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A képviselő-testület május 28-án tartotta évi rendes ülését, ahol
minden képviselő jelen volt.

Két testületi ülés között történt
Szlahó Csaba polgármester beszámolójában elmondta, hogy az
időszakot inkább kulturális események jellemezték. Ennek fon-
tosságát abban jelölte meg a városvezető, hogy ezekkel lesz
élhetőbb a város és színesebb a közélet. A CPI Property Group
(A cég az átalakított Ablon jogutódja), megerősítette azt a szán-
dékát, hogy a volt orosz laktanya területén csarnokbővítést sze-
retnék megvalósítani, azonban a településrendezési szerződés-
ben vállalt útépítési, vízelvezetési kötelezettségük vonatkozásá-
ban további egyeztetések szükségesek.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a 0202-es elkerülő
úttal kapcsolatos fejleményekről. Ez az út a Gyál felé vezető út
körforgalmi csomópontjából vezetne az Almáskert út irányába,
ahonnan a Lőrinci úti aluljáró érintésével lehetne elérni az
elkerülő 4-es főútra és az M0-ra. A forgalom elvezetése mellett
az út nagy előnye még, hogy jelentősen felértékelődnének az út
melletti, elsősorban vállalkozási övezet területei. Sajnos az
NFM nem támogatja az elképzelést, egyik érvük – Gyált terhel-
né ez az út – nehezen értelmezhető.

Zárszámadás
A 128 oldalas anyag a város honlapján a Hirdetmények menüpont
alatt található meg. A bizottságok és a Könyvvizsgáló Kft. elfoga-
dásra javasolták a testület számára. A képviselők 10 igen és 1 tar-
tózkodás (Tóth Judit) mellett el is fogadták a rendeletet. Ilyen alkal-
mak esetén a legizgalmasabb kérdés, hogy mennyi a pénzmarad-
vány és ebből mennyi az az összeg, ami még ebben az évben sza-
badon felhasználható. Tavalyról az összes pénzmaradvány 910 m
300 eFt, ebből feladattal terhelt 776 m 044 eFt. Feladattal nem ter-
helt, szabadon felhasználható maradvány 134 m 255 eFt. A 16.
melléklet mutatja ennek az összegnek a felhasználását. Számos
városüzemeltetéssel kapcsolatos tétel mellett a civilszervezetek, a
sportegyesületek, az egészségügy támogatása is itt található.
Jelenleg 5,8 mFt általános tartalék és 20 mFt-os vis major keret
mellett nem találunk felhasználási célt. Ez utóbbi természeténél
fogva nem is felhasználható, és reméljük, nem is kell felhasználni.

Megosztott álláshely kérelem
A Falusi Nemzetiségi Óvoda álláshely kérelemmel fordult a tes-
tület felé. Indoklásában elmondta, hogy a nemzetiségi feladatok
ellátásához nemzetiségi óvodapedagógus szakképesítés szüksé-
ges. Jelenleg egy fő fizetés nélküli szabadságát tölti, de szep-
tembertől munkába áll. Helyette egy most éppen nemzetiségi
óvodapedagógus szakon diplomázó munkatársat foglalkoztat-
tak. Ezt a kollégát szeretnék megtartani, még olyan formában is,
ha osztott munkakörben láthatná el feladatát a Mosolyország
Óvodával közösen. A testület döntése szerint 3 napot a
Falusiban, 2 napot a Mosolyországban kell eltöltenie. A bérfe-
dezetet egyhangúlag biztosította a testület. 

Város utcában élők figyelem!
A helyi Önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartá-
sért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkor-
mányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fej-
lesztésére. A feltételek szerint a beruházás felét - max. 15 mFt-
ig - lehet megnyerni. A testület – egyhangúlag - a Város utca tel-
jes, szegélyköves felújításával pályázott. A becsült összköltség
24,7 m Ft, szerencsés esetben ennek a felét megnyerhetjük.
Miniszteri döntés augusztus 6-án várható. Reménykedjünk.

Mérlegbeszámolók
A testület több cég mérlegbeszámolóját megtárgyalta, vala-
mennyit egyhangúlag el is fogadta.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
A rezsicsökkentés ezen a területen nemcsak pozitív eredményt
hozott. A mérleg szerint 230 mFt a veszteség, ami nagyban
nehezíti a tervezett fejlesztéseket. Ennél érdekesebb, hogy közel
800 mFt a kintlévőség. Az árcsökkentés dacára ilyen rossz a
fizetési hajlandóság. 

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.
A képviselők örömmel nyugtázták, hogy hosszú évek után a Kft.
8 mFt nyereséggel zárt, amit a törvények szerint eredménytarta-
lékba helyeztek. Az is megnyugtató, hogy az önkormányzati és
pályázati fejlesztések következtében a jövő is biztató a cégnél.

Vecsési Gasztro Kft.
Válságos a cég helyzete, mert közel 8,5 mFt-os veszteséggel
zárt. Kevés bevétellel járó rendezvényt tudott szervezni, nem
kizárt egy jövőbeni újabb pályázat az üzemeltetőre vonatkozóan. 
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.
A város beruházásait, fejlesztéseit segítő Kft. 8 mFt nyereséggel
zárt, az eredményt eredménytartalékba helyezték. A testület
megköszönte a cég kiváló munkáját.

VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft.
A város – talán a térség – egészségügyi ellátását biztosító cég
szerény nyereséggel zárt. A beszámoló szerint minden fillért
igyekeztek a betegellátás magas színvonalának megtartására
fordítani.

Létszámemelés a Kulturális Központban
A BÁKK vezetése azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy egy
főt a gazdasági-pénzügyi feladatok ellátására biztosítson.
Indoklásul kiemelték, hogy ezt eddig egy fő látta el, de a progra-
mokkal járó szerződéskötések, számlaforgalom, költségvetés nyo-
mon követésével kapcsolatos feladatok növekedése miatt indokolt
az újabb munkaerő. A testület engedélyezte az egy fő felvételét, és
biztosította a bérfedezetet (1,6 mFt) is hozzá. Ugyanakkor az is
elhangzott, hogy ez a lépés azért is szükséges, mert lehet, hogy az
intézmény a későbbiekben gazdaságilag önállóvá válik.

Pályázat, ahol már nyertünk is
A rászoruló családok esetében nagy gondot jelent nyáron a gye-
rek étkeztetése. A korábbi években a vecsési önkormányzat az
elvárható adóbevétel nagysága miatt ki volt zárva a pályáztatás-
ból. Ennek ellenére saját erőből oldotta meg a gyerekek nyári
ellátását. Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma bővítette a
lehetőséget, és Vecsés számára is megnyílt a lehetőség, hogy
131 gyermek nyári étkeztetését megoldja. A testület egyhangú-
lag támogatta a pályázat benyújtását, amit már el is bíráltak.
Közel 2,5 mFt-ot nyertünk, amivel mind a 131 lurkó már júni-
us 16-ától meleg ebédhez jut 43 napon át. Ehhez a testület
további 1 mFt-ot szavazott meg, amellyel további 52 gyermek
juthat ételhez. Fontos, hogy ez felülről nyitott támogatási
összeg, vagyis rászoruló gyermek esetén ez tovább nőhet.

Szalontai János

Te s t ü l e t i  h í r e k

Olvassa a honlapunkat:www.vecsesitajekoztato.hu
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A Vecsési Ipartestület emelőgép-kezelő
tanfolyamot és vizsgát szervez!
Azokon a munkahelyeken, ahol telepített emelőgépekkel dol-
goznak, (pl. autószerelő műhely), a dolgozóknak rendelkezni-
ük kell Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) szakmairányú
OKJ-s végzettséggel. (OKJ: 32 582 02).
A tanfolyam és a vizsga díja: 65.000 Ft. 
A bizonyítvány megszerzésekor a vizsga során kezelt emelő-
gépek kezeléséhez egy tanúsítványt adunk, melyben a kezelni
kívánt gépek vannak felsorolva.
További információ és jelentkezés személyesen a Vecsési
Ipartestület ügyfélszolgálati irodájában hétfőtől péntekig: 9-
16-ig, telefonon a 06/29/350-163-as telefonszámon, illetve a
vecses@tisztesipar.hu email címen.

A májusi testületi ülésen történt
Csökkentek a Búcsú bérleti díjai
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint, és a bérlők kérései szerint
változtatta meg a testület a területfoglalási díjakat. Tavaly a
bérlők azzal indokolták a kissé elszaladt áraikat, hogy drágák
a bérlési díjak. 
A mutatványosok területét egy tételben már évek óta a
Szórakoztató és Vidám-Park Vállalkozók Országos Egyesülete
bérli az önkormányzattól, és ők adják tovább a mutatványosok
felé. Az önkormányzat állta a szavát és változatlan áron (br.
2,2 mFt) biztosítja a megszokott területet feléjük. A kaució
összege (300 000 Ft) is változatlan maradt, amit tavaly vissza
is utaltunk, mert semmi károkozás nem történt. Csak remélni
lehet, hogy a mutatványosok felé történő továbbadásnál sem
nő az ár, és valóban jobban járunk.
A búcsú területének másik részét az árusok, a büfések felé az
önkormányzat értékesíti. Itt jelentős árcsökkenést hajtott végre
a testület – jóváhagyva a hivatal javaslatát -, sőt előre fizetések
esetére jelentős kedvezményt is beiktattak. Tehát erre a vállal-
kozók nem hivatkozhatnak. Rajtuk múlik, hogy valóban mér-
sékeljék az árakat.

ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS 
– MONDJA EL ÖN IS A VÉLEMÉNYÉT!

A Kormány az Államreform Bizottság felállításáról szóló
1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban célul tűzte ki az
állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési
kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 
A Kormány az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntései
előtt szeretné megismerni az állampolgárok véleményét arról,
hogy milyen igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték mérséklé-
sét, vagy megszüntetését tartják indokoltnak. Ennek érdekében
a Kormány az állampolgárok és vállalkozások bevonásával
konzultációt kezdeményez. 
A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük van
kettő, önkéntes és anonim módon kitölthető kérdőíven a
magánszemélyeket, illetve a vállalkozásokat érintő fizetési ter-
hek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenniük.

A kérdőívek papír alapon elérhetőek és leadhatóak a Vecsési
Járási Hivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben a
járás valamennyi településén, de kitölthetőek online is a
www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül 2015. június 5-
étől 2015. augusztus 6-áig. 
Köszönjük, hogy javaslatával segíti az állami rezsicsökkentés-
sel kapcsolatos döntések előkészítését!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Vecsési Járási Hivatala

Pihenés és munkavégzés

Természetesen mindig akadnak olyan munkák, amelyeket el
kell végezni és zajjal járnak. A Kedves Olvasó figyelmébe azt
szeretnénk ajánlani, hogy a munkavégzéssel ne zavarják a
szomszédok pihenését. Ezt szabályozza a 15/2013. számú
önkormányzati rendelet. Ebből idézünk:

Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, aki
a)  lakóövezetben zajjal járó építési, bontási és kerti munkát
munkanapon 19.00 és 7.00 óra között; szombaton 9.00 óra
előtt, 12.00 és 15.00 óra között és 19.00 óra után, valamint
vasárnap és ünnepnapon 9.00 óra előtt és 12.00 óra után végez,
ide nem értve az azonnali hibaelhárítást célzó tevékenységet;
b) családi rendezvények, kerti összejövetelek esetén 24.00 óra
után az ingatlan udvarán folytatja a rendezvényt;
c) vendéglátó-ipari egység, üzlet, szórakozóhely vendégteré-
ben, kerthelyiségében, teraszán, továbbá ezek 10 méteres kör-
zetében nem gondoskodik arról, hogy a rendezvény a szom-
szédos ingatlanokon élők nyugalmát, pihenését ne zavarja;
d) hangosító berendezést munkanapon 21.00 és 7.00 között;
szombaton, vasárnap és ünnepnapon 22.00 óra és 8.00 óra
között, másokat zavaró módon üzemeltet;
e) olyan zajt vagy rezgéskeltést okoz, amelyre az esetenkénti
és nem azonos körülmények közötti ismétlődés miatt általános
érvénnyel határértéket vonatkoztatni nem lehet és mások pihe-
néshez való jogát, nyugalmát zavarja.

ASZTALOS SZAKEMBERT KERESEK!
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, rajzról dolgozni tudó több éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe. 
Érdeklődni: Saska István 0620 425 9097

Angol-magyar szakos tanárt keresek 
13 éves fiamnak korrepetálásához hosszú távra Vecsésen. 

Tel: 06-30-526-7938

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
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A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola sikerei
Idén tavasszal iskolánk énekkarára nagyon sok feladat várt.
Először március 26-án az Észak Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége által Biatorbágyon megrendezett kórus-
minősítő versenyen vettünk részt. Több kategóriában is bene-
veztük a gyerekeket: szóló ének, duett, alsós kiscsoportos ének-
kar, felsős kiscsoportos énekkar, német népdalt éneklő nagykó-
rus. A rengeteg próba és gyakorlás meghozta gyümölcsét, mert
nagyon szép eredményekkel tértünk haza. Duett kategóriában
Bodnár Fanni és Fazekas Fanni bronz minősítést kapott. Szóló
ének kategóriában Bodnár Sára (2. b) ezüst, Zsichla Dorka( 2.
b.), Fazekas Fanni (4.b) és Rózsahegyi Dorka(4.b) pedig arany
minősítést kapott. Fazekas Fanni pedig elnyerte a „Legjobb
szólista” díját, a „Goldenes Glöcklein”-t (Arany csengettyűt). 
Alsós kánont éneklő kiskórusunk, a Sonnenschein Kórus
Molnár Orsolya vezetésével ezüst minősítésben részesült.
Felsős kiskórusunk, a Regenbogen Kórus Fazekasné Gombár
Mónika vezetésével szintén ezüst minősítést kapott. Alsós-fel-
sős nagykórusunk, a „Singende Herzen Kórus” pedig arany
minősítéssel térhetett haza Vecsésre. 

Április 11-én Mözsön, a Landesrat Országos Ifjúsági
Kórusminősítő Versenyén iskolánk kórusai  szintén gyönyörű
eredményt értek el. Ezen a megmérettetésen a kórusok három
évente vehetnek részt, minősítésük is három évre szól. Az
ország minden részéről érkeztek énekesek, akik három kategó-
riában indulhattak: többszólamú nagykórus, népdalt éneklő
kórus és kamarakórus. Német népdalokat éneklő nagykórusunk,
a Singende Herzen arany minősítést, felsős kamara kórusunk, a
Regenbogen Kórus arany minősítést és alsós kamara kórusunk,
a Sonnenschein Kórus pedig ezüst minősítést kapott. Büszkék
vagyunk minden énekesünkre! Köszönet az iskolavezetésnek a
sok támogatásért és a kísérő szülőknek a segítségért!
Reméljük, jövőre is hasonló szép sikerekről számolhatunk majd be! 

Fazekasné                                                         Fotók: iskola

Német nemzetiségi délutánok a Grassalkovich iskolában
Az idei tanévben két alkalommal rendeztük meg a német nem-
zetiségi délutánjainkat. Ezek a hagyományos rendezvények
évek óta iskolánk kiemelkedő, színvonalas programjai. Most is
bemutattuk, hogy német nemzetiségi kultúránk szinte minden
műfaját képviselni tudjuk. A hatékony német nyelvoktatás mel-
lett, fontos feladatunk a hagyományápolás is.

2015. április 26-án, vasárnap délután a 3. osztályok és felsős
tanulóink remekeltek. A 3. a osztály színvonalas, látványos
megjelenítésében a Brémai Muzsikusok című mesejátékot
élvezhette a közönség. (Felkészítő nevelők: Dömötörné Futó
Molnár Mónika és Magyarné Kárpáti Erzsébet.) Erre az alka-

lomra elkészített, eredeti múltat idéző díszletek között a 3. b
osztály a húsvétot, a vecsési tojásfutás hagyományait elevení-
tette fel. (Az előadásuk Gombosné Simon Amanda munkáját
dicséri.) A 3. c osztály a magyarországi németek pünkösdi szo-
kásaiból mutatott be néhány szép jelenetet ének és tánc kísére-
tében. (Felkészítő tanító: Feketéné Kovács Viktória). A 6. b
osztály néhány tanulója egy vidám vers előadásával színesítet-
te a programot. (Lahocsinszky Nóra tanítványai.) A 7. b osztály

régi eszközök felhasználásával bemutatta a vecsési káposzta
savanyítás néhány főbb mozzanatát, majd vidáman járták a
„Sauerkraut” polkát. (Felkészítőjük: Konda Orsolya.) Prokop
Gábor, Kis Tóth Réka, Hegedűs Emília 8. osztályos tanuló, egy
szép zenés, énekes produkcióval készültek. (Bögi Orsolya
tanítványai.) Kellemes zenei élményt nyújtottak az országos és
megyei ének versenyeken, kiváló minősítést kapott iskolai
kórusaink, valamint Fazekas Fanni, 4. b osztályos tanuló győz-
tes szólóénekével. (Az énekkarok vezetői: Fazekasné Gombár
Mónika és Molnár Orsolya.) A tánckultúra szép hagyományait
élvezhette a közönség az iskolai tánccsoportok látványos pro-
dukciójának köszönhetően. (A táncokat betanította: Füzesi
Józsefné és Gombosné Simon Amanda.)
2015. május 9-én, szombaton az idei 2. nemzetiségi délutánon,
az 1. osztályok mutatkoztak be. A kis elsősök izgalommal és
hatalmas lelkesedéssel készültek az nagy eseményre. Az elő-
adásokat, sokrétű és színes témákban, látványos előadásmód-
ban élvezhette a nagyszámú közönség. Az 1. a osztály tanulói
az ABC-ről, a számokról verseltek és énekeltek. Az 1. b osztály
az évszakok hangulatát idézte fel. Az 1. c osztály a színekről
szóló versekkel és énekekkel lépett a színpadra. Az 1. d osztály
tanulói egy hagyományos vecsési esküvő hangulatát idézték fel.
Mindezek mellett első osztályosaink tánctudásukat is bemutat-
ták. A német nemzetiségi délután sikeréhez, nemcsak elsős tanu-
lóink, hanem felkészítő nevelőik kitartó, áldozatos munkája is
hozzájárult: Fentorné Mák Klára, Tóth Viktória, Bögi Orsolya,
Gáborné Bárány Ágnes, Zehetmayer Adrienn, Magyarné
Kárpáti Erzsébet. Köszönjük Fazekasné Gombár Mónikának,
aki kiválóan teljesítette mindkét nemzetiségi délutánon a
műsorvezetői feladatokat is. Továbbá köszönet még segítő mun-
kájukért Novákné Hanti Mirtill, Koncsik Sándor, Kocsis Rita
kollégának és Hochdorfer István igazgató helyettesnek.

