájának kóros elváltozásáról van szó: különböző káros
anyagok kirakódnak, kitapadnak, helyenként vagy szélesebb területen szűkítik, merevítik az ér belső űrterét, ezáltal akadályozzák az ellátandó szerv táp-
anyag- és oxigén ellátását. Amennyiben ez tartósan fennáll, változó súlyosságú szervkárosodás alakul ki. Nemritkán kisebb-nagyobb rögök szakadhat-
nak le a beteg érbelhártyájáról, és a keringésbe kerülve érelzáródást, (ezáltal szövetelhalást) okozhatnak. Klasszikus esete ennek a szívizomzatot ellátó
koszorús erek szűkülete, legrosszabb esetben elzáródása, de hasonló mechanizmus szerint alakul ki az agyi érkatasztrófa, a stroke is – sokszor halált, más-
kor tartós bénulást okozva. A szív verőereinek megbetegedése járhat visszatérő – elsősorban terhelésre jelentkező – erős mellkasi fájdalommal, nehéz-
légzéssel, de fatális esetben szívmegállással is.  
Életkori sajátosságként (50 év fölött) és a mozgásszegény életmód következtében az erek kötőszövetes és simaizom rétegei folyamatosan veszítenek
tónusukból, rugalmasságukból, ezáltal romlik a véráramlás sebessége, az érrendszer pumpafunkciója, mindez nehezíti a szív munkáját, a szövetek meg-
felelő vérellátását. Érdemes szót ejteni a lakosság jelentős részét érintő magasvérnyomás (hypertonia) betegségről is. Ha valakinek orvos által kezelen-
dőnek minősített magas vérnyomása van, okkal feltételezhetjük, hogy az érrendszere már nem hibátlan. A kórosan és tartósan emelkedett vérnyomás
egyrészt lehet éreredetű, másrészt biztosan rontja az érrendszer és a szív állapotát – kezelése és rendszeres kontrollja indokolt.
Hogyan kerül a képbe egy urológus szakorvos, ha az érrendszer állapotáról, fontosságáról van szó?
Az urológiai szakrendelést rendszeresen felkeresik különböző életkorú férfiak, akik szexuális teljesítőképességük csökkenéséről, merevedési problémákról
panaszkodnak. Ezen tünetek hátterében többnyire – 50 éves kor fölött szinte kizárólag – érrendszeri károsodás áll. Emellett szól a betegek kórtörténete
(magas vérnyomás, nem ritkán cukorbetegség), kóros laborértékeik (emelkedett koleszterin, húgysav, vércukor), túlsúly, mozgásszegény életmód, kis terhe-
lésre jelentkező nehézlégzés, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás. A férfiasság gyengülése fontos jele lehet a páciens érrendszeri veszélyeztetettségének. 
Mit ajánl a hölgyeknek, uraknak – különösen 50 év fölött – érrendszerük védelmében egy tapasztalt szakorvos?
Ne dohányozzon, állati eredetű zsiradékot minimálist, alkoholt csak keveset fogyasszon! Hetente 5 -6 alkalommal 30 perc kocogást vagy tempós sétát,
amely megemeli a légzésszámot, pulzusszámot, vérnyomást, 10 percenként változtatva a mozgás intenzitását. Rendszeresen vegyen részt az elérhető
szűrővizsgálatokon, időnként – panaszmentesen is – konzultáljon családorvosával!

dr. Varga Győző urológus szakorvos
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Szeretné kipróbálni az ételeinket vagy kérdése lenne, hívjon: 06-20-294-7175

Korunk betegségeinek (szív-érrendszeri és cukorbetegség, liszt- és laktóz
érzékenység) nagy része a helytelen étrend és életmód következménye.
Esetleg Ön is küzd ezekkel, vagy csupán csak szeretné kialakulásukat 
megelőzni, és egy egészséges jót enni bűntudat nélkül, akkor válassza az
Alfa-Life.hu-t a www.bha.hu ajánlásával!

Étlapkód: B29187
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Jegyzet: Vecsési zsidók

Egy karcsú kötetet tartok a kezemben. Szerény és bátor könyv.
Már a külleme is kellemes, jó kézbe venni, látszik, hogy a szer-
zőknek volt gondja erre is. Orosz Károly – Greschó József:
Adalékok a vecsési zsidóság történetéhez.
Az utolsó pillanatban készült el ez a kötet. Ma már csak az öre-
gek emlékeznek arra, hogy egykor - nem is olyan régen, mind-
össze hetven éve - Vecsésnek is volt zsidósága. Nézem az adat-
közlők listáját, ismert vecsési nevek, hiteles tanúk, legtöbbjüket
én is személyesen ismerem, vagy ismertem. De a szerzők nem-
csak az ő emlékezetükre támaszkodnak, sokféle adatból dolgoz-
nak emellett is.
Bátornak neveztem ezt a kis kötetet; azért bátor, mert a korunk
gyáva. Olyan nagy a kétoldali (nem tüdőgyulladás) gyanakvás,
hogy ártatlan dolgokban sem merjük megkísérelni, hogy
elmondjuk az igazságot, nehogy bajt hozzon a fejünkre. 
Magam is úgy tudom, hogy a Margit utcában (mint megtudjuk,
a 13-as szám hátsó udvarában) volt egy kis zsidó imaház vagy
inkább felszentelt szoba. Úgy mesélik az öregek, hogy ebben az
utcában békésen éltek együtt magyarok, svábok, zsidók, sőt
még cigányok is. Boldog idők, amikor a zsidó szó még minden
rossz mellékíz nélkül kimondható volt; Weisz Sándor maga
vésette föl átjáróul szolgáló kertje, a „zsidi” falának mészkő
lapjára, hogy: Zsidókert. Említsük meg mindjárt, hogy ebben a
kérdésben csak Illyés szép és pontos meghatározására hagyat-

