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Testületi ülésről jelentjük
A március 22-ei soros képviselő-testületi ülésen mind a 11 kép-
viselő jelen volt.

Polgármesteri tájékoztató
Szlahó Csaba polgármester úr a két ülés között történtekről
szóló beszámolójában elsőként emelte ki, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett ún. GULÁG pályázati fel-
hívásra a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen kandi-
dáltunk: „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékévével” kapcsolatos szobor felállítására. A
benyújtott pályázat 3 mFt támogatási igénnyel készült, a meg-
ítélt támogatás összege 1 m Ft. 
Beruházásokat a járdaépítésekkel kezdtük meg márciusban. A
Dózsa György úton, a Munkácsy u. - Damjanich u. között egy
2015-ről áthúzódó beruházást fejeztünk be, valamint a lakóte-
lepnél építettünk meg egy járdaszakaszt.
Két újszerű, egy éves OPEL gépjármű került megvásárlásra a
közterület-felügyelők részére, kiiktatva a saját gépjármű hasz-
nálatát. A VSE Kézilabda Szakosztálya két kisbuszt vásárolt
TAO pénzből, amelynek önrészét (2,6 mFt-ot) az Önkormány-
zat biztosította. 
Március 11-én, Ecseren a Karzol-Trans Kft. új telephelyének
ünnepélyes alapkő letétele volt, amelyen részt vett Varga Mihály
Nemzetgazdasági Miniszter úr is. A beruházás Vecsés számára is
kapcsolódó beruházásokat és új munkahelyeket eredményezhet.
A Vecsési Rendőrőrs belső felújítási munkálatai a végéhez
közelednek.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.

A beszámoló elfogadva: Rendőrség
Az írásos beszámoló anyagának tárgyalásán részt vett Baár Pál
ezredes, a Monori Rendőrkapitányság vezetője, Pallaga Norbert
alezredes, a Vecsési Rendőrőrs parancsnoka és Makra Géza
alezredes, a Vecsési Rendőrőrs Bűnügyi Osztályvezetője. 
Baár Pál ezredes úr a szóbeli kiegészítésében kifejtette, hogy a
jelentésben leírt statisztikák adatai magukért beszélnek, de bár-
milyen számnál fontosabb az, hogy a lakosság milyennek érzi a
közbiztonságot. Hozzátette:
- Az elmúlt évben, amit kitűztünk, teljesítettük, a bűnügyi veze-
tői hely betöltésre került Makra Géza alezredes úr személyében.
Róla azt kell tudni, hogy több mint 20 évig a Monori
Rendőrkapitányságon dolgozott, ebből 11 évet dolgozott nyo-
mozó osztályvezetőként. 
Erősíteni szeretnénk a szervezőkészségével, hozzáértésével, hogy a
bűnügyi felderítő munka hatékony és gyors legyen. A Vecsési
Rendőrőrs aktivitása, közbiztonsági rendőreink, közrend-védelmise-
ink aktivitása jelentősen nőtt, főleg a második félévben. Az elmúlt 13
évben ilyen alacsony bűnügyi szám nem volt Vecsésen, mint a tava-
lyi évben. Ez nagymértékben a polgárőröknek, a város lakosságának
és mindazoknak köszönhető, akik segítettek nekünk, tehát ezek nem-
csak a mi, hanem közös erőfeszítéseink eredményei voltak.
Úgy gondolom, a polgárőrséggel folyamatban lévő projektjeink
előremutatóak, mindenképpen szeretnénk ezt tovább erősíteni.
Szeretnénk ebben az évben előrelépni a baleset megelőzés terü-
letén, a belterületi utakon a koccanással, kisebb személyi sérü-
léssel járó balesetek visszaszorításával.
Tavaly óta harcolunk azért, hogy Vecsésen ne egy körzeti meg-
bízott dolgozzon, hanem legalább kettő, hogy kapjon az üzlet-
központ is körzeti megbízottat. 
Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását, és továbbra is
számítunk az Önök segítségére. 

Megjelent a Pest Megye Lapja első száma 
A havonta megjelenő ingyenes újságot 50.000 példányban
nyomtatták ki 16 oldalon, és már 187 Pest megyei településen
elérhető. Az újság célja bemutatni a megye gazdaságát, társa-
dalmi közéletét, hagyományait, kulturális és sportéletét. 
Az újság megjelenése minden hónap 10-15-e között várható.
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a 2016. év április hónapjától támogatja Pest Megye
Lapját, 100 db/hó példányban történő megrendeléssel, és egy
alkalommal Vecsés Város megjelentetését a lapban ½ oldal ter-
jedelemmel. A testület az elfogadott döntéshez szükséges brut-
tó 304.800,- Ft összegű fedezetet a város 2016. évi költségveté-
se tartalék alapjából biztosítja.

HungaroControl Zrt. pályázat
A Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja évente biztosít
lehetőséget a városnak, hogy támogatásra pályázzon. A testület
mindenképpen szükségesnek gondolja Vecsés Város Környezet-
védelmi programjának elkészítését. Az új program lehetőséget
nyújthat további környezetvédelmi fejlesztésekre, valamint alapve-
tő iránymutatást is ad „zöld téren”. A megpályázott összeg 1,5 mFt.
A másik pályázat a Lóti Futi támogatását szeretné elérni 800 ezer Ft.
értékben. A képviselők egyhangúlag fogadták el.

A beszámoló elfogadva: Bölcsőde
A Bölcsőde elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogad-
ta a testület. Ebből idézünk néhány adatot. A felvehető gyermek-
ek száma: 68 fő. Elhelyezésük: 12, illetve 14 fős csoportban törté-
nik. A két éven aluli csoportban maximum 12 kisgyermek gondoz-
ható. Két éven felül helyezhetők el a gyermekek 14 fős csoportok-
ban. A 2015. nevelési évben a Bölcsődébe felvett gyermekek
száma összesen 53 fő volt. Időszakos ellátásban 4 gyermek része-
sült. Bölcsődei ellátásra jelentkezett, de fel nem vett gyermek 47
fő volt. Vecsés Város Önkormányzata éppen ezért támogatási
kérelmet kíván benyújtani ebben az évben, hogy egy új, négy cso-
portszobás bölcsőde épülhessen Vecsésen a Semmelweis
Bölcsőde tagintézményeként a Halmi-telepen. Jelenleg folynak az
előkészítési munkálatok. Ennek egyik elemeként felmérés készül
arról, hogy mekkora az igény a bölcsődei férőhelyek iránt.

A beszámoló elfogadva: Szociális Bizottság 
Az elmúlt években sűrűn változtak a felnőttek és a gyermekek,
valamint a temettetésről gondoskodó hozzátartozók részére
megállapított segély típusok javadalmazása. 2014-ben ezeket
felváltotta az önkormányzati segély, amely 2015. március 1-jétől
a rendkívüli települési támogatás nevet viseli. A beszámoló az
előző évekhez történő összehasonlítás végett a támogatás célja
alapján csoportosította az elmúlt évek adatait. Ebből idézünk:

Átmeneti pénzbeli segély: 
2011: 6 mFt. és 334 fő - 2015: 14,4 mFt. és 383 fő
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
2011: 10 mFt és 250 fő - 2015: 15,2 mFt és 481 fő
A temetési segély az elhunytak és a segélyt igénylők számától
függ. Az elmúlt öt évben 106-121 fő között volt ez a szám, és
30 ezer forint/fő támogatást nyújtott az önkormányzat.
A természetbeni juttatás történt karácsony előtt 500 főnek,
évente összesen 2 mFt értékben.
A tavalyi évben együtt 2015-ben közel 35 mFt jutott szociális
célra, ez 2011-ben 20 mFt volt.

További híreink a 3. oldalon olvashatóak.

VT info



Testületi hírek
A március 22-ei testületi ülés fogadta el az óvodai beiratkozás
időpontját és feltételeit.

KÖZLEMÉNY
Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket,
hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a
2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:
2016. május 2. és 3. (hétfő-kedd) napja (8.00-18.00 óráig)

Beiratkozáskor a szülők a következő iratokat vigyék magukkal:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szüksé-
ges, csak a lakcímkártya)
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (óvodakö-
teles gyermek), a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben a
szülő óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott
időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb-
biakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az
óvoda vezetője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésé-
nek b) pontja). 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átven-
ni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást,
továbbá megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda az ala-
pító okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésé-
ről legkésőbb 2016. június 2-áig értesíti a szülőt. A szülő a köz-
léstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés ellen. A
fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú döntést az óvo-
dai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:
Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
(2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 
http://www.falusiovi.hu)
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten 
(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554
http://www.mosolyorszagovi.hu)
Bálint Ágnes Óvoda
(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147
http://www.balintagnesovoda.hu)
Tündérkert Óvoda
(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-29/350-514
http://www.tunderkertovoda.hu)

Vecsés Város Önkormányzata

A március 22-ei testületi ülés fogadta el a bizottság tevékeny-
ségéről szóló beszámolót, amelyből idézünk.

BESZÁMOLÓ a Vecsési Települési Értéktár
Bizottság 2015. évi munkájáról
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogával élve a
188/2015.(VII.28.) határozatával döntött a települési értéktár
létrehozásáról.
Az Értéktár működésével kapcsolatos feladatokat a Vecsési
Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban Bizottság) látja el. A
3 fős Bizottság elnöke: Vadászi Istvánné – könyvtárvezető, tag-
jai: Frühwirth Mihály elnökhelyettes, Gál István elnökhelyettes.
A Bizottsággal kapcsolatos munkaszervezeti teendőket, a jegy-
zőkönyvvezetést a Polgármesteri Hivatal részéről megbízott
Gálné Tomori Katalin végzi.
A 2015. évben a Bizottság kettő, 2016-ban egy ülést tartott.
2015. szeptemberi alakuló ülésen a jogszabályi háttér figyelem-
be vételével kialakítottuk stratégiánkat, munkamódszerünket.
Megalkottuk 2015. évi munkatervünket, javaslatok születtek a
SZMSZ összeállítására.
Média
A Települési Értéktárhoz kapcsolódóan a Vecsési Tájékoztató-
ban több alkalommal jelent meg a lakosságot célzó felhívás,
hogy tegyék meg javaslataikat a települési értéktár értékfeltáró-
megőrző, értékteremtő munkájához. 
A Települési Értéktár Bizottság megalakulása óta folyamatosan
érkeztek ajánlások, melyeket a Bizottság megtárgyalt, illetve
döntött a helyi értéktárba történő felvételéről. A vecsési Érték-
tár gyűjteményben mára 16 érték található az alábbiak szerint:
Vecsés Város makettje (ipari és műszaki megoldások), Gépipari
Gyűjtemény (ipari és műszaki megoldások), Vecsési rét növény-
világa (természeti környezet), Öntöttvas-gyűjtemény (ipari és
műszaki megoldások), „Fal nem épül ember nélkül” (kulturális
örökség), Vecsés „Epres” eperfa-sor (természeti környezet),
Virágszőnyeg az Úrnapi körmenetre (kulturális örökség),
Tojásfutás (kulturális örökség), Erkel Ferenc utcai védett fasor
(természeti környezet), I. Világháborús emlékmű (kulturális
örökség), II. Világháborús emlékmű (kulturális örökség),
Honfoglalási emlékmű (kulturális örökség), Koronás ivókút (kul-
turális örökség), Petőfi Sándor mellszobra (kulturális örökség),
Andrássy Gyula Általános Iskola régi épülete (épített környezet),
Vecsési savanyú káposzta (agrár- és élelmiszergazdaság)
A települési értéktárba felvett értékek megmutatják, és pozitív
irányba befolyásolják településünk arculatát, megismerésük, nép-
szerűsítésük kiemelten fontos feladat. Az értékteremtő munkának
jelentős szerepe van városunkhoz való kötődés megerősítésében,
nemzet- és nemzetiségtudatának kialakításában, megerősítésében.

Vecsés város honlapján (www.vecses.hu) elkészült egy menüpont
„VECSÉSI ÉRTÉKTÁR”, http://www.vecses.hu/vecsesi_ertektar,
ahová felkerültek az eddig felvett települési értékek szöveges
ismertetővel, fényképpel illusztrálva. A menüpont folyamatosan
frissülő tartalommal ad információt a Vecsési Települési Érté-
kekről. Letölthető a Bizottság SZMSZ-e, Javaslattételi lap és a
Fényképfelhasználói nyilatkozat.
Megyei értéktár
Az Értéktár Bizottság 9/2015.11.17 VÉT határozata alapján a
helyi érték Megyei értéktárba kerülésről a Képviselő-testület
dönt. 10 darabonként terjesszük a Képviselő-testület elé meg-
tárgyalásra. 2016-os évben erre már bizonyosan sor kerül.

Vadászi Istvánné
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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019



A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, valamint
az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) által meghirdetett és támogatott vers- és próza-
mondó verseny egyik elődöntőjét rendeztük meg iskolánkban.
Ezt a versenyt a német nemzetiségi és kéttannyelvű iskolák
számára írják ki. Immáron több éves hagyományként rendeztük
meg ezt az elődöntőt a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában, 2016. február
26-án. Ceglédbercelről, Gödöllőről, Csömörről, Ikladról,
Kerepesről, Újhartyánból, Visegrádról, Vecsésről a Petőfi és a
Grassalkovich iskolából vettek részt tanulók ezen a versenyen.
A rendezvényen az iskolai szavalóversenyek győztesei képvi-
selték iskolájukat, 1-8. osztályos korosztályban. Német vers és
próza, valamint német nyelvjárás (Mundart) kategóriában ver-
senyeztek, a szövegtudásban, szép kiejtésben, hangsúlyozásban
és előadásmódban is jól felkészült, tehetséges tanulók. 
A közös ünnepélyes megnyitón iskolánk énekkara kis műsort
adott elő, Fazekasné Gombár Mónika felkészítésében. Jelen
volt Tófalvi Mónika NNÖK elnök, külsős meghívottként
Doróné Zemmel Katalin, a Dorfbücherei vezetője, valamint
Füzesi Józsefné, a Falusi Óvoda pedagógusa. Ők, a részt vevő
iskolák német tanáraival együtt a zsűri munkáját, az értékelést
segítették. 