Magyarné Kárpáti Erzsébet
német munkaközösség vezető                   Fotó: Koncsik Sándor
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Nemzeti Összetartozás Napja

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör a nemzeti gyásznapon a megem-
lékezést, valamint a Nemzeti Pantheon újabb két mellszobrának
fölszentelését 2015. június 04-én 16 órakor tartotta a
Megmaradás Emlékműnél. A megemlékezés előtt és a koszorú-
zás alatt, majd az ünnepség után Pál László és barátai zenéltek
a magyar népzene kincsestárából.

Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke üdvö-
zölte a megjelenteket, majd a jelenlévők elénekelték a magyar
és a székely Himnuszt.
Hrahovina András előadóművész két versében - Jékely Zoltán:
A marosszentimrei templomban 1932. és Ferences István: A
marosszentimrei templom 2002. - a magyarság tragikus fogyásá-
nak folyamatát mutatta be. A Labdarózsa Népdalkör a régi szé-
kely himnuszt, az Ó, én édes Jóistenem-et, és a f elvidéki him-
nuszt, az Isten áldjad meg a magyart című fohászokat énekelte el.
Laczó András, a Magyar Állami Operaház Bartók-Pásztory
díjas Aranygyűrűs énekművésze és Sztankovits Béla, a Magyar
Állami Operaház gitárművésze először a Szép vagy
Magyarország című dalt adták elő. Ezt követően ősbemutató
volt, amelynek egyik szerzője Laczó András volt, és Árpád
apánk cselekedeteit elevenítette fel.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi beszédében
kiemelte, hogy a Párizs környéki békék már születésükben
kudarcra voltak ítélve, és „mindaz, amit Magyarország ellen
elkövettek, az súlyos és végzetes tévedés volt, sőt bűn, s talán
még annál is több.” Később így folytatta: „…tőlünk, magyarok-
tól és a békében együtt élő közösségektől a jövőt vették el; és ez
olyan tett volt, amire nincsen bocsánat, csak a vezeklés, hogy
nem történhet meg még egyszer; hogy Trianon bűne nem merül-
het feledésbe; hogy a méltóságukban, emberségükben és hitük-
ben meghurcoltaknak jár az elégtétel. 
Ezért kell ma is - „Ráébreszteni a világot arra, hogy mi történt
velünk”.
Ünnepi beszédét így fejezte be:
„A nemzeti összetartozás napja méltó válasz ezeknek az ember-
eknek: Elég volt a félelemből! 
Elég volt egyszer és mindenkorra. 
Mert ahol a közös jövőt építjük, ott nincs helye a félelemnek,

csak annak, ami jó és értékes az emberben: A dalok, a mesék és
mondák örökségének; a hegyvidék, a havasok és a folyóvölgyek,
a falvak és a városok szépségének. A közösségeknek és ember-
eknek, akik évszázadokon keresztül itt éltek a Kárpátok között;
és akik itt élnek bennünk ma is, a vérünkben, a szívünkben és a
lelkünkben.
Mondjunk igent az ő örökségükre. 
Mondjunk igent, ahogy tették azt a bátrak, akik a diktatúra évti-
zedei alatt is harcoltak a nemzeti összetartozásért, és úgy
ragaszkodtak a rögökhöz, ahogy arra csak az ember lehet
képes. 
Emlékezzünk rájuk is. 
A bátrakra. 
Emlékezzünk, mert az ő bátorságuk vívta ki számunkra a sza-
badságot, hogy 2015. június 4-én, a nemzeti összetartozás nap-
ján, Magyarországnak végre egy olyan Alaptörvénye van,
amely kimondja: „Magyarország az egységes magyar nemzet
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain
kívül élő magyarok sorsáért, (…).”

Csaba királyfi szobrát Dr. Szűcs Lajos és Laczó András, Árpád
nagyfejedelem szobrát Szlahó Csaba Vecsés Város
Polgármestere és Onhausz Tibor, a Megmaradás Park építésze-
ti tervezője leplezte le. A szobrokat Heinemann Ildikó evangéli-
kus lelkész áldotta meg.
A megemlékezést a Szózat közös eléneklése zárta le.

VT info                                                   Fotók: Nagy Mátyás

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.

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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Mint minden évben idén is több hónapos készülődés, szervezés
előzte meg a Bálint Ágnes Mesefesztivált. A szervezők igyekez-
tek programokat szervezni a kicsiknek és a nagyobbaknak, sőt
a gyermeklelkű felnőttek is bekapcsolódhattak a játékokba. A
rendezvény egyik fontos küldetése a családok közös időtöltése,
amire valljuk be, olyan kevés időnk marad a mindennapok
rohanásában. Az együtt játszó családtagok nemcsak jól érzik
magukat, hanem ezáltal közelebb is kerülnek egymáshoz. 
„Ismét csodás a rendezvény” – hallottuk többször is a hétvégén
a szülőktől, akik azt is elmondták, hogy minden évben elláto-
gatnak Vecsésre ez alkalomból, és biztosan jövőre is jönnek
majd. Különös értéke a fesztiválnak, hogy mindig egy egyedi
koncepció keretezi a szervezett programokat. Így volt ez ebben
az évben is. A népmesék világa és a hármas szám volt az, ami
számos programot fémjelzett a téren. Feladatokat teljesíthet-
tünk, ezekért matricákat zsebelhettünk be, regisztrálhattunk a
Mesepárti klubba, és jutalmul még egy csodás szilikon karkötőt
is a magunkénak tudhatunk. 
A rendezvény nemcsak a látogatóknak, de a fesztivál ötletgaz-
dáinak, szervezőinek is tartogat tanulságot minden évben. Erről
kérdezem Czibolya Bettinát, aki nemcsak a marketing felada-
tokban, de a dekoráció kitalálásában és megvalósításában is
központi szerepet látott el.

Minden a tervek szerint alakult a fesztiválon?
Ez kicsit olyan számunkra, mint egy újszülött érkezése. A szü-
lők nagy várakozással, félelemmel és kíváncsissággal vegyítve
várják az új élet megszületését. Tudják, hogy a kilenc hónap
alatt mindent megtettek annak érdekében, hogy egészséges
gyermek jöhessen a világra, és megteremtették az általuk fon-
tosnak ítélt körülményeket a fogadásához is. Mégis vannak két-
ségeik: vajon mindent jól csináltak, és mi vár rájuk, meg fognak
tudni felelni a feladatnak?! Számunkra a Mesefesztivál az egyik
gyermekünk, és évről-évre igyekszünk fejleszteni, egyedivé
varázsolni és kitűnni a többi gyermeknapi rendezvény közül. A
terveink megvalósultak, a felmerülő váratlan helyzeteket - úgy
érzem - a kollégák felkészültségének köszönhetően tudtuk
kezelni, és a visszajelzések alapján sikerült egy színvonalas
programokkal és igazi kalandokkal teli két napos rendezvényt
szervezni a családok számára.

Van-e esetleg olyan pillanat, esemény, ami emlékezetes marad?
Számtalan dolgot tudnék említeni, hiszen a két nap során „min-
denhol” ott voltunk, és tágra nyílt szemekkel figyeltünk. Így
nehéz kiemelni a sok-sok emlék közül néhányat, de ilyen mara-
dandó élmény a Karneváli felvonulók megérkezése a térre
(melynek szervezését ezúton is köszönjük Alexa Krisztiánnak),
az úgynevezett „bokor” színpadok fogadtatása, valamint látni
azt, hogy a saját kezűleg gyártott játékokat nemcsak, hogy fel-

fedezték, de lelkesen ki is próbálták a gyermekek. Úgy érzem,
addig, amíg a közösen felidézett emlékek hatással vannak ránk,
és néhányan libabőrős kézzel és kicsit ködös szemmel osztjuk
meg egymással a pozitív tapasztalatainkat, addig elmondhatjuk
magunkról, hogy jól csináltuk!

Vannak-e már tervek a jövő évre vonatkozóan?
Természetesen tervek vannak, de ahhoz hogy a „gyermekünk”
fejlődni tudjon évről-évre meg kell teremteni rá a megfelelő for-
rást. Az önkormányzat idén is nagymértékben hozzájárult a ren-
dezvény sikerességéhez, valamint a CIB Bank és a
Hungarocontroll Zrt. jelentős anyagi támogatása segítette az
álmok megvalósulását. Reméljük, hogy a támogatói kört a ren-
dezvényre látogatás során sikerült meggyőznünk arról, hogy a
szponzorációs összegek és a nem kevés helyi források jó helyre
kerültek és jövőre is számíthatunk hozzájárulásukra, hiszen nél-
külük a Mesefesztivál nem jöhetett volna létre. 
Köszönjük továbbá: Líra Könyváruház, Lakner Ponyva, Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft., Bálint Ágnes Emlékház, Hotel
Nyerges Superior, Róder Imre Városi Könyvtár, Picur Rádió,
Williams Televízió, Vecsési Tájékoztató, Vecsés Hírek.

Mivel készülnek a nyár hátralevő részére?
A nyári szezonban a munka tovább folytatódik, hiszen ismét
várjuk a helyi és környékben élőket, tematikus estjeinkre,
melyeken garantált a kulturális élményekkel teli felhőtlen szó-
rakozás, alkalomhoz illő környezet és az elmaradhatatlan jó
hangulat.

Paksi Zita                                               Fotók: Polgár Gyula

Ismét gyerekzsivajtól volt hangos Vecsés főtere május utolsó hétvégéjén

Nagy siker volt a Mekk mester a SZÖSZ társulat előadásában

Bálint Ágnes Emlékház
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Olaszországban járt a Comenius-csapat

Két éve futó, környezetvédelmi témájú Comenius projektünk
részeként tavaly egy németországi és vecsési, idén novemberben
egy párizsi diáktalálkozón vettünk részt – most májusban pedig
sor került az utolsó utazásunkra. Az olaszországi projekttalálkozó
helyszíne Padova és Abano Terme, a partneriskolánk városkája
volt. Vendéglátóink élményekben gazdag, csodálatos programot
állítottak össze számunkra. Jártunk Velencében és Chioggiában,
sétáltunk Padova hangulatos belvárosában, megtekintettük a Giotto-
freskókkal ékes Scrovegni-kápolnát és Padova XIII. századi egye-
temének épületét. Voltunk a világ legrégebbi botanikus kertjében,
amely egyben egy vadonatúj, a Föld biodiverzitását egyedülálló
módon bemutató, teljesen környezetkímélő módon kialakított óriá-
si üvegházzal is büszkélkedhet. Fürödtünk a tengerben, és napoz-
tunk a nyári forróságot idéző homokon, sétát tettünk a Pó-delta ter-
mészetvédelmi parkjában, melynek során a dűnék és a lagúnák élő-
világával ismerkedtünk meg. Elutaztunk Milánóba, ahol a világki-
állításon, az Expón töltöttünk el egy élménydús napot. Mivel az
Expo alaptémái az élelmiszertermelés és az energia jobb kihaszná-
lása, illetve a fenntarthatóság előtérbe helyezése, így ez a kirándulás
is remekül kapcsolódott a mi projektünk témájához. Jó néhány
ország pavilonját megnéztük, számos remek ötletet és újszerű tech-
nikai megoldást láthattunk, és csodás élményekkel gazdagodtunk.
Végül pedig ellátogattunk partneriskolánkba, a Leon Battista
Alberti Szakképző Intézetbe, ahol részt vettünk egy tanórán és a
tiszteletünkre rendezett vacsorán. Német, olasz és francia partnere-
inkkel együtt dolgoztunk a projekt közös kialakítású oktatófüzetké-
jén, amelyet a jövőben majd mind a négy iskolában használhatnak
a diákok a környezetvédelemről való tanulás során. 

A kétéves projekt során diákjaink számtalan szép élménnyel
gazdagodtak. Megtapasztalhatták, hogy milyen egy nemzetközi
csapatban együtt dolgozni külföldi partnereinkkel egy közös cél
érdekében, gyakorolták az angol és a német nyelvet, sok-sok
ismeretet szereztek a partnerországok kultúrájáról, oktatási
rendszeréről, az emberek életmódjáról. Reméljük, hogy ezek a
tapasztalatok és kapcsolatok hasznosnak bizonyulnak majd
későbbi iskolai és azon túli pályafutásuk során is!
Az érdeklődők részletes beszámolót találhatnak a projektről és
az utazásról az iskola honlapján.

Bekkerné Fenyő Ágnes Fotó: iskola

Lengyel diákok a Petőfiben

A lengyelországi Tworkau város diákjait láttuk vendégül intéz-
ményünkben, megszerveztük és színessé tettük magyarországi
tartózkodásukat. Valamennyien a „Tworkauer Eiche” nevű tánc-
csoport tagjai, akik a „Rosemarein” táncegyesület meghívására
érkeztek Vecsésre és nagy sikerrel szerepeltek a Bálint Ágnes
Kulturális Központban a nemzetiségi táncosok jubileumi gáláján. 

2015. 04. 17-19-e közötti hosszú hétvégét töltöttek nálunk. Az
iskola ebédlőjében fogadtuk őket, kölcsönösen örülve a viszont-
látásnak, hiszen előző évben a „Rosemarein” tánccsoport -
Dóróné Zemmel Katalin vezetésével járt Tworkauban és lépett
fel fergeteges sikert aratva egy nemzetközi rendezvényen.
Másnap budapesti városnézésre invitáltuk a diákokat a várba. A
közvetítő nyelv a német volt, mert mindkét iskola diákjai beszé-
lik ezt a nyelvet. Megtekintették – többek között – a Mátyás-
templomot, a Halászbástyát, a Köztársasági Elnöki Palotát, a
Magyar Nemzeti Galéria épületét és végül a Citadelláról meg-
csodálhatták fővárosunk elbűvölő panorámáját. Délután szere-
peltek a Bálint Ágnes Művelődési Központban, este pedig
ünnepi műsoron és az azt követő bálon vettek részt. Vasárnap a
Jézus Szíve plébánia templomban délelőtti mise következett,
majd ellátogattak a Jókai utcai tájházba.
Egy kiadós – a Halász vendéglőben elfogyasztott ebéd után –
felejthetetlen élményekben gazdagon indultak haza.

Csík Józsefné Fotó: iskola

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium hírei

nagy siker! 
szuper eredmény!
A Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Álta-
lános Iskola két tanulója, KÁRI
HANNA 2. a osztályos tanuló és
SASKA LILLA 3. a osztályos
tanuló, a német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny megyei fordulójában, „Mundart”
(nyelvjárás) kategóriában 1. és 2. helyezést értek el, így kor-
osztályukban tovább jutottak az országos döntőbe, és képvisel-
hették iskolánkat országos szinten is. SASKA LILLA a szép
számú mezőnyben a 12 helyezést érte el, KÁRI HANNA 3.
helyezést ért el az országos döntőben.
Felkészítőjük: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Gratulálunk a szép eredményhez!

Írás és fotó: grassalkovich

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
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Hol fürödhetünk?

A Duna négy szakaszán és kilenc bányatóban engedélyezett a
fürdés.
Pest megye közel negyven bányatavából kilenc - Dunavarsány,
a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os tavak, Dunaharaszti, Áporka,
Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén engedélyezett a für-
dés. A dunaharaszti és a budakalászi Omszki-tó egy részén lehe-
tőség van a motoros vízi sporteszközök használatára.

A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, valamint
Ráckeve területén találhatók fürdőzésre kijelölt helyek. Aki a
folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat nem tartja be,
ugyanolyan jogkövetkezményekkel számolhat, mint a bánya-
tavak esetében, vagyis tetemes bírságot kaphat.

info: Pest megye közgyűlés honlapja

Segítség Kárpátaljára!

A Kárpátaljai magyarság megsegítésére gyűjt Vecsési Bárka
Baptista Gyülekezet. Ha támogatni szeretné ezt a munkát, kér-
jük, hogy további információért keresse meg a gyülekezet
vezetőit. 
(Téglási Lajos 0620/886-1771, Tőtős János 0620/775-8202)

VT info

- 11-15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! A déli órákat lehetőség szerint töltsük 
zárt helyen, sötétített helyiségben.

- Zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is.
- Érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni.
- Kánikulai időben fokozottan veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és a szív- és érrendszeri

megbetegedésben szenvedők.
- A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát.
- Együnk kisebb ételadagokat, együnk gyakrabban. 
- Ne fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt.

- Fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, 
a joghurt és a levesek. 

- Kerüljük a nehéz ételeket! Fogyasszunk inkább grillezett szárnyasokat, zöldségeket, salátát, 
gyümölcslevest, rántás nélküli főzelékeket.

- Hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet. Könnyű, szellős ruhát, viseljünk, ami minél 
nagyobb bőrfelületet takar, fejünket vékony sapkával, szalmakalappal védjük, esetleg napernyővel.

- A szabadban használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet.  
Érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni. Fokozottan 
védje szemét megfelelő UV szűrőfelületű napszemüveg használatával.

- Sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
- A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére vigyünk - ha lehet hűtő táskában - 

megfelelő mennyiségű folyadékot.
- A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, 

a vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak. 
- Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen

hajtógázzal működő spray-t és gázöngyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
- A nagy melegben vélhetően sokan keresik majd fel a vízpartokat, felhevült testtel 

ne ugorjunk be a hideg vízbe, ne ússzunk teli hassal vagy ittasan.
- Bánjunk takarékosan a vízzel és az energiával!

Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség

a nYÁRI HŐsÉG IDEjÉRE ajÁnLjUK aZ Ön FIGYELMÉBE!

Munkájára igényes, leinformálható bejárónőt
keresünk budapesti XVIII. ker. családi 

házunkba, heti 1 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje 

matyesztosz@citromail.hu címre.