kozhatunk: magyar az, aki annak vallja magát. A zsidóság pedig
magyarként tekintett önmagára, magyar volt az anyanyelve
(jelentős részük még keresztény is volt); nem önmaguk döntöt-
tek a „zsidóságuk” felől. 
Régi vecsési személyiségek, ma is álló épületek történetei ele-
venednek meg a könyv lapjain. Az érdeklődő olvasó rácsodál-
kozik az eleven sorokra, amelyek a vallásos előírásokról, a
Vecsésen honos étkezési, temetkezési szokásokról szólnak. A
szerzők bemutatják, hogy a zsidó (vallásos) vagy annak minő-
sített polgártársaink közül kik és mivel gazdagították Vecsés
társadalmát. Hely hiányában csak Halmy-Deutsch Józsefet
említjük meg, aki a római katolikus önkormányzat tagja, a
Falusi Ó-Plébánia templom kegyura volt, a Vecsési SC díszel-
nöke, a Halmi-telep parcellázója, cselédházak építője…
Botanikus kertnek beillő kastélyparkot hozott létre, amelyben
fa- és növényritkaságok díszlettek.  
Megismerhetjük az első világháborúban részt vett zsidó szár-
mazású vecsési katonákat (köztük hősi halottakat). És persze a
Batthyány utca 24. szám alatti Cserkész Otthonba gyűjtésük,
elhurcolásuk és monori agyagbányába terelésük történetét is.
Sok vecsési csodálkozott, hogy olyanok is köztük vannak, aki-
ket nem is gondoltak zsidónak. 
A könyv végig tárgyilagos marad, de nem a gonoszságra fóku-
szál, hanem az emberségre. És jól teszi. Az az igazság, hogy a
mi kultúránk inkább konfliktus-, mint kontaktuskereső. Pedig
minden élet kontaktus - tovább lépni csak ebből lehet. A felol-
datlan konfliktus a pusztulás. A kötet nem hivatkozik arra, hogy
Horthy megmentette a pesti zsidókat (mert a vidékieket, köztük
vecsési polgárokat nem), de távol állnak tőle az olyan nézetek
is, hogy amerre a zsidókat terelték, kárörvendő arcok szegélyez-
ték az utat (hosszú volt ez az út, de nem lehetett olyan hosszú,
hogy egész Magyarország mellé férjen). Igen, a vecsésiekből
nem veszett ki az emberség. Voltak elődeink között hősök
(Balla Péter, Hegedűs Pál, Székely Béla, özv. Tury Istvánné és
Tury József, Verney Kornél), akik életük kockáztatásával más
emberi életeket mentettek meg. Voltak jóindulatú vagányok
(megtörtént Vecsésen, hogy följelentették Hegedűséket, akik a
Deák Ferenc utcában bújtatták a monori agyagbányából haza-
szökött Weisz családot, a kiküldött rendőr megtalálta a menekü-
lőket, de azt mondta a házigazdáknak, hogy keressenek másik
rejtekhelyet, mert, ha legközelebb jön, el kell vinnie a bújkáló-
kat és a rejtegetőket is). Olvassuk, hogy „a háború után Weisz
Ferenc az édesanyja és lánytestvére megmentői iránti tisztelet-
ből felvette a Hegedűs Weisz Ferenc nevet”. …És voltak olya-
nok is, akik apró gesztusokkal (esetleg csak annyival, hogy inte-
gettek távozó barátaiknak az ablakból) mutatták ki együttérzé-
süket. Tisztán fogalmaz erről kilencven évesen özv. Nemes
Árpádné Guzsák Ilona: „Ahogy ők sem mertek maguk mellett
szólni, cselekedni, mi sem mertünk semmit tenni, mert a féle-
lem erősebb volt a zsidóknál és nálunk is.” 
És persze voltak galád emberek is.
A kötet külön kitér a hírnevet szerzett zsidókra. Közülük csak
Goldmann György szobrász nevét említjük meg. Vecsésen elő-
ször az emléktáblája tűnt el a vasútállomásról (az állomásépü-
letben született – szerk.), aztán a szobra. A talapzat egy ideig
még ott árválkodott a Halmi iskola előtt, mögötte a falon egy
repedt emléktábla hirdette, hogy a Goldmann György Úttörő
Csapat állít emléket neki. (Mára a táblát helyreállították.) 
A könyv végén egy listát találunk, Orosz Károly 38 jelentősebb,
vecsési tárgyú kötetének, hosszabb lélegzetű írásának címét;
amelyek mellett több ezer újságcikket írt még rólunk. Attól tar-
tok, hogy ezt még nem köszöntük meg neki. Köszönjük!

Varsa Mátyás

Új helytörténeti könyv Vecsésről

Értékes helytörténeti könyv
jelent meg a közelmúltban. Az
Orosz Károly- Greschó József
szerzőpáros Adalékok a vecsési
zsidóság történetéhez 1840-
1944-2014 c. könyve a vecsési
zsidóság történetét tárja fel, és a
18. század végétől követi Vecsés
gazdasági és kulturális fejlődésé-
ben a zsidóság szerepét. A kötet-
ben a szerzők gazdag kép- és
dokumentum anyaggal szemlél-
tetik az izraelita közösség kiala-

kulásától az I. világháborún és a két világháború közötti
Vecsés társadalmában betöltött szerepükön át a deportálásig a
zsidóság máig fellelhető emlékeit. A szerzők emléket állítanak
a deportáltaknak, s az őket a statárium körülményei között,
életük árán is menteni igyekvő családoknak, egyházaknak. A
kötetből 15-15 darabot a szerzők díjmentesen biztosítottak
minden vecsési iskolának és a Róder Imre Városi Könyvtár
olvasóinak, hogy ezzel a vecsési közelmúlt történetének megis-
merését és oktatását, a vetélkedőkre történő felkészülését segít-
sék. Ugyanakkor értékesítés céljából 180 darabot díjmentesen
átadtak a városi könyvtárnak, amelynek bevételét felajánlották
a vecsési helytörténeti szakirodalom fejlesztésére. A Vecsés
Városért Egyesület, Vecsés Város Önkormányzata, a Halmy
Patika, az Ipartestület, a Csorba Dental és a helyi történelmi
egyházak támogatásával, nem utolsó sorban a szerzők áldozat-
vállalásával megjelent kötet a Bálint Ágnes Kulturális Központ
épületében a Róder Imre Városi Könyvtárban 1000 forintos
áron megvásárolható. 

VT info
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Élni és élni hagyni…
Mindig nagy tisztelettel viseltettem egész életemben a tanítók,
tanárok iránt, akik hivatásuknak tekintették ezt az elkötelezett-
séget. Tanítani, oktatni, nevelni csak szívvel-lélekkel lehet – azt
gondolom, hogy mindannyiunknak sok szép emléke van az
iskolai éveiről, tanárairól.
Német Lászlóné szül. Vereczkei Mária a városi ünnepségen
megkapta a 60 éve megszerzett tanári évfordulójára a gyémánt
diplomáját. Mária tanárnő életútja szorosan összefonódik tavaly
elhunyt férje útjával, hiszen közel hatvan évig jóban-rosszban
együtt éltek szeretetben, megbecsülésben, mindketten a tanári
pályán tevékenykedtek, később férje a tanítást abbahagyta, de
azután is a kultúra terjesztése, ápolása volt mindig a célja…
Vecsési származású az egész családja, 1931. II. 22-én látta meg
a napvilágot, öt évvel később a nővére után. Édesapja a
Honvédelmi Minisztériumban katonai rangban az első világhá-
borús hadirokkantak ügyeit intézte, Édesanyja tisztviselőként
dolgozott, később, mikor Mária megszületett, otthon maradt,
nevelte a lányait, vezette a háztartást, ápolta a családi tűzhely
melegét...
Mária az Erzsébet téri iskolában elvégezte a négy elemit, majd
a felsőtelepen a leányiskolában a négy polgárit, akkor már a
nővére tanítónő volt. Ő ápolónő akart lenni, de Édesapja lebe-
szélte róla, így ő is a tanítói pályát választotta. 
A polgári elvégzése után a főváros II. kerületébe ment tanító-
képzőbe, majd 1948-ban az államosítás után átkerült egy másik
iskolába, a Csalogány utcába, ahol befejezte a pedagógiai gim-
náziumot. 1951-ben egyszerre kapta meg az érettségi és a taní-
tói bizonyítványát.
A Központi iskolában - ami három helyen üzemelt és 1200 diá-
kot oktatott – tanított a nővére, és megtudta, hogy van üres
álláshely. Mária azonnal folyamodott tanítói státusért, azonban
az akkori rendszerben kihelyezték a kezdő tanítókat, őt is.
Először Uriba, majd Nyáregyházára akarták elhelyezni, de visz-
szautasította, mert Vecsésen szeretett volna tanítani. A kitűnő
oklevele láttán beleegyeztek, hogy Vecsésen maradjon, de nem
a Központi – falusi - iskolában, hanem az akkor már
Martinovics téribe kapott tanítónői állást. Nagyon jól beillesz-
kedett, jó kollektíva fogadta, szabad idejükben pingpongoztak.
Egy idő után az igazgató hívatta néhány fiatal tanítónőjét, és
felkérte őket, hogy jelentkezzenek a tanárképző főiskolára, mert
akkor szaktanárok lehetnek, ugyanis abban az évben kezdődött
a felső tagozatos oktatás az iskolában…
Mária néhány társával jelentkezett, felvették, és a tanítás mellett
komoly tanulásba kezdett a főiskola három éve alatt. Közben
1952-ben megismerkedett a férjével, aki magyar-történelem
szakos tanár volt a központi iskolában. Évekig járt hozzájuk,
nagyon kellemes vonzalom alakult ki közöttük, de soha nem
udvarolt neki. Jártak kirándulni, színházba, bérletük volt az
Erkelbe… Mégis szerelem lett belőle, a közös érdeklődés
összehozta őket. 1955-ben végzett a főiskolán, természetrajz és
kémia szakon, ezt követően házasságot kötöttek. Férje a
Központi iskolában tanított, kinevezték igazgatóhelyettesnek,
Mária még egy ideig a Martinovics tériben tanított, majd Ő is
átkerült a falusi iskolába. Meséli, hogy először harmincfős
nyolcadikos osztályt kapott, ahol tíz fiú és húsz lány volt, s osz-
tályfőnökként csak hat évvel volt idősebb a diákjainál. De volt
olyan év, amikor 56 fős osztálya volt. Szerette a diákokat, a
tanítást, soha nem voltak fegyelmezési gondjai…
Házasságukból egy leánygyermek – ki kiskorában sajnos meg-
halt – és egy fiú született 1959-ben, aki szintén Vecsésen él a
családjával. Egy csodálatos leány unokával büszkélkedik, aki
most végzett a miskolci egyetemen antropológusként.