A vecsési elődöntő győztesei:
Vers-próza kategóriában:
1-2. osztály: Csányi Nikolett, Varga Máté, Kment Ábel
(Vecsés, Grassalkovich), Pintér Zsófia (Csömör)
3-4. osztály: Ari Zsófia, Varga Tamás (Vecsés,
Grassalkovich), Matasdi Panna (Vecsés, Petőfi), 
Lénárt Krisztina (Csömör)
Ebben a korosztályban 3 tanuló különdíjat kapott szép kiejté-
sért: Klag Noémi (Vecsés, Grassalkovich), Illés Máté
(Vecsés, Petőfi) és Friz Ingrid (Gödöllő).
5-6. osztály: Pintér Veronika, Schulcz Tamás (Újhartyán)
7-8. osztály: Szidor Levente (Vecsés, Petőfi), Pákozdi Anna
(Ceglédbercel) 
Különdíjat kapott: Gersonde Olivér (Visegrád)

Német nyelvjárás (Mundart) kategóriában: 
1-2. osztály: Bruder Lili, Frühwirth Hanna, Kiss Liza,
Kollár Maja (Vecsés, Grassalkovich), Polónyi Lili
(Ceglédbercel), Gébert Ádám, Pásztor Boglárka, 
Töreky Dóra, Fekete Szonja (Csömör)
3-4. osztály: Saska Lilla, Szabó Laura, Hidvégi Bettina,
Frühvirt János (Vecsés, Grassalkovich), Mikó Boróka,
Papp Márton (Kerepes)
Felsőtagozat: Fazekas Fanni, Bodnár Fanni, 
Kopó Alexandra, Tóth Örs (Vecsés, Grassalkovich),
Wilhelm Zoltán (Kerepes)

A megyei versenyre továbbjutott vecsési tanulók felkészítő nevelői:
Bihalné Mező Melitta, Madarász Krisztina (Vecsés, Petőfi),
Fazekasné Gombár Mónika, Feketéné Kovács Viktória,
Gombosné Simon Amanda, Hirschné Faragó Tünde,
Zehetmayer Adrienn, Magyarné Kárpáti Erzsébet (Vecsés,
Grassalkovich)
Gratulálunk az eredményes felkészítéshez!

Az ünnepélyes eredményhirdetéskor, minden tanulónak emlék-
lappal és csokoládéval jutalmaztuk a felkészülését. A győzte-
sek, a megyei versenyre továbbjutók oklevelet és könyvet kap-

tak (az ÉMNÖSZ és a vecsési NNÖK jóvoltából). A felkészítő
nevelőknek egy szál rozmaringgal (a magyarországi németek
életvirágával), valamint a szülők által felajánlott vecsési sava-
nyúságokkal köszöntük meg a munkájukat.
Köszönet a verseny sikeres lebonyolítása érdekében végzett
munkáért az iskolavezetésnek, a segítő alsós és felsős kollégák-
nak. Az összefogás, a csapatmunka ismét jól működött!

Sikeres folytatás Budakalászon, a megyei szavalóversenyen

A Grassalkovich iskolában megtartott körzeti elődöntő után 17
diákunk képviselte iskolánkat a megyei fordulóban,
Budakalászon, 2016. március 5-én. Diákjaink 7 kistérség elő-
döntőjének győzteseivel versenyeztek a továbbjutásért. 
A megyei versenyen részt vevő tanulóink:
Frühwirth Hanna, Kiss Liza, Kollár Maja, Kment Ábel (2.a),
Bruder Lili (2.c), Csányi Nikolett, Varga Máté (2.d), Hidvégi
Bettina, Frühvirt János (3.b), Saska Lilla (4.a), Szabó Laura
(4.b), Ari Zsófia, Varga Tamás (4.c), Bodnár Fanni, Fazekas
Fanni, Kopó Alexandra (5.b), Tóth Örs (6.b)
Különbusszal utazhattunk és egy szép, tartalmas napot tölthet-
tünk el Budakalászon. A versenyzés mellett, kézműves foglal-
kozáson vettek részt tanulóink, és megtekintettük a budakalászi
sváb tájházat is. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy legna-
gyobb örömünkre iskolánk 3 tanulója, kiváló teljesítményének
köszönhetően, bejutott az országos döntőbe, amely Budapesten
kerül megrendezésre. Az országos döntőbe jutott tanulóink:
Csányi Nikolett (2.d) - Felkészítője: Zehetmayer Adrienn
Kiss Liza (2.a) - Felkészítője: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Saska Lilla (4.a) - Felkészítője: Magyarné Kárpáti Erzsébet

Szép előadásmódért Varga Tamás (4.c) különdíjban részesült,
felkészítője: Feketéné Kovács Viktória. Gratulálunk a sikeres
szerepléshez és sok sikert kívánunk az országos döntőbe
továbbjutott tanulóknak!

Magyarné Kárpáti Erzsébet          Fotók: Csányi Vonková Petra
német munkaközösség vezető
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Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny a Grassalkovich Antal Iskolában
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Sváb hét a Mosolyország Óvodában
A Mosolyország Óvodában 2016-ban immár 5. alkalommal ren-
deztük meg a Sváb hetet. Mivel óvodánk német nemzetiségi,
ezért a sváb emberek életmódjának megismerése is része a min-
dennapi tevékenységeinknek. 

A hagyományokhoz híven - minden évben - 2 hetesre tervezzük
a Sváb hetet, azonban a kiállítás iránti érdeklődés miatt ez
évben 1 héttel meghosszabbítottuk a rendezvényt. 2016-ban a
téma sváb ház, helyiségei, bútorok, használati tárgyak.
A gyermekek, óvónők, dajka nénik, szülők izgatottan készülőd-
tek az eseménysorozatra. Az első héten a Tücsök csoport - egy
tisztaszobát, a Piroska csoport – egy spejzt és a Delfin csoport -
konyhát rendezett be. A gyermekek tevékenyen részt vettek
ennek megvalósításában: rajzoltak, színeztek, tapétát festettek -
régen is használt festőhengerrel. A gyermekek, az óvó nénik által
kitalált játékok során ismerkedtek a sváb emberek életmódjával,
használati tárgyaival, bútoraival, ételeinek német kifejezéseivel.
A második hetet egy közös reggelivel kezdtük. Csendes beszélge-
tés közben nemzetiségi gyermekdalokat hallgattunk. Másnap
elkészítettük a babos tésztát. A gyerekek és felnőttek megtapasz-
talhatták ezen tradicionális étel elkészítésének rejtelmeit. Nagyon
finomra sikerült, amit el is fogyasztottunk. A délelőtti főzést -
„sramli” zenére - sváb táncokkal zártuk. A hét folyamán a gyere-
kek a felnőttek segítségével kispárnát készítettek, amely a kék-
fehér szín használatával a német nemzetiségi hagyományokat
tükrözte. A festett tornácos ház előtt fotók készültek a gyerekek-
ről és felnőttekről. A hét utolsó napját a régi és az új használati
tárgyak megismerésével töltöttük, játékos feladatok során.
Szerda volt a fénypontja a projektnek. Az óvoda vezetője -
Kovácsné d’ Elhougne Ilona és Ináncsi Zsigmondné, Emmi
néni nyugdíjas óvodapedagógus - nyitotta meg a kiállítást.
Ennek megrendezésére a Mosolyország Óvoda tornatermében
került sor. A kiállításon a sváb emberek által használt tárgyakat,
eszközöket, fényképeket tekinthették meg a látogatók. A kiállí-
tott tárgyak neveit magyarul, németül és svábul - vecsési nyelv-

járásban - lehetett olvasni. A tárlatvezetésben az óvoda vezeté-
se – Kovácsné d’Elhougne Ilona, Ináncsi Zsigmondné, Vasadi
Annamária óvodapedagógusok, Pestiné Ujvári Terézia óvoda-
titkár - segédkezett.  Érdekes történeteket meséltek a tárgyak
eredetéről, használatáról,a hagyományokról, életmódról.
A kiállítás megtekintésével megtisztelték a Mosolyország lakóit:
Frühwirtné Halász Melinda - a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselő asszonya, Frühwirth Mihály - a Kulturverein-
Vecsés Egyesület elnöke, Dr. Huszka Mihály - Római Katolikus
plébános, valamint a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Általános Iskolából diákok, tanárok, a Falusi
Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusai, Süni csoportja, a
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola diákjai, tanárai, a
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium diákjai, tanárai. A látogatás végén az
emlékkönyvbe írhatták élményeiket a vendégek. 
Reméljük, a kiállítás megtekintése mindenki számára hasznos
és egy életre szóló élményt jelentett. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni azoknak, akik rendelkezésünkre bocsájtották az eszkö-
zöket: a Vecsési Öntöttvas Gyűjteményt Mankovics Tibor fel-
ajánlásával, továbbá szülők és óvodadolgozók tárgyait.
A Mosolyország lakói nagyon jól érezték magukat a három hét alatt.

Béres Józsefné, óvodapedagógus                          Fotó: óvoda
Óvodavezető helyettes

Német sikereink Gyálon
Február végén a Grassalkovich iskola meghívást kapott a gyáli
Ady Endre Általános Iskolába, ahol megrendezésre került a
Kistérségi Idegen Nyelvi Vers- és Prózamondó Verseny. A
tanulók német és angol nyelven bizonyíthatták irodalmi tudás-
ukat. Iskolánk tanulói – természetesen német kategóriában -
szép eredményeket értek el:
Varga Tamás (4. c), Klag Noémi (3.c) első, Varga Máté (2.d),
Pámer Vince (5.b) második, Seres Anna (4.c), Kertész Zsófia
(8.b) harmadik, GubinyiKiara (5.a), Győri Zsófia (2.a),
Dani Csenge (4.c), Tóth Kira (2.c) ötödik-hatodik helyezése-
ket értek el.
A tanulókat felkészítették: Feketéné Kovács Viktória, Gáborné
Bárány Ágnes, Konda Orsolya, Magyarné Kárpáti Erzsébet,
Pintér Csilla,Takáts Beáta, Zehetmayer Adrienn.
Köszönjük a szervezők munkáját, amivel barátságos, meghitt
légkört teremtettek számunkra.

Német Munkaközösség
A Tájház 5. születésnapja alkalmá-
ból ünnepi programmal várja az
érdeklődőket az NNÖK vezetése.
Időpont: 
2016. május 29. vasárnap 15.30

Részletes program a VT májusi
számában.

Honlap, brossura, szórólap és
boltok reklámanyagának

elkészítését vállalom.
Honffy Gábor

Tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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A „Megmaradunk 3000”
Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a,
III. „Kerek a káposzta, csipkés a levele…”

Népdalkörök Találkozójára
Helyszíne: Bálint Ágnes Kulturális Központ

Vecsés, Telepi út 43.
Időpontja: 2016. április 24. 16:00 óra

utána Táncház.

Fellépnek még:
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar, Ásványrárói

Népdalkör
Hévízgyörki Asszonykórus, Tremoló Citerazenekar

Inárcsi Férfikar, Bugyi Népdalkör
Széles András, Légrády Eszter - Légrády Noémi

Zsíros Tímea és a Rosmarein Tánccsoport

Felhívás - Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél

Köszönjük! 
Tisztelt Vecsési Polgártársaink, Vecsési Vállalkozók!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal lehetővé tették, hogy 2015. jún. 4- én felavathattuk
a Megmaradás Parkban lévő Csaba királyfi és Árpád fejede-
lem szobrokat. Ígéretünkhöz híven kihelyeztük az adakozók
nevét tartalmazó táblát is Árpád fejedelem talapzatára.
A Vecsési Tájékoztató márciusi számában jeleztük, hogy
ebben az évben is szeretnénk két új szoborral (Szent István és
Szent László) bővíteni a Megmaradás Parkot. Ezúton kérjük
Önöket, hogy adományaikkal segítsenek e nemes cél megva-
lósításában. A Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett számla-
számunkra:  65100091-11382573 várjuk adományaikat.

v.Hompoth Zoltán                                     Tábori Ferenc
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke           Vecsés város alpolgármestere   

K E R T É S Z E T
Szakképzett kertész vállal:

Kertfenntartást, fűnyírást, fűkaszálást, füvesítést, 
gyepszellőztetést, sövényvágást, metszést, 

fakivágást, fagallyazást .
Lukács Máté: 0630 258 2716

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresek. 
Jó kommunikációs készség, megjelenés és alapszintű számítógépes

ismeret szükséges az állás betöltéséhez. 
Minden korosztály jelentkezését várom. Vecsési munkavégzés. 

Heti 48-60 óra munka. Bejelentés és kiemelt fizetés! 
Bővebb információ, illetve jelentkezés a hét minden napján 

08-20 óráig: Erdőss Attila 0630 647 7797, 
vagy e-mail:erdos04@g.mail.com

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott 
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319     www.szepsegszalonvecses.hu

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu



Határtalanul
A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói a
Határtalanul program keretében feledhetetlen négy napot töltöttek
Románia és Szerbia területén 2016. március 15. és 18-a között. A
programtervet úgy alakítottuk ki, hogy az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékhelyeivel ismerkedhettek diákjaink.
A tanulmányi kirándulás első úti célja Arad városa volt, ahol

rövid városnézés után megható pillanat volt a koszorúzás a
Vesztőhelyen lévő emlékoszlopnál, valamint a Szabadság szobor-
nál. Délután részt vettünk Temesvár ünnepi megemlékezésén.
A második nap Kisiratosra látogattunk, ahol a helyi magyar isko-
lásokkal közös programon vettünk részt. Bemutattuk nekik váro-
sunkat és iskolánkat. Ellátogattunk a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány bentlakásos gyermekotthonába. Bepillantást nyerhet-
tünk az ott élő gyerekek életébe, mindennapjaiba.  Átadtuk nekik
ajándékainkat, amit ezúton szeretnénk megköszönni városunk
önkormányzatának, hiszen az ő anyagi támogatásával vihettünk
magyar szépirodalmi, történelmi és természeti tárgyú könyveket.
Innen a falu tájházába mentünk. Itt a település és a környékén
fennmaradt népi élet használati tárgyait néztük meg. A délutánt
Temesváron töltöttük. Megismerkedtünk a város történelmével,
nevezetességeivel, az épületek művészettörténeti stílusjegyei-
vel. Klapka György szülőházánál elhelyeztük koszorúnkat.
Este már Szerbiában a tóthfalusiak vendégszeretetét élvezhettük.
Harmadik napon a nándorfehérvári csata eseményeit eredeti
helyszínen elevenítettük fel interaktív előadás formájában, a
Hunyadi emlékműnél koszorúztunk. A csodálatos kilátást: a
Duna és Száva torkolatát sokáig emlékeinkben őrizzük.
Zimonyban a Millennium toronyból csodálhattuk meg a tájat.
Kishegyesen a szabadságharc utolsó győztes csatájára emlékez-
tünk koszorúnkkal. Este a tóthfalusi diákokkal zenés-táncos
mulatságon vettünk részt.
Utolsó napunk délelőttjét közös megemlékezéssel kezdtük a
tóthfalusi Kossuth-kopjafánál helyi gyerekekkel, akikkel ezután
közös sportprogramon mértük össze tudásunkat. Szomorúan
búcsúztunk el vendéglátóinktól és utolsó állomásunk, a magyar
szecesszió fővárosa, Szabadka felé vettük utunkat. A ma is
nagyrészt magyarok lakta város fő nevezetességeit látogattuk
meg. A temetőben a törött szárnyú turulmadárnál az újkori áldo-
zatokra koszorúzással és mécsesek gyújtásával emlékeztünk.
Délután kikapcsolódásképpen a palicsi tónál sétáltunk.
Az iskolai tananyag elmélyítése, élményanyag gyűjtése mellett
tanulóink megtapasztalhatták a vallás, a közös nyelv, a kultúra
és a közös történelem összetartó erejét. Valamennyien gazda-
gabbak lettünk a nemzeti összetartozás élményével. A támoga-
tott program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. feladatait átvevő
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

Írás és fotó: Jánosáné Csirkovics Katalin

Alsós Komplex Városi Verseny eredményei
A verseny 2016. április 5-én 14.00-kor került megrendezésre a
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában. A Vecsési Tankerület
megbízásából a zsűri elnöke Hídvégi Gáborné és Osztertágné
Szeili Mariann lett. Vecsés Város Önkormányzatát Gál István, a
Vecsési Tankerületet a vezető, Dr. Hrutkáné Molnár Monika
képviselte. A tanulók magyar és matematika tantárgyakból ver-
senyeztek. Az első három helyezett könyvjutalomban és okle-
vélben, a 4. helyezett oklevélben részesült. 