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

disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742

RUHatIsZtÍtÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

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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Tóth Judit - Együtt
Képviselői vélemény a lomtalanítás ürügyén megjelent nyílt
rasszista uszításról

Megdöbbenve szembesültem a Vecsési Tájékoztató májusi szá-
mának 13. oldalán - a környezetvédelem rovatban – a „vecsési
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” projekt ismertetése
alatt – Szabó Attila Jobbikos önkormányzati képviselő írásával.
Ebben a szösszenetben a képviselő úr a lomtalanítás megszer-
vezésének, lebonyolításának részben jogos kritizálásából kiin-
dulva igen hamar eljut a cigányság elleni nyílt rasszista uszítá-
sig. A kényelmetlenségek és kellemetlenségek felsorolásától a
cigány „hordák” megszállásáig. A „cukiság”-kampány úgy lát-
szik, még Vecsésen nem nyert teret a Jobbik retorikájában.
Amennyiben zaklatás, bűncselekmény vagy bármilyen törvény-
be ütköző esemény történt akármilyen népcsoportból származó
ember által, akkor őt fel kell jelenteni, vele szemben el kell
járni, de egy teljes népcsoportot megbélyegezni és felelőssé
tenni egyes emberek tetteiért nem lehet, sőt egyenesen megen-
gedhetetlen. Tudjuk, hova vezetett ez a 20. században, ez többé
nem fordulhat elő, csak ha szemet hunyunk, és hagyjuk. 
Elsősorban saját nevemben, de az Együtt párt vecsési önkor-
mányzati képviselőjeként is tiltakozom minden rasszista meg-
nyilvánulás ellen, így nem hagyhattam szó nélkül ezt a nyílt
cigányozást sem, amivel a vecsési önkormányzati lapban eddig
még nem találkoztam.
Még egy nyomós indok, hogy szót emeljünk az ilyen jelenségek
felbukkanása esetén: „mert vétkesek közt cinkos, aki néma”
(Babits Mihály: Jónás könyve).

Oláh László – MszP:
Lomtalanítás apropóján

A Vecsési Tájékoztatóban megjelent írás több mint szerencsét-
len. Az írója által képviselt világnézet nyíltan rasszista és alap-
ból általánosít. Az újság szerkesztője nem vette észre, hogy a
cikkben megnevezett etnikum bűnözőnek lett beállítva, és a
lomtalanítási káosz fő okozójának lett kikiáltva. Ez egy városi
független havi újság hasábjain nagy hiba. Tudjuk és tapasztal-
juk, hogy az évtizedek óta rendszeresen megtartott lomtalanítá-
sok az elmúlt években növekedő gondot és új-újabb problémá-
kat termelnek. Sajnos, ma Magyarországon sokan élnek olyan
gazdasági helyzetben, hogy a lomtalanításból összegyűjtött
értékekből tartják el családjukat. A mélyszegénységben élők
rabló hordának minősítése méltatlan egy képviselőtől.
Egyben méltatlan az önkormányzat hivatalos havi lapjától,
hogy helyt ad egy rasszista bélyegzésnek. Így nagyon könnyű a
befolyásolást elindítani. 
Magyarországon és Európa több országában is keresik a megol-
dást a „lomizás” megszüntetésére, vagy a kísérő problémák
kezelésére. Nem szégyen körül nézni, és a jó megoldásokat
importálva Vecsés lomtalanítási akcióit kulturált mederbe terel-
ni. De a társadalom egy részét kipécézve, minden bajok okozó-
jának kikiáltani, az szégyen. A cuki kampányok leple alatt lát-
hatóvá válik az adott politikai párt valódi arca. 
Nem a megoldást keresik, hanem bűnbakot! 
A lomtalanítások szabályozása, munkahelyteremtés (nem közmun-
ka) lassú folyamata talán megoldás lehet a jelenlegi problémára. 

jegyzet: Csak a megszólítás okán

Először is fontos leszögezni, hogy a havonta megjelenő VT
minden számában biztosan száz felett van a hírek, a vélemé-
nyek száma. Higgyék el, nem mindenben értünk egyet a megje-
lentekkel, de azért van aláírva minden írás, hogy a szerzőjén
kérjék számon a valóságtartalmat. A másik: egy önkormányzati
újságban egy önkormányzati képviselő leírhatja véleményét.
Azt gondolom, hogy az olvasó el tudja dönteni, hogy kinek
higgyen. A harmadik: éppen a két képviselő által képviselt poli-
tikai csoportok azok, akik a sajtószabadság, a véleménynyilvá-
nítási szabadság korlátozás nélküli, feltétlen hívei. Csak remél-
ni szeretnénk, hogy nem farizeusokkal van dolgunk, akik sze-
rint, van, amiről lehet beszélni, és van, amiről nem.

A két írásban többször leírva van, hogy nyílt rasszista uszítás az
ott leírt pár sor. Ellene vagyunk minden uszításnak akár kisebb-
ség, akár többség ellen történik! A kérdések kérdése mégis az,
hogy igaz-e, amit leírt a képviselő vagy nem? Mert egy minden-
kit érintő kérdésre sanda politikai felhanggal válaszolni – nem
korrekt. Ha megfelel a valóságnak, amit leírt, akkor az nem
lehet uszítás, mert az igazság szerintem sohasem lehet uszító,
legfeljebb kellemetlen, ha az ember fejére olvassák. Ha hazug-
ság, akkor viszont jelentsék fel az uszítót! Egyebekben a fenti
két véleményben egyetlen sort sem lehet olvasni arról, hogy ha
kudarc a lomtalanítás mai formája, akkor hogyan kellene vál-
toztatni rajta. Egyedül Szabó Attila tett javaslatot.

Egy-két tényt el kell mondani a tisztánlátáshoz. A lomtalanítási
napokon a Városgondnok Kft – korábban Vetüsz Kft. – dolgo-
zói rengeteget dolgoznak. A telephelyen fogadják a veszélyes
hulladékot annak minden adminisztrációjával, és különleges

kezelést igénylő gondosságával együtt. A gépkocsikon dolgo-
zók pedig az akciók hősei! Az olvasó fantáziájára bízom, hogy
elképzelje, amint a 251 tonnát gépkocsira pakolják. Ilyenkor
azonban dolgoznak a mezőőrök, a közterület-felügyelők, a pol-
gárőrök. Ennek is vannak költségei, és ezt is a közös kassza
fizeti. Az önkormányzatnak ez közel 8-10 millió forintjába
kerül – évente. 
Természetesen a NAV is kiszáll adott esetben és a rendőrség is
készenlétben áll. Miért? Miért nem örülünk annak, hogy a
haszontalan dolgokat elviszik az utcáról? Jogilag azonban az a
helyzet, hogy amíg a lom az udvarban van, addig magántulaj-
don. Az utcára kikerülve az a közszolgáltatást végző cégé lesz.
Vecsésen a Városgondnok az önkormányzat 100 %-os tulajdo-
na. Akik ezt elviszik az a tétel nagyságától függően szabálysér-
tést vagy bűncselekményt követnek el. Mindezt szervezett for-
mában, kiváló logisztikával oldják meg az elkövetők. De a költ-
ség a városé! (Egy érdekesség: A NAV április 26-án csak egyet-
len családi ház udvaráról 3 darab 4 m3-es konténert rakott tele
vashulladékkal és szállított el, mert nem tudták igazolni szárma-
zását. - Ki tudja: volt-e feljelentés? Reméljük, a képviselők nem
kiabálnak rasszizmusért vagy kialakuló fasizmusért, mert a
NAV vagy a rendőrség intézkedett…)

Arról, hogy a két képviselő jelenlegi és korábbi pártjainak
milyen súlyos felelőssége van a cigányság létfeltételeinek és
megítélésük tragikus romlásában, beszélni kellene. Évtizedek
után, az utolsó pillanatban, a mostani kormánynak van a cigány-
ság felzárkóztatására és a társadalomba való beépítésére prog-
ramja – egyedül Európában! Az ide citált Babits idézet ezért
ízléstelen, és a leghatározottabban visszautasítjuk!

Szalontai János

S a j t ó s z a b a d s á g ?  Us z í t á s ?  
–  ké p v i s e l ő i  v é l e m é n y e k
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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
Városgondnok a Mesefesztiválon
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú Vecsési hulladékgazdál-
kodási rendszer fejlesztése című pályázat keretében a
Városgondnok standot állított a Mesefesztiválon. A standon
bemutattuk azt a 400 literes komposztáló edényt, amelyből
1.630 db kerül majd kiosztásra Vecsésen az erre pályázó háztar-
tások között. (Igénylőlap a túloldalon.) Tájékoztatást adtunk a
gyerekeket kísérő szülők számára a szelektív körzetek változá-
sával kapcsolatban. S a fő hangsúly a gyerekeken volt. Nagy
sikert aratott az újrahasznosított konzerves dobozok felhaszná-
lásával készített célbadobós játékunk, a gyerekek és nem egy-
szer a szülők is sorba álltak, hogy dobhassanak, sőt, még a
három kismalac is beállt játszani. Sikeres volt a puzzle is, ahol
egy kukás autót lehetett kirakni.

Változás a szelektív körzetekben!
Május 4-étől megváltozott a szelektív körzetek beosztása, mert az
első, kísérleti beosztás tapasztalatai azt mutatták, hogy nagyon
egyenetlen volt az egyes gyűjtőnapokra jutó begyűjtött szelektív
hulladék mennyisége. Ez a változás a vecsési háztartások felét érin-
tette. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a változás óta még mindig elég
sok háztartás rakja ki rossz időpontban a szelektív gyűjtőzsákot. 
Kérjük Önöket, hogy az április végén minden háztartáshoz
eljuttatott tájékoztatóban lévő térkép, az ügyfélszolgálatunk
vagy a honlapunk segítségével tájékozódjanak róla, hogy
melyik körzethez tartoznak. E célból elhelyeztünk egy utcalis-
tát is a honlapunkon, ahol ki-ki a saját utcájához megkeresheti,
hogy melyik körzethez tartozik. 
További kérésünk, hogy reggel 7 óráig tegyék ki a szelektív gyűj-
tőzsákot a postaládájuk közelébe az ingatlan elé. Ha több posta-
láda is tartozik az ingatlanhoz, akkor kérjük, hogy jelezzék a zsá-
kon, hogy kollégánk melyik postaládába dobja a cserezsákot.
Kérjük, hogy arra is figyeljenek oda, hogy várható nagy szél ese-
tén lehetőleg szélvédett zugba tegyék le a zsákot. Ha a szél elfúj-
ta a zsákot, akkor a begyűjtést végző munkatársunk sajnos nem
tudja kitalálni, hogy melyik postaládába tegye a cserezsákot.

A tavaszi iskolai papírgyűjtés eredményei
Három iskola vett részt a tavaszi papírgyűjtésben, és ismét
komoly mennyiségű hulladékpapírt sikerült összegyűjteni, amit
a Városgondnoktól 20 Ft/kg-os áron vett át a hasznosító. A
befolyó összeget teljes egészében kifizettük az iskolák számára.
E pénzek felhasználásáról az iskolák maguk döntenek. 
A magunk részéről nagyon fontosnak tartjuk a szülők és a gye-
rekek tájékoztatását, hogy tisztában legyenek vele, hogy közö-
sen milyen eredményt értek el, s ez milyen mértékben támogat-
ta az iskola költségvetését.

a papírgyűjtés nem az iskolák közötti verseny. Nincs is értel-
me versenynek tekinteni, hiszen eltérő az iskolák tanulólétszá-
ma. Zárójelben a 2014 tavaszán összegyűjtött mennyiségek sze-
repelnek. Külön öröm számunkra, hogy a 2014-es 34 és fél ton-
nával szemben idén 49 tonnát gyűjtöttek a gyerekek!

Köszönjük a szülők közreműködését és az iskolák együttműködését!
Gratulálunk az elért eredményekhez, mellyel közvetlenül hozzájá-
rultak környezetünk védelméhez, ugyanakkor a felnövekvő nemze-
dékek figyelmét is ráirányították ennek a kérdésnek a fontosságára.

Zöldhulladékok kezelése – komposztáló edény igénylése
A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. minden évben tavasztól őszig
megszervezi a kerti, komposztálható zöldhulladékok (zöld javak)
hetenkénti begyűjtését. Tesszük ezt abból a célból, hogy a kukákba, s
onnan a lerakóra minél kevesebb szerves anyag kerüljön, mert
- egyrészt a szerves anyag rothadása (levegőtől elzárt bomlása)
nagyon veszélyes üvegházhatású gázt, metánt termel,
- másrészt a szerves hulladék egyszerűen kezelhető (otthoni és
ipari komposztálással), így feleslegesen foglalja a helyet a lera-
kón. A hulladéklerakóról egyébként is az az álláspont, hogy
zsákutca, amit lehet, máshogy kell kezelni.
Ugyanezek az okai, hogy a szerves anyagok eltérítése a lera-
kókról EU-s előírás is. 
Ugyanakkor arra szeretnénk bátorítani Önöket, hogy a zöldhulla-
dékos zsákok használata helyett inkább kezdjenek otthoni kom-
posztálásba. Ez azzal az előnnyel is jár az Önök számára, hogy a
konyhai és kerti zöld javakból értékes, a talaj humusz- és táp-
anyagtartalmát növelő, a talaj szerkezetét javító, vízmegtartó
képességét növelő anyagot, komposztot állíthatnak elő a saját
maguk számára, ami pótolhatja a kertjükben a növények által fel-
használt ásványi anyagok, mikro- és nyomelemek jelentős részét
is. (Kiemeljük, hogy a komposztálódáshoz az oxigén jelenléte
elengedhetetlen. Az összetömörödő szerves anyag, pl. nagy meny-
nyiségű, fűnyíróval frissen vágott fű nem komposztálódik, hanem
rothad, teljesen összeáll, és a kupac belsejébe nem jut levegő.)
A fentebb is említett KEOP pályázat keretében komposztáló
edényt lehet igényelni a túloldalon található igénylőlap segítsé-
gével. Az igénylőlapot június 10-étől a díjbeszedőjétől is és az
ügyfélszolgálatunkon is elkérheti, vagy le lehet tölteni elektro-
nikus formában www.v-varosgondnok.hu címről a dokumentu-
mok menüpont alól. A komposztáló edény zárt rendszerű, így
azok is nyugodtan igényelhetik, akik attól tartanak, hogy a kom-
poszt odavonzza kertjébe nem kívánatos állatokat.
Ha bármilyen okból mégsem szeretne komposztálni, akkor a
zöldhulladékos zsákok használatával kapcsolatban az alábbiak-
ra hívjuk föl a figyelmét. A komposztálható anyagok külön
gyűjtése akkor éri el teljesen a célját, akkor csökkentjük a leve-
gőbe kerülő metán mennyiségét, ha a begyűjtött anyag a lehető
legkevesebbet áll a zsákban, vagy ha a zsákba kerülő szerves
anyagnak nagyon alacsony a nedvességtartalma. A rothadási
folyamat ugyanis anaerob baktériumok hatására zajlik, levegő-
től elzárt (oxigénszegény) környezetben, és mint minden élő-
lény számára, e baktériumoknak is létfontosságú a nedvesség. 
Ezért azt kérjük, hogyha megoldható, 
- a nagy nedvességtartalmú zöldhulladékot (leginkább is a
frissen vágott füvet) terítse szét valahol (pl. autóbejáró),
hogy száradjon, veszítsen a nedvességtartalmából.
- a zöld javakat csak a begyűjtést megelőző este zsákolja be
és tegye ki az utcára.
Sajnos azok a zsákok, amelyeket megtöltenek frissen vágott,
nedves fűkaszálékkal, és utána napokig a tűző napon tárolnak,
többet ártanak, mint használnak. Egy gondosan bekötött zsákon
tökéletesen észlelhetjük is a keletkező metánt, mivel azt látjuk,
hogy a zsák felfúvódik, mint egy lufi. Ha nincs gondosan beköt-
ve, akkor pedig az orrunk jelzi a rossz folyamatot, ami végbe-
megy a zsákban, a rothadó fű nagyon büdös.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
info@v-varosgondnok.hu és a 06/29-350-563 telefon.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7.00-16.00, Kedd: 8.00-16.00, 
Szerda: 8.00-18.00, Csütörtök: ZÁRVa, Péntek: 8.00-12.00

Összeállította: Almássy Tamás, Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Iskolák 2015. tavasz 2014. tavasz
Andrássy iskola 11.700 kg 20.950 kg
Halmi iskola 11.180 kg 9.990 kg
Petőfi iskola 26.180 kg 3.830 kg
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: HAJNALI SÉTA

Szép emlékeim évelő
virágok a kertben,
virulnak nagy esők után,
karójuk a lelkem.

Ha sétálni hív a hajnal,
számon kér egy álom:
ültetek-e még virágot,
vagy a múltat járom?

Még fent a hold, de kel a Nap
fénysugaras égen,
egy különös álom-illat
szaporázza léptem.

Csendesül a madárkórus,
fölmordul a reggel:
ez a világ nem arról szól,
hogy álmodozz ember!

Hétköznapok folyópartján
megélhetés gondja
áll ,s a rohanó idő már
a kövezést bontja.

Lehetne jobb, de rosszabb is,
háború barátom,
mintha nem volna elég baj
úgyis e világon!

Nem hal ki az aljas szándék
évezredek óta,
leborotvált életünknek is
kopasz a divatja.

Kelemen Bata Mária: HARANGSZÓRA

Tizenkettőt üt az óra,
figyelünk a harangszóra.
Öblös szájú templomharang
büszkén zengi: giling-galang.

Győzelemre emlékeztet,
élteti a vitézeket.
Így megy hosszú idő óta,
fülnek s szívnek szép e „nóta”.

Hív a harang esketésre,
ifjú pár nagy ünnepére.
Meghatottan, némán állnak,
Isten áldására várnak.

A rézharang, ha megkondul,
szemükből a könny kicsordul.
A frigyüket megköttetik,
forró csókkal pecsételik.

Lélekharang a sírkertben,
hangja suhan az éterben:
bim-bam, bim-bam mondogatja,
lélek útját megmutatja.

Körbefonja, átöleli,
ez az érzés már mennyei.
Tereli a Mennyországba,
a lélek új otthonába.

Fodros felhőn túlra lebeg,
üdvözli víg angyalsereg.
Bim-bam, bim-bam, giling-galang,
búcsút üt a földi harang.