Elmondta, hogy a férjét mindenféle kulturális tevékenység
érdekelte, igen mozgékony, sokoldalú ember volt, felkínálták
neki a kultúrház igazgatását, amit elfogadott, és egy ideig ott
tevékenykedett. Később a fővárosba hívták, szintén kulturális
területre, magas beosztásba, ahonnan szinte az egész világot
beutazta tánc, zene, ének együttesekkel. Bel- és külföldön kon-
certeztek hangversenyek fesztiválok keretén belül. Imádta azt a
munkát. Mária megértően fogadta, és azt mondta: ha abban tud
kiteljesedni, segíti, támogatja. Ezért is a cím: „élni és élni hagy-
ni”. Közös életük során sokszor köszönte meg Máriának a férje,
hogy csodálatos családi hátteret teremtett neki, megértő, jó fele-
sége volt mindig, s hagyta, hogy kiteljesedjék abban, amit iga-
zán szeret csinálni. Mária imádott tanítani, nyugdíjazásáig dol-
gozott a falusi iskolában, majd Felsőtelepre hívták, és ott foly-
tatta szaktanári tevékenységét. Mindig a hivatásának élt, még
nyugdíjasként 15 évet tanított, 72 évesen hagyta abba a diákok
oktatását…
Szellemileg hihetetlenül friss, meghazudtolja a korát, amint
mesél a tanári éveiről, a gyerekekről szinte megfiatalodik,
tekintete élénk és életvidámságot sugárzó. Nagyon jó volt vele
beszélgetni, megcsodálhattam az arany- és gyémánt diplomáját,
amikre nagyon büszke. Valójában a hivatására, a tudás átadásá-
ra büszke, nem is annyira az elismerésekre…
Érdeklődésemre, hogy hogyan telnek a napjai, nevetve mesélte,
hogy nagyon tevékeny, mindig elfoglalja magát, nem ismeri az
unalom szót.
Sajnálattal vettem tudomásul, de tiszteletben tartom, hogy nem
szereti, ha fotózzák, így képet a cikkhez mellékelni nem
tudok…

Benke Mária

Vecsési a Múzeumok Éjszakáján

Vecsési résztvevője is volt a június végén, a Múzeumok Éjsza-
kája keretében  az Iparművészeti Múzeumban megrendezésre
került „Modern design magyar iparművészektől” című kiállí-
tásnak. Darab Dóra egyedi művészeti értékű gyapjúképeivel
vett részt az eseményen. A fiatal vecsési művész képeit színes
gyapjúból, egy nemezelő tű segítségével napok alatt, aprólékos
munkával készíti. Tudását szívesen megosztja másokkal. Akit
érdekel a nemezelés, azokat örömmel látja az ősszel elinduló
tanfolyamain. Dóra elérhetőségei: o6-2o/378-9o-82, 
email: darab.dori@gmail.com
A felvételen a művésznő alkotásai mellett látható.

VT info
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Csapadékról, szélről - minden nap
Mióta létezik emberi társadalom, azóta mindig különös figye-
lem irányult a természeti környezet, így az időjárás alakulásá-
nak megfigyelésére. Az ősi népek nem csak megfigyelni, de
különböző rituálékkal sokszor befolyásolni is akarták az égi
hatalmak esőt parancsoló vagy azt megtiltó kiszámíthatatlan
kedvét. Történelmi feljegyzések tanúsítják, hogy évszázados,
sőt évezredes múltra tekint vissza, legtöbb esetben az eső érke-
zésének kifürkészése, bizonyos légköri törvényszerűségek meg-
állapítása.

A meteorológia tudománya napjainkra hallatlan fejlődésen esett
át. Speciálisan kialakított műholdak sokasága, kontinensek és
óceánok megfigyelőállomásainak adatait elemző szuperszámí-
tógépek szolgáltatják a percnyi pontosságú időjárási adatokat.
Persze, jó, ha tudjuk, hogy az ilyen számítógépek által modelle-
zett előrejelzések nélkülözhetetlen kiegészítője még ma is az,
mikor egy kisebb terület milliméter pontosságúan meghatáro-
zott csapadékszintjét, a lokálisan uralkodó főbb szélirányt
emberi megfigyelések által összegyűjtött adatokkal egészítik ki,
mondhatni: „finomra hangolják”. 
Egy ilyen szenvedélyes megfigyelő volt a több mint húsz éve
elhunyt, Sárvári József kertészmérnök, egyetemi tanár, aki pom-
pázatos, arborétumszerű virágos kertjében egy mini mérőállo-
mást „üzemeltetett”. A budapesti Meteorológiai Intézetbe napi
rendszerességgel továbbította a Vecsésen általa regisztrált csapa-
dék, szélerősség, szélirány, valamint hőmérsékleti adatokat.
Ha most, évtizedek múltával emlékezünk a tanár úr állhatatos,
lelkiismeretes munkájára, bizton állíthatjuk, hogy egy parányi-
val ő is hozzájárult akkoriban, a mára kialakult szinte tökélete-
sen megbízható „időjárás tudományhoz”.