Eredmények - Magyar tantárgyból: 
I. helyezett: Alexa Balázs - Petőfi iskola, 
felkészítő: Magos Béláné
II. helyezett: Godó András - Grassalkovich iskola, 
felkészítő: Dömötörné Futó Molnár Mónika
III. helyezett: Juhász Adél - Petőfi iskola, 
felkészítő: Magos Béláné, Hajdú Tünde
IV. helyezett: Barta Emma - Vecsési Halmi iskola, 
felkészítő: Krak Ildikó
IV. helyezett: Fekete Lorina - Petőfi iskola, 
felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gabriella

Eredmények - Matematika tantárgyból:
I. helyezett: Varga Tamás Tibor - Grassalkovich iskola, 
felkészítő: Feketéné Kovács Viktória
II. helyezett: Godó András - Grassalkovich iskola, 
felkészítő: Dömötörné Futó Molnár Mónika
III. helyezett: Tóth Eszter Nóra - Vecsési Andrássy iskola, 
felkészítő: Kissné Czedik Gyöngyi
III. helyezett: Lemli Levente Dániel - Grassalkovich iskola, 
felkészítő: Feketéné Kovács Viktória
IV. helyezett: Fekete Lorina - Petőfi iskola, 
felkészítő: Békefiné Fenyvesi Gabriella

Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő pedagógusoknak!

Írás és fotók: halmi iskola
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I. helyezett: Alexa Balázs, II. helyezett: Godó András, 
III. helyezett: Juhász Adél, IV. helyezett: Fekete Lorina és
Barta Emma

I. helyezett: Varga Tamás Tibor, II. helyezett: Godó András,
III. helyezett: Lemli Levente Dániel és Tóth Eszter Nóra, 
IV. helyezett: Fekete Lorina
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KÖNYVTÁR HÍREK

2016. április 4-én a Magyar Könyvtáros Egyesület Bács-Kiskun
Megyei Szervezete látogatott el Vecsésre, hogy megismerjék a
szomszédos megyében dolgozó városi könyvtár munkáját, a
település kulturális értékeit. A szakmai programon túl a könyv-
tárosok megtekintették a Tájházat és a Bálint Ágnes
Emlékházat. Köszönetünket fejezzük ki Németh Ágnesnek,
Frühwirth Mihálynak, a Fütte bistronak és Kis Tóth Jánosnak a
közreműködésért.

Írás és fotó: könyvtár

Vecsési székhelyű cég keres 4 órás betanított munkára, 
határozatlan időre:

fiatal-nyugdíjas, nem dohányzó, precíz, ügyes kezű, 
ápolt vecsési férfit, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal.
jelentkezés: 06-30-374-2928 telefonszámon, 

hétköznap 9.00-15.00 között.

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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Juhászné Kiss Éva gobelinje
Francois Martin Kavel 

festménye alapján

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: NEMZEDÉKEK

Felhőhegyek forrásvize
vers-csöppekben hull arcomra,
visszanézek vágyakozva
izzó-bolygó éveimre.

Cselekvő múltam kesereg,
mert a tett öröme vész el,
köröttem oly sok ember
lett média-marionett.

Lassan elfogy nemzedékem,
kit alkotásra neveltek,
felteszi a kérdéseket 
önmagának, hogy mit ért el?

Megérte-e sok munkára
áldozni ifjú éveket:
vezérelt-e szeretet,
vagy sodort egy kényszerpálya?

Nézem a sok idős embert,
aki boldogan dolgozna,
ha bírná, még mindig adna,
s reggel fájdalommal kel fel.

Szemöldöke szivárványa 
alatt még felragyog a Nap,
birtokolni már nem akar:
közel a csillagok útja.

G Ferenczy Hanna:  EMLÉKKÖNYVBE

Ne hidd, hogy örökké tart a bánat,
tavasz követi a telet,
az élet visszatér fűbe-fába,
kopár mezőbe, holt virágba,
hogyha a napfény ránevet.

A mag sorsa is csak kín a mélyben,
míg megered a kis gyökér,
de mégis felfelé tör egyre,
életre, fényre, napmelegre,
küzd, amíg céljához ér.

A rózsa is míg kibontja kelyhét,
ki  sejti fájó kínjait,
míg a bimbóból magát kitépi,
kétség lankasztja, vágy emészti
— kitárni selymes szirmait.

Az ember is csak akkor lesz ember,
ha tudja, mi a szenvedés —
de kétségek közt, ezernyi gondban
küzd, és bízik a holnapokban,
s nem töri le a csüggedés.

/ Úri, 1952./

Sallay Gyula: SZIESZTA

Még átfolyik a fény a levelek között,
és a harmatcsepp csillogó szemedbe kacag.
Az árnyék lassan északnak fordul,
és sziesztába suhan a Nap.
Az élet megpihen a tikkasztó melegben,
a szél bágyadtan ül a lombok alatt,
a föld verejtékét itatva.
A Nap tüzet lobbant a száraz avarra,
a fű délceg tartását vesztette,
bágyadtan lóg a bokrok levele.
A Nap ezernyi forró sugarába
fogta a Földet,  éltető markába. 

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária : SZEMBENÁLLÁS

A tél a tavasszal szemben áll,
a tavasz mosolygós, türelmesen vár.
A tél még maradna, fúj a szél,
márciusban már nincsen tél.
A tavasz győzött, süt a nap.
Meleg fényével megsimogat.
Tél-anyó szembenézett vele,
megadta magát, nincs mit tennie.
Tavaszi virágok nyílnak a kertben,
jó a levegő, sétálok a csendben.
Madarak csicseregnek harsányan,
egy macska kúszik óvatosan, vagányan.
De csitt! – vadászni készül!
Nem engedhetem, s végül
más az érdekünk, szemben állunk,
farkasszemet nézünk, nem kiabálunk…
Macska éhes, a madárpecsenyét enné,
az ember a madarakat védelmébe venné…
Sicc, nem mész innen? – kérdezem,
Ő ijedten távozik a kerítésemen…

Kelemen Bata Mária: Készül a kép

Kanava szövet feszül a rámán, 
nem marad sokáig búsan, árván. 
Formálja művét az alkotója, 
a képnek valós megálmodója.

Szép színes fonallal, tompa tűvel, 
öltöget sűrűn, nagy türelemmel.
Halmozódik a sok keresztöltés, 
fogy a fonal, de van újra töltés. 

Látni mit varázsol a szövetre:  
napsugár ragyog a csendéletre, 
illatos rózsára rámosolyog,
az égen bárányfelhő gomolyog. 

Újjajai közt kicsi tanya „épül”,
majd eléje paraszt udvar készül. 
Szalmakazal, gémeskút vályúval,
a háttérben jegenyenyárfákkal. 

Mikor, mihez, van hangulata épp,
úgy alakul ki a gyönyörű kép.  
Múlt emlékeiben kutakodik, 
képei száma így gyarapodik. 

Nem unja a gobelin varrását,
minden kép ontja felé, varázsát. 
Nyugodtan varr az ügyes kezével, 
lelke boldog: elkészült művével.  

Meghívó:  G Ferenczy Hanna  idén lenne 90 éves.
Szeretettel vár minden érdeklődőt a Róder Imre Városi Könyvtárba

2016. MÁJUS 20-án 18 órára
műveiből összeállított műsorra az Irodalmi Kör!
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Szilánkok innen-onnan

Vannak olyan dolgok, amelyek mellett nem mehetünk el szó
nélkül. Írásomban, nem bántó szándékkal, inkább figyelemfel-
hívás, okulás céljából említek meg néhányat. Olvasom a
Facebook oldalon: Fejtörő. Kíváncsiságból rákattintottam.
Érdekes dolgokat feszegettek. Többek között a vecsési utcanév
táblákat, illetve írásmódjukat, készítőiket, és a táblák átvevőit
állították a képzeletbeli pellengérre. Néhány dologban 100 %-ig
jogosak a megfogalmazottak, van, amelyekben nem. Vegyük
sorra őket!
Az egyik hölgy a Bessenyői, Besenyei, Besenyői utcát írta, a
másik a Báthory, Báthori, egy harmadik a Lórántffy, Lórándfy
neveket. Van több is. Pl. Barcsay, Barcsai, és lehet még sorolni,
Halmi, Halmy, Apaffy, Apafi, Apaffi, Apafy. Poeltenberg,
Pőltenberg. Érdekesek, de van még ennél is érdekesebb. Nem
olyan régen kaptam egy térképet, azon rövid szemlélődés után
18 hibát találtam, de volt olyan is, amelyiken 51 hiba volt. Nem
tudom ki, vagy kik rendelik meg a névtáblákat, azt sem tudom,
kik készítik, és azt sem, kik veszik át az elkészült munkákat. Ezt
is feszegették a nevezett közösségi portálon. Mondanom sem
kell, rögtön felírták a baráti kört. Mi szükség erre? 
Nem légből beszélek, íme, nézzük a Báthory-Bátori dolgot!

A látszat nem csal, valós a dolog.

Nézzük a térképet! Csak néhányat! A Kinizsi utcában nincs
posta, a Lőrinci úton már régen nincs Öregek Klubja, a Bethlen-
Arany J. utcák találkozásánál nincs iskola, a Brunszvik Óvodát
régen lebontották. Kell több? Van még, ha esetleg valaki keves-
li. Gondoljunk bele! Idejön egy idegen, és kezébe kerül egy
ilyen térkép, amely olyanokat tüntet fel, ami régen megszűnt.
Valaki ezeket megrendelte, átvette úgy, hogy nem nézték át.
Kellene egy olyan személy, aki ezeket alaposan átvizsgálja még
annak előtte, mielőtt sokszorosításra kerül a dolog. Persze akkor
sem biztos, hogy minden rendben lesz. Erre is tudnék példát
mondani. Van hiba a hivatalos honlapon is, több is. De térjünk
vissza a képen szereplő utcához. 2011-ben írtam egy könyvet
„Vecsési utcanevek” címmel. A problémával én is találkoztam.
Írtam levelet a Magyar Nyelvhelyességi Intézetnek, amelyben
tanácsukat kértem. Válaszoltak, ami nagyon érdekes. Azt írták:
Családneveket úgy kell írni, ahogyan a család használta. Vissza
a régebbi századokba. A Báthori és Báthory név két alakban is
előfordul, de nem úgy, hogy az utca egyik oldalán „i”- vel, a
másikon „y”- nal írjuk. Esetünkben a következő a helyes:
Báthory (Báthori) utca
Az utca 1910-ben kapta nevét. Báthory (Báthori) István 1533.
szeptember 27-én született Szilágysomlyón, és 1586. december
12-én halt meg a litvániai Grodnóban. 1571-1586-ig Erdély
fejedelme, 1576-1586-ig Lengyelország királya. 1559-ben
Várad kapitánya. A gyulafehérvári országgyűlés 1571. május
25-én egyhangúlag fejedelemmé választotta. A lengyel közne-
messég 1575. december 12-én Báthory mellett foglalt állást, és
1561. május 1-jén királlyá koronázták Krakkóban, a waweli
székesegyházban. Báthory 1579 és 1581 között három hadjárat-
ban legyőzte az oroszokat. Miután az orosz cár meghalt, fonto-
lóra vette Oroszország elfoglalását. Távlati tervei között szere-

pelt Lengyelország, Magyarország és Erdély között egy állam-
szövetség létrehozása. Tervét hirtelen halála miatt nem tudta
megvalósítani. A waweli székesegyház kriptájában temették el.
A lengyelek egyik legnagyobb királyukként tisztelik.
Azért szerepel a zárójel, mert ugyanabban a rokonságban volt,
aki „i”-vel írta a nevét.
Apafi Mihály szintén Erdély fejedelme, Ő csak sima „i”-vel
írta. Az utcai névtáblák viszont 85 %-ban ffy-nal vannak írva,
de mindegyik fajta névírás szerepel. 
Barcsai Ákos szintén Erdély fejedelme 1658-1660-ig. Ő „i”-vel
írta nevét, de mind a két formában szerepel. Az utca egyik
végén „i” a másik végén „y”.
Besenyői utca. Amikor kialakult Halmi-telep, több utca olyan
nevet kapott, amelyek az elszakított területeken helyezkedtek
el. Valószínűleg besenyő eredetű, de földrajzi név is. Régen
Beszterce mellett helyezkedett el, de ma már annak része. Több
formában írják.
A Poeltenberg helyes, a Pöltenberg helytelen. 
Halmi vagy Halmy. Erről már többször írtam. Halmi egy föld-
rajzi nevet jelöl, pl. Közép-halom, Felső-halom. Alsó-halom,
Halmi-telep, Halmi utca. Halmy viszont az egykori Deutsch
József előneve volt. Tiszteletből felvette a Halmy nevet és úgy
használta: Halmy Deutsch József. A névhasználat tehát attól
függ, milyen minőségben használjuk. Ha a családot, akkor „y”,
egyébként pontos. A dőlt betűvel szedettek a helyes írásmód.
Elnézést kérek, de senkit nem állt szándékomban oktatni, csak
arra hívtam fel a figyelmet, hogy mi, vecsési lakosok, legalább
a városunk utcáinak neveit írjuk helyesen!