G. Ferenczy Hanna: JÚNIUS

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

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: TEMPLOM ELŐTT

Sétálgatok a templom előtt,
felidézek múltat s jövőt…
Harangzúgásra „ébredek”,
misére hív, elrévedek…

Eszembe jut gyermekkorom,
milyen is volt régen, egykoron.
Vasárnap a család misére ment,
lelke megtisztult „odabent”…

Felemelő érzés a harangszó!
Méltóságteljes, mélyen bongó.
Áhítat költözik a lelkembe,
melegség a szívembe.

A harang csak zeng-bong,
egy idő után bennem kong.
Gyűlnek a hívek imára,
bemegyünk az Isten házába.

Isten földi követe a tisztelendő Atya.
Szentbeszédével lelkünk megnyugtatja.
Vétkeink meggyónjuk a templomba’,
mise után megtisztulva megyünk haza.

A harang ismét zeng-bong,
könnyű lélekkel sokat mond…
Visszük az igét mélyen a lelkünkben,
hazaérkezünk családunkkal szeretetben…

Sallay Gyula: ÉLETEM

Egymásra raktam életem napjait,
vaskos kötet, hát szétdaraboltam.
Megosztása milyen legyen,
sokat gondolkodtam.
Tárgyilagos, történelmi,
netán eredménycentrikus?
Vagy, mint a modern világ,
hazudósan blikfangos.
A nagy kör végéhez közeledik.
Itt a végpont és a kezdet.
Az indulás pillanata,
melytől a lelkem a világból szemezget.
Igen, ez a pont az eleje és a vége,
s közte a lélek tanulmányi éve.
Felkészül, cselekszik, elemez,
egyszer tán megérti tette hol helyes.
Hat kötet, a hetediket éppen zárom,
várom nyolcvan után mi van a világon.
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Pest megye legjobb diákszínjátszói

A Kisspista Színház ifjúsági tagozata, Kis Kisspista Színház
néven, április 18-án részt vett az Inárcson rendezett Megyei
Diákszínjátszó Fesztiválon, és első nekifutásra komoly sikert
aratott. Igaz, „csak” ezüst minősítést szereztünk, de a zsűri érté-
kelése szerint, nincs még egy csoport Pest megyében, amely a
színészi játék és színészvezetés tekintetében a Kis Kisspista
Színház színvonalán állna.

Az előadás utáni megbeszélésen a zsűri a csapat „titkai” felől
tudakozódott. A fesztivált követő találkozáson mi is ezeket a
kérdéseket tesszük fel Varsa Mátyásnak.
- Miért nem a középiskolások között indultatok?
- Mert a szereplők hetedik-nyolcadik osztályosok, egy középis-
kolás van közöttük, de ezt a kiírás megengedi.
- Honnan válogattad a gyerekeket?
- Eljárok a Városi Szavalóversenyre, és onnan hívok gyereke-
ket. De vannak más utak is, tanárokhoz fordulok javaslatért,
vagy megkérek egy kedves tanárnőt, hogy kérdezze meg az
érintett évfolyamokat, kinek volna kedve a színjátékhoz.
Azután meghívom a szülőket egy beszélgetésre, mert a sikeres
munka alapja a szülői ház támogatása. A jelentkezőknek kb. a
fele megmarad.
- Hányszor próbáltok egy héten?
- Ebben kifejezett hátrány, hogy a gyerekek más-más iskolába
járnak. Nem kérhetem el őket óráról, igyekszem igazodni min-
denkihez. Ha mondjuk, egy olyan jelenetet akarok próbálni,
amelyben egy „halmis” meg egy „grassalkovichos” játszik, elő-
ször megkérdezem tőlük, milyen hét is van most? Ha „A” , akkor
azt mondom: szerdán induljatok el a tanítás végén, találkozzunk
a központban, és próbálunk! Így több idejük marad a tanulásra.
- Ahá... szóval jelenetenként próbáltok!
- Igen. Igyekszem egyeztetni őket, alkalmazkodom az időbe-
osztásukhoz, és csak azt hívom oda, akinek dolga van. 
- Milyen véleményt mondtak rólatok?
- A csoportvezetők csodálkozva hallgatták, hogy nekünk felnőtt
társulatunk is van (úgy látszik, ez unikumnak számít); s még
hogy görög trilógiát játszunk... és még sikere is van...! Többen
jelezték, hogy szeretnének eljönni a legközelebbi előadásunkra.
A kifogás előadásunkkal kapcsolatban az volt, hogy a Karinthy-
művekből összeállított műsor számai nem egységes gondolati
ívre fűzhetők. Ami igaz, de attól még jó!
Az előadás szereplői: Bogyai Flóra (Grassalkovich), Gallen
Gábor (Halmi), Füleki Violetta (Grassalkovich), Kovács Péter
(Petőfi), Mák Veronika (Veres Pálné Gimnázium), Vörös Kristóf
(Grassalkovich), Vághy Péter (Grassalkovich). 
Zenei vezető/szerző: Kresznerits Ádám.

Szalontai                                                  Fotó: Katona Tünde

G. Ferenczy Hanna emlékest…

Május 15-én a Városi Róder Imre Könyvtárban az Irodalmi
Körünk szervezett névadónk alkotásaiból egy emlékestet, ami
csodálatosan sikerült teltházas közönség előtt. 
Az író-költő, festőművésznőre emlékezve a Williams Televízió
segítségével egy 22 perces filmvetítéssel kezdtünk, majd a WAT
Társulat megzenésített versekkel szórakoztatta a közönséget.
Két G. Ferenczy Hanna és egy Szénási Sándor vers került zenés
köntösben a közönség elé, hihetetlen sikerrel. Ilyen még nem
volt, hogy egy emlékműsoron a zenészek megénekeltették a
közönséget, együtt tapsolva, énekelve a refrént.
Mi, a G. Ferenczy Hanna Kör tagjai előadtunk egy széles körű
válogatást a költőnő verseiből, amikben a gyermekversektől, a
természet szépségéig, a vidámságtól, a komoly gondolatokon át
a magány szomorúságáig minden megtalálható volt…
A sokoldalú művész életét Szénási Sándor méltatta. A műsor az
átlagosnál kicsit hosszabbra sikeredett, de a közönség érdeklő-
dése az első pillanattól az utolsóig forrponton maradt. 
Az Irodalmi Kör szeretné a jövőben minden évben megrendezni
az emlékestet, számtalan ötletünk, anyagunk van hozzá. A talál-
kozó szeretet vendéglátással, kötetlen baráti beszélgetésekkel ért
véget. Azt gondolom, igazi kulturális csemege volt ez az este.

Írás és fotó: Benke Mária

Petőfis diákok a váci „Pünkösdváró” gyermeknapon

Május 22-én egy felejthetetlen napot tölthettünk el Vácott isko-
lánk 8 tanulójával. Érdekes programokkal kedveskedtek a szer-
vezők az egyházmegyéhez tartozó iskolák kiválóságainak. A
reggeli misét dr. Beer Miklós megyéspüspök, dr. Csáki Tibor
esperes tartották. Ez után kézműves foglalkozáson, majd sport-
versenyeken vehettünk részt. Ebéd után következett egy jó han-
gulatú „táncoltatás”. A programot a Góbé együttes fergeteges
koncertje zárta. Nagyon jól éreztük magunkat!
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Írás és fotó: Békefiné Fenyvesi Gabriella

Négyen a hétből: Vághy Péter, Füleki Violetta, Vörös Kristóf, Gallen Gábor
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Vecsés Városi Ünnep

A kánikulai rekordhőség miatt a városve-
zetés úgy döntött, hogy nem a Városháza
előtti téren, hanem a kulturális központ
színháztermében rendezi meg a városi
ünnepséget. Ez némileg módosította a
korábbi évek gyakorlatát, de az, hogy
nem kellett a forróságban aszalódni, min-
denért kárpótolta a jelenlévőket. 
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara így is elmaradhatatlan
résztvevője volt a város újratelepítésének
229. évfordulója alkalmából megtartott
városi ünnepségnek. Csurgó Ildikó, az
ünnepség műsorvezetője köszöntötte a
város önkormányzatának vezetését és a
megjelenteket. A VHZ Fúvószenekara
kíséretében a jelenlévők közösen elénekel-
ték nemzeti himnuszunkat.
Vecsés újratelepítését köszöntő műsorban
szavalatot hallhattunk Nánai Erika elő-
adásában, aki a monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola diákja-
ként a 2015-ös vecsési Városi Vers- és
Prózamondó Verseny gimnazista korcso-
portjának győztese volt. A versenyen elő-
adott művet, Wass Albert: Emlékezés egy
régi márciusra című versét mondta el.
Emlékezetes, szép produkció volt. Ünnepi
beszédet Szlahó Csaba, Vecsés Város
polgármestere mondott, melyet teljes ter-
jedelemben ismertetünk:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Vecsési Barátaim! 

Sok szeretettel köszöntöm mindannyiu-
kat ezen a szép vasárnapon, hogy a
hagyományos városnapi ünnepségünkön
egyszerre tekintsünk vissza egy pillanatra
a múltba és előre a jövőbe. 
Az 1786-ban kiadott telepítési okirat után
hamarosan 50, zömében sváb család
érkezett az ófalu területére.
Szorgalmuknak és kitartó munkájuknak
köszönhetően rövid időn belül otthont
teremtettek az egykor elhagyatott és elha-
nyagolt pusztán. Megkezdődött Vecsés
újkori története. Ma az egykori falu
helyén egy dinamikusan fejlődő, több
mint 21 ezer lelket számláló kisváros áll. 
Pedig a XIX. és a XX. század rendkívül
mély sebeket ütött a település lakosságán
és borzalmas pusztulást okozott az anya-
gi javainkban is. Számos alkalommal kel-
lett szinte a semmiből újrakezdeni, de az
igazán nagy fájdalmat az emberéletek
értelmetlen tékozlása jelentette. A II.
világháború után Vecsésről több száz
honfitársunkat hurcoltak el a szovjet
munkatáborokba. Elhatároztuk, hogy a
Kormány által meghirdetett Emlékévben

az ő tragikus sorsukra emlékezve októ-
berben a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen emlékművet avatunk
az Epresben.
Ahogy Kölcsey megfogalmazta: „A múlt
eseményeire kötelezettségünk emlékezni,
mert aki semmibe veszi a múltját, vagy
semmibe veszni hagyja azt, saját nemzeti
létét gyilkolja meg. Ha az emlékezés
lánca elszakad, nemzettudatunk torzul és
erőtlenek leszünk a megmaradásra.“

A magyar, és benne a vecsési történelem
tragikus üzeneteit, Muhit, Mohácsot,
Világost, Trianont, az I. és a II. világhá-
borút, az iszonyatos emberveszteségeket
nemcsak gyászolni kell, hanem azok üze-
netét fel kell dolgoznunk és a tanulságo-
kat is le kell vonnunk. Nemcsak a vesz-
tességeinket, a tévedéseinket, a vétkein-
ket kell ismernünk, hanem sikereinket és
az eredményeinket is. Mert igaz a bibli-
kus üzenet: „..amilyen szemmel nézünk a
világra, az úgy tekint vissza ránk.“
Úgy gondolom, figyelemmel a fenti
sorokra, eljött az ideje, hogy Vecsés törté-
netéről is egy új, átfogó monográfiát
készíttessünk, lehetőleg addig, amíg a
XX. század tanúi még segíteni tudnak.
Az elmúlt év, csakúgy, mint az elmúlt
évtized számos változást és a városunk
életében sok-sok fejlődést hozott. A
korábbi ciklusokban a kiegyensúlyozott
gazdálkodás és a sikeres pályázatoknak
köszönhetően sokat haladtunk előre;
különösen eredményesnek bizonyult a
2014-es esztendő, nemcsak a fejlesztése-
ket tekintve, hanem a választásokat ille-
tően is. Itt is szeretném megköszönni a
képviselő-testület nevében a bizalmat
mindazoknak, akik fontosnak tartották,
hogy részesei legyenek a sorsunk alaku-
lására oly nagy hatással bíró döntésben.  
Az új városvezetés teljesen más állam-
igazgatási és önkormányzati feladat-ellá-
tási rendszerben kezdett dolgozni. 2013
januárjától indult az új járási hivatal,

illetve az oktatási intézményeket felügye-
lő tankerületi hálózat. Így bizonyos terü-
leteken a testület és a polgármesteri hiva-
tal hatásköre jelentősen beszűkült. Annak
ellenére, hogy iskoláink állami, egyházi
vagy nemzetiségi fenntartásba kerültek, a
működtetésükre és felújításukra továbbra
is nagy gondot fordítunk. 

Mindannyiunk alapvető vágya, hogy ren-
dezett és igényes lakókörnyezetet teremt-
sünk, ki-ki a maga portáján kezdve.
Nekünk, városvezetőknek ugyanez a
törekvésünk, települési léptékben. Úgy
gondolom, hogy a várossá válás ténye
önmagában inspirált bennünket, erőt
merítve őseink példájából, megsokszo-
roztuk erőfeszítéseinket. Az előretekin-
tés, a gondos tervezés és a pályázati for-
rások pedig megtöbbszörözték lehetősé-
geinket, melyeket - úgy érzem - eredmé-
nyesen használtunk ki. Bízom abban,
hogy eddigi tudásunkat felhasználva az
átalakított európai uniós pályázati rend-
szerben is sikeresen ringbe szállhatunk a
fejlesztési forrásokért, megőrizve az
elmúlt évek lendületét.
Úgy tartja a mondás, hogy minden hosz-
szú vándorút az első lépéssel kezdődik.
Amennyiben ez nekünk a várossá válás,
akkor a pihenőből visszatekintve elége-
dettség tölthet el bennünket; ha azonban
előretekintünk, akkor megmutatkozik a
kanyarokkal és emelkedőkkel teli ösvény.
És nekünk, mint a jó sakkozónak, vagy
mint a bölcs vándornak, több lépéssel,
illetve több kanyarral előre kell tervez-
nünk. Ezeket a lépéseket részletesen fel-
vázoltuk, a világosan megfogalmazott
célkitűzéseinket összhangba hoztuk az
uniós iránymutatásokkal.
Meggyőződésem, hogy egy ország vagy
egy város helyzete akkor tekinthető
jónak, ha a polgárai reális esélyt látnak
terveik, vágyaik beteljesülésére.”

(folytatás a 16. oldalon.)

Fotó: Polgár Gyula
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Vecsés Városi Ünnep
Szlahó Csaba ünnepi beszédének folytatása:
(folytatás a 15. oldalról.)

„De hogy ne csak a város egyre gyarapo-
dó materiális, pénzben mérhető értékeit
említsük, szeretnék kitérni a közöttünk és
értünk működő civil szervezetek méltatá-
sára is. Ezeknek az egyesületeknek, klu-
boknak, alapítványoknak nagyon fontos
integratív szerepük van, hisz erősítik az
itt élők társadalmi kötődését. A szabadidő
értelmes és hasznos eltöltésére adnak
módot úgy, hogy ezzel együtt a valahova
tartozás érzését nyújtják. Pótolhatatlan
közösségépítő szerepük van, melyet a
különböző fesztiválokkal és szabadtéri
rendezvényekkel is erősíteni kívánunk. A
közösségépítés mellett egyesületeink egy
része óriási szerepet vállal a tárgyi emlé-
keink, hagyományaink egyszóval öröksé-
günk megőrzésében. Tevékenységük nél-
kül kulturális életünk szürkébb, városunk
pedig sokkal szegényebb lenne. 
Célunk a közösségi aktivitás erősítése, a
kikapcsolódási és sportolási lehetőségek
biztosítása fiatalok és idősek számára
egyaránt, mert fontos, hogy vonzó és
megtartó hely legyen városunk. Az
egészséges életmód és a széleskörű spor-
tolási lehetőségek kéz a kézben járnak.
Ezért is létesítünk egyre több szabadtéri
pályát, és mindent elkövetünk, hogy
néhány éven belül egy új sportlétesít-
ménnyel bővüljön a város.
Vecsés nemcsak a szülőhelyünk, hanem
egybeforrott a sorsunkkal, a jövőnkkel.
Apáink, nagyapáink, ükapáink üzennek
nekünk, akiknek a tudása és verítéke for-
málta és szépítette szülővárosunkat
évszázadokon keresztül. 
A város olyan, mint egy veretes könyv,
amelyből olvasni lehet. Lapjai a házak,
az utcák és a terek, a parkokkal, a szob-
rokkal, az emléktáblákkal és a zsoltáros
áhítatú templomokkal díszítve. Illyés
Gyula szerint, ha elmész egy faluba, és
meg akarod tudni, hogy ott milyen
emberek élnek, menj el a temetőbe. Ahol
a sírok gondozottak, az élők rendszeresen
látogatják a halottaikat, az ősöket tiszte-
lik, ott az emberek szeretik egymást. Ha a
temető elhanyagolt, abban a faluban
közösségről nem lehet beszélni. 
Ne csak olvassuk, hanem értsük elődeink
üzeneteit. A mi városunkban is csak
összefogással, egymásra figyelve és egy-
mást tisztelve juthatunk előrébb. A ma
cselekedetei a holnapban visszhangza-
nak, utódaink első lépéseit most készítjük
elő. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a húsz
évvel későbbi Vecsés alapjait most fek-
tetjük le.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szeretném köszönteni a kitüntetetteket,
kifejezve hálánkat és közösségünk nagy-
rabecsülését, mert munkájukkal nemcsak
gazdagabbá tették városunkat, hanem
öregbítették annak hírnevét is. Végül, de
nem utolsó sorban a közeli pedagógusnap
alkalmából köszöntöm óvónőinket, taní-
tóinkat, tanárainkat, akik oktató-nevelő
munkájukkal a legnagyobb hatást gyako-
rolják településünk jövőjére. 
Köszönöm egész éves erőfeszítésüket,
Önöknek pedig a megtisztelő figyelmet.

A Magyarországi Német Kórusok
Minősítő Versenyein többször Arany
Rozmaring díjat nyert a Wetschescher
Nachtigallen Kórus, melynek szervező,
vezető karnagya Fazekasné Gombár
Mónika. 

az elismerő címek, valamint a helyi
kitüntetések alapításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló 12/2011. (III.25.)
önkormányzati rendelet alapján

Vecsés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Köszönő Oklevél”
kitüntetést adományozott Hochdorfer
István részére, aki 1994-ben került
Vecsésre a Falusi Általános Iskolába.
Jelenleg igazgató-helyettes, emellett fizi-
kát oktat. Szervezi és irányítja a nevelő-
oktató munkát, türelmével, segítőkészsé-
gével támogatja kollégáit.