Kép és szöveg: Fekete József

Figyelem!
Krauszné Somlai Rózika, kedves Olvasónk szomorúan mondta,
hogy március végétől alig tud mozogni, mert baleset érte.
Mondhatnánk magánügy, de a baj közterületen érte, és olyan
figyelmetlenségből történt, ami akár másutt is előfordulhat, és
mással is megtörténhet. Ezért lehet tanulságos. A Bertalan utca
főváros felőli oldalán az egyik családi ház tulajdonosa térköves
járdát készített. Ami nagyon pozitív, de sem ő, sem pedig a kivi-
telező nem figyelt oda, hogy az árokszélén – a járdához közel -
egy vasdarab ott maradt. A láthatóságát a fű eltakarta, így
Rózika, amikor egy babakocsival elhaladóknak utat engedve
lelépett a járdáról, éppen erre a vasra, s a bokája kifordult.
Műtét és rehabilitáció következett, de még ma is érzi sérülését.
Kérését megismételve írjuk le mi is: utcát érintő felújításoknál
járjunk el gondossággal, balesetet előidézhető tárgyat ne hagy-
junk a területen!

Egy másik kedves Olvasónk a Kinizsi utcából mesélt el egy
nagyon tanulságos esetet, ami bizony megtörténhet, ahogyan az
a történet végén kiderül, és a rendőrség igazolhatja valódiságát.
Szélhámosok és csalók vannak, és egyre meghökkentőbb,
mondhatni vakmerőbb trükkökkel igyekeznek pénzhez jutni. A
történet két hónapja történt, akkor a rendőrség kérte, hogy a
nyomozás zavartalansága miatt ne publikáljuk az eseteket.
Azóta – úgy tudjuk – elfogták a tetteseket, de félő, hogy mások
újabb ötletekkel fognak kísérletezni. Itt a következő volt a hely-
zet. A hölgy elmondta, hogy estefelé a házi telefon csengett, és
egy fiatal, jajgató hang jelentkezett, hogy ő az unokája és a
„Segíts Mama!” jelszóra fűzte fel mondandóját. A lényeg az
volt, hogy balesetet okozott, de közben ivott és, ha azonnal nem
fizet legalább egy millió forintot, akkor rendőrkézre adják. A
nagyi látta az autót az utcán, de erre az „unoka” válasza az volt,
hogy egy barátja autójával okozta a balesetet, de „azonnal kell
a pénz, én nem mehetek érte, egy barátom, a Jóska megy el érte,
és amit tudsz, add oda neki”. Milyenek a nagyik, már el kezdte
számolni, mi van otthon, mennyit tud adni, amikor meglátta,
hogy a fia jön le az emeletről, ahol laknak, és ki jön mögötte!
Az unoka! A nagyi zavarában leszidta, hogy „most mond el,
milyen balesetet okoztál?” Mindenkinek tátva maradt a szája,
de pár perc múlva rájöttek, hogy egy vakmerő csalás szereplői
lettek. Az Apa kiment a gépkocsihoz, hogy esetleg követhesse a
szélhámost, ők pedig várakoztak. Közben teljesen besötétedett.
Egy idő után feltűnt egy fiatal, fejére húzott kapucnis melegítő-
vel, aki a ház előtt bámészkodni kezdett, majd valószínűleg
gyanút foghatott, mert tovább oldalgott. Az Erzsébet térnél az
Apa a gépkocsival elveszítette a nyomát.
A család úgy döntött, hogy ezt be kellene jelenteni a rendőrsé-
gen. Az ügyelet azt mondta, hogy személyesen menjenek be,
mert jegyzőkönyvet vesznek fel. Mielőbb a kedves olvasó arra
gondolna, hogy ez így képtelenség, ahogyan van, annak figyel-
mébe ajánlhatunk ezer variációt a csalások tárházából – mérőó-
ra cserére jöttünk; csak egy pohár vizet kérnék a gyereknek;
vegye meg a mobilomat, mert nincs pénzem kenyérre, és még
lehetne folytatni a sort. A család bement a rendőrségre és várt.
A szolgálatos fiúk később elmondták, hogy helyszíneltek a
Város utcában, mert szélhámosok egy millió forintot csaltak el
egy családtól, és elmesélték a fentebb leírt eset, itt már bevált
változatát!

Tehát: éberség és elővigyázatosság, mert a legképtelenebb eset
is előfordulhat.

szalontai

A lehullott csapadék összegyűjtése után indulhat a mérés.

Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, 
szalámi, sonka, szalonna, hurka, 

disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742

Két telefonomat elveszítettem egy fekete autóstáskával együtt. 
A telefonszámok nehezen pótolhatóak, aki megtalálta, kérem,

adja le a szerkesztőség címén, Arany J. u. 50. szám alatt.
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Huszonöt éves a rendszerváltozás
A köztelevízió hetente sugároz ezzel kapcsolatos műsort, és
nagyon ajánlatos, hogy az, aki nem akar felületesen ítélkezni, az
megnézze és ismereteit bővítse. Gál István egy írást küldött a
vecsési rendszerváltozásról és napjainkig való történetéről (29.
oldal). A történet azonban úgy kerek, ha megismerjük – leg-
alább nagyvonalakban – az első szabadon választott képviselő-
testület megalakulása előtti időszak helyi történéseit is. 