Írás és fotó: Gál István

Akció a Föld Napján

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért! akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma,
mely idén, immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre.
Az országos, önkéntes akció 2016. április 28. és május 1. között
várja a környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó jelent-
kezőket.
Csatlakozni a www.teszedd.hu oldalon keresztül lehet a kezde-
ményezéshez.
Vecsésen a Hulladékkommandó Vecsés koordinálja az akciót.
Az idén megtisztítjuk Vecsést a szeméttől az országos akció
keretein belül. Ha szeretnél tenni valamit a környezetedért, csat-
lakozz hozzánk! A jó hangulat garantált!
A részletekről érdeklődni Krojher Gabriellánál, a
Hulladékkommandó koordinátoránál lehet a 0630 386 7470
telefonszámon.

Tervezett napok: 
Április 29. Péntek - Találkozási pontok: 10 óra - Halmy téri
iskola, 12 óra - Andrássy iskola, Falusi iskola (még egyeztetés
alatt).
Április 30. Szombat - Találkozási pontok: 10 óra - Önkormány-
zat, 10 óra - Petőfi téri iskola

Jelentkezésed a facebook eseménynél tudod jelezni:
https://www.facebook.com/events/1728573670687344/
https://www.facebook.com/events/266697520328706/

Krojher Gabriella
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Vélemény
A februári számunkban több írás is megjelent a Magyar Kultúra
Napi rendezvényekből, így a Varsa Mátyás által rendezett
Futrinkától a Bakterházig c. előadásról is. Az ott leírtakkal kap-
csolatban kért lehetőséget gondolatai közlésére Varsa Mátyás,
aminek örömmel adunk helyet.

Vallásellenesség?
A lap februári számában Szalontai János – tárgyszerű írásából -
megtudjuk, hogy „sokan vallásellenességet véltek felfedezni”
Futrinkától a Bakterházig c. előadásomban. Ezek a „hangok” alkal-
masak a címkézésemre és lejáratásomra – emiatt tiltakoznom kell!
Az előadásban szerepel egy jelenet, amelyben Ferenczy Hanna
szép verse hangzik el „kegyelmet esdő népéről”, a vecsési zarán-
dokokról. Ezalatt (a színpad és az első sor közötti területen)
zarándokok vonulnak zászlókkal és kereszttel, közben az erede-
ti ének szól, és a kivetítőn 300 vecsési fényképe jelenik meg,
akik ünnepi viseletben a máriabesnyői templom mellett láthatók.
(Ez a kép a szülőföld jelképévé is vált, mert minden kitelepített
család rendelkezik belőle másolattal Németországban. Köszönet
érte Frühwirth Mihálynak.) Ez lenne a vallásellenesség? Amikor
visszavittem a templomi zászlókat, Mihály atya is egészen más-
fajta visszhangról számolt be nekem. Feltételezem, hogy a felső-
telepi híveknek nem tetszett volna az előadás, ha vallásellenes-
séget fedeztek volna fel benne.
Fehér János alakja nem jelenik meg az előadásban. Sőt, még a
neve sem hangzik el... Akik úgy gondolják, hogy ő áll az
elhangzott mondatok mögött - ráismerés révén jutottak ehhez a
felfedezéshez. Fehér Jánosnak kétségtelenül jelentős érdemei
vannak Vecsés formálásában, ugyanakkor a magánéletében vol-
tak olyan „morzsák”, amiket sokan visszatetszőnek találtak. De
az előadás nem róla szól! A Prelátussal kapcsolatba hozható
szavak elenyészőek az előadás egészében. Az elhangzott mon-
datok szó szerinti átvételek Ferenczy Hanna regényéből. Ha egy
művet színpadra emelünk, tekintettel kell lenni a szerző jogaira
is, nem hamisíthatjuk meg a szavait. A Prelátusra vonatkozó
mondatok nem kritikai éllel hangzanak el! Épp ellenkezőleg, a
két Gammel - apa és fia - botrányként, borzasztó impertinenci-
aként említi, amiket Ferenczy Mária, Hanna anyja kiabált rá a
falusi templom előtt. Egy másik helyen Mária említi meg, hogy
- a botrány miatt - a Prelátus kitiltatta Hannát az általa emelte-
tett polgári iskolából, sőt, azt is elérte, hogy a környék egyetlen
más iskolájába se vegyék fel. Ez így áll a regényben, és azt kell
gondolnunk, hogy történetileg is igaz lehet, mert a könyvben
Ferenczy Hanna részletesebben és hihetően kifejti. Szerintem
baj, ha „ellenes”, ami igaz! A Prelátus másutt nem kerül szóba.
Vallásellenességről azért sem beszélhetünk, mert Fehér János

nem maga a vallás. A keresztény vallás foglalata Krisztus.
Biztos vagyok benne, hogy Fehér János elszörnyedne, ha azt
hallaná, hogy őt magával a vallással azonosítják, és ezzel
Krisztus mellé emelik. 
Az előadás bemutatja, ahogy a hős Verney Kornél atya, híveivel
felvonul a templomtoronyba, ezzel akadályozván meg, hogy a
németek felrobbantsák a templomunkat. Igaz, nem kötnek grá-
nátot az övükre, ahogyan ezt Gál István írja (VT. 2016. január
15. oldal) - szerintem nem kellő forráskritikával kezelve ezt, az
alighanem fölhabosított változatot. Nehezen képzelhető el,
hogy Kornél atya kézigránátokat tárolt a templomban, miként
az is, hogy valamelyik hívő haza szaladt egy kis robbanószerért.
De miért is tette volna, talán azért, hogy amennyiben a németek
felrobbantják őket a templommal együtt, még egy kis gránáttal
ők is hozzá segítsenek a saját halálukhoz?
Fontolgatom, hogy előadást szerkesszek és rendezzek Imre atya
műveiből, aki - azt hiszem - valamennyi kötetével megajándé-
kozott. Szívesen meg is tenném, ha valaki – akár a „vallásvé-
dők” közül - támogatná.
Végül: Fehér János megítélésén vitázunk, de 70 éven alul alig
van valaki Vecsésen, aki tudná ki volt. Helyesebb lenne inkább
azzal foglalkozni, hogyan lehetne elérni, hogy az előadást játsz-
hassuk még, és ennek apropóján beszélgethessünk a múltunk-
ról; mert úgy látom, hogy vannak - a fiatalok között is - akik
még kíváncsiak lennének rá.

Az írásból kiderül minden rezdülése a történetnek, mégis illik
egy-két gondolatot hozzá fűzni, amelyek a „sokan vallásellenes-
séget véltek felfedezni” kitétellel kapcsolatosak. Azt fontos
leszögezni, hogy valóban voltak ilyen megnyilvánulások, még a
számítógépem fájl-jai között is van ilyen, de állítólag volt, aki
ezért ment el az előadásról. Magam hibáját abban találom,
hogy ezt mégsem kellett volna leírnom, mert így joggal „kény-
szerítettem” Varsa Mátyást a címkézés cáfolatára. Ez pedig
nem volt szándékom, mert Varsát nagyra tartom, Vecsés kultu-
rális értékének tartom! Ráadásul egyáltalán nem osztom az elő-
adás „vallásellenes” nézetét, ez a mondatfűzésből is kitűnhet.
Mátyás kitűnően cáfol, és nagyon pontosan leírja a szempontja-
it, ami kétségtelenül igazak is. Ha ennyi előnye volt a „címké-
zésnek”, akkor ezt a mérleg pozitív hozadékaként könyvelhetjük
el. Nagyon pontos az esperes plébánossal kapcsolatosan a 
„ki nem mondott név” hangoztatása, és a „ráismerés” hangsú-
lyozása. Ami nagyon fontos, hogy – bár az esperes megítélésé-
ben, elismerésében – nem értünk egyet, de a vecsési kulturális
élet fejlődésének lehetséges útkereséseiben és az érte való aggó-
dásunkban tökéletes az összhang közöttünk.

Szalontai János

Kárpáti Éva: AZ ÉLET ALKONYÁN

Elmúlt már az ifjúságod,
itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!

Tartogat még az élet szépet,
még, ha lassabb is már a lépted.
Gyönyörködj kerted virágában,
fürdőzz meg a Napsugárban.

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek.
Tanítsd meg, mire csak lehet.
Ha tovább adod a jót és szépet,
már nem volt hiába élted!

A reményt, ne add fel soha,
hogy sorsod nem lesz mostoha.
Ha elérkezik az utolsó óra,
mosolyogva indulj a Nagy Útra.

Mikor megszülettél, mosolygott mindenki,
egyedül Te sírtál, más senki.
Próbáld úgy élni Élted,
hogy mikor elmész, sírjanak Érted!
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A rendszerváltozásról (1990)
„Minden változásban van, ami marad, van, ami mássá lesz.”
Aki változtat, nem akar rosszabbul járni. A társadalmi változá-
sok folyamatok; időt igényelnek.
A második világháborúban 1945-ben befejeződött az ország
szovjet katonai megszállása, amit követett a Moszkvából irányí-
tott mindenre kiterjedő kommunista hatalom átvétel, a szovjet
(= tanács) rendszer kiépítése. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc napjaiban felcsillant a szabadulás reménye, de a
Szovjet Hadsereg elsöpörte.
Egy könyv fülszövegéből idézve: „Id. Bush amerikai és
Gorbacsov szovjet elnök 1989-ben megállapodott Málta szige-
tén abban, hogy országaik között az együttműködés új korszakát
nyitják meg. Ezzel a hidegháború véget ért. A Szovjetunió szét-
esett, így a birodalom holdudvara is felszabadult.” Ebben fog-
lalható össze a történések lényege.
A magyarországi helyzetnek számos furcsasága volt. A Szovjet
Hadsereg megszállás alatt tartotta az országot 1991 júniusának
végéig. A szocialista párt kezében volt a kizárólagos hatalom
minden szinten, beleértve az Országgyűlést is, mely érthető
módon a törvényhozást saját érdeke szerint alakította.
Másfelől tapasztalható volt a Nyugat, az Egyesült Államok sze-
repének növekedése a magyar pénzügyi, gazdasági és politikai
életben, amit jól illusztrált Mark Palmer amerikai nagykövet
tevékenysége. Andrew Sarlos: Tűzijáték c. könyvében írja:
„1988-ban Soros kezdeményezte Grósz Károly miniszterelnök
meghívását az Egyesült Államokba.” Majd Torontóban: Grósz
„előadása mintegy tenderfelhívás volt a kapitalista beavatko-
zásra”. A továbbiakból csupán egy rövid idézet: „Több, mint
egymillió dollárt fordítottunk csupán jogi tevékenységre, pusz-
tán azért, hogy biztosítani tudjuk 900 törvény és jogszabály
meghozatalát, illetve módosítását.”
A szovjet időszakban alaposan megismertük az „egy párt rend-
szer” következményeit. Miután szabadon lehetett pártot alapíta-
ni, a választások időszakában csupán a bejegyzett pártok száma:
65 volt! (Ezen kívül még nagyon sok társadalmi szervezet is
létezett.) Akkor még nem lehetett tudni, hogy a több párt rend-
szer nem csak előnyökkel jár.
A rendszerváltozás első lépésének a Magyar Köztársaság kikiál-
tása tekinthető. 1989. október 23-án déltájban megjelent Szűrös
Mátyás, az Országgyűlés erkélyén és kihirdette a döntést.
A következő lépés az országgyűlési képviselő választás volt, első
fordulójára 1990. március 25-én, a másodikra április 8-án került
sor. Az első fordulóban a jogosultak közel kétharmada, a második-
ban csaknem fele szavazott, ami egyértelműen a változás iránti
igényt nyilvánította ki. A képviselői helyek száma:386 volt. A beju-
tott 7 pártból az első MDF-nek 165 (42 %), a második SZDSZ-nek
91 (23 %), a harmadik FKgP-nek 44 (11 %), az MSZP-nek 33, (8
%), a FIDESZ-nek 21 (5%), a KDNP-nek szintén 21 (5 %), az
Agrárszövetségnek 1, a Független jelölteknek: 6, a közös jelöltek-
nek 4 hely jutott. (A %-ok lefelé kerekítve.) A választási rendszer-
ből adódó meglepő sajátosság: az MDF egyéni mandátumainak
száma 115 lett, ami a 176 egyéni mandátum 65 %-a. Az SZDSZ-
nek volt még 34 egyéni mandátuma (19 %), a többiek lényegtele-
nek. Tehát az a párt, amelyik egyéni jelöltjeivel a kétharmad köze-
lében volt, végül koalíciós kormányzásra kényszerült. Ez volt az a
győzelemnek látszó vereség, ami Antall József miniszterelnökre a
kompromisszumok sorozatát kényszerítette. Az önkormányzati
törvény megalkotása és elfogadása megalapozta a helyi önkor-
mányzatok megalakulását és működésük kereteit. Hogy ez
Vecsésen hogyan történt azt a VT korábbi számaiban olvashattuk,
csupán az előzmények néhány elemét szándékoztam visszaidézni.
Molnár Imre

Helytörténeti vetélkedő Vecsésen.
„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz,” írta
Vörösmarty Mihály, s szavait követve a Vecsési Honismereti
Kör és sok lokálpatrióta honismereti kutató, már majdnem
ötven éve, követve az idő változásait, lehetőségeit, változó sze-
mélyekkel és szervezeti felépítéssel végzi, lelkes odaadó, önte-
vékenységre, aktivitásra épülő vecsési helytörténeti-honismere-
ti munkáját. 

A „Honismeret” közművelődési tevékenységet, öntevékeny
tömegmozgalmat, a hely, helység, természeti és társadalmi
valóságának a felkutatását, összegyűjtését jelenti.
Fő feladatuk a honismereti információk terjesztése, közvetítése,
eljuttatása a lakosság széles rétegeihez: könyvek, cikkek, elő-
adások stb. segítségével, tehát ismeretterjesztő tevékenységet is
jelent. Ennek szellemében született Vecsés Város Önkormányza-
tának 1992-ben hozott határozata, mely előírja, hogy az általá-
nos iskolák részére 2 évenként Honismereti Vetélkedőt kell kez-
deményezni. A feladattal a mindenkori Honismereti Kört bízta
meg az Önkormányzat, az Oktatási Bizottság támogatásával.

A Városi Eseménynaptár alapján 2016-ban az alábbi felhívás
született:

A Honismereti Kör HELYTÖRTÉNETI BARANGOLÁST,
VETÉLKEDŐT hirdet meg 2016. május 13-ára az általános
iskolák felső tagozatos tanulói részére.
A 2016-os év bővelkedik évfordulókban:
Vecsés újratelepítés 230.
A németajkú lakosság kitelepítésének 70.
Várossá válási ünnepségünk 15.
A Jókai Színjátszó Csoport megalakulásának 60.
Az 1956-os Szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeljük.