A Képviselő-testület a „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott
Kovácsné d’Elhougne Ilona részére, aki
23 éve kezdett óvónőként dolgozni a mai
Mosolyország Óvodában, melynek 2008
óta vezetője. Német nemzetiségi óvoda-
pedagógusként sokat tett a kétnyelvű
nevelés érdekében. 

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél”
kitüntetést adományozott Polovics Éva
terézia részére, aki 1982 augusztusa óta
dolgozik Vecsésen, kezdetben a Petőfi
iskolában, majd 2013-tól a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskolában. Magyar nyelv- és
irodalomtanár, tanító. 

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél”
kitüntetést adományozott Mák Klára
részére, aki 1981 óta tanítónő a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskolában. Kiemelt
figyelmet szentel a tanulási nehézséggel
küzdő tanulók felzárkóztatására. 

Fotók: Polgár Gyula

Vecsésért Életműdíj kitüntetés adomá-
nyozható azon személyeknek, akik leg-
alább 35 éve tevékenykednek, tevékeny-
kedtek a város intézményeiben és magas
színvonalú munkásságukkal hozzájárul-
nak, hozzájárultak a város hírnevének
öregbítéséhez. 

A Képviselő-testület az egészségügy
területén „Vecsésért Életműdíj” kitünte-
tést adományozott dr. Végh Katalin
részére, aki 1976 óta dolgozik városunk-
ban háziorvosként. 

A Képviselő-testület az oktatás területén
„Vecsésért Életműdíj” kitüntetést ado-
mányozott Dutkayné Demetrovics
Ágnes részére, aki 36 éve dolgozik mate-
matikatanárként a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskolában. Munkaközösség vezető és
minőségirányítási szakértő. 2014-től szak-
tanácsadó, 2015-től mesterpedagógus.
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Vecsés Városi Ünnep
VÁROsI KItÜntEtÉsEK 
A kitüntetések sorát megszakítva palóc
népdalcsokrot mutatott be a Vass Lajos
Nagydíjjal és Aranypáva Nagydíjjal jutal-
mazott, 15 éves Labdarózsa Népdalkör.

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél”
címet adományozott Vajda Ágnes részé-
re, aki a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskolán szerzett
gyógypedagógiai tanári diplomát. Ezt
követően a vecsési Róder Imre Általános
Iskola és Diákotthon pedagógusaként
kezdte meg tanári pályáját. Több évtize-
den keresztül segítette sok hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló fejlődését.
1994-ben került a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályára, ahol oktatási refe-
rensként, több mint 10 éven keresztül lel-
kiismeretesen, nagy hozzáértéssel támo-
gatta a vecsési oktatási-nevelési intézmé-
nyek szakmai munkáját. 2013-tól a
Vecsési Tankerület dolgozója lett. Innen
vonult nyugdíjba 2015 márciusában. 

A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél”
címet adományozott Labdarózsa
népdalkör részére, melynek mindenkori
célja a magyar kultúra megőrzése, ápolása
és átadása a következő generációknak. A
népdalkör keretein belül, immár 15 éve
működik a citera együttes, amellyel együtt
számos sikeres fellépésen vannak túl
országszerte. 2014-ben Vass Lajos
Nagydíjat és Aranypáva Nagydíjat is kapott
a művészeti közösség, mely díjak a legma-
gasabbak a népdalkörök közti megmérette-
téseken. A kitüntetést Pavella Krisztina, az
énekkar művészeti vezetője vette át.

A Képviselő-testület „Pro Urbe” elismerő
címet adományozott a Kulturverein
Wetschesch részére. A Kulturverein
Wetschesch tavaly ünnepelte fennállásá-
nak 20. évfordulóját. Az egyesületnek óri-

ási szerepe volt és van a sváb hagyomá-
nyok újjáélesztésében, ezzel is hozzájárul-
va a fiatalok identitásvesztésének elkerülé-
séhez. Nevükhöz köthető a Káposztafeszt,
továbbá számos érdekfeszítő előadássoro-
zat megszervezése. Áldozatos munkájuk-
nak köszönhető a tájház megnyitása, vala-
mint a Historia Domus és a Hadifogoly
Napló megjelentetése. A kitüntetést az
egyesület vezetői vették át. Képünkön a
koszorúzáskor láthatjuk őket.

A Képviselő-testület a „Vecsés Díszpol-
gára” elismerő címet, posztumusz 
dr. Michelberger Pál részére adományozza.
dr. Michelberger Pál Széchenyi-díjas
gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a jár-
művezetés és szerkezetanalízis neves kuta-
tója, az Ikarus buszok főkonstruktőre.
Városunkban született 1930-ban, és 1960-
ig itt is élt. Tanulmányait az Andrássy-tele-
pi iskolában kezdte és a Budapesti Műszaki
Egyetemen fejezte be. Később az egyetem
docense, majd rektora is volt, emellett 8
évig töltötte be a Magyar Tudományos
Akadémia alelnöki posztját. Tavaly április-
ban hunyt el Budaörsön. A kitüntetést fia,
dr. Michelberger Pál vette át.

arany és Gyémántdiploma átadása:
Azokat a köztiszteletben álló nyugdíjas
pedagógusokat köszöntik ebből az alka-
lomból, akik diplomájukat 50, illetve 60

éve szerezték meg.
aranydiploma: Palánki Viktorné
(Bognár julianna)
1965-ben szerezte meg diplomáját az esz-
tergomi Tanítóképző Intézetben. 1974-
ben kezdett dolgozni Vecsésen, az akkori
1. számú Általános iskolában, ahol 38
éven át tanított. A kisdobosok és úttörők
körében végzett munkájáéért dicsérő
oklevélben részesült. 1996-ban, pedagó-
giai munkája elismeréseként, Vecsés
Nagyközség Önkormányzata Vecsés
Oktatásáért Emlékplakett és Oklevél
kitüntetést adományozott számára. 2012-
ben Grassalkovich-díjban részesült. 

Gyémántdiploma: német Lászlóné
(Vereczkei Mária)
1955-ben szerezte meg diplomáját a buda-
pesti Apáczai Csere János Pedagógiai
Főiskolán. 1955. szeptember 1-jén kezdett
dolgozni Vecsésen, az akkori 1. számú
általános iskolában. Osztályfőnöki mun-
kaközösség vezető, járási biológiai mun-
kaközösség vezető volt. Ifjúsági vöröske-
resztes tanárelnöki tevékenységéért
„Kiváló Egészségnevelő Munkáért” kitün-
tetés bronz fokozatát kapta. 1988-as nyug-
díjazását követően még 2002-ig folytatta
pedagógiai munkáját. (Az ünnepelt előre
jelezte, hogy egészségi okok miatt nem
tud részt venni az ünnepségen.)

A színhely megváltoztatása miatt a logika
úgy diktálta, hogy előbb közösen énekel-
jék el a jelenlévők a Szózatot, majd
koszorúzással fejeződött be az ünnepség.

Munkájára igényes, kert szerető
személyt keresünk budapesti 

XVIII. ker. családi házunk 
k e r t  á p o l á s á r a

heti 1-2 alkalomra.
Önéletrajzát küldje

matyesztosz@citromail.hu címre.

Vecsésen kiadó-eladó 
családi  házat ,  

vagy lakást   keresek,
lehet  fe lúj í tandó is .  

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

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

0630-6002139, 0629-737644

Labdarózsa Népdalkör
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I s Z E R t a R t Ó s Í t Ó

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

aDaLÉKanYaGOK, EsZKÖZÖK FORGaLMaZÁsa

Fülbelövés

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő. 
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott) 
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

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

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

Vecsés Fő u. 89. tel./Fax.: 29/739 213
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

GÁZ KÉs ZÜ LÉK jaVÍ tÁs
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

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

Szombaton: 900-1100

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

kullancs ellenes szerek , egyéb
készítmények kiszolgálása.

Rendelő:
2220 Vecsés, 
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129

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

nálunk nincs szünet!
Várjuk a gyerekeket

kreatív, készségfejlesztő
foglalkozásainkra

3-8 éves korig július végéig.



Úrnapja, Az ünnep története: Az ünnep
az egyházi évben mindig a
Szentháromság ünnepe utáni csütörtökre
esik. (Hazánkban - római engedéllyel - az
Úrnapja utáni vasárnap tartjuk.) Azt a
csodálatos titkot ünnepli az Egyház, hogy
a kenyér és a bor titkos színe alatt Jézus
Krisztusnak, az Istenembernek teste és
vére, istensége és embersége, valójában,
igazán és lényegileg jelen van. Jézus
Krisztus maga adta tudtul egy látomásá-
ban az ágostonrendi lüttici Szent
Juliannának (+ 1258), hogy szeretetének
ezen titkát egyházi ünneppel is dicsőít-
sék. Először 1247-ben, Lüttichenben tar-
tották meg az ünnepet, majd IV. Orbán
pápa 1264-ben megbízta Aquinóí Szt.
Tamást a liturgikus szövegek és himnu-
szok megírására. (Lauda Sión)

Az ünnep liturgiája: Az Egyház ezt az
ünnepet a legnagyobb pompával üli meg.
Az ünnepi mise után az Oltáriszentséget
körmenettel viszik a virágdíszben pompá-
zó és a sok-sok virágtól illatozó utcákon.
Vecsésen dicséretesen szép hagyománya
van a díszes úrnapi körmenetnek, a négy
feldíszített sátornak (oltárnak). Az útvo-
nalon - amelyen a körmenet elhalad - a
járdán virágsziromból szinte virágsző-
nyeget raknak ki, különböző szakrális jel-
képek közbeiktatásával az ott lakó hívek.
(Az egyes családok kimondatlanul „ver-
senyeznek”, hogy kinek a háza előtt dísz-
esebb a virágdíszítés. A körmenet alatt az
elsőáldozó kislányok virágszirmokat
szórnak az Oltáriszentséget vivő pap elé,
és az énekeket a nagyszámú fúvószene-
kar kíséri a nem rövid útvonalon. Ez
évben külön jelentősége volt annak, hogy

az Ó-falusi Plébánia (a Falu és
Felsőtelep) és az Isteni Irgalmasság
Plébánia (Andrássy-telep és Halmy-
telep) együtt ünnepelt.) Gondolatban
készülhetünk már arra is, hogy 2016 janu-
árjában a Fülöp-szigeteken tartják az 51.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.
A kongresszus mottója: ,,A bennetek lévő
Krisztus, a dicsőség reménye” (Kol. 1,27).
(Emlékezhetünk még arra, hogy
Budapesten 1938-ban tartották a 38.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust,
óriási lelki gazdagodással és hatással. A
pápai követ Pacelli bíboros államtitkár
volt, akit később XII. Pius néven pápává
választottak.)
Méltó, hogy ilyen pompával, felkészülés-
sel ünnepeljük az Oltáriszentséget. Az
Eucharisztia a katolikus Egyházunk egyik
legnagyobb kincse. (Feltehetnénk
magunknak a kérdést: mennyire élünk
ebből a kincsből? Hisszük ugyan, hogy
Jézus jelen van az Oltáriszentségben, de
mennyire fogadjuk be az ő életadó jelenlé-
tét és kegyelmét?) Imaéletünket kellene
megújítani, hogy igazán kapcsolatban
lehessünk a köztünk és bennünk élő
Krisztussal.
Karl Rahner, a nagyhatású teológus
mondta, hogy a harmadik évezred keresz-
ténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz
... Aki itt és most hisz Istenben, annak
biztosan van valamiféle saját tapasztala-
ta, megérzése Isten létéről.
De igaz az is, amit Teilhard de Chardin -
a mostanában megértett és újra felfede-
zett jezsuita teológus - mondott, hogy
Isten jelenléte titokzatos. Ahogy gyönyö-
rűen fogalmazta: „olyan titokzatos, mint
a csendes esti szellő ...” De ebben a titok-
zatos jelenlétben az érzékeink meg is
csalhatnak, ezért van szükségünk bizo-
nyosságra És ez a bizonyosság lehet -

többek között - a Szentségimádás valósá-
ga is. „Én nézem Őt,  Ő néz engem ... „
A Szentségimádásban biztosan tudom,
hogy itt van, és velem van. Ez a jelenlét
pedig kötelez. Kötelez, hogy jobb ember
legyek. „Ahhoz, hogy a belső imában
haladni tudjunk, mindenek előtt meg kell
értenünk, hogy a keresztény imának az a
sajátossága, amely megkülönbözteti más
spirituális utaktól.
Első alapvető igazság, hogy a belső ima -
vagy más kifejezéssel: szemlélődő imád-
ság - nem egy technika gyümölcse,
hanem ajándék, amit be kell fogadnunk.
Olyan ajándék, amit Isten ingyenesen ad,
de tudnunk kell, hogyan lehet befogadni.
Ezen a ponton nagyon kell vigyázni.
Különösen ma, amikor széles körben ter-
jednek el a meditációs módszerek (jóga,
zen, stb.). Modern mentalitásunk mindent
technikákra akar leegyszerűsíteni, és az
emberben állandóan ott a kísértés, hogy az
életből - még a lelki életből is - olyasmit
csináljon, amit kedve szerint manipulálhat.

A belső imában nem egy technikáról van
szó, hanem Istenről, aki szabadon és
ingyenesen adja magát az embernek.
Még ha az emberi kezdeményezésnek és
tevékenységnek meg is van a szerepe, a
belső ima egész építménye az Isten kez-
deményezésén és kegyelmén nyugszik”.
(J. Philippe: Idő Istennek - A belső ima.)
Ne félj! „Talán csak egy-két szót tudsz
szólni, ne félj! Szívedre tekint Üdvözí-
tőd, és ha semmit sem mondottál volna
szóval, de akartál mondani, annyi mintha
mondottad volna. Elég! Jézus nem válo-
gatott szavakat, hanem a készséges szíve-
ket keresi”. (Kantner Károly)

Írás és fotó: Nagy István Elek
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G o n d o l a t o k . . .  Ú r n a p j a . . .  ( 2 0 1 5 .  j ú n i u s )

Konfirmáció a Vecsési Református Gyülekezetben

Nagy örömmel adjuk tudtul,
hogy Isten kegyelméből
ebben az esztendőben is
voltak konfirmandusai gyü-
lekezetünknek. 3 felnőtt és
5 gyermek készült erre a
szent alkalomra. Istené
legyen a dicsőség, aki min-
den évben gondoskodik
gyülekezetünk ilyen módon
való növekedéséről is! A
felnőttek: Augusztin Anikó,
Bartháné Tábori Mária, Vadásziné Lakatos Krisztina. A gyerekek: Balázs Sarolta,
Gyöngyösi Árpád, Halla Péter, Molnár Andrea, Pintér Cserne. Hálás a szívünk értük!

Vecsési Református Egyházközség
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Ki ne ismerné magyar mondásunkat: „Három a magyar igazság
és a ráadás.” Kicsit átalakítottam ezt a mondást, Isten munkál-
kodott köztünk evangélikusok között az elmúlt két hétben, még-
hozzá pont ebben a formában. Három és plusz egy olyan ese-
mény történt velünk, köztünk, ami arról szól, hogy Isten akar
velünk valamit kezdeni, és jó lenne erre nyitottnak lenni, és
kihasználni minden lehetőséget, amit ő kínál a számunkra.
Ennek a mondásnak annyi az igazsága ránk nézve, hogy ezért,
amikor ezekre az alkalmakra gondolok, a szívem megtelik hála-
adással, lelkesedéssel, örömmel.  
Történet nálunk is Pünkösddel kezdődött. Nem hiába, hiszen
Pünkösd a Szentlélek kitöltésnek, az egyház születésnek ünnepe.
Pünkösdhétfőn tartottuk a konfirmációi ünnepélyt. Nálunk a vizs-
ga egyben van az ünnepséggel és az első úrvacsora vétellel. A fia-
talok nem kérdés –válasz formában adtak számot tudásukról,
hanem egy színdarabot tanultak meg, amelyik bevezet bennünket
az evangélikus tanítás alapjaiba.  Az ünnepély fényét emelte, hogy
mielőtt a fiatalok megkapták volna személyes áldást és Isten erő-
sítését, megkereszteltünk egy fél éves kisfiút és egy konfirman-
dust is.  Az igehirdetés arról szólt, hogy Isten nem tud mit kezde-
ni a közömbös, langyos emberekkel, és bár nagyon vágyik arra,
hogy mi lelkesek, forrók legyünk, mégis közeledik a tőle eltávo-
lodott emberhez, ahhoz is, aki teljesen elfordult tőle, vagy hideg,
istentagadó ember. Isten nem adja fel a keresésünket. (fotó) 