Országosan 1987 szeptemberétől lépett színre az MDF és a
Szabad Kezdeményezések Hálózata (SzDSz), a Független
Kisgazda Párt, majd később a FIDESZ. Vecsésről többen már
1988-ban tagjai lettünk az MDF-nek. (Előtte sosem voltam párt-
tag, de az 555. számú tagkönyvvel MDF országos alapítónak
számítottam.) Az MDF 1989 februárjában Monorra hívta össze
a térségben lakó, és az MDF-be –ekkor még mozgalomba – belé-
pett tagokat. Vásárhelyi Géza barátom tette meg ezt a lépést, aki
a mai napig a legnagyobb tiszteletemet bírja, mert élő lelkiisme-
retként, pártokon kívül szolgálja a nemzet ügyét. Ilyen találkozó
után, hazafelé jövet döntöttük el ’d Elhougne Lászlóval, hogy
Vecsésen is megalakítjuk az MDF-et. Ez egybeesett Pozsgai
Imre rádióriportjával, amiben 1956-ot népfelkelésnek minősítet-
te. Izgatottan vártuk a kommunista párton belüli lecsengését a
bejelentésnek. Csak az emlékezet felfrissítése végett: az
MSZMP keményvonalasai – Grósz és Fejti vezetésével – igye-
keztek erőt mutatni. 1988. november 15-én a Keletinél még bru-
tálisan szétverték azt a tüntetést, amely a brassói munkáslázadás
vérbefojtása ellen tüntetett. 1989-ben – Nagy Imre újratemetését
követően – a Sportcsarnokban Grósz Károly még fehérterrorról
vizionált a kommunista nagy pártaktíva előtt. 
1989. március 15-e után az első hívó szóra többen jelentkeztek,
és elkezdtük a helyi szervezet kiépítését. A többi párttal ekkor
nem voltunk kapcsolatban, egyedül az SZDSZ-nél volt látható
mozgolódás. Vezetőjük az idős, és a későbbi SZDSZ-es irány-
vonallal sehogyan sem összeegyeztethető személyiség, Boda
Gyula bácsi volt. Fontos megismételni, hogy ekkor az MDF
mozgalom volt, nyitott szervezetként működött, és gyűléseink-
re bárki eljöhetett. Rendkívül jól jellemezte ezt a korszakot,
hogy a városi MSZMP és a nagyobb vállalatok – Gázüzem,
MGTSZ – sorra küldte aktivistáit találkozóinkra, akik vitákat
provokáltak, és saját igazukat próbálták bizonygatni. Volt
közöttük olyan, aki azóta már a polgári oldal kemény harcosa,
de a „damaszkuszi utat” előbb végigjárta. (Valamikor 2002
után, a Polgári Körök egy-egy találkozója alkalmával többször
gondoltam arra, hogy akár meg lehetne tartani egy 1980-as
évekbeli MSZMP pártértekezletet is a jelenlévőkből. Azonban
nagyon fontos a különbség, amíg 1989-ben ezek az emberek
még a párt küldöttei voltak az ellenzéki gyűléseken, addig 2002
után már meggyőződésből jöttek, és a hovatartozásuk már nem
lehet kétséges, s ezt a mai napig bizonyítják is.)
Nagy Imre újratemetése után a helyi szerveződés is új lendüle-
tet kapott, amihez az MDF párttá alakulása is döntő lépés volt.
A beépített emberek látogatása elmaradt, új emberek érkeztek a
szervezetbe. Tóth Elemér, a maga ’56-os múltjával és nyugdíjas
voltával az adminisztratív munka jelentős részét átvállalta.
Sokat segített Simák János, majd Szlahó József. Ugyanakkor
tisztességtelen lenne, ha nem mondanánk el azon személyek
nevét, akik ott voltak, remek emberekként végig a nemzet ügyét
képviselték. Sárosi István, Sárosi György, Jakab Béla, Berényi
Albert és még sokan mások. 
1989 őszén egyre több tárgyalás történt Vecsés Nagyközség akko-
ri állami és pártvezetésével. Ezeken a tárgyalásokon csak az MDF
és az SZDSZ vett részt. Az SZDSZ részéről ekkor már Dr. Jós

Miklósné volt a delegáció vezetője. Az MSZMP pártvezetés igye-
kezett semmiben sem állást foglalni, mert nem tudták, hogy az
első szabad választást követő nagytakarítás mit is fog jelenteni.
A tisztesség megkívánja, hogy elmondjuk: a helyi tanácsi vezetés
– Csányi János úr vezetésével – korrekt módon viselkedett. Sőt,
esetében azt is el kell mondani, hogy a település gázvezetékkel
való kiépítését példás módon hajtotta végre. Ő a tárgyalásokon
konstruktív és megbízható partner volt. Egy példa: amikor az
utolsó kommunista parlament azt a döntést hozta, hogy az akkor
induló személyi jövedelemadó 100 %-át helyben hagyja, az tete-
mes, plusz 100 milliós többletbevételt jelentett. Azt a követelé-
sünket, hogy ezt az összeget ne használják fel, hanem adják át az
új testületnek, maradéktalanul teljesítették. Egyébként ezzel a
jelentős pénzzel nyert több száz volt kommunista tanácselnök a
választáson, és lett az új rendszer első polgármestere.

Ekkor volt az első október 23-ai szabad ünneplés is. Az MDF
szervezte meg a lampionos felvonulást a temetőbe, ahol a
vecsési hősök sírjait koszorúztuk meg. Ez a felvonulás még
utána pár évet megélt, de amikor a Községháza előtt elkészült
az ’56-os Emlékoszlop, akkor a Szent István térre korlátozódott
az ünnepség.
A ’89. november végi „4 igenes” választás óta már nagy szaka-
dék tátongott az MDF és az SZDSZ között, helyben is. 1990
tavasza már az első szabad választásra készülődés jegyében telt
el, amelynek tetőpontja a fővárosi március 15-ei ünnepség volt.
Vecsésen sem a Kisgazda Párt, sem a FIDESZ nem mutatott
komoly erőt, miként az MSZP sem. Ennek ellenére vagy nyolc
párt neve szerepelt a választási listán. A helyi kampányt Szlahó
József készítette elő. Magam egy helyi választási etikai kódexen
munkálkodtam, amit a pártok el is fogadtak, sőt, be is tartottak.
A parlamenti választás után sokkal aktívabb lett a helyi pártélet.
Úgy tűnik, hogy a választás után megindult a győztes párthoz
való csatlakozás „kényszere”. Az MDF-hez ekkor sokan érkez-
tek: Molnár Imre, Kecskeméti Róbert, Gál István stb. De a többi
pártnál is érzékelhető volt a mozgás. Az SzDSz-nél Jós
Miklósné, Nyitrai Péter, Dobrovitz Magdolna, Kérész Sándor és
Kocsis József volt a mérvadó politikus. Kisgazdáknál
Laurenczy Tamás, a FIDESZ-nél Skribek Pál, d’Elhougne
Győző és Földi Károly lett a választásnál befutó. Természetesen
komoly támogatottsággal bíró civilszervezetek is jól szerepel-
tek, mint a Gazdakör (Már János, Almási János, Brunner
Ferenc), sőt a nemzetiség is juttathatott be képviselőként nem-
zetiségi szószólót (Frühwirth Mihály), de ekkor még a függetle-
neknek is jóval nagyobb esélyük volt (Sárosiné Polczer Margit)
a testületbe jutásra. 
A kétfordulós önkormányzati választás egyértelmű nyertese az
MDF-Kisgazda koalíció volt. A párt programját döntően Szlahó
József készítette el, amiben Simák János és jómagam közreműköd-
tünk. Nagy kár, hogy Szlahó Józsefnek a Teremtő nem adott több
időt, sőt maga a választás is súlyos csalódást okozott neki, hiszen
az MDF őt javasolta polgármesternek, de az akkor már jelentkező
betegsége okán még a pártból is többen cserbenhagyták, és a testü-
let – akkor még a képviselők választották a polgármestert – más-
ként praktikázott. Ha korai halálát okozó tragikus betegsége nincs,
akkor az életkora szerint még most is városvezető lehetne.

Dióhéjban ennyi az első választást megelőző időszak. Persze a
politika, a közélet nehéz műfaj. Inkább emberpróbáló és ember-
faló. Néha délibábos. Istenségnek látszó képzetet is okozhat
egyeseknél. Csak ebből a 25 évből tudnánk csudás pálfordulá-
sokról is beszélni. De azok már más történetek.