Ebben az évben a vetélkedő rendhagyó módon kerül lebonyolí-
tásra. Az iskolánkénti 6 fős csapatokat és kísérőiket autóbusz
szállítja az ünnepi helyszínekre, emlékhelyekre. Előzetes fel-
adatként minden csapatnak a saját településrészét kell bemutat-
ni, idegenvezetőként, mintha egy ismerősét szeretné szűkebb
hazájáról tájékoztatni. Az idegenvezetésről az írásos, képekkel
illusztrált anyagot és annak digitalizált változatát a Róder Imre
Városi Könyvtárba kell leadni.
A barangolás utáni vetélkedőn az előre kiadott forrásanyag
jegyzéken lévő dokumentumokból és a barangoláson elhang-
zottakból kell a versenyzőknek bizonyítani tudásukat.

A vetélkedőn résztvevő tanulókat, a felkészítő tanárokat és az
iskolák igazgatóit, az előző évek gyakorlatának megfelelően
egy jutalom kirándulásra hívják a szervezők. Az elmúlt évek
kirándulásain minden alkalommal meglátogattak olyan helye-
ket, melyek kapcsolatba hozhatók Vecséssel, illetve annak tör-
ténetével. Az előző csapatok jártak már többek között Pécsett,
Tatán, Béren, Szarvason, Kaposváron, Tisza-tónál, Salföldön,
Pákozdon stb.
Az idei kirándulás célpontja Zsámbék lesz, ahol a részvevők
megtekintik a Lámpamúzeumot, a Német Tájházat, a
Romtemplomot és a volt katonai Rakétabázist, valamint hazafe-
lé a biatorbágyi történelmi emlékhelyet, a Viaduktot.

A résztvevőknek jó felkészülést kíván, az érdeklődőket pedig
szeretettel várja a rendezőség.

Magó László
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Városi vers- és prózamondó verseny

A Költészet Napja megünneplésének egyik legszebb és leghasz-
nosabb eszköze ez a vetélkedő, hiszen gyermekekkel szeretteti
meg a vers és a próza világát. A döntő mindig április 11-e –
József Attila születésnapja – körül van, amit megelőz az isko-
lákban a helyi verseny, amelyeken eldől, ki az évfolyamok leg-
jobbja. Minden évben rangos színművész látja el a zsűri elnök
tisztségét. Idén a vecsési kötődésű Szersén Gyula tisztelte meg
a gyermekek versenyét. A zsűri további tagjai az  alma materek
pedagógusai voltak: Suhajda Beáta – Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, Magos
Tünde – Petőfi Sándor Római Katolikus Nemzetiség Általános
Iskola és Gimnázium, Veszprémi Klára – Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola, Jánosáné Csirkovics Katalin-
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola és Sándor András -
József Attila Gimnázium és Szakközépiskola, Monor.

Alsó tagozat 1-2. évfolyam
VERS:
1. Pintér Sólyom – Petőfi iskola 1.a. – Kupa
K. László Szilvia: Dühös vagyok
PRÓZA:
1. Fias Máté – Andrássy iskola 1.b.
Romhányi József: Interjú a farkassal

Alsó tagozat 3-4. évfolyam
VERS:
1. Langó Szaffi – Halmi iskola 4.a
Romhányi József: Parainesis, melyet egy légy intéz leendő fiához
PRÓZA:
1. Preg Dorina – Andrássy iskola 4.a – Kupa 
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük a nagymamát

Felső tagozat 5-6. évfolyam
VERS:
1. Busi Beatrix – Halmi iskola 6.b
Petőfi Sándor: A jó tanító
PRÓZA:
1. Torma Ákos – Petőfi iskola 6.a
Karinthy Frigyes: Halandzsa

Felső tagozat 7-8. évfolyam
VERS:
1. Imreh Kira – Petőfi iskola 8.a – Kupa
Móra Ferenc: A hegedű
PRÓZA:
1. Kiss Réka – Andrássy iskola 7.b – Kupa
Lázár Ervin: A csillagmajori

Gimnazisták versenye
1. Topál Fanni – Monor, József Attila G. 12. o – Kupa
Márai Sándor: Halotti beszéd

A tavalyi győztesek közül Preg Dorina és Torma Ákos ismételt
ebben az évben, gratulálunk!

VT info Fotók: Katona Csaba

LÓTI-FUTI felhívás
Vecsés Város Önkormányzata az idei évben is megrendezi a

Vecsési Lóti-Futi futóversenyt. 

A verseny pontos időpontja: 
2016. május 7. (szombat) 13.00 óra. 

Helyszín: a Sportpálya és a környező utcák.

Célunk az egészséges életmódra nevelés és egy felejthetetlen
élménynap megszervezése, melynek megvalósításához támo-
gatókat keresünk. Megtisztelő örömmel fogadjuk a támogatás
minden formáját, amellyel költséget lehet megtakarítani, illet-
ve a résztvevőket jutalmazni, ellátni tudjuk.
A segítségért cserében mi az alábbiakat tudjuk biztosítani:
1. Az Önkormányzat honlapján megjelentetjük a támogatók
névsorát.
2. A vecsési Városi Hangosban bemondjuk támogatóink nevét,
valamint az általuk megadott reklámhirdetést.
3. A Vecsési Tájékoztató c. újságban, a versenyt követő szám-
ban, köszönetet mondunk támogatóinknak, nevüket feltüntetve.
4. A verseny ideje alatt a támogatók elhelyezhetik plakátjaikat,
molinóikat, zászlóikat.
5. A verseny ideje alatt óránként beolvassuk támogatóink
nevét.

Amennyiben számíthatunk segítségére, kérjük, hogy a részle-
tek megbeszélése érdekében legyen szíves felkeresni a
Polgármesteri Hivatal Protokoll csoportját a 7. sz. irodában,
vagy jelentkezni a következő telefonszámokon: 
06-30-668-69-38, 06-30-668-69-35, 
illetve a protokoll@vecses.hu e-mail címen.
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

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

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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.



Vecsési Tájékoztató 2016 április                                                                                                          Reklám  19

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

Gardena slagcsatlakozók nagy választékban, házi vízmű
Szúnyogháló méterre, Kávéfőző szűrő, tölcsér, gumi
Gyepműtrágya, Pétisó, Wc pumpa, Lengő Gumi dugalj

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

VÁRUNK ANGOL ÉS NÉMET 
TANFOLYAMAINKRA, HA
ü most kezdenél nyelvet tanulni

ü érettségire,nyelvvizsgára készülsz,

ü jó helyen és

ü eredményesen szeretnél tanulni

www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:

Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852

fknysz:13-0484-05

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



/Sajnos  - helyhiány miatt -  nem fért már be a múlt számba a
Nagyhét két utolsó napjának elmélkedése. Így csak áprilisban
olvashatja a T. Olvasó./

N a g y s z o m b a t az Úr sírban való nyugvásának napja. A
latin neve: Sabbatum sanctum, a szent pihenőnap. Régen a zso-
lozsmán kívül nem volt semmi liturgia ezen a napon.
Napközben a bazilikák, templomok üresek voltak, csak a szent-
sírnál tartottak a hívek szentségimádást, adorációt. Szombaton
este kezdődött a liturgia, a Húsvét ünnepének a v i g i l i á j a,
ezért hívja Szent Ágoston minden vigília anyjának - mater
omnium vigiliarum -nak. 
A mai vigília ünneplése késő este/éjjel kezdődik, és négy része
van: 1.: Tűzszentelés és húsvéti gyertya megáldása, körmenet és
húsvéti örömének hirdetése (Exultet), 2.: Igeliturgia a kereszt-
ségre felkészítő olvasmányokkal, 3.: A keresztség liturgiája és a
keresztségi fogadalom megújítása, 4.: Az Eucharisztia liturgiája. 

1. Lucenárium (Fényünnepség, tűzszentelés) A templomban
sötét van. Minden fényt leoltanak (Régen, csak a megszentelt
világosságot használták az éjjeli szentmisén, mert „az Ószövet-
ség kialudott és jött a Világ Világossága: Krisztus”. A germá-
noknál tavasszal a tavasz istennőjének, Ostarának, és a fény
istenének, Balduinnak nagy máglyát raktak a jó aratásért. Ezt az
ősi népi szokást „keresztelték” meg az ír papok úgy, hogy a
tüzek meggyújtásához csak kovakövet használtak, hogy az való-
ban új tűz legyen.)
A mai szertartásban az Egyház meghívja szerte a világon élő
gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak az Úr húsvét-
jára emlékezve, mert remélhetjük, hogy az Úr halálon való győ-
zelmének is részesei leszünk. Az új, a templom előtt megszen-
telt tűzről először a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, arról
pedig a hívek gyertyáit. A húsvéti gyertyát felemelve háromszor
énekli a pap: Krisztus világossága! - Istennek legyen hála, -
feleljük. 
Ezt követi a Húsvét örömének, a húsvéti misztérium ünnepélyes
kihirdetése az: Exultet.
E húsvéti dicséret gondolat-mélységét, költői lendületét, dal-
lamgazdagságát, semmiféle más liturgikus szöveg nem éri el.
Ez elsősorban ünnepélyes kihirdetés és meghívás, aztán követ-
kezik megváltásunk legszebb titkának dicsőítő himnusza.
„Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvi-
lág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne 
földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.”… „Ó, kimondha-
tatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, fiadat sem
kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy
Krisztus legyen váltságának díja! Ó, szerencsés vétek, hogy
ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!”
2. Az Igeliturgia részben hét olvasmányt az Ószövetségből és
kettőt az Újszövetségből olvasnak fel, közben válaszos zsoltárt
imádkoznak. 
3. A Keresztség liturgiájában a keresztkutat áldják meg, majd
a keresztvizet, és ha van felnőtt keresztelendő, akkor ünnepé-
lyesen megkeresztelik. Fenséges ez a szertartás, mert a keresz-
telendőért az egész templom imádkozik. Az ünnepélyességet
fokozza, megkoronázza a Mindenszentek litániája és a kereszt-
ségi fogadalom megújítása a hívek részéről.
4. Az Eucharisztia liturgiájában a szentmise folytatódik a fel-
ajánlással, az átváltoztatással és az áldozással. 
A Nagyszombati - vagyis a Húsvét vigíliájának - szertartásnak
a befejezése a Húsvéti feltámadási - allelujás - körmenet. Az
első századokban a megkereszteltek, a papság és a hívők égő

gyertyákkal vonultak a körmenetben, alleluját énekelve. (Nagy
Konstantin császár ez alkalommal az utcákat kivilágítatta.) Mi
az 1650-es évekből való csodálatos énekkel kezdjük a körmene-
tet:  „Föltámadt Krisztus e napon, Alleluja! Hála légyen az
Istennek...”

H ú s v é t v a s á r n a p
„Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett nekünk, örvendjünk és
vigadjunk rajta, alleluja!”  Felértünk a hegyre, a győzelem tel-
jes, amire vágytunk a 40 napos böjtben, az megvalósult: a vilá-
gosság győzött a sötétség felett. Szent Pál írja: „Ha Krisztus
nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek!” Ki hinne egy halott-
nak? Krisztus azonban nem halott, hanem él! „Feltámadt, nincs
itt!” – mondta az angyal az asszonyoknak a szent sírnál. 
Húsvétvasárnapot már az ősegyházban Solemnitas solemnita-
tum-nak, az ünnepek ünnepének hívták. A liturgiában a neve
Dominica Resurrectionis, Urunk feltámadásának napja. A
magyar neve - Húsvétvasárnap - abból származik, hogy húsha-
gyókedd óta ezen a napon vettek először húst buzgó őseink. 
Az ünnep címtemploma: a Sancta Maria Major-bazilika, Szűz
Mária főtemploma, mert a húsvéti örömünkkel legelőször is az
Istenanyához megyünk. 
Tulajdonképpen az egész nagyszombati szertartás a húsvét tit-
kának, a feltámadásnak az előünnepe, vigíliája. A húsvét ünne-
pe annyira kiemelkedik - fontossága miatt - az egyház ünnepei
közül, hogy a húsvétot nyolc napon keresztül ünnepeljük, hús-
vétnak oktávája, nyolcada van. Ezen kívül minden vasárnap is
az Úr feltámadását ünnepeljük. S az Egyház húsvétkor - és a
nyolcada alatt is - fehér ruhát ölt magára, a világosság, a meny-
nyei boldogság színét. 
A húsvétvasárnapi ünnepi mise Bevonulási éneke (Introitusa)
így kezdődik: „Resurrexit, et adhuc tecum sum,… allelúja!
vagyis: Feltámadtam és íme veled vagyok,… allelúja!” 

Nagy István Elek
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Gondolatok... Nagyszombat és Húsvétvasárnap alkalmából (2016. április)

+1 % a történelmi egyházaknak

Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő tech-
nikai számokra:

Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286

Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot, az
felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, az
1823-as kódszámon.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2016. április 6-án
elkísérték utolsó földi útjára szeretett halottunkat, Venczel
Károlyt, és osztoztak mély fájdalmunkban. 
Gyászoló család



Az evangélikus egyház híreiből

Remény-vasárnap Vecsésen
Nagy terveink vannak, nekünk, Vecsésieknek. Szeretnénk
templomot, gyülekezeti, közösségi helyet bővíteni. Az álom
2010-ben kezdődött, amikor az első tervek elkészültek. Aztán
sokat-sokat kellett aludnunk rá, hogy az álmunkból valami
megvalósuljon. 2015 elején egy EMMI által kiírt pályázat
ébresztett újra bennünket. Isten úgy látta jónak, hogy előbb a
gyülekezet növekedjen lelkileg, közösségben, erősödjön hitben,
létszámban. Most úgy érezzük, valóban megértünk a feladat-
hoz, ráadásul többször el sem férünk már kis templomunkban.