Második eseményünk június 6-án volt. Három gyülekezet
összefogásából jött létre az a komáromi kirándulás, ami egy
sorozat kezdete lett. Bénye- Káva, Péteri, Vecsés-Üllő gyüleke-
zeti tagjai ültek fel arra a buszra, amelyik összehozott bennün-
ket. Megható élmény volt meghallgatni az evangélikus imaház-
ban Magdi és Angéla presbiter testvérektől, hogy mit jelentett
Trianon a gyülekezet és a város életében, és megtudni, hogy
Alapy Gáspár polgármester hogyan varázsolta a megcsonkított
Komáromot kis faluból virágzó várossá. Sajnos, a polgármester
életének nagyon szomorú végével is szembesülnünk kellett.
Ugyanakkor, amikor azt láttuk, hogy a történelem során hogyan
lettünk kiszolgáltatottak nagy hatalmaknak, megszólított ben-
nünket Isten a június 4-ei igéjével. „Mit féltek kicsinyhitűek?”
– kérdezte Jézus a viharban szorongó, félő, hozzá segítségért
forduló tanítványoktól.  Jézus a tettével támasztotta alá monda-
tát. Elcsendesítette a vihart, szavára nyugodttá vált a tenger. Aki
Jézusban bízik, nincs mitől tartania, mert ő hatalmasabb a törté-
nelem viharainál, úr a hatalmasságokon, a természet erői is
engedelmeskednek neki. Van kapaszkodónk. A velünk utazó
Jézust fel lehet ébresztenünk, és kérdhetjük: Uram ments meg
minket, elveszünk!  A komárnoi séta után utunk a monostori
erődbe vezetett. Eddig fogalmam sem volt, hogy ez az erőd léte-
zik. Nemhogy arról, hogy mekkora, milyen hosszúak a kazama-
ták, hogy miért építettek ekkora belmagasságot az erődben,

vagy, hogy ki volt az az írónk, aki ugyan nem volt az erődben,
amikor Klapka feladta, mégis mentelmi levelet kapott jogot a
honvédtábornoktól. A közös kirándulás során úgy határoztunk,
hogy ezentúl félévente együtt kerekedünk fel, hogy megismer-
jük hazánk szépségeit és nevezetességeit, és közben erősítsük
egymást a hitben, és a közösséget gyülekezetünk tagjai között. 
Isten igazságát, ami számunkra a tanévzáró istentiszteleten sze-
retetében mutatkozott meg, június 7-én, vasárnap tapasztalhat-
tuk meg. A hittanosok idén különleges feladatot kaptak: valami-
lyen alkotást kellett létrehozniuk egy – a tanév során tárgyalt –
témához vagy történethez kapcsolódóan. A műveket az isten-
tiszteleten mutatták be a gyerekek. Az ünnepi alkalmat sokféle
zenei szolgálat gazdagította: a családi istentiszteleteken már
megszokott módon a gitáros énekeket ifjúsági zenekar, a korá-
lokat komolyzenei együttes kísérte; emellett a VecsErNye kórus
spirituálékat adott elő.  A szószékről megszólaló ige az etióp
kincstárnokot állította példaként a gyülekezet elé: az ő istenke-
reső szándékát, lelkesedését, akaraterejét kellene a magunkénak
tudnunk. Az istentisztelet után az udvaron együtt maradtunk
még egy kis sütizésre és beszélgetésre is. Nagyon nagy köszö-
net illeti Koczor Kinga hittantanárnőt, aki nemcsak a gyereke-
ket betanította és az istentiszteleten a két zenekart igazgatta,
hanem lelkes és lelkiismeretes munkájával az egész tanévben
gyülekezetünk gyermekeinek javát tanította, és havi családi-
gitáros istentiszteletünket rendezgette. 
Isten ráadása június 12-e volt. Ezen a napon 6 órától gyülekez-
tünk, hogy a tanévzáró tábortűzzel is jelezzük, itt a nyár. Isten
valóban különleges ajándéka volt ez az est. Amikor leültünk áhí-
tatra, azt éreztük, hogy az tart minket össze, hogy mind gyógyul-
ni vágyók vagyunk, akik nem az egészségükkel, a tisztaságukkal
kérkednek egymás előtt, hanem alázattal megvallják, hogy mind
Jézussal való közösségre éhezünk. A kezdő játékban, ahol sza-
vak nélkül kellett megtalálnunk a helyünket, a parókia kis udva-
rán 35 embert számoltunk össze. Csoda volt, hogy minden kor-
osztály képviseltette magát. Csoda volt, hogy családok jöttek el.
Az egész kisgyermekek, akik a bújócskában lelték meg a közös-
séget, az ifjak, az „én székem” játékban jeleskedtek, a felnőttek
pedig elmélyülten beszélgettek. És nem maradtunk éhen. Érde-
mes lett volna lefotózni, hogy mennyi minden jóval látott el ben-
nünket Isten egymás hamuba sült pogácsája által. 
Köszönet Istennek mindenért. Mind a 3+1 igazságáért, amit
talán meg sem érdemeltünk, mégis bőségesen árad reánk. 

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

július 6-11. Badacsonylábdihegy 10 éves kortól. A táborba
felekezettől függetlenül bárki jelentkezhet. Táborunk festői
helyen, a bazalt orgonasípok alatt kap minden évben helyet.
Fontos számunkra, hogy miközben élvezzük a Balaton nyújtot-
ta lehetőségeket, törődjünk Isten üzenetével, a lelkünkkel is. 
A tábor díja 20 ezer forint. 
július 27 - július 31. angol nyelvi napközis tábor. 8-12 éves
korig. Angol tanárunk Bekkerné Fenyő Ágnes. Előzetes angol-
tudás nem szükséges. Célunk, hogy a gyerekek ne nyelvtant,
hanem beszélni tanuljanak, játékosan, az adott szituációban
képesek legyenek bátran megszólalni. A gyerekeknek három-
szori étkezést biztosítunk. A tábor minden nap reggel 8-tól dél-
után 4 óráig tart.    
Érdeklődni és jelentkezni Heinemann Ildikó lelkésznőnél lehet.
Telefonszám: +36 207700442

Három Isten igazsága és egy a ráadása

Evangélikus táboraink
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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 MEGnYItOttUnK

Csak egy kis ízelítő termékeinkből:
• zárak és vasalatok, csavarok, tiplik
• szerszámok, kertészeti termékek
• csiszolóanyagok, vágó és csiszolókorongok
• gipszek, glettanyagok, vakolatok
• festékek és a hozzá tartozó eszközök

nyitási szuperakciónk:
Knauf Bázis csemperagasztó 990/zsák
Rigipsz glettelőgipsz 3-6 –os 2.890/zsák
Kerti Locsolótömlő ¾” -os 25 méter 3.990/db
Lánc horganyzott 2,2 mm 190/fm
Szúnyogháló ezüst vagy zöld 120 cm 399/fm
Düfa gazdaságos diszperzit 14 liter 2.590/db
Sola vízmérték 100 cm 3.190/db
Huzalszeg 65-ös 350/kg

Várjuk Önt szeretettel a Barkács Barlangban!

telefonszámunk: 06 29/ 742-576
email: barkacsbarlang@gmail.com

Vecsés, Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.
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Volt,   van,   lesz   egy csapat, melynek neve: 
1044-es Róder Imre Cserkészcsapat
Epizódok a Csapat életéből 

Róder Imre kántortanító a névadónk, aki Vecsésen megszervez-
te a könyvtárat, a tűzoltóságot, és a Gazdakör megalapítójaként
is ismert. Csapatvezetőnk, Kellner Jánosné évekkel ezelőtt fel-
vette a kapcsolatot Róder Imre unokájának a feleségével, akivel
éveken keresztül tartották a kapcsolatot. A levelezésből, a tele-
fonos beszélgetésekből személyes találkozás és barátság lett. A
hölgy elmesélte az életét, és azt, hogy több éven keresztül élt
férjével Kenyában. Férje halála óta egyedül él, és szívesen
emlékszik vissza a nagypapára, Róder Imrére. Kérésére csapa-
tunk gyászmisét mondatott a nagypapa emlékére, sírját a mai
napig koszorúzzuk. Tavaly 2014 decemberében tudtuk meg egy
közjegyzői értesítésből, hogy a hölgy elhunyt. Az értesítésből az
is kiderült, hogy a csapatunk örökölt. Az örökségünk tikfából és
habkőből készült szobrok, bőrből készült dobok és gyönyörű
képek. Az örökséget idén át is vettük. KÖSZÖNJÜK. 

Idén is sor került a Hősök Napi megemlékezés megszervezésé-
re, lebonyolítására. Ez a meghitt csendes emlékezés újra szerve-
zését a néhai csapatvezető-helyettesünknek, Kellner Jánosnak
köszönhetjük. Ő elment, mi maradtunk, és tesszük a dolgunk.
A Róder Imre cserkészcsapat élete lelassult, elcsendesedett. Az
egykori gyerekeink felnőttek és megkezdték önálló életüket, ki
itthon, ki külföldön. A főiskola, a munka mellett a csapatra már
nem jut idő. Mi, „öregek” azonban még próbáljuk tovább vinni a
csapatot. Ami nem egyszerű. Próbálkoztunk toborozni, bemutat-

tuk magunkat a cserkészetet, csapatéletünk fontosabb mozzanata-
it képekben. Igazából a nagyszülőktől kaptunk azonnali pozitív
visszajelzést. A gyerekek érdeklődve figyeltek, néhányan ígérték,
hogy jönnek, de nem így lett. Sajnos a gyerekek hiánya más csa-
pat életében is probléma. Mi azonban nem adjuk fel, bízunk
abban, hogy ismét arról írhatunk, hogy a GYEREKKEL hol tábo-
roztunk, milyen egyházi és városi ünnepségeken vettünk részt,
hova kirándultunk, és mit tanultak a foglalkozásokon. Szülői hát-
tér nélkül azonban nem megy. Remélem, van olyan szülő, gyerek,
nagyszülő, aki úgy gondolja, és jól gondolja, hogy nem minden
zajlik a számítógépen és okos-telefonon. Ezek kellenek a mai
élethez, de nem pótolják a személyes emberi kapcsolatot, a
beszélgetéseket,  a hegyoldalban hallható madárdalt, a völgyben
látható őzet, és az esti tábortűz hangulatát. Amikor felnőtt cser-
kész-gyerekemmel találkozom, mindig felelevenedik a régi tábo-
rozások, kirándulások emléke (és ezt nem teszi tönkre egy vírus,
és ilyenkor nem fagy le a program), az átélt élmények öröme. 
Akit egyszer a cserkészet szele megcsapott, nem felejti el. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki az életébe új értéket szeretne
vinni. Legyél te is cserkész, vár az 1044-es Róder Imre
Cserkészcsapat minden pénteken 17 órától a Vecsés Fő út 55.
sz. alatti Közösségi házba. 
Elérhetőség: Limbóczkiné Marcsi: +3620 5174838
Köszönöm, hogy életéből egy pár percet arra szánt, hogy a fenti
cikket elolvassa.
Engedjék meg, hogy cserkész köszönéssel búcsúzzam: 
Jó Munkát!

Limbóczki Ferencné Marcsi,
a Róder Imre Cserkészcsapat tagja          fotók: cserkészcsapat

Elsőáldozás volt a katolikus plébániákon
Az elsőáldozáskor a megkeresztelt először részesül az Oltáriszentségben. Elsőáldozásban csak azok a megkeresztelt gyermekek
részesülnek, akik a három éves hitoktatás és a külön felkészítés során kellő oktatást kaptak a szentgyónással és az oltáriszentséggel,
valamint annak vételével kapcsolatban, és buzgó szentmisére járásukkal tanúságot tettek arról, hogy méltók e szentség vételére.

Óvárosi Plébánia - Szent Kereszt Felmagasztalása templom
Fotó: Kolonics Csaba

Irgalmas Jézus Plébánia – Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom
Fotó: Koncsik Sándor
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Kolléganőnk, Madár Emőke a gyerekek érdeklődésén fellelke-
sülve nagy fába vágta a fejszéjét. Projektötletével benevezett a
Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű alapítvány által
kiírt pénzügyi tudatossági pályázatra. Hatalmas munkát fekte-
tett be ebbe a projekttervezetbe, de az meghozta az eredményét.
A több mint 20 pályázó közül intézményi kategóriában egyedü-
li nyertesként hozta el pályázata a fődíjat. Így már semmi sem
áll az ötleteinek megvalósítása útjában.
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2015. május 13-án a
Corvinus Egyetemen került sor.
Álljon itt a pályázatról és a díjátadásról szóló cikk egy rövid kivonata.

Pénzügyi tudatossági pályázat

A Pénz7 programsorozat keretében elindított, iskoláknak szóló
pályázat célja a pénzügyi ismeretek bővítése, a pénzügyi tuda-
tosság erősítése volt. A pályázatot két kategóriában, intézmé-
nyeknek, illetve kisebb csoportoknak, osztályoknak írták ki.
Több mint 20 iskola nyújtott be a tanulók pénzügyi tudatossá-
gát, pénzügyi ismereteit növelő programterveket a Magyar
Bankszövetség és a Pénziránytű alapítvány pályázatára. 
„Annak ellenére, hogy rövid idő, mindössze egy hónap állt ren-
delkezésére az iskoláknak, hogy pályázzanak szép számú, és
kiemelkedően magas szakmai színvonalú munkákkal találkoz-
tunk. A pályázatokat elbíráló zsűrinek nem volt könnyű dolga” –
mondta Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség területi vezetője. 
A European Money Week kezdeményezés célja, hogy Európa-
szerte felhívja a figyelmet a mindennapi életben gyakran fel-
bukkanó pénzügyi kérdések tudatos kezelésére, továbbá, hogy
konkrét útmutatásokkal hozzájáruljon a fiatalok pénzügyi kul-
túrájának fejlesztéséhez. 
Az intézményi kategória győztese, a vecsési Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola.
Pályázatukban egy olyan program megvalósítását írták le,
amelynek keretében intézményükben egy héten keresztül szí-
nes, és érdekes programok, közös munka, vetélkedők, osztály-
kirándulás keretében ismerkednek majd a diákok a pénzügyi
alapfogalmakkal. A program megvalósítására a pályázati kiírás-
ban megjelölt maximális összeget, 600 ezer forintot nyertek.
A Pénz7 pályázaton győztes iskoláknak a díjakat Pölöskei
Gáborné, a köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős
helyettes államtitkár, Dr. Hegedűs Éva a Gránit Bank vezérigaz-
gatója, a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, és Sütő
Ágnes a Bankszövetség területi vezetője adta át.
(Forrás: http://www.penz7.hu/sajto/sajtoanyagok )

Massza Magdolna igh  

Ilyen volt a megvalósítás
Pénz7 a Grassalkovich iskolában
Ehhez a színvonalas programhoz csatlakozott a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola. Részt vet-
tem egy pedagógus továbbképzésen, ahol több hasznos informáci-
ót, segédanyagot kaptam az óra megtartásához. Az iskolákat önkén-
tes segítők támogatták. Itt szeretném megköszönni Barabásné Varga
Ildikónak, a vecsési CIB Bank fiókigazgatójának, hogy munkámat
az órákon és azt megelőzően is segítette, illetve, hogy felhívta a
figyelmünket erre a nagyszerű lehetőségre. Március 9-13. között
iskolánkban öt felsős osztályban tartottunk osztályfőnöki órákat,
melynek központi témája a „családi költségvetés” volt. 
A gyerekekkel először megnéztük a szervezők által elkészített
kisfilmet. Ennek segítségével közösen találtuk ki, hogy mi lehet
a Pénz7 témája. Már itt, az óra elején lehetőség nyílt olyan
fogalmakkal megismerkedni, mint bevétel, kiadás, megtakarítás
stb. A gyerekek meséltek arról, hogyan osztják be a zsebpénzü-
ket. Nagyon sok ötlettel, tanáccsal látták el egymást arra vonat-
kozóan, hogyan bánjanak a zsebpénzükkel, illetve miként taka-
rékoskodjanak, ha valamilyen nagyobb álmuk van.
Csoportokban dolgoztunk, 4 fős „családokat” alakítottunk. 
A következő részben a diákoknak hat költségkategóriába (lakás-
fenntartás, élelmiszerek stb.) 36 db különböző kiadást jelképező
kártyát kellett elrendezniük. Kizárólag azt a kártyát kellett a lapra
tenni, amire szerintük egy négytagú családnak feltétlenül szüksé-
ge van. Ezeken a kártyákon ár is szerepelt. Minden osztályban ez
a feladat tetszett a legjobban a gyerekeknek, motiválta őket, hogy
ők dönthettek arról, mire van szükségük, mire költenek.
Tanulságos tapasztalat volt, hogy a kultúrát, a szórakozást, az
éttermet és a ruházkodást szimbolizáló kártyákat – ilyen sorrend-
ben – nem tartották fontosnak a besorolásnál; ezek maradtak leg-
többször a borítékban. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy ki tud-
nának-e jönni egy bizonyos keretösszegből, illetve ha váratlan
esemény adódik, miről mondanának le, miből tudják fedezni azt.
A rendhagyó osztályfőnöki órákon azt tapasztaltam, hogy
nagyon eltérő a gyerekek pénzügyi tájékozottsága. Egyik osz-
tályban a családi pótlék jelentését is meg kellett magyarázni,
egy másik osztályban a következő kérdést tették fel: „Tanárnő,
részvényekről is lesz szó?”.
Kevesen mondták azt, hogy hallottak a családban a pénzügyi
tervezésről. Nagyon sokan tudták és látták, hogy a tartalékkép-
zésnek mennyire fontos a szerepe.
A diákoknak rendkívül tetszett a téma, több osztályban kérdezték,
hogy lesz-e ennek folytatása. Minden osztályban nyitottak és lel-
kesek voltak a gyerekek. Tapasztalat volt, hogy kevés szülő ad
tájékoztatást a gyerekeknek. Talán azért, hogy óvják, védjék őket,
de a gyerekek igényelnék, hogy valamilyen szinten tájékoztassák
őket a családi költségvetésről, így reálisabban látnák egy-egy
álmuk, vágyuk „értékét” és „árát. Pedagógusként és szülőként is
azt szűrtem le tapasztalatként, hogy életkoruknak megfelelően jó,
ha bevonjuk a gyerekeket a családi költségvetés tervezésébe,
ezáltal megtanulják, hogy a család gazdasági közösség is.

Madár Emőke matematika-fizika szakos tanár

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Nyert a pályázat

Munkalehetőség!
Ha fix jövedelemre, iskola melletti plusz zsebpénzre, szakmai

fejlődésre vágysz, akkor csatlakozz hozzánk!
Ha többet akarsz, itt a helyed!