Szalontai János
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1990 - 2015. 25 év szabadon
A rendszerváltástól napjainkig
Mint ismeretes, a II. világháborút követően hazánk szovjet meg-
szállás alá került. Az üzemeket államosították, a földművelő
lakosságot szövetkezetekbe kényszerítették. Vecsés, és néhány,
svábok lakta településről a németajkú lakosság egy részét kitele-
pítették. Kezdetét vette tehát egy rendkívül diktatórikus rendszer
kiépítése. Napirenden voltak az elhurcolások, internálások,
kivégzések. Ez ellen 1956. október 23-án a nép felkelt. Az elé-
gedetlenség forradalomba csapott át, és ennek eredményeként
13 szabad nap adatott meg hazánknak. A forradalmat a megszál-
ló szovjet hadsereg a belső árulók hathatós közreműködésével,
azokkal szövetkezve, leverte. Szörnyű megtorlás vette kezdetét.
A kivégzettek száma megközelítette az 500 főt. Miután a népet
megfélemlítették, lassan normalizálódott a helyzet. Kezdetét
vette az úgynevezett szocializmus építése. Mindent a szocialista
eszmerendszernek rendeltek alá. A nép egy ideig némán tűrte az
elnyomást, de nyolcvanas évek második felében egyre fokozó-
dott az elégedetlenség, ami arra kényszerítette a kormányt, hogy
leüljön tárgyalni az ellenzékkel. A tárgyalások eredményeként
újratemették a forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét, majd
megállapodtak a többpártrendszer bevezetésében a szabad
választások megtartásában. 1989. október 23-án Szűrös Mátyás
kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. Megkezdődött a „rendszer-
váltásként” emlegetett társadalmi átalakulás. 1990 tavaszán
megtartották az első szabad választásokat, majd az új kormány
1990. szeptember 30-ára, illetve október 14-ére kiírta az önkor-
mányzati választásokat. Ezzel megszűnt a tanácsrendszer, és
kezdetét vette az önkormányzati rendszer kialakítása. 

Vecsésen 1990. október 25-én megalakult az első, szabadon
választott képviselő-testület, amely tagjai közül Molnár Imrét
választotta meg polgármesternek. Mielőtt azonban megalakult
volna Vecsésen a képviselő-testület, országos, csak taxis-blo-
kádként emlegetett megmozdulásra került sor. A választásokon
vesztes pártok, az SzDSz, MSzP közreműködésével torlaszokat
emeltek, így akarván kikényszeríteni a kormány lemondását. A
kezdeményezés azonban nem váltotta be a hozzáfűzött remé-
nyeket. (A vecsési testület alakuló ülésének napján robbant ki a
taxisblokád, ami hétfőn fejeződött be – szerk. megj.)
Miután megalakult az új képviselő-testület, megkezdődhetett az
érdemi munka. Azt meg kell említeni, hogy a leköszönő utolsó
tanácselnök, Csányi János, nem üres kasszát adott át a képvise-
lő-testületnek. A kaszában 50 M Ft. maradt (100 mFt maradt –
szerk.), ami fedezte a kiadásokat.
Az újonnan megalakult képviselő-testület tagjai szinte emberfe-
letti munkát végeztek. Minden napra jutott valamilyen bizottsá-
gi ülés, hetente voltak testületi ülések. Folyt a vagyonátadás az
önkormányzat részére, ami rendkívül időigényes feladat volt.
Ez az állapot mintegy fél évig tartott. Megkezdődtek a különbö-
ző felmérések. (pl. az oktatás területén, de ide sorolható a köz-
művekkel kapcsolatos feladat is) Miután a kormány az önkor-
mányzatok részére a szja 50 -% át - egyéb juttatások mellett -
átutalta, megkezdődhetett a tervezés, majd a tervek lassan látha-
tón öltöttek testet egy-egy beruházás elkészülte kapcsán.
Rendkívül sok feladatot kellett megoldani és az előző 45 év
elmaradásait pótolni. Mindenki azt várta, hogy egyszerre min-
den megoldódik. Hát nem oldódott meg. Az elmaradás bepótlá-
sára a Nemzeti Bank pénze sem lett volna elegendő.
Számba vettük értékeinket, lehetőségeinket, majd elkezdődött a
tervezés.

Tisztelet illeti a szocialista rendszer azon tanácselnökeit, akik az
akkori nehézségek ellenére tettek valamit a település fejlődése
érdekében. Ma már történelem, de nem árt feleleveníteni, hogy
abban az időben mindent az MSzMP vezetése döntött el. Hiába
akart egy település a fejlődés erőteljesebb útjára lépni, ha az
ütközött a párt érdekével, semmit nem lehetett tenni ellene.
Ezért írom: tisztelet azoknak, akik ennek ellenére megpróbál-
koztak a fejlesztéssel. Így épült az ivóvízhálózat, a gázközmű,
amelyek lakossági hozzájárulással készültek, felépült a Halmi-
telepi iskola egy része, az óvoda az akkori Kun Béla téren, a
Szakorvosi Rendelő, a Brunszvik Óvoda, valamint a Felső-tele-
pi iskola és az Andrássy-telepi iskola bővítése, épült minimális
mennyiségű járda.
Az előző rendszernek megadatott, hogy két alkalommal emlékez-
hetett meg az újratelepítés évfordulóiról. 1961-ben a 175. 1986-
ban pedig a 200 éves évfordulóról. Mind a két évfordulós ese-
ményről könyvet jelentetett meg az akkori vezetés. Voltak tehát
abban az időben is eredmények, de az igazi, látványos fejlődés a
rendszerváltást követően következett be. Ezen írás segítségével
megpróbálom bemutatni Vecsés fejlődését, az önkormányzatiság
25 éve alatt elért eredményeit, vagyis azt, hogyan fejlődhet egy
település, ha nem pártutasításra történik valami, hanem a helyi
lakosok veszik kezükbe sorsuk, településük fejlesztését.
Teszem ezt hittel, szívvel, annál is inkább, mert ezen írás szer-
vesen kapcsolódik településünk, Vecsés újratelepítésének 225.
évfordulójához.(A cikket még 2011-ben írtam, de ma is idősze-
rű. Akkor nem jelent meg.)

I. Az újonnan felálló önkormányzat képviselő-testülete határo-
zatot fogadott el állami, nemzeti, és helyi ünnepeink méltó meg-
ünnepléséről. Az ünnepek, megemlékezések köre, mára bővült.
Vecsés Nagyközség Önkormányzata határozatban rögzítette,
hogy minden ünnepet azon a napon tart meg, amelyik napon az
esemény történt. Ettől egy alkalommal tért el. Ez a határozat a
várossá válás után is érvényben maradt.

Ünnepeink sorrendben:
Január 22. Himnuszunk születésnapja, a Magyar Kultúra Napja 
Március 15. Emlékezés az 1848/49-es forradalomra, szabadságharcra
Június 14. Városi ünnep, Vecsés újratelepítésének napja
Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe, az új kenyér napja
Október 6. Az Aradi Vértanúk napja, Nemzeti Gyásznap
Október 23. Az 1956-os forradalom évfordulója
A felsoroltak egy kivételével hivatalos állami, nemzeti ünnepeink.

Civil és társadalmi szervezetek az alábbi napokon tartanak
megemlékezéseket az alkalomhoz kapcsolódóan:
Május utolsó vasárnapja: Magyar Hősök Napja. 
Június 4. Emlékezés Trianonra, a Nemzeti Összetartozás Napja.
Július 4-7. Emlékezés a Pozsonyi csatára.
November 4. Emlékezés az 1956-os forradalom leverésére 
Advent 4. vasárnapján: Mindenki Karácsonya.

A felsoroltakon kívül számtalan, egyéb esemény kerül megren-
dezésre:
Vecsési Tavaszi Fesztivál a Magyar Kultúra jegyében, átvette
szerepét a Mesefesztivál.
A Falusi templom búcsúja szeptemberben. Egyházi jellegű.
A már hagyományos Káposztafeszt szeptember utolsó hétvégéjén.
Nemzetiségi rendezvények.