A megnyert pályázat adta a lehetőséget, hogy elkezdjünk ter-
vezgetni, ugyanakkor még mindig nagyon kevés volt az anyagi
forrásunk ahhoz, hogy biztosítva legyen a befejezés. Mi azt ter-
veztük, hogy idén április 3-án letesszük az alapkövet. Az egyez-
tetések elhúzódása miatt mégis elmaradt ez az esemény. Arra
gondoltunk, ha már hónapok óta kijelöltük ezt a napot, mégse
múljon el ünnep nélkül a Húsvét utáni első vasárnap. Így nevez-
tük el a napot Remény-vasárnapnak, és elhatároztuk, hogy ezen
a napon az istentisztelet keretében elültetünk egy
REMÉNYFÁT, ami mellé elhelyezzük kavicsainkat, kis köve-
inket. Az ötletet megvalósítottuk. Az istentiszteletet a templom-
ban kezdtük. Az igehirdetés arról szólt, hogy Jézusnak a zárt
ajtók nem okoznak akadályt, ott ahol már csak a félelem, a
bezárkózás, a reménytelenség marad, megjelenik Jézus és
békességet hirdet az övéinek. A szószéki szolgálat után az ének-
kar vidám feltámadást, újrakezdést hirdető dalával kimentünk
az udvarra, elültettük a fánkat, és köréje helyeztük köveinket,
amire ki-ki ráírta a saját nevét, ezzel is jelezve, hogy gyüleke-
zetünk nem holt kövekből, hanem élő kövekből épül fel. Majd,
ha elérkezik az alapkőletétel napja, akkor ezeket a kavicsokat
elhelyezzük az alapkőbe, hogy mindig emlékezzünk Péter apos-
tol felhívására: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki
házzá” . Az ünnepség után az udvaron egy kis szeretetvendég-
séget is tartottunk. Jó volt együtt ünnepelni! 
Ráadásul Isten csodálatos hírrel ajándékozott meg bennünket
ezen a vasárnapon. A Húsvét utáni héten kaptuk a hírt, hogy
megnyertük a második pályázatot is, így összesen 33 millió
forint áll rendelkezésünkre, hogy nekivágjunk az építkezésnek.
Köszönjük neki, hogy imádságunkat meghallgatta, reménysé-
günkben nem hagyott szégyenben minket.  

Heinemann Ildikó 

Harry Potter mesedélután
Korhatár: 2. osztályos   10. osztályos gyerekeknek és fiataloknak! 
Kezdés délután 2 óra. Gyülekezetés ½ 2 és 2 óra között az
Evangélikus Templom Udvarán. 
Befejezés tábortűzzel. Nevezési díj: 300,- Ft.
Jelentkezni Endreffy Zsoltnál, e-mail: ifjezsolt@gmail.com
vagy a +3620 824 9953 telefonszámon. 
Vecsési varázslók és boszorkányok kerestetnek! 
Ha nem kaptad meg a roxforti meghívódat, akkor gyere el,
május 21-én, délután ½ 2 órára az evangélikus templomhoz,
egyesek azt rebesgetik, hogy a baglyok sok levelet elejtettek itt.
Gyere és nézd meg, hogy a tied köztük van-e!  

Táboraink
Június 27. - július 1. Napközis Tábor 6 éves kortól 
- részvételi díj: 10 000,- Ft. 
Augusztus 1. – 6. Tábor 10 éves kortól 18 éves korig
Badacsonylábdihegyen 
Részvételi díj: 20 000,- Ft.

Angol napközis tábor
8-12 éves gyermekeknek Vecsésen
20 éve a pályán lévő kedves tanárral és lelkes fiatal segítőkkel.
Időpont: Július 18 és 22 között
Vecsésen a Károly utca 24-ben 
(evangélikus templom és templomkert)
Program: játékos angol és kreatív foglalkozások, 
napi 3-szori étkezéssel
Érdeklődni: Heinemann Ildikónál: 06-20-770-0442, 
ildiko.heinemann@lutheran.hu
Részvételi díj: 18 000 Ft

Irgalmasság Ünnepe
Húsvétvasárnapot követő vasárnap az Irgalmasság Ünnepe.
Vecsés kegyhelye az ünnepnek, és ilyenkor az ország számos
településéről érkeznek zarándokok. 

A Szentmisén szolgált Marti
József bujáki plébániai kor-
mányzó és dr. Huszka Mihály
vecsési plébános. 
Vendég atya, Balog Gyula, az
újdiósgyőri plébánia plébáno-
sa volt. A szentmisén hagyo-
mányosan körmenet is volt.

VT info
Fotók: Koncsik Mátyás
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Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolai tanulóknak. 

0630-6002139, 0629-737644
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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

Halló, itt vagyunk!

Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, ha telefo-
nálhatna olcsóbban is? Válassza az Önhöz illőt, vált-
son Netfone előfizetésre, jobban jár!

NETFONE az új, magyar szolgáltató

• Személyes kapcsolattartó
• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el

Egyedi  árajánlatot dolgozunk ki Önnek – akár vállal-
kozóként, akár magánszemélyként szeretné csök-
kenteni telefonköltségeit.

További információkért, időpont egyeztetésért 
hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878
70/ 491-1075

Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 

Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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Sok év után, újra Vecsésen!!!
Dr. Záhony Péter 

fogszakorvos
Fogszabályozó magánrendelése 
péntekenként a szakrendelőben

2220 Vecsés Telepi út 68 / 15-18 óráig
Időpont egyeztetés: 06/29 551 471

vagy 06/209893901

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

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr, 

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

havonta belgyógyász és 
gyermekorvos tart 
ingyenes konzultációt 
Vecsés, Telepi utca 43. 
0620/6101-505
H - Cs: 8-18  P: 8-12 

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr, 

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

havonta belgyógyász és 
gyermekorvos tart 
ingyenes konzultációt 
Vecsés, Telepi utca 43. 
0620/6101-505
H - Cs: 8-18  P: 8-12 

Árukínálatunkban megtalálhatók 
hétköznapi- és alkalmi ruhák, 

műbőr és rostbőr divat- és alkalmi levéltáskák,
harisnyák, zoknik, bizsuk, kiegészítők.
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20 évesek lettünk 2016-ban
Több mint 20 iroda, 20 ezer ügyfél

• Ingatlan közvetítés, bérbeadás
• Energetikai tanúsítvány
• Értékbecslés
Akár 20 napon belül értékesítjük 
az Ön  ingatlanát is!
Legyen Ön is ügyfelünk

Dr. Makkos Ingatlan Vecsési Franchise Irodája
2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2-4.

Telefon: 06 20 382 3768
E-mail: vecses@ingatlandoktor.com

www.ingatlandoktor.com

Biztosítások 18 biztosító ajánlatából: 
- Nyugdíj és gyermekjövő programok                           
- Baleset és egészségbiztosítások  
- Lakásbiztosítások 
- Vállalkozói vagyon és felelősség
- Gépjármű kötelező és casco      
- Utasbiztosítások  

Hitelek Közvetítése 
20 bank ajánlatából:
-  Lakáscélú hitelek
-  Állami támogatással + CSOK
-  Szabadfelhasználású hitelek
-  Személyi kölcsönök    
-  Vállalkozói hitelek
-  Széchenyi kártya   
-  Lakáslízing                                     
Lakástakarékpénztárak 
közvetítése 4 pénztár ajánlatából   

Címünk: 2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2.
Telefon: 06-209-121-878

E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu

SPORTOLJ NÉMETÜL!
A statisztika szerint ma Magyarországon az emberek 30%-a beszél a saját
anyanyelvén kívül még egy nyelvet, 10%-a pedig még kettőt. Ha próbáltál már
különböző módszereken nyelvet tanulni, ugyanakkor a szótárfüzetedben már az
előző oldalra sem emlékszel, akkor érdemes módszert váltanod! Ismerős helyzet,
amikor a pékségben fél kiló kenyeret kéne németül kérned, s te megnémulsz? 
Hidd el, képes vagy még egy nyelvet tökéletesen megtanulni, hiszen egyet
már elsajátítottál. Próbáld úgy, ahogyan a saját anyanyelvedet tanultad meg,
tanuld és használd így a következő nyelvet is!
Az emberek csupán 10%-a sportol rendszeresen. Szakértők szerint a mai gyer-
mekek naponta 6-7 órát biztosan a számítógép előtt ülnek, miután az
iskolában már elücsörögtek szintén ennyit. A túlsúlyos, mozgásszegény
életünkről hosszasan elmélkedhetnék, mindannyian szembesülünk a civilizá-
ciós tespedtséggel és velejáróival. Próbálunk tenni ellene, aggódva nézzük
gyermekeink, unokáink mozgásszegény életét, de a tempó miatt mégiscsak
kocsival megyünk mindenhova, és próbáljuk utolérni magunkat. Aztán a
végén mégis úgy érezzük, lemaradtunk…
Aki sportol, tudja és tapasztalja, hogy sportolás közben felfrissül a szervezet,
felfrissülnek az agyfunkciók, élénkebb a memória.

Próbáld ki a Valami Több! Sportolj németül! 
Programot, - évközben vagy a nyáron - amely
egy speciális, saját fejlesztésű pedagógiai módszer
gyermekeknek, melynek alapja a tevékenység-
központú oktatás, sportfoglalkozás! 

Valami Több Egyesület
Verein Etwas Mehr      

06 30 999 3119      www.sportoljnemetul.hu
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A Jókais történet folytatása
Munkatársunk, Orosz Károly kitűnő sorozata a Szabadtéri
Színpad építésének és hőskorának történetét dolgozta fel.
Kínálkozik a lehetőség, hogy ezt a történetet tovább bővítsük.
Előre is és hátra is. Hiszen az ötvenes évek elején nem a semmi-
ből jöttek létére ezek a magas színvonalú színdarabok, előzménye
kellett, hogy legyen a színjátszó közösség kialakulásának. Bizony
erre is sort kell keríteni. Ugyanakkor nagy a kíváncsiság, hogy mi
történt azóta? A történetnek ezt a fejezetét még két részre is lehet-
ne bontani, bár szegényes a folytatás, de annál ígéretesebb lehet
a jövő. A Szabadtéri történet a 70-es évek elején vége szakad.
Közel 30 éves Csipkerózsika álom következik, amikor lelkes,
áldozatkész emberek felújítják a Szabadtérit, és az 50 éves évfor-
dulóra ismét bemutatják a Csárdáskirálynőt, de már fővárosi
művészekkel. A Szabadtérin az ezt követő időszak  – néhány nyári
rock koncertet leszámítva – egyetlen produkciója, a felejthetetlen
Fal nem épül ember nélkül vecsési rockopera volt. 
A másik szál azonban maga a vecsési amatőr színjátszás törté-
nete. A Bíró Juli országos sikere a vég. A Jókai megszűnik létez-
ni tovább. Ez is a 70-es évek eleje. A helyi színjátszás újabb feje-
zete 2000-ben kezdődik el, amikor az Orbán Balázs Erdélyi Kör
bemutatja a Millennium tiszteletére a János Vitézt, eredeti jel-
mezzel és nagyzenekarral. Később a helyi színjátszás – kiváló
sztár színészek közreműködésével - a Falusi iskolában éled újjá
Patkós József szakavatott irányításával. Majd létrejön a
Kisspista Színház. Ez már napjaink története. És vecsési törté-
nete. A helyi színjátszásra való igényt és az utánpótlásban rejlő
tehetséget az iskolások előadásai – elsősorban az Andrássy diá-
kok produkciói – bizonyítják.
Szeretnénk még ezeket a pillanatokat is felidézni a VT követke-
ző számaiban.
Egyelőre maradjunk a Szabadtérinél. Fekete József kollégánk
szülei – id. Fekete József és Feketéné Bittner Gizella – a kora-
beli Vecsés krónikásai voltak. A családi legendárium kel életre
a következő két részben.

A Jókais történet folytatása
Az 1955. július havában bemutatott Csárdáskirálynő című
nagyoperett fergeteges sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a 720 férőhelyes szabadtéri színpad ünnepi megnyitójára
és premier díszelőadására közel ezer néző volt kíváncsi, gom-
bostűnyi helyet sem hagyva a zsúfolt nézőtéren. Nagy öröm
volt ez mindenkinek, hiszen ilyen nívójú színtársulata, nem
beszélve az átadott színpadról, csak nagyon keveseknek adatott
meg abban az időben. A látott és vastapsokban hallható eredmé-
nyek további feladatok és kihívások elé állították az eddig is
határtalan lelkesedéssel és önzetlen odaadással alkotó, fáradtsá-
got nem tűrő csoportokat. Az „irányító hármas” - id. Fekete
Károly, id. Hrachovina Lajos és id. Kiss István - a Jókai
Kultúrcsoport művészeti és gazdasági irányítása mellett tovább-
ra is az előadások rendezését, betanítását végezte, felváltva
vagy éppen közösen. Aki egy kicsit is jártas a színház világá-
ban, az jól tudja, hogy a sikert nem adják túl könnyen, annak
olyan láthatatlan szereplői is vannak, kiket jó esetben plakátok,
műsorfüzetek kisbetűs rovataiban tüntetnek fel. Pillantsunk hát
be az egykori kulisszák mögé, hogy némi fogalmunk legyen
arról az aprólékos szakmai munkáról, ami nagyban hozzájárult
a vecsési színjátszás most tárgyalt „hőskorszakához”. Az ope-
rett és musical műfaja képzett énektudást igényel, ennek türel-
mes énektanára N. Somogyi Ilonka volt. A táncok betanítását H.
Kovács Cica és Utassy Gizella lelkes munkája biztosította. A
díszletek tervezése, festése Perényi György és Boscyk Vilmos,
valamint Bercsényi Tibor és Horn Nándor festőművészek alko-

tásait dicséri. Színpadi műszaki munkákkal Hergely Béla veze-
tésével Fogarasi Józsefet, Fogarasi Lászlót, Mészáros Sándort
és Barabás Istvánt bízták meg. A világítás és a hangtechnika
értő szakemberei Belecnay János, Erős István, Bacsek László és
Urbanek István voltak. A dekorációs feladatok finom, művészi
kivitelezésről a fáradhatatlan Szokolay István gondoskodott.
Sminkmester, a női frizurák szobrásza: Kovács Miklós volt.
Rejtett, de nagyon fontos szereplői voltak egy-egy előadásnak a
súgók. Mille Katalin, H. Kovács Cica, és Fekete Károlyné a
szövegtudás biztonságát nyújtották a történet szereplőinek. 
A Jókai Szabadtéri Színpad átadását követő években igazi nagy
családdá formálódott az alkotók, előadók és nézők hűséges tábo-
ra. Thália, a komédia, a színház, a költemények múzsája igényes
szórakozást, ragyogó színeket varázsolt az akkoriban nem ritka,
szürke hétköznapok közé. A Jókai Kultúrcsoport olyan országos
hírű színművészeket tudhatott soraiban, mint Szersén Gyulát,
aki már akkor a Nemzeti Színház tagjaként Vörösmarty: Czillei
és a Hunyadiak című drámájában főszerepet játszott. Csiszár
Nándort, az Állami Déryné Színház tagját, a Színház és
Filmművészeti Főiskolán nemrég végzett Györffy Lászlót, vagy
a tragikus hirtelenséggel 1979-ben elhunyt, a kor egyik megha-
tározó színművészét, Kiss Istvánt. A társulat sikert sikerre hal-
moz. 1960-ban a „Felszabadulási Seregszemle” rendezvényso-
rozatában két darabot is bemutatnak. Heltai Jenő: „Néma leven-
te” és Koós Károly: Budai Nagy Antal című művével „Pest
Megye Legjobb Földműves Szövetkezeti Kultúrcsoportja” címet
nyerik el. Az elismerő serleg és oklevél mellé egy 15.000 forin-
tos pénzjutalom is járult, melyet díszletek vásárlására fordítha-
tott a nyertes társulat. Országos versenyeken elért emlékezetes
sikerek mellett fáradhatatlanul járják a vidéket, Kaposvártól
Csabacsüdig, Budapesttől Szentesig a közönség lelkes tapsa jelzi
az „amatőr” társulat „professzionális” sikereit.