Jelentkezés és további információk:
http://melodiak.emid.hu/jelentkezes
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Egy fehér hajú „angyal” avagy 
a „kiSmuk” története

Hanek Ferencné Smuk Lujzi néni 1920. április 22-én látta meg
a napvilágot Halásziban, a Szigetközben. Ez a település kb. 3000
lélekszámot számlált akkoriban. Nagyapja a falu bírója volt, a
falut katolikus vallású emberek lakták. Gyönyörű vidék volt.
Szülei gazdálkodással foglalkoztak. Hat gyermekük született két
fiú és négy leány, Lujzi néni volt a sorban az utolsó. Ő már nem
várt, úgymond véletlen gyermek volt. Szülei nagyon szerették,
okos, szép pici lány volt, a nagyobb testvérei is kényeztették,
dédelgették. Az óvodából egy év után kimaradt, mert az ottani
kis barátnői egy-két évvel idősebbek voltak nála, s azok már
iskolába jártak. Szegény Édesanyja nem tudta hová tenni, kivit-
te a földekre, ha a gazdaságban dolgoztak. Egyszer aztán meg-
kereste az iskolában a tanító néni ismerősét, és megkérdezte,
hogy nem mehetne-e Lujzika 5 évesen csendes hallgatóként az
első osztályba. A tanító néni felszerelte palatáblával, palavessző-
vel, egy kis szivaccsal és azt mondta, hogy tiszteletbeli elsős
lehet. Járt is rendszeresen az iskolába és úgy figyelt az órákon,
mint egyik tanuló sem. Amikor jött a tanfelügyelő, látta, hogy
hátul egy pici lány mindig jelentkezik, de soha sem szólítja a
tanító néni. Meg is kérdezte, hogy miért? Elmondta, hogy
Lujzika még nem iskolás, hiszen csak 5 éves… A tanfelügyelő
bácsi kérdezgette minden féléről és az óra végén közölte vele és
a tanító nénivel, hogy ez a kislány mától hivatalosan is első osz-
tályos! Nagyon büszke volt a csöpp leány magára, járt az iskolá-
ba, még alig múlt 11 éves, és már kijárta a 6 elemi iskolát. 
A faluban volt hitelszövetkezet, amiben a szülei is részt vettek,
takarékoskodtak, s időnként a kamatokat felvették, ha valamelyik
jószág elpusztult, volt mihez nyúlniuk. A bankba mindig Őt küld-
ték, mert nagyon jól tudott számolni, a bankár azt mondta, hogy
no, Te „KISMUK” mennyi is lesz a kamat? Te miért nem tanulsz
tovább? Szeretett volna tovább tanulni, de a szülei nem engedték,
a bankár még a taníttatásában is segített volna, de hiába…
Egyik nővére Budapesten élt, és kérte Édesanyjukat, hogy
engedje el hozzájuk Lujzikát. Dolgozhatna könnyű munkát a
gyárban, pénzt kereshetne, vehetne szép ruhákat, akkoriban már
17 éves volt. A szülei úgy egyeztek bele, hogy ősszel-télen lehet
a testvérénél a fővárosban, de amint kitavaszodik s jönnek a
munkák, haza kell mennie otthon segíteni a gazdaságban. A szü-
lei a gazdaságból kitermelték az élelmezésükhöz szükséges
javakat, a többit eladták. Tej, tojás, hízott liba, kis csibe, s min-
dent, amit el lehet képzelni tenyésztettek, termeltek. A nővére
bevitte a Fémlemez gyárba, ahol mindenféléket gyártottak, töb-
bek között különféle játékokat. A játékok összeszerelésére osz-
tották be Lujzikát, könnyű, tiszta munka volt, sokszor túlteljesí-
tett, mert mindig mindenben szorgalmas volt. Néhány év után,
amikor már 20 éves elmúlt, azt mondta Édesanyjának, hogy Ő
szeretne a nővérénél maradni és egész évben dolgozni a gyár-

ban… Mit volt mit tenni, a szülők beleegyeztek. A nővérének a
fia csak egy évvel volt fiatalabb Lujzikánál, jó barátok voltak.
Egyik nyáron egy kedves jómódú ismerős keresett gyermekei
mellé dadust két hétre a Balatonra, egy 6 és egy 8 éves kislány
mellé. Lujzika örömmel vállalta, csodálhatta a Balaton csillogó
kék vizét, és ábrándozhatott, hajnalban kajakozott a vízen. A
kislányok nagymamája szólt neki, hogy egy napra a nagyobbik
kislánnyal menjenek el kirándulni biciklivel. Boldogan kerék-
pároztak Világosról Lepsény felé, amikor egy lejtős részen
fékezni kellett volna, de nem fogott egyik fék sem. Lujzika
annyira megijedt, hogy leugrott, de olyan szerencsétlenül esett,
hogy össze-vissza törte magát és a bringát is…
Szerencséjére egy autó segített rajtuk és hazavitte Őket. A kislány
nagymamája pedig telefonált Pestre, hogy a déli vonattal küldi
Lujzikát, várja az unokaöccse a pályaudvaron, mert kórházba kell
vinni, tetanuszoltásra, ott ugyanis nem volt lehetőség erre. Az
állomáson a jegyvásárlásnál egy jóképű fiatalember – akit látás-
ból ismert Lujzika – jegyet váltott a fővárosba. A kislány nagy-
mamája megkérte, hogy vigyázzon Lujzikára a vonaton, mert
baleset érte. A fiatalember szerzett neki lázcsillapítót, törődött
vele, s félénken megkérdezte, hogy ki várja Pesten. Lujzika meg-
mondta, hogy az unokaöccse. A férfi megkönnyebbült, mert
nagyon megtetszett neki a leány. Hosszú kórházi lábadozás után
egy vakbélgyulladás késleltette a kettejük románcát, de ennek
ellenére egy év után összeházasodtak. Mint kiderült, a fiatal férfi
vecsési volt, s hatvanöt évig éltek boldog házasságban. 
Mindketten dolgoztak, Lujzi néni később már nem járt a gyárba,
nevelte a gyerekeit, majd az unokáira vigyázott, végezte a ház-
tartást. Vásároltak kötőgépet, és kötést vállalt, baromfi tenyésze-
tük volt, minden munkát elvégzett, amit kellett, elment meszelni
házakhoz. Férje mintakészítő volt, de sajnos fiatalon baleset érte
a karját, és emiatt a szakmájában nem tudott dolgozni. Átképzé-
seken vett részt, volt kézbesítő, liftkezelő, általános karbantartó. 
Házasságukból 1945-ben egy leány és 1952-ben egy fiúgyer-
mekük született…
A gyermekeiknek is két-két gyermeke, egy fiú és egy leánya
van, vagyis Lujzi néni ma már négy unokával és nyolc leány
dédunokával büszkélkedik...
A közelmúltban ünnepelte a 95. születésnapját, szeretet veszi Őt
körül, hatodik éve jár a Gondozási Központba, nagyon rosszul
lát, ez zavarja, és panaszolja, hogy mostanában már érzi a korát.
Amíg az ifjú koráról, életéről mesélt, mindig ott bujkált egy
bájos mosoly az arcán, jó volt vele beszélgetni…

Írás és fotó: Benke Mária

Egy szomorú évforduló margójára…
A második világháború megszámlálhatatlan sok fájdalmat, áldo-
zatot követelt, szinte nincs is olyan család, ahol ne sirattak volna,
vagy még ma is ne siratnák szeretteiket. A tavaly megjelent
„Vecsésen élő vitézek albuma” c. könyvben Gál István tanár úr
kedvesen megemlékezett néhány sorban egy fotóval a férjem
édesanyjáról, aki szintén ártatlan áldozata volt a háborúnak.
Bizonyára sokan tudják, hogy a vasúti hídon sietett haza, amikor
a híd alatt veszteglő orosz szerelvényből valaki lelőtte a fiatal
anyát, akinek a kisfia két és fél éves volt, Ő pedig harmincöt. 
Benke Győzőné szül. Janzsa Erzsébet volt a neve.
A szomorú esemény 1945. május 15-én történt, a napokban volt
70 éve. A Szent Kereszt Felmagasztalása Templom falán sok
elesett áldozat neve szerepel, s olyan megható figyelmességben
volt részünk, hogy az évfordulóra Kaposi József felvésette az ő
nevét is. Köszönjük!

Benke Mária
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Az 1001 éjszaka táncai Vecsésen

2015.máj. 2-án került megrendezésre a Bálint Ágnes Kulturális
Központban az első Hastánctalálkozó Vecsésen. 18 csoport jött
el Vecsésre egész Pest megyéből. Nevek, csoportok, akik kivív-
tak már valamit maguknak e műfajban, szívesen jöttek az első
hívó szóra.
Vecsés jó hírét ezzel a rendezvénnyel is öregbítették. Szemet,
fület gyönyörködtető műsort adtak, és akik ott voltak, azok
többszörösen nem bánták meg. Élmény volt nézni a lányokat,
asszonyokat, hogy milyen szépen, kecsesen táncoltak, dicséret
az oktatóknak is.
Vecsés csapata Hamberger Bea vezetésével vett részt a műsor-
ban. Róluk is csak a legjobbat és a legszebbet lehet elmondani.
A sok szép koreográfia, különböző stílusokban, a hozzá illő
zenével igencsak a 1001 éjszakájába repítette az embert.
Tombolát is húztak, a jegyeknek számuk volt, nagyon sok szép
nyereménnyel a szponzoroknak köszönhetően.
Nyerőkkel, akikkel beszéltem elragadtatással nyilatkoztak:
„Visszanyertem a belépőt!”, „Ó én a kétszeresét, én a többszö-
rösét!” Van, aki nagy üveg finom, ízlésesen eltett savanyúságot
(Schiller Kati ajándékait), van, aki gyönyörű asztalterítőt (Ani
függönybolt) van, aki görög utat, az Andromeda Travel ajándé-
kát nyerte.
S a torták! A vendégek nyerték a Karamell és a Sarks Cukrászda
(volt Sziszi) felajánlásait. 

Mint minden szervezésnél, rendezésnél voltak negatív hangok
is, de azok felejthetőek! Aki VALAKI és NÉV a szakmában,
mint Shaba Wollner Márta, ő itt volt, és örömmel jött. A hastánc
eredetét, történetét írta meg könyvében: A Női Szépség Tánca
címen. Tánciskolája Budapesten egy nagyon látogatott, híres
iskola. A Shaba Oriental Art, ahová a hölgyek örömmel járnak,
ahol bájukat, mozgásukat, szépérzéküket csiszolják. Örömtánc
annak, aki táncolja, és annak is, aki nézi. Itt volt Yasmin, a
Yasmina Tánciskola vezetője és csapata, és sorolhatnám még
tovább a budaörsiekkel, az Orienthalia Tánciskola csapatával.
2006-ban, amikor még a József Attila Kultúrházban az általam
szervezett hastáncos műsor volt, még az udvarban is álltak, mert
már nem fértek be. A célomat elértem. Szép örömteli este volt,
illetve délután, megnőtt a hastáncos iskolák növendékeinek
száma, népszerű lett a hastánc itt a környékünkön is. Örömmel
jött minden táncos, „gázsi” nélkül Vecséstől Albertirsáig. Csak
örömből és örömmel lehet táncolni, és ezeken a találkozókon
sokat tanulhatnak egymástól. Ez nem verseny! A közös érdek-
lődés összehozza az embereket, ha mosollyal és nyitott szívvel
fordulunk egymáshoz. A mostani hastáncosok találkozója remé-
lem, folytatódik, régiekkel és újakkal egyaránt.
Méltó műsorvezetőt találtak a rendezők Falvai Anett személyé-
ben, aki a maga csinosságával, szép beszédével, kedvességével
vezette a műsort. Gratulálok mindenkinek, aki részt vett e szép
rendezvény létrejöttében, és köszönjük a szép estét! 
A rendezés Gábor Béla és Surman Éva nevéhez fűződik, akiket
csak dicséret illett. 

Jámbor Mátyásné                                        Fotó: Gábor Béla

Egészségből 5-ös!

Immár 8. alkalommal rendeztünk találkozót Tegyünk Együtt
Egymásért címen, hogy tanácsainkkal segíthessünk az ételaller-
giás, paleo diétázó, fogyni vagy életmódot váltani vágyó ember-
eknek. Erre az alkalomra a Vecsési Egészségnap keretein belül
2015. június 6-án került sor, ahol nemcsak mi kínáltuk meg a
vendégeinket finomabbnál finomabb kóstolókkal. A Flora-
Natura képviseletében Petra és Robi is megállás nélkül gyártot-
ták a frissítő gyümölcsleveket, glutén-, tej- és cukormentes tej-
berizst, ebédidőben pedig szintén mentes brokkoli krémlevest
kóstolhattak a vendégek. A jó hangulatot már megalapozta a
gyönyörű időjárás is, hiszen így a szabadban tölthettük a dél-
előttöt és a kora délutánt. Érkeztek fogyni vágyó érdeklődők,
ételallergiások, és amellett, hogy mindenki kedvére kóstolhatott
az általunk készített édes és sós süteményekből, közben beszél-
gettünk, feltehették a kérdéseiket, mi pedig mindenben próbál-
tunk segíteni. A rendezvényen főleg családok vettek részt, erre
számítottunk is, ezért a Törpicúrok a gyermekekért csapat két
pónival lehetőséget nyújtott a gyermekeknek a pónizásra,
később pedig egy bemutatót is láthattunk. Összességében egy
nagyon jó hangulatú napot tölthettünk együtt, gluténmentes,
cukormentes, tejmentes és paleo finomságokat falatoztunk,
közben beszélgettünk, és egyszerűen jól éreztük magunkat.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött!

Kiss Dóri - Tegyünk Együtt Egymásért

Ötórai tea
Ilyen konszolidált neve volt a hatvanas-hetvenes években a
szombat és vasárnap esti táncos buliknak. Rock-zenekarok
szolgáltatták a talpalávalót a fiataloknak. Ennek hangulatát
idézte fel április 24-én, Üllőn a Közösségi Házban a Have-
Rock és a Dinoszaurusz Band. A két banda - Kőpataki József,
Pardi Ferenc, Butkovits Lajos, Erdei Zoltán, Hera László,
Metzker Péter és Kortye Vilmos – rövidesen Gyálon is retró
ötórait tart. Talán egyszer Vecsésen is… 

Írás és fotók: Benke Mária
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Beszélő padok

Akik jártak már a Bálint Ágnes Kulturális Központ emeleti
könyvtárában, bizonyára meggyőződtek arról, hogy a mai kor
igényeinek maximálisan megfelelő intézmény micsoda kincse-
ket rejt. A számítógépek nyújtotta ismeretszerzés mellett több
ezer kötetes könyvgyűjtemény áll az érdeklődők rendelkezésé-
re. Megéri ide betérni, legyen a látogató kisdiák vagy akár idő-
sebb éveiben járó ember, igényeljen szórakoztató, klasszikus
vagy tudományos műveket, azokra jó reménnyel rátalálhat itt.
S, aki kutat, aki keres, aki a szellemtörténet távoli vagy napja-
inkig érő írásos emlékeit nemcsak könyvtárak templomi csend-
jében kívánja megtalálni, Vecsésen az is felfedezhet magának
töltekezésre alkalmas muníciót. Mert mi mást is rejthetnek azok
a köztéri padok, melyek a Telepi úti Posta Hivatal előtt vagy a
Piac téren mívesen kifaragott betűkkel némán hirdetik hajdan
volt és nemrég elhunyt nagyjaink aforizmaszerű gondolatait. A
környéken tett rövid sétánk alkalmával rögtön egy, a „nagybe-
tűs életet” elkezdő fiataloknak szóló idézettel találkozhatunk, a
Floridában 1998-ban elhunyt erdélyi magyar író és költő, Wass
Albert nevével jegyezve: „Minden emberfia önmagában hor-
dozza a jövendőjét, s ki, amilyennek látja azt, olyanná lesz”.
Mark Twain amerikai író, akit legtöbben Tom Sawyer kalandjai
vagy a Koldus és Királyfi műve alapján ismernek, több mint
száz év távlatából üzen egy másik pad támláján: „Mindig legyél
tisztességes! Ez majd sok embernek örömet okoz, a többi pedig
megdöbben.”

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” - ezt már Márai
Sándor, az 1948-ban európai, majd amerikai emigrációba vonu-
ló író és költő mondja nekünk. Ki ne emlékezne Rejtő Jenő ide-
genlégiós vagy humoros témájú regényeire, mint a Piszkos
Fred, a kapitányra. Ifjú korunk kedvenc írója ez alkalommal a
jövő kifürkészhetetlenségéről mesél, ő maga 1943-ban a
Szovjetunióban munkásszázad beosztottjaként halt meg. „A
sors olyan, mint a részeges szabász, mikor belevág a szövetbe,
még nem lehet tudni: felöltő lesz-e belőle vagy nadrág.” És, ha
már itt vagyunk a Bálint Ágnes Kulturális Központ környékén
lévő padoknál, legyen az egy csendes délután vagy egy nyüzs-
gős piaci nap, szurkálós pletykázás helyett szívleljük meg a
közeli intézmény névadójának, városunk híres mesemondójá-
nak fatáblába vésett gondolatait: „A legnagyobb ellenségekből
is lehetnek jó barátok. Éppen csak idő kell hozzá, hogy jól meg-
ismerjék egymást”.
Ha időnk engedi, keresgéljünk még tovább, hisz a napi hírek
kavalkádjában lassan elveszve, a Nemzet Színészeként 

2001-ben elhunyt Sinkovits Imre szavai biztos iránymutatóul
szolgálhatnak: „Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot
sem. Mindkettőt őseink hagyták reánk, s a hűség kötelez.”
Ugyanígy hozzánk szólhatnak az 1885-ben Párizsban meghalt
francia írófejedelem, Victor Hugo sorai: „Próbálj meg úgy élni,
hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál
onnan, ahonnan elmentél.” Szellemi sétánk befejeztével talán
napokon át is elgondolkodhatunk Abraham Lincoln, az
Amerikai Egyesült Államok 16. elnökének szavain: „A legvé-
gén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.”
Végezetül ott van még az a névtelen graffiti idézet, melynek
anonim szerzője megállít bennünket, szemünkbe néz, és ezt
kiáltja: „Légy hű magadhoz! Egész életedet vele kell leélned.”

Képek és szöveg: Fekete József

Kedves Vecsési Lakosok!

Köszönjük az évek során Önöktől érkező megszámlálhatatlan
mennyiségű ruha-, játék-, élelmiszer- és bútoradományt, mely-
lyel sok-sok vecsési család életén könnyítettek már eddig is.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. május 20-ától az adomá-
nyok kezelése az alábbiak szerint történik:

RUHa-, játék-, könyv-, EGYÉB kisméretű aDOMÁnYOK
FOGaDÁsa
Szerda 8.00 – 11.00
Péntek 14.00 – 17.00
Minden hónap első csütörtöke 10.00 – 12.00
Kizárólag olyan minőségű és tisztaságú ruhákat, egyéb ado-
mányokat fogadunk, melyeket a velünk kapcsolatban álló csa-
ládoknak tovább tudunk adni.
taRtÓs ÉLELMIsZER aDOMÁnYOK FOGaDÁsa
Folyamatosan nyitva tartási idő alatt az ügyeletes családgon-
dozóval egyeztetve
BÚtORaDOMÁnYOK KÖZVEtÍtÉsE
Folyamatosan nyitva tartási idő alatt az ügyeletes családgon-
dozóval egyeztetve
Szolgálatunk bútoradomány közvetítésben tud részt vállalni,
bútort fogadni és tárolni helyhiány miatt nem áll módunkban.
RUHaaDOMÁnYOK KIOsZtÁsa (RUHaBÖRZE)
Minden hónap első csütörtöke 10.00 – 12.00
Várjuk a vecsési lakcímkártyával rendelkező ügyfeleinket!