Folytatás a VT. következő számában.
Gál István   
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Nemzeti vágta Dán kézilabdások Vecsésen

Dánia a kézilabdázás egyik nagyhatalma férfiaknál és hölgyeknél
egyaránt. Velük kapcsolatot tartani rangot jelent. Ez a kapcsolat
tavalyra nyúlik vissza, amikor egy dán sportiskolai csapat
Magyarországon együttest keresett, és engem ajánlottak, hogy én
majd megszervezem az itteni programjukat, ami meg is történt. 
Az idén is megkerestek, de most olyan programot kellett szervez-
ni, amelyek keretében nyelvórákon is részt tudtak venni. Itt 15-17
éves fiúkról és lányokról beszélünk, akik a kézilabda mellett még
erre is kíváncsiak. Felkerestem a Petőfi iskola igazgatónőjét,
Sztyéhlikné Hegyi Krisztinát, aki segítségemre volt, és az iskola
angol nyelvóráira beülhettek a dán gyerekek, ahol nagyon jól
érezték magukat. Sőt, még káposztával és kolbásszal is megkínál-
ták őket, amit utólag is köszönök az iskola pedagógusainak. 
A mérkőzéseket a Grassalkovich iskolában játszották a lányok és
a fiúk a vecsési kézilabdások ellen. Lányaink egy mérkőzést nyer-
tek egyet elveszítettek, fiaink mindkét mérkőzésükön kikaptak.
Nagyon jók voltak a mérkőzések, sokat lehetett tanulni belőlük. 
A két nap nagyon jó hangulatban telt el. Meghívtak minket
Dániába, ahol szeretettel fogadnának vendégül bennünket.

Csenki Györgyné, 
a VSE női kézilabda szakosztály szakmai igazgatója

Bronz és ezüst után mit remélhetünk?

Vincze Gáborral, az új edzővel július 10-
én kezdte meg a felkészülést a VFC az új
bajnokságra. A klub és a szakmai veze-
tés a tervekről még nem tudott sokat
mondani, mert a lapzártáig (júl. 19.)
alig volt edzés, és az átigazolási időszak
is csak július 31-én zárul.

Vincze Gábor (1976. szept. 7.) a Fradi neveltje. 1990-től 1996-
ig játszott ott, majd több magyar együttesben szerepelt: BVSC,
Sopron, Debrecen, Győri ETO. Legnagyobb sikerét Debrecenben
érte el, amikor a védekező középpályások között ő lett az évad
legjobbja. Testvérével Ottóval együtt kezdték a Fradiban, és nagy
öröm volt számára, hogy mindketten tagjai voltak a bajnokságot
nyert csapatnak. Ugyanígy nagy öröm, hogy egyetlen válogatott-
sága alkalmával szintén Ottóval léphetett pályára Metzben, a
franciák ellen. Skóciában és Cipruson idegenlégióskodott egy-
egy évet, és a Honvédnál fejezte be élvonalbeli pályafutását. Az
NB III-as Biatorbágynál kezdte meg az edzőskődést, majd 2013-
ban Felcsútra került a Puskás Ferenc Akadémiára, ahol az U17-es
korosztállyal bajnok lett. Felcsútról családi okok miatt jött el,
mert az ottani teljes embert igénylő szakmai munkát nem tudta
vállalni. Párjával Budaörsön él, és onnan jár Vecsésre. UEFA B
licences edzői szakképesítéssel rendelkezik.
Elmondta, hogy csak néhány tréningen vannak túl, edzőmeccs
is csak egy volt, tehát a játékosokról még nem tud véleményt
formálni. Sokan vannak próbajátékon, és a július 31-ei igazolá-

si határidőig még bőségesen lehet mozgás a keretben. Terveiről
szólva kijelentette, hogy megköveteli a tiszteletet, de ő játékos
pártinak tartja magát. A támadójáték híve, de ebben a végsőszót
a játékos keret mondja ki, hiszen abból kell kihozni a lehető leg-
többet. Heti két – szerda, szombat – edzőmérkőzéssel készülnek
a bajnokságra, és számára inspiráló, hogy a vezetőség ambició-
zus terveket sző, amiben szeretne szakmai partner lenni.

Czibolya Zoltán elnök szerint az eredményes munkához szük-
séges feltételeket, ahogyan eddig is, most is biztosítani fogják.
Az induló csapatok listája még nem teljesen biztos. Annyi már
látható, hogy felsőbb osztályból ide került Veresegyháza,
Maglód és Tököl. Tehát erős mezőny várható. Sorsolás még
nem volt, de augusztus 16-án kezdődik a pontvadászat. A július
végén lejáró átigazolásig minden csapatrészbe szeretnének iga-
zolni, lehetőleg meghatározó tudású játékost. A célokról szólva
sokat sejtetően vissza kérdezett: mi lehetne a cél egy bronz és
egy ezüst után?
Magunk részéről egyetértünk abban, hogy embert és közösséget
a célok viszik előre, de most is csak Balczó András öttusa-
legenda mondását idézhetjük, ami útbaigazítást jelent minden
sportolónak. Szerinte, ha a felkészülés és a verseny során a
sportoló mindent elkövet a sikerért, és úgy jön le a verseny (a
meccs) végén, hogy mindent kiadott magából, akkor tiszta a lel-
kiismerete, mert nem rajta múlt, hanem azon, hogy akkor ott
volt nála jobb. Csapat sportág esetében még azt tehetjük hozzá,
hogy ha csak egy játékos nem sportszerűen készül a meccsre, az
tönkre teheti a többiek minden munkáját. Másként: magunk
mellett a többiekért is felelősséggel tartozunk!

szalontai

Egyre nagyobb a népszerűsége és a tábora a Nemzeti Vágtának.
A tét nem kevesebb, mint az, hogy ki a Kárpát-medencei
magyarság legjobb lovasa, legjobb lova. A Hősök terei döntőbe
selejtezők során lehet bejutni. Az elszakított országrészek ver-
senyeken döntik el, hogy ki méretheti meg magát a fővárosi
döntőben. Erdélyben július 12-én volt a selejtező, és 

Vecsés testvértelepülésé-
nek Gyergyószárhegynek
szülötte nyerte a viadalt.
Fazakas Géza megelőzte a
tavalyi győztest és beju-
tott a fináléba.
Gratulálunk!