Itthon, a Jókai Mór utcában sem áll meg az élet. A szabadtéri
színpad tovább épül, szépül. Társadalmi munkában -mint min-
dig- földalatti víz és elektromos hálózatot létesítenek, a szín-
padkép jelentős javítását szolgáló világosító ház épül. A tava-
szok beköszöntével folyamatosan végzik a nézőtér melletti
területek és az udvar parkosítását. Farkas József és ifj. Fogarasi
József hathatós és fáradhatatlan közbenjárására a Vecsési
Földműves Szövetkezet igazgatósága egy váratlan, de annál
inkább gáláns ajánlatot téve, egy, a korábbi években istállónak
használt helyiséget, valamint egy raktárszobát átad a csoport
használatába.
(folytatjuk)

Kép és szöveg: Fekete József

A korhű díszletek és jelmezek igazi színházi élményeket vará-
zsoltak a nézők elé minden alkalommal, itt a Gül Babában.
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Szorgalom és tisztesség…

Hihetetlen, élő történelem tárult lelki
szemeim elé, ahogy Skribek István,
Pista bácsi mesélt életéről 85 évesen.
Megjegyzem, hogy 15 évet letagad-
hatna a korából, tele van vitalitással,
derűvel és szeretettel. Felesége is
életvidám, aktív még 80 éves korára is. Őket az Isten is egymás-
nak teremtette. Két jószívű szorgalmas embert ismertem meg
személyükben.
Vecsésen, a Skribek név nem ismeretlen, mert nagyon sok
leszármazottal, ágas-bogas családfával rendelkeznek. Pista bácsi
édesapja tizenhárman voltak testvérek, s generációkon keresztül
újabb és újabb ágakkal gyarapodott a szerteágazó családfa.
1931. május 27-én látta meg a napvilágot, szülei harmadik gyer-
mekeként, s később még született egy kishúga is. Szülei a
Halmi-uradalomban voltak cselédek. Jó munkájuk, szorgalmuk
jutalmául az uraság 1926-ban a Halmi-telepen, az „ürgedom-
bon” adott nekik egy-egy házhelyet, ahová kunyhókat építhet-
tek, és oda költöztek be. Pista bácsi is egy ilyen kunyhóban szü-
letett a Máder-telepen. Az uraságtól kaptak némi akácfa anya-
got s szalmát, amiből a kunyhó tetejét elkészíthették. Öt ilyen
kis takaros lakóhely volt azon a soron. 
A gyerekek cseperedtek, édesanyjuk, nagyanyjuk vigyázott
rájuk, óvoda akkor még nem volt, s mikor iskoláskorúak lettek a
Felső-telepi iskolába jártak, Pista bácsi is ott végezte el a hat ele-
mit. Mivel nagyon szegények voltak, nem járhatott tovább isko-
lába, már gyermekként dolgoznia kellett. Előbb 1946-ban a
Ganz Vagongyárba ment segédmunkásnak, s amikor nem dolgo-
zott, akkor ment a szüleivel, testvéreivel kapálni napszámba.
1947-ben a Kavicskotró Vállalathoz került, ott kitanulta a
hegesztést, s egy ideig ott dolgozott. 1951-ben három évre
behívták katonának. A dolog érdekessége, hogy a két bátyja egy-
két évvel idősebb nála, mégis egyszerre voltak mindhárman
katonák. Különböző helyeken szolgáltak, a bátyjai őrmester és
szakaszvezető, Pista bácsi tizedes rangfokozattal szerelt le. 
Katona képeket nézegetünk, sőt még sokkal régebbi elsárgult, a
szülők ifjúságát idéző képek kerülnek elő, nosztalgiázunk…
1954-ben leszerelt, de a katonaság közben egy fiatal lány rabul
ejtette a szívét, aki civilként ott dolgozott, ahol Pista bácsi kato-
na volt. A három év alatt udvarolgatott neki, majd leszerelése
után eljegyezte és 1958-ban feleségül vette Vecsésen a Petőfi
téri templomban Takács Máriát, akivel most 58 éves házasok.
Mária néni 80 éves, csodálatos társa lett az életben. Büszkén
mutatják a szép díszoklevelet, amit a Polgármesteri Hivataltól
kaptak az 50. házassági évfordulójukra…
Érdeklődöm, hogy abban az időben milyen szórakozási lehető-
ségeik voltak a fiataloknak, amire nevetve azt válaszolja, hogy
semmi. Sem idejük, sem anyagiak nem álltak rendelkezésre, így
szórakozni soha sem jártak. A Skribek szülőknél egy szoba-
konyhában kezdték az életüket, és tíz éven keresztül ott laktak.
Sikerült egy telekre szert tenniük 1964-ben, és elkezdődött az
építkezés, a családi otthon megteremtése. Pista bácsi egyedül
kereste a megélhetésre valót, Mária néni pedig nevelte a gyere-
keket, vezette a háztartást, segített a férjének, sőt bedolgozást is
vállalt. Boldogok voltak, míg végül elkészült a házuk és 1968-
ban beköltöztek. Az összetartó család, a barátok voltak segítsé-
gükre. Mária néni főzött-sütött, etette a munkásokat, akik öröm-
mel, önzetlen barátságból segítettek nekik az építkezésben.
Pista bácsi a házon is mindent ő csinált, fáradhatatlan teherbí-
rással, szorgalommal. Jószágot is tartottak, hogy a család élel-
mezéséről gondoskodni tudjanak.

1960-ban és 1963-ban született két leány és 1968-ban egy fiú-
gyermekük. A Kavicskotró Vállalattól kilépett, és a Vecsési
Vízéphez ment dolgozni, ahol 25 évet töltött el. Számtalan
„Kiváló Munkás” kitüntetést mutat, ami azt jelzi, hogy megbe-
csülték szorgalmát, munkáját. Közben kétszer balesetet szenve-
dett, de szerencsésen felépült. A Malévhez ment dolgozni, ott is
tanúbizonyságát adta munkaszeretetének. Megbecsülték a mun-
káját, s egészen nyugdíjazásáig, 65 éves koráig ott dolgozott.
Nyugdíj után sem ült a „babérjain”, állandóan dolgozott, építkezett
- most már a gyermekeinek, unokáinak. Mária néni mindig szeret-
te a gyerekeket, dolgozott kórházban gyerekek közt, de a sajátjait
imádja. Öt unokájuk van: egy 32 és egy 31 éves fiú, egy 26 és egy
22 éves lány, és egy 10 éves fiúcska. Büszkén mesélik, hogy már
két dédunokájuk is született: egyik két éves, a másik 8 hónapos.
Végtelen boldog és kiegyensúlyozott házaspár, akik a családnak
szentelik az életüket és egymásnak. Szeretetben, békességben,
egymást segítve, támogatva teszik a dolgukat, mosolyog a sze-
mük… Mesélik, hogy habár ők nagyon szegények voltak és
nem tanulhattak, de a gyermekek tanulhattak, leérettségiztek.
Mindegyikük tisztességes ember lett, megtalálta a párját, és az
ő jó példájukat követve, boldogan élnek.
A közelgő 85. születésnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészsé-
get és még hosszú életet kívánunk szeretett párja és családja körében.

Írás és fotó: Benke Mária

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány 
– 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány 
– 18666485-1-13 - Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány – 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) – 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány 
– 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány – 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány – 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány – 18691755-1-13 
- a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 
– 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány – 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány – 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13
ÚJ! Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13



Nagypolitika – kis helyi politika
Nem tudom, hogy a valós életben el tudják-e azt képzelni, hogy
megbízást adnak egy kőműves mesternek, hogy építse fel
álmuk vagy lehetőségük házát. Az minden vagyonukat belead-
va elkészül, de később összedűl. Aztán előkerül a „mester”, és
elmondja, hogy mi mit rontottunk el, amiért a katasztrófa bekö-
vetkezett. Aztán ajánlkozik az újjáépítésre, és mi újra megadjuk
neki a lehetőséget, aztán, amikor megint összedől minden,
akkor újra megszid a „mester”, hogy miért nem okultunk az élet
iskolájából, és újra ajánlkozik a restaurálásra. Ha a valós életre
gondolunk, akkor már az első eset után vasvillával kergetnénk
el a kontárt, és az életben egy döglött libát sem bíznánk rá.
Persze, a civil, józan gondolkodásunk a politikában sokszor
hagy cserben. Mert a politikában vannak olyan vastagbőrűek,
akik a múltjuk ellenére kioktatnak bennünket, demokráciára,
hazaszeretetre. És a tragédia, hogy vannak, akik még a sokadik
eset után is hisznek nekik…
Ilyenkor persze mindig okos dolog, ha gondolkozunk, és végig
gondoljuk a világ folyását. Ezért kell egy kis, helyi újságban is
erről írni, mert kezd éles üzemmódba váltani a világ, ami – már
rövid időn belül - a bőrünkre fog menni. Ezért kötelességünk erről
beszélni. Már most jelzem, hogy az eltérő véleménynek is helyt
adunk, mert az nem baj, ha ez a véleményük, csak mondják ki.
Előtte azonban induljunk egy kicsit messzebbről. Ma sokat hal-
lani róla – a VT-ben is megjelent -, hogy ne a menekültek kvó-
tájával foglalkozzon a vecsési képviselő-testület a „kormány
nyomására”, hanem azzal, ami a dolga. A kormány pedig oldja
meg az oktatás, az egészségügy és a szociális terület gondjait.
Ez rendben is van, mert ez a mindenkori kormányok dolga. De,
itt számoljunk egy kicsit, és közben nem árt gondolkozni sem,
mert az segít a tisztánlátáshoz.
1945-ben Magyarország a szovjet érdekszférába került. Ennek
ellenére az első választás elsöprő Kisgazda győzelmet hozott
(57%), de a szövetséges hatalmak és a megszálló szovjet erők nyo-
mására a kommunisták is bekerültek a kormányba. A szövetsége-
sek később utat engedtek a bolsevik erőszaknak, és Rákosi pajtás
bejelenthette 1948 májusában, hogy a fordulat megtörtént, és
hazánk a boldog, kommunista jövő felé fordult. Messze nem az a
szándékom, hogy történelemórát tartsak, csak számtani műveletre
akarom az olvasót serkenteni. Azóta, szinte napra egyezően, 68
esztendő telt el. Ebből 54 év, amelyet az MSZMP vagy a jogutód
szocialista párt irányított, és 14 év, amit polgári párt vezetett. Talán,
óvatosabban kellene arról beszélni, hogy minden romokban van,
mert ebből legalább 80 %-nyi az időarányos felelősségük. Ezt még
fűszerezni kell azzal, hogy ennek jelentős része diktatúra volt,
azután egy irdatlan pártvagyont megörököltek, sok mindent
maguknak előprivatizáltak, azután még 2010-ig alaposan tönkre-
tették az országot, 2006-2010 között antidemokratikusan kormá-
nyozták az országot, olyannyira, hogy az MSZP-romjaiból újabb
baloldali rompártok alakultak. Ezek a rompártok igyekeznek leráz-
ni magukról az MSZ(M)P-s szülőszobát, de ettől még egy a család.

Összehangolt a támadás, amelyet valahonnan vezérelnek.
Nézzünk egy jellemző példát. Ez legyen Kiss László-ügye. 
Kiss László 1961-ben elköveti két társával ezt a bűncselek-
ményt. A Fradi kizárja a soraiból. Három évre elítélik, de 21
hónap után az 1963. március 21-ei amnesztia rendelettel szaba-
dul. Állítólag a hölgy egy magasabb beosztású rendőr leánya
volt. Vagyis pártkáder gyermeke volt. Ezek után életszerű-e,
hogy szabadulása után pár hónappal már az Országos
Bajnokságon 3. lesz, és még két évig aktív versenyző marad
már a Honvéd (!) színeiben. Sőt, ’63 nyarán már a Honvéd
úszóinak vezetőedzője, 1969-től pedig az Öttusa válogatott sza-
kági edzője. 1972-ben szakedző, majd 1983-ban mesteredző

lesz. Olimpiai és világbajnok sportolók sora van a keze alatt.
Egy ilyen súlyos bűn után ilyen gyors a megbocsátás? Igaz, a
büntetés célja, hogy ne kivesse a társadalom magából az elkö-
vetőt, hanem befogadja, és hasznos tagjává tegye. De az érde-
kes ezután következik: Kiss László az egyik legnagyobb elis-
merést, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje a csil-
laggal kitüntetést 2008-ban kapja, majd 2009-ben a Nemzeti
Sportszövetség Életműdíja (!) elismerést adják át a „bűnös
léleknek”. Kiss László diadalútja a börtön kapujában kezdődött,
ezt mindenki tudta, mi változott azóta, hogy most, akár élete
árán is el akarják távolítani? Másnak kell a hely? Nem! Itt a
főcél az olimpia megrendezésének megakadályozása! Az olim-
pia egyik nagy királya az úszás, királynője az atlétika.
Magyarország úszásban nagyhatalom, ráadásul 2017-ben
nálunk lesz a vizes VB. Nemzetközi elismerés övezi az építke-
zéseket, egy sikeres VB sokat lendíthet olimpiai pályázatunkon.
Tehát itt kell léket verni! Sőt, ma már nemcsak az úszás, hanem
a teljes hazai sport támogatásának megszűntetését követelik. 