Segítségüket és megértésüket köszönjük!
a Szolgálat munkatársai

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

A mívesen kifaragott betűk jól illenek a tartalomhoz. 
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Ballagó diákok
Minden évben örömmel örökítjük meg a város alma matereiben
végzős diákok névsorát. További sok sikert kívánunk!

Vecsési andrássy Gyula Általános Iskola

8.a - Osztályfőnök: stiller judit anna
Balogi Ildikó, Bihal Sára, Bócz Mónika, Bognár Bálint,
Boldizsár Csaba, Erdei Luca, Fekete István, Fényi Virág, Gálig
Tamás Bence, Gönczi Alexandra, Gyöngyösi Árpád, Hacskó
Viktória, Kun Richárd, Lantos Krisztina, Mogyorósi Gergely,
Molnár Eszter Luca, Nagy Lizett, Orbán Nikolett, Patkós
Botond, Pongó Nikolett, Seres Richárd, Somogyi Dzsenifer,
Takács Katalin, Técsi Melinda, Vaszil Attila, Wolf Tímea

8.b - Osztályfőnök: Czudorné Kabai Gabriella
Csengődi Tamás, Cserép Fanni, Ecsedi Alexandra, Fábián
Antónia, Farkas Bence, Glázer Roland, Kállai Zsolt, Kapitány
Krisztofer, Kapitány Marcell, Kárpáti Vivien, Kósa Lili, Laczkó
Nikolett, Lakatos Gyula, Légrádi Gergő, Mile Cintia, Ormándi
Lilla, Rádai Ronald, Schlachta Zsófia, Szabó Fanni, Tőtős
Márk, Tyukodi Ákos, Uhrin Csenge, Urszinyi Roland, Vághy
Levente, Varga Viktória, Zsuk Annamária

Petőfi sándor Római Katolikus német nemzetiségi 
Általános Iskola és Gimnázium 

8.a - Osztályfőnök: Horváth Rita
Bákor Dóra Gabriella, Brünner Márton, Dienes Alexandra,
Enyedi Noémi, Falvai Zoltán Ferenc, Gáspár Dóra, Halla Péter
Pál, Helács Márk, Juhász Anita Marianna, Kabucz Áron,
Kauremszki Annamária, Kiss Brigitta Éva, Kiss Cintia Rozália,
Malya Márk, Márta Szilvia, Matasdi Fanni Márta, Metzker
Petra, Molnár Ágoston Árpád, Pintér Cserne, Pusztai Ádám,
Rácz Viktória, Seres Bianka, Szukics Bálint Márk, Takács
Dániel Dávid, Vennes Gergely József, Vida Laura Anna.

8.b - Osztályfőnök: Nagyné Farkas Judit
Albert Daniella Zója, Árvai Dorina Noémi, Aszalós Viktória,
Babusa Bence Tamás, Bata Emília, Béky Dominik, Cserép
Fanni, Csiki Zsófia, Dudás Viktor, Eizen Márk, Fábián Mária
Nikolett, Halgas Anna Eszter, Józsa Attila Zsolt, Kállai Fanni,
Kovács Evelin, Oláh Zoltán, Orosz Ádám, Papp András Kristóf,
Petrics Márk, Petrovics Eszter, Réti Ádám János, Schattmann
Dóra, Szász Bence, Székely Norbert Márton, Szőke Szabolcs,
Varga Fruzsina Szilvia, Varga Vivien.

12.o - Osztályfőnök: Márton  Annamária
Bakos Attila, Balázs Anett, Bodnár Gergely, Bulyáki Krisztián,
Czeilinger Dorina, Czombos Henrietta, Csóra Adrienn, Filep
Cintia, Jáhn Rea, Jakab Márton, Juhász Vivien, Kovács
Krisztina Erzsébet, Mezőfi Alex István, Páll Norbert, Ramholcz
Petra, Schattmann Szandra, Szatmári Fruzsina.

13. ny - Osztályfőnök: Takács Anna
Antal Fanny Imola, Boros Ágota, Devecseri Krisztina, Fadgyas
Vivien, Guzsvány Vivien, Holló Bence, Illés Fruzsina
Bernadett, Ivánkovits Adrienn, Keller Petra Anita, Kéméndy
Dóra, Kis Benjamin, Kórodi Kristóf, Leimeter Ivett, Magyar
Mercédesz, Major Melinda, Mikulás Bence, Molnár Mónika,
Morvai Adrienn, Oláh Vivien, Ordina Henrietta, Pál István,
Szabó Tímea, Szűcs Zsófia Judit.

Vecsési Halmi telepi Általános Iskola

8.a - Osztályfőnök: Sándor Mária Magdolna
Bene Imre Ádám, Bódis Dániel, Bojtos Máté, Duzsek Gergő
Roland, Faragó Réka Orsolya, Földházi Eszter Borbála, Gallen
Gábor, Gulyás Dávid, Hepp Viktória Nikolett, Horváth Levente,
Horváth Zsanett, Iván István, Iván János Bernárd, Jakab Mónika,
Képíró Péter, Kiss Virág, Manisz Nikolaosz, Márián Kristóf,
Nicolaus Hans Richárd, Petővári Fanni, Somogyvári Bence Miklós,
Szomjas Dylan, Takács Noémi, Tóth Adrienn, Váradi Dominik

Grassalkovich antal német nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola
8. a osztályfőnök: Gombos Csaba  
Bartos Krisztián, Bokor Zsófia, Borus Ádám Károly, Csiszár
Attila, Fazakas Kinga, Filipszki Gábor, Füleki Violetta Lili,
Gényi Dávid, Hartman Dóra Eszter, Horkai Ottó, Kékesi Bence,
Kiss Teodóra Virág, Koroknai Kálmán, Krakoczki David
Christopher, Kun Mariann Zita,Lakatos Viktória, Mihalik
Fanni, Neuberger Fanni Kiara, Pelle Tamás, Prokop Gábor,
Stark Bálint, Stark Márk, Szabados Ádám Dániel, Tauz Laura

8.b osztályfőnök: Dutkayné Demetrovics Ágnes és Erdélyiné
Cs. Németh Orsolya  
Ablonczy László, Ádám Frigyes, Bakos Eszter, Gyulai Fanni,
Hegedűs Emília, Holics Boldizsár, Juhász Zsombor, Károlyi
Katalin Vivien, Kis-Tóth Réka, Létai Kármen Fanni, Makula
Gusztáv, Matity Zita, Schmidt Nóra, Takács Levente, Tóth
Gábor, Vogel Norbert, Zeke Dávid, Zsolnai Ingrid

VT összeállítás

Zeneiskolai sikerek 
Az alábbi két kép a Vecsési Zeneiskola növendékeinek szép
sikereiről tudósít.                                        Fotók: zeneiskola



30  Sport                                                                                                              Vecsési Tájékoztató 2015 június

Vecsés Kupa

2015. június 4. és 7. között rendezték meg a VECSÉS KUPÁT.
A viadal ma már a világ nagy versenyei között előkelő helyet fog-
lal el. Póni fogathajtás mellett, CAI2*-os nagyló egyes- és kettes-
fogathajtó, illetve CAIO4*-os négyesfogathajtó Világkupa minő-
sítő nemzetközi verseny színhelye volt a Dobrovitz Lovaspark.
A kettesfogatok számára különös jelentőséggel bírt a viadal,
mert fontos állomása volt az idei világbajnokságra
(Fábiánsebestyén, szeptember 10-13.) való kijutáshoz, a magyar
válogatott kialakításához. Ebben ráadásul komoly vecsési érde-
keltség is van a két Osztertág-testvér által. A négyeseknél pedig
a két Dobrovitz – apa és fia – helytállására voltunk kíváncsiak a
világbajnokok között. A tét is sem kicsi, mert a legjobbak az
Európa bajnokságon (Aachen, augusztus 18-22.) indulhatnak el.

Kettes-fogathajtás

Díjhajtásban parádézott a két testvér! Osztertág Kristóf nyert és
Márk lett a harmadik! Közöttük 2. Lázár Vilmos, a szám koro-
názatlan királya. Biztató kezdés.
Maratonban Lázár magabiztosan teljesített és viszonylag jelen-
tős előnyre tett szert Kristóffal szemben a két szám után.
Márknak gyengébben ment a hajtás, de így is az 5. helyet fog-
lalta el. A hajtásban nagyon jó Kákonyi Norbert és a „veterán”
Hódi Károly feljött a 3. és 4. helyre.
Akadályhajtás előtt Lázár – Osztertág Kristóf – Hódi Károly
volt a sorrend, két verőhiba körüli különbséggel, ami tetemes-
nek mondható. De nem ezen a napom, ahogyan a későbbi ese-
mények ezt cáfolták.
Akadályban Kákonyi hibátlanul ment, amivel övé lett az összetett
bronz. A két vecsési is egyetlen verővel megúszta a hajtást, de
helyezésük a végén dőlt el. Az utolsóként induló Lázár Vilmos
betlizett, miként délelőtt testvére a négyeseknél, így a második
helyre szorult Osztertág Kristóf mögé! Márk az 5. helyen zárt.
Hódi két verővel lecsúszott a dobogóról és 4. lett. Érdemes meg-
jegyezni Szilágyi Zsolt (6.) kiegyensúlyozott teljesítményét, és
Galambos Nándor (7.) kiváló maraton- és akadályhajtását.
A vébé csapatba kerüléshez nagy a sorban állás, tömör a
mezőny. Közel tíz versenyzőnek van még reális esélye a konti-
nensviadalon való részvételre. Osztertág Kristóf nagyon esélyes
a csapatba kerüléshez. Sok függ attól is, hogy mind a két Lázár
elindul-e itt, vagy csak Vilmos, és Zoltán a négyes EB-re megy.
Rendező jogán a magyarok több fogatot is indíthatnak, ezért
Márk résvétele is valószínű a kontinens versenyen. A kettesek-
nél az esélyeket még a két hátralévő kvalifikációs verseny
(Mezőhegyes és Izsák) átrendezheti.

Négyesfogat-hajtás 

Szinte a teljes európai élmezőny – a svédek kivételével – elin-
dult a vecsési versenyen. 
Díjhajtásban Lázár Zoltán remekelt, őt a két holland – Chardon
és De Ronde – követte. A két vecsésiből Dobrovitz a 6,
Dobrovitz Jr. a 7. helyet foglalta el. A pontokat tekintve Lázár
és a két vecsési között 11 pont volt, ami a kiegyensúlyozott
mezőnyben tetemes különbségnek számít.
Maratonban Lázár ismét kiválót nyújtott, megnyerte a hajtást és
összetettben is kicsit növelni tudta előnyét Chardon előtt, aki itt
is 2. lett. Ketten kiemelkedni látszottak a mezőnyből. További
öt versenyző szinte tizedekkel követte egymást. A sok jó telje-
sítmény közül Dobrovitz Jr. alaposan kitett magáért, a 3. helyé-
vel sokat javított pozícióján. A szám vesztese Dobrovitz volt,
aki csak 11. lett a számban, s elvesztette esélyét nemcsak a
dobogóra, hanem a hat közé kerülésre is. 
Akadályban Lázár egy verőhibát és pár másodperc túllépést is
megengedhetett magának. Ráadásul a szabályok szerint utol-
sóként hajtott, amikor már mindennek birtokában volt. A
technikás pálya azt okozta, hogy hibátlan futás alig akadt.
Dobrovitz verő mellé még időtúllépést is gyűjtött, így össze-
tettben sem előre, sem hátra nem került, 8. maradt. Dobrovitz
Jr. szintén verővel és pici idővel teljesített, ami a 6. helyezés-
hez volt elég. A legjobban a belga Geerts futott, verő nélkül,
pici időtúllépéssel ment, amivel feljött az összetett 3. helyére.
Chardon, a hajtókirály itt is remekelt, 2. lett, ami azt jelentet-
te, hogy Lázár hajtásától függött a holland összetett első vagy
második helye. 
Lázár utolsóként indult, s a közel hat pontos előnye – egy
verő és tetemes időtúllépés mellett is – győzelmet sejtetett.
Ez futása közepéig így is volt, amikor a két lópár közötti ist-
ráng kiakadt, s meg kellett állnia, a hajtóknak le kellett száll-
nia, hogy elhárítsák az akadályt. Az ezekből összeszedett
pontok után  akadályban hátul végzett. Összetettben elveszí-
tette az első helyet, de korábbi kiváló teljesítményének
köszönhetően a 2. helyet sikerült megtatania. Chardon nyert
Lázár előtt, a német von Steiné a harmadik hely. Utánuk de
Ronde és Geerts a sorrend.
Az Eb-re való kijutást eldöntő két verseny már megvolt –
Fábiánsebestyén és Vecsés – és egy még hátravan, de a csapat
már adott a két Dobrovitz és Lázár Zoltán személyében. Ez
olyan csapat, amely már az ezüstéremnek is biztos várományo-
sa és a németek legyőzője lehet, sőt még azt is várhatjuk tőlük,
hogy alaposan megszorongathatják a hollandokat is.
Részletes eredmények a www.dobrohorses.hu és a 
www.fogatsport.hu honlapokon.

Az összeállítást készítette: Szalontai János

Fogathajtás

Osztertág Kristóf a díjátadáson

Osztertág Márk
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A csoportot Vác nyerte meg nagy fölénnyel. A vecsési együttes
sokkal nyugodtabb évet zárt, mint a tavalyi volt. Akkor a kiesés
réme végigkísérte a gárdát. Idén egy pillanatra sem álltunk
veszélyes helyzetben. Molnár József edző irányításával a csapat
szépen helytállt, de lehetett volna jobb is a helyezés. Sok pont
ment el egy gólos meccsen, de ami biztató, hogy a legjobbaknak
is méltó ellenfelei voltunk.

A VSE őszi helyezése:
9. VSE 13 4 2 7 326-337 10
Tavaszi eredmények szerint:
VSE 13 3 4 6 326-344 10
Végeredmény:
10. Vecsés 26 7 6 13 652-681 20
Legjobb gólszerzők:
90: Gálli Krisztián (25 mérkőzés), 70: Tóth Patrik (18), 65: Kiss
István dr. (26), 60: Wieszt Zsolt (23), 59: Győrfi Zoltán (24),
55: Rédai Krisztián (18)

Junior csapat
Az őszi 5. helyezésen javítani tudtak Matúz István edző tanítvá-
nyai. A bajnokságot 100%-os teljesítménnyel Pécs nyerte meg. 

Végeredmény:
4. VSE   ÉL-TEAM     18     10   0   8      495-465      20
Legjobb gólszerzők:
127: Simon Olivér (18 mérkőzés, 2. lett a csoportban!), 
85: Gyuricska Martin (18), 69: Farkas Szilárd (15)

Csenki Györgyné Zsuzsika munkásságának köszönhetően a női
szakág utánpótlása jól teljesít. A tavalyi bajnokcsapat többsége
a felnőtteket erősíti már. A felnőttek Csenki Csilla vezetésével
ígéretes tavaszt produkáltak. Ősztől mindkét gárdától többet
várhatunk.Mind a két bajnokságot a dunaújvárosi második csa-
pat nyerte meg.

Az őszi eredmény:
11. Vecsés Kombi Express 11 3 0 8 257 – 289 6
Tavaszi eredmények:
Vecsés Kombi Express 11 6 0 5 312 – 289 12
Végeredmény:
9. Vecsés Kombi Express 22 9 0  13 569 – 578 18
Legjobb gólszerzők:
114: Sirály-Csenki Judit (19 mérkőzés), 89: Bűcs Vivien (19),
46: Szabó Tímea (19), 44: Tumpech Nikolett (20), 42: Lovászi
Réka (20)

Junior csapat az 5. helyezéshez képest javított helyzetén és
kicsit előrébb lépett. Sajnálhatják, az őszi gyenge kezdést, de
így is harcban voltak a dobogóért.
Végeredmény:
4. Vecsés Kombi Express      22     16   0   6      685-500     32
Legjobb gólszerzők:
119: Tímár Flóra (19), 81: Szabó Tímea (20), 
72: Krajcs Beatrix (16)

VT összeállítás

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

A bajnoki cím nem sikerült, de eggyel előre léptünk.

Érdi VsE - Vecsési FC 2-2 (1-2)
Gólszerzők: Tárkányi G.(38’), Novák M.(44’) 
Jobbak voltunk, a bajnok megszenvedett az egy pontért.

Vecsési FC - százhalombattai LK 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Kalderás D. (70’), 
A kötelező győzelem most sem sikerült. A többi eredmény ala-
kulása miatt azonban az ezüsthöz legalább egy döntetlen kell
Dabason.

Dabas Gyón FC - Vecsési FC 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Tárkányi G. (41’,54’)
Tavasszal Vecsés volt a legjobb. Méltó befejezése volt a meccs
a tavaszi szezonnak.

Csak a tavaszi eredmények szerint:
1. Vecsés  15  10   4    1    30-10     34
2. Dabas 31 pont, 3. Érd 27, 4. Tura 27 pont, 

Az élmezőny állása ősszel:
1. Érd 43 pont, 2. Tura 31, 3. Vecsés 29, 4. Dabas 29.

a 2014-15. évi Pest megyei bajnokság végeredménye:

1. Érdi VSE 30    21   7    2     82-26         70
2. Vecsési FC 30    19   6    5     60-21         63
3. Dabas-Gyón  30    18   6    6     72-39         60

Góllövőlista:
10: Tárkányi Gergő, 9: Novák Mátyás, 7: Zalaegerszegi (a télen
távozott), 6: Petruska, 4: Segesdi, Piros, 3: Király, Kiss, Ádám
(a télen távozott), 2: Czimermann, Szabó, Kalderás,
1: Bruckner, Tell, Radnai, Molnár

A VFC vezetése a bajnokság végén megköszönte Urbán Flórián
vezetőedző munkáját, de jelezték, hogy nem kívánják meghosz-
szabbítani a megállapodást vele. A későbbiekben állapodtak
meg Vincze Gábor, volt élvonalbeli futballistával, és az új edző-
vel július 11-én kezdődik a felkészülés az új bajnokságra. A játé-
kos keretben nagy mozgás nem várható.

VT info



www.vecses.hu

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. 

Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – jún. 22-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – jún. 29-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – júl. 6-ával, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – júl. 13-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – júl. 20-ával 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.