VT info

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
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Évértékelés – Molnár József, a felnőtt együttes edzője:

A tavalyi évhez képest ez a vecsési csapat mindenképpen számot-
tevő erőt képviselt, és előrelépett a kézilabda társadalomban.
Mindenképp előnyünk a többiekkel szemben – ha minden így
marad –, hogy fiatal játékosaink vannak. Úgy gondolom a srácok
a lelkük mélyén, illetve gondolkodásmódjukban szeretnének egy
sikeres csapatban komoly szerepet betöltve előrelépni és megmu-
tatni, hogy igenis több van bennük. Ezt mindenképp szeretnénk
Vecsés színeiben végig vinni. Igen, hat döntetlen mérkőzés van a
hátunk mögött, és hat egygólos vereség. Tavalyhoz hasonlóan
idén sem állt mellénk a szerencse sok esetben, s valamilyen szin-
ten ez a csapat ezt viszi magával az utóbbi két évben. Ezt kell
levetkőzni, le kell tenni, oda kell adni másnak. Ehhez azonban
tényleg dolgozni kell, többet, mint a többiek. Jövőre ugyanezt
fogjuk megpróbálni, még rátenni az edzésmunkára, a minőségre.
A rutin már megvan, tudok mire utalni: „Emlékszel, amikor ez
történt, az történt?” Meg tudjuk nézni, össze tudjuk vágni a felvé-
teleket, sok olyan dolgot lehet föltérképezni a játékosoknak, ame-
lyen meg tudja nézni, hogy mikor, hogyan hibázott. Ha dolgo-
zunk azért, hogy előrébb lépjünk és megtaláljuk azokat a ponto-
kat, ahol javítanunk kell, és megoldást találunk rá, akkor a játé-
kosok képesek rá, hogy sikeres évet tudjanak le. A bírók szimpá-
tiáját is meg kell szerezni. Annyit adjanak, amelyre minimálisan
számíthat Vecsés gárdája, és azt adják meg egész évre! Azért,
hogy azt a munkát, amelyet a héten csinálnak a srácok, azt a hét-
végén egy bíró páros ne semmisítse meg tetszése szerint. A tava-
lyi évhez képest 20 pontja van a társulatnak. 12 olyan mérkőzé-
sen hullajtottunk el pontot vagy pontokat, amelyről tavalyelőtt
álmodni sem mertünk volna. Szeretném, ha tanulnának ebből a
játékosok. Az erős középmezőnybe várom a csapatot jövőre.
Remélem, mindenki marad, aki eddig velünk dolgozott. Én pozi-
tívan látom a jövőképet, rendes fiatalemberekkel dolgozunk, jó
körülmények között tesszük a dolgunkat, a hátterünk is biztosnak
mondható, mert csúszások nincsenek. Amit vállalt a vezetőség,
azt ki is fizette. Itt egyetlen dolgot kell mindenkinek nyomatéko-
san figyelembe venni: Az összes csapat, amely körülöttünk van,
nagyságrendekkel nagyobb költségvetéssel rendelkezik, és ez
jövőre is így lesz. Mi ezekből egyértelműen csak úgy tudunk
kijönni győztesen, ha sikerre éhes fiatal játékosokkal úgy dolgo-
zunk, hogy a tudásbeli különbséget lelkesedéssel pótoljuk. Most
ehhez keresek még játékosokat a vezetőséggel együtt. Vecsés az
NBII-ből indulva masszívan, apró lépésekkel építkezve lépdel
előre, és az eredmény is azt mutatja, hogy jó úton járunk. Úgy
gondolom, hogy Vecsés városának letettük a névjegyünket,
hiszen – ha folyamatában nézik, – honnan indultunk, hol tartunk
és, hogy miből csináltuk ezt meg, akkor elégedettek lehetnek.
A junior gárda idén valamivel gyengébben kezdett a tavalyi sze-
zonhoz képest, de tavasszal ismét belendültek, s pár fordulóval
a vége előtt még, akár a dobogós helyezés is meglehetett volna.
Végül a 4. helyen végeztek, amely ismét szép eredményt jelent
az NB1/B-s junior bajnokságban. Ami talán ennél is fontosabb,
hogy két játékos is megérni látszik arra, hogy szerepet kapjon a
felnőtt együttesben. (Gyuricska Martin és Simon Olivér.)
Mellettük még Tóth Emil az, aki a következő időben lehetősé-
get kaphat a nagyoknál. 
A vezetőség terve, miszerint indítanának egy NBII-es csapatot,
amelyet javarészt a junior együttes alkotna, ezzel is szokva a fel-
nőtt bajnokságot, nem sikerült. Annak ellenére, hogy a bajnok-
ságot 20 győzelemmel és mindössze 2 vereséggel nyerte Vecsés
II, a rájátszásos rendszerben végül az 5. helyet szerezték meg. 

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Évértékelés – Csenki Csilla, a felnőtt együttes edzője:

Előre tekintünk. Jövőre is átalakuló csapatunk lesz, az biztos.
Még nem tudom, hogy kik fognak távozni, s kik fognak marad-
ni. Megint újult erővel kell neki vágni, akár új játékosokkal is.
Nagyon nehéz lesz, mert NB. II-ben nem sok mindenki szeretne
kézilabdázni, mert, aki akar játszani, az pénzt kér érte, de ebben
az osztályban nem tudunk adni. Így nagyon nehéz lesz olyan
játékost találni, aki a játékszeretet miatt, vagy, mert szeretne egy
csapathoz tartozni, esetleg megmérettetni magát, akar játszani.
Nem tudjuk, hogy mennyire veti vissza ez a terveinket, ez majd
akkor derül ki, amikor körvonalazódik a csapat helyzete. Az
együttes magja meg fog maradni egy-két játékos kivételével,
majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Hellyel-közzel meg voltam elé-
gedve a csapatommal, bár volt, amikor az edzésre járás és a hoz-
záállás hullámzó volt. Azt gondolom, hogy azok a fiatalok, aki-
ket betettem a csapatba, akik kiöregedtek a juniorból, általában
megállták a helyüket. Például Tumpech Niki mérkőzésről mér-
kőzésre fejlődött, Pankának sajnos olyan elfoglaltsága van,
amely miatt kevés edzésre tud járni és ez a teljesítményén is
meglátszik. Ladics Enikőnek nagyon nehéz dolga van a jobb
szélén jobb kézzel, neki van még mit tanulni. Tóth Enikővel is
elégedett voltam, mert Kovács O. Zsófival egész jól megoldot-
ták a kapuban. Volt olyan mérkőzés, amikor valamelyiküknek
nem ment, de akkor tudott teljesíteni a másik és fordítva. Azt
gondolom, hogy elégedett lehetek. Én nagyon örülök, hogy a
testvérem (Sirály-Csenki Judit) még egy évet itt játszott, mert
tőle elég sokat tudtak tanulni a fiatalok, de előre kell lépnünk, és
azt gondolom, mindenféleképpen fiatal csapattal. Nehéz lesz.
A junior csapat, bár idén nem tudta megszerezni az aranyérmet,
helytállt a bajnokságban, hiszen ez a korosztály is erőteljesen átala-
kult. Ennek ellenére a legtöbb mérkőzésen tudták azt a színvonalat
képviselni, amely az utóbbi években jellemző volt az együttesre.
Nem sokkal csúsztak le a dobogóról, de az elkövetkezendő évek-
ben ismét odaérhetnek, mert az utánpótlásban igen sok tehetséges
kézilabdázó van, akik némi tapasztalatot gyűjtve, meghatározó
alakjai lehetnek a vecsési junior, majd a felnőtt együttesnek.

Az értékeléseket lejegyezte: Molnár Péter

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
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A képviselő-testület ügyfélfogadása

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.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

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

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik. 

Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – júl. 20-ával,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – júl. 27-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – aug. 3-ával, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – aug. 10-ével, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – aug. 17-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – aug. 24-ével kezdődő
héten ügyeletes.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika tart nyitva! 
Szombaton 20 órától hétfő reggel 8 óráig az ügyeletes patikát
kell keresni. 

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.