Persze kell a balhé, minden szinten, minél több, hogy ezekről
beszéljenek, és ne a sikerekről. Az oktatásról a múltkor írtam. Örül
az ember, ha a nemzet napszámosai többet kapnak. Az ember
drukkol, hogy az átalakítás vadhajtásait a kormány javítsa ki, mert
az oktatás stratégiai ágazat, a sikere a nemzet sikere. Mégis azt
látni, hogy a leghangosabbakat nem a megállapodás, hanem poli-
tikai szándék vezérli. Pumuklis percemberkék – feledve családi
mentális problémájukat - és szakmáját nem gyakorló szakszerve-
zeti vezető azt hirdeti, hogy soha ilyen rossz helyzetben nem vol-
tak a pedagógusok. Ehhez kommentár sem kell, ennél nincs lej-
jebb. Az jut még az eszembe, hogy bár a rendszerváltozás idején
lettek volna ilyen aktívak a pedagógusok. Igaz, akkor csak a búza
és az ocsú problémáját, erkölcsi kérdéseket kellett volna világos-
sá tenni a gyermekek előtt. Most izgalmasabb a kérdés: hogyan
lehet minél kevesebb munkával minél többet keresni? Szeretném
látni azt a közszolgát, aki ilyen követelményeket támaszt a mun-
káltatóval szemben. Szeretném látni a versenyszférában azt a dol-
gozót, aki ilyen követelményeket támaszt. Igaz, ott nem állnak
támaszul a gyermekek és a szülők, akiket erkölcstelenül ki lehet
használni. Azt sem árt tudni, hogy ma a munkavállalók többsége
heti 50 órát teljesít, évi 25 nap szabadság mellett. A privát vállal-
kozó ennél többet is, igaz, ha szalad a szekér, jóval többet is keres.
Remélni lehet, hogy a döntő többség - a jogos kifogása mellett -
bízik a megállapodásban a kormánnyal.

Persze kell a balhé, minden szinten, minél több, hogy ne a kvótáról
beszéljenek, mert erre megy ki a játék végső soron. Az EU balolda-
la, liberálisai, zöldjei a korlátlan bevándorlást akarják, a nemzeti
államok halálát akarják. Az internacionalizmus győzelmét akarják,
de korlátoltságukban nem látják be, hogy a végén ők is mennek a
semmibe. A nemzet végkép nem lényeges, akár 2004. december 5-
én. Most ez a megrendelés, most ezt teljesítik szerte Európában.
Látszólag távoli az összefüggés a vasárnapi zárva tartás és a kvóta
között. Pedig egyszerű. A két népszavazást össze kell mosni, mint-
ha egyforma volna a súlya. Az, hogy vasárnap vásárolhassam, és az,
hogy kit kell az országba befogadnom. A baloldal a multik pártján
van, és arra hajt, hogy a vasárnap is munkanap legyen. Ennek is van
előzménye. A szocializmus utolsó évtizedében is engedte a túlélé-
sük miatt a GMK-t, a túlmunkákat. Lettünk is világelsők válásban,
alkoholizmusban, öngyilkosságban és abortuszban. 
A FIDESZ vállalta egy csata vereségét, hogy a háborút megnyer-
je. Ha lesz népszavazás a kvótáról, ne feledjük, hogy a nemzetről,
gyermekeink és unokáink sorsáról döntünk. Ha jól döntünk, az is
lehet, hogy kevés, mert a láthatatlan világerő ledarál bennünket,
de a lelkiismeret – már akinek ez számít – az tiszta marad.

Szalontai János
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NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOR 2016
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Idén nyáron - hagyományainkhoz
híven - Vecsés Város Önkormányzatá-
nak támogatásával újra megszervez-
zük nyári napközis táborunkat. 

Időpont: 2016. június 20. - 2016. július 29.
Helyszín: Grassalkovich Antal Általános Iskola 
(Vecsés, Fő út 90.-92.)
Időtartam: minden hétköznap 8.00 -16.00
Korosztály: 7- 14 éves gyermekeket várunk
Programok: úszás, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, kirándu-
lás, sportversenyek, kalandfoglalkozás és még sok-sok megle-
petés és kikapcsolódás
Részvételi díj:
Programköltségek:

*vidéki gyerekek: Vecsésre iskolába járó, de más városban lakó
gyerekek

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyere-
kek számára a részvétel ingyenes, csak az étkezési költségeket
kell fizetni.
Étkezési költségek: 488 Ft/nap (reggeli, ebéd, uzsonna)    
Jelentkezés:
Az idei évben a megnövekedett igények miatt két hetet tudunk
garantáltan biztosítani, de lehet több hétre is jelentkezni. A
további igényeket pótlistán rögzítjük, és a férőhelyeket rászo-
rultsági alapon biztosítjuk.

Jelentkezés módja: 
KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA
Jelentkezési lap igényelhető az iskolákban, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál, vagy letölthető a
www.cssegito.hu oldalról.
Jelentkezési lap leadása: 2016. április 25. - április 29. között  
személyesen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál
(Vecsés, 2220 Telepi u. 44/a,  H – P 8 – 17 óra között)
e-mailben: vecses.cssegito@gmail.com (E-mailes jelentkezés
esetén visszajelzésünk után válik érvényessé a jelentkezés.)
A jelentkezések elbírálása nem érkezési sorrendben törté-
nik, a jelentkezési lapok a leadási határidőn belül bármikor
leadhatóak.
Befizetés később, telefonon (május 13-áig) történő tájékoz-
tatás alapján.

Bővebb információ: 06-29-350-294, 06-30-668-7029
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, jelentkezésüket:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai

Fórum
Mindig örülünk annak, ha bármilyen formátumban megkeres-
nek bennünket, véleményt mondanak egy ügyről vagy javasla-
tot tesznek valaminek a megoldására. Több levél is érkezett,
amelyek egy sor problémát emleget fel. 

Krauszné Rózika egy belpolitikai témát említ elsőként, az okta-
tás helyzetét. Leírja, hogy a tanároknak sosem volt könnyű,
mégsem mentek el tüntetni. „Heccelni könnyű, de megoldani
nehéz egy nagy problémát. Annak a korosztálynak, amelyik még
szombaton is iskolába járt, a tanítói nem lázadoztak a sok óra-
számért. Pedig nagy létszámú osztályokat oktattak, kisfizetésért
tanítottak, kiegészítésképen kaptak egy darab földet, amit a
szorgos gazdák bérért megműveltek.” Később az oktatás szín-
vonaláról és a szülők, nagyszülők felelősségéről írt:
„Olvasástól a szövegértésen túl a számtanig nagyon fontos az
oktatás minősége. A mai napig, ha unokáim meglátogatnak,
tanulunk is. Elolvastatok velük egy ismeretlen szöveget, és visz-
szakérdezem, hogy el tudják-e mesélni a tartalmát. Nyaralás
alatt is villámkérdéseket kapnak osztásból –szorzásból, mert ez
fontos az életben. Szülők, nagyszülők egy Himnusz betanításá-
val is életre szóló élményeket tudnak szerezni a gyermekeknek.”
Egy másik témában azon bánkódik, hogy a vecsési savanyúsá-
got a médiában rossz hírbe hozták. Úgy véli, hogy a sajtónak
óvatosabban kellett volna ezzel bánni, mert nagy kárt okoztak a
vecsési hírességnek. Ezzel már van vitám, mert a nyilvánosság
az, ami erősítheti a többi termelőben is azt, hogy minél egészsé-
gesebb és finomabb terméket állítson elő. Abban is egyetértünk,
hogy „ez nem hiányzott a vecsési termelőknek, mert a tisztaság és
a rend a jellemző a savanyítóknál.”

Tóth Tibor e-mailen küldött el egy javaslatot: 
„Mindig örömmel olvasom a Tájékoztatóban a város új létesít-
ményeiről, utak, járdák építéséről szóló beszámolókat. A járda-
építéshez kívánok egy lehetséges célpontot adni. A Toldy
Ferenc utcának már kiváló útburkolata van, akik autóval viszik
csemetéiket az óvodába vagy az iskolába nagyon kényelmesen
tehetik azt. Jó lenne, ha ilyen lehetőséget, egy felújított járdát
kapnának azok a gyermekek, az őket kísérő szülök és nagyszü-
lők is, akik ma még gyalogosan bukdácsolnak végig a nagyobb-
részt igen rossz állapotú járdán.” 

Jámborné, a Svábbál kellemes tapasztalatairól ír. Kiemeli a bál
eleganciáját, a fellépők kulturáltságát és Szlahó polgármester úr
köszöntőjét, amelyet „elérzékenyülve hallgattunk, elsősorban a
nyugdíjas korosztály.” A táncosokról és a zenészekről szólva
leszögezte, hogy a „jó vecsési sváb hagyományok legjobb foly-
tatói, utódai.” Összefoglalását minden bált szervező közösség,
és bálozó megszívlelheti: „Végre eljutottunk odáig, hogy egy
bál, az legyen BÁL! Csinosak voltak a bálozók, a férfiak öltöny-
ben, a hölgyek alkalmi ruhában. Ez egy évben egyszer van.
Legyen ez egy ünnep. Tiszteljük meg az ilyen alkalmakat!”

Vidám Vasárnapi Vásár
Április 24-étől minden vasárnap 9-17 között a Vecsés Fő utca –
Régi Ecseri út sarkán lévő kis téren, ahol az üzletek vannak –
vidám vásárt tartunk. Mindenkit szeretettel várunk, akinek van-
nak felesleges tárgyai, amit már nem használ a háztartásban vagy
a ház körül. Itt eladhatja vagy elcserélheti. Várunk kézműveseket,
vagy amatőr zenészeket, fellépőket, akik vidámságot szeretnének
szerezni a jelenlévőknek. Mivel a hely nem nagy, ezért kérjük,
előre jelentkezzenek a 0670 513 4155-ös telefonszámon. 
A legközelebbi Ismeretlen ismerős találkozó (Fő u. 89.) május
28-án lesz.

Vecsési gyerekek számára Vidéki* gyerekek számára
1 hét uszodával 5.500 Ft 11.000 Ft
1 hét uszoda nélkül 5.000 Ft 10.000 Ft

K ö n y  v e  l é s -  b é r s z á m  f e j  t é s !
Tel jes körű ügy vi te li 

szol gál ta tá sok, APEH ügyin té zés sel.
Te l . :  0 6  2 0  2 5 0  7 0 0 4
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Lakossági tájékoztató
a magyarországi tanyák villamos energiával történő ellátását
megalapozó felméréssel kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelen-
tős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendel-
kező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú
lakónépességnek nyújt otthont.

A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alap-
ján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek
fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a termé-
szeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát,
gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is
közvetít. A Magyar Kormány a B/38 számú, a tanyák és tanyás
térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY
határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló
jelentésében kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az összes
magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő
ellátását. A Kormány által felállított Hungarikum Bizottság
2015. június 25-ei döntése értelmében a magyar tanya, mint
kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.

A magyarországi tanyákon gyakran az alapvető infrastrukturá-
lis elemek, közművek is hiányoznak, a tanyákon lakó népesség
életkörülményei sokszor alacsony szinten vannak. A tanyák inf-
rastruktúrájának fejlesztése igényes és összetett tervezési előké-
szítést igényel, aminek első lépése a villamoshálózat kiépítésének
befejezése, ill. differenciált korszerűsítése, fejlesztése lehet.
Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alap-
ján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szo-
ciális rászorultságát, különösen az árammal nem rendelkező
tanyák számát, elhelyezkedését, fizikai állapotát, így a tanyák
villamosításának beruházási tervének megalapozásához felmé-
rés elvégzése szükséges. 
A fejlesztések és azok költségének pontos meghatározásához a
tanyákat illetően mennyiségi adatokra van szükség, továbbá
elengedhetetlen annak ismerete, hogy a fejlesztést lefedő tér-
ségben hány érintett tanya található, valamint hogy ezek közül
mennyi a lakott, illetve a lakatlan. Az energiaigény becsléséhez
kapcsolódóan jelentős információt hordoz, hogy a tanyaépület
milyen funkciót tölt be (csupán lakó- vagy termelő funkciót is
ellát-e). Mindemellett fontos tudni, hogy a tanyák közül mennyi
rendelkezik áramszolgáltatással, az ellátatlan tanyák milyen
messze vannak a vezetékhálózattól, illetve a már meglévő veze-
tékhálózat milyen minőségű, teherbírású.
A megvalósítás első lépcsőfokaként meghatározásra került,
hogy mely területek érintettek a hagyományos tanyavilággal,
ennek alapján a következő alföldi tanyás térségekben szükséges
elvégezni a fejlesztést megalapozó felmérést: Bács-Kiskun
megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli,
Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi,
valamint Vecsési járása.
Figyelemmel arra, hogy a fővárosi és megyei kormányhivata-
lok, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatá-
si szervei az illetékességi területükre vonatkozóan átfogó isme-
rettel, szervező erővel, a feladat lebonyolításához megfelelő
szakmai háttérrel, illetve a területi közigazgatás irányításától
érkező koordinációs támogatással rendelkeznek, a tanyák fel-
mérését az érintett megyei kormányhivatalok és azok járási
hivatalai végzik el. A kormányhivatali munkatársak a

Földművelésügyi Minisztérium által készített elektronikus
űrlap (kérdőív) kitöltésével mérik fel a tanyákat.
A felmérés eredményes elvégzése alapvető feltétele a tanyák
villamos energiával történő ellátásának, ezért is rendkívül fon-
tos, hogy a tanyákon élők a kérdőívek kitöltésében történő köz-
reműködésükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.
A felmérésre alapozott, minden tanyára kiterjedő tanyavilla-
mosítás elősegíti a tanyai életmód sajátos értékeinek megmen-
tését és megőrzését, a vidéki életmód hátrányainak csökkenté-
sét, továbbá a tanyai gazdálkodás újraélesztését, megújítását.

A Vecsési Járási Hivatal munkatársai 2016. április hónap-
ban személyesen keresik fel a tanyavilág lakóit a kérdőív
kitöltése érdekében. Kérem, segítse kollégáinkat a felmérés-
ben való közreműködésével! 

Kérdéseivel a Vecsési Járási Hivatal alábbi elérhetőségeihez
fordulhat: 
Vecsési Járási Hivatal
2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Tel: 06 29 555 235 és 06 29 555 271

Dr. Fehér Edina járási hivatalvezető

Ajándék – Vegyi – Háztartási és Gazdabolt nyílt 

Lázár Lehel és családja a 90-es évek elején került Vecsésre, a
székelyföldi Lővétéről. Itt telepedett le, és hamarosan közismert
személyiség lett. Ügyes kezű székely ember kezében a fa úgy
alakul, ahogyan a szeme kívánja. Építésben, ács szakmában
sorra kapta a megrendeléseket – ami néha még az egészség
rovására is ment. De, az új hazában is házat és otthont kell
teremteni! Közben a Sicullus együttesben hol állandó, hol beug-
ró tagként a hegedűt bírta szólásra a közönség nagy örömére.
Alkotó, vállalkozói természete újabb és újabb ötleteket szül. Így
fogant meg a bolt gondolata, amely ma már felesége, Matild
asszony felségterülete. Lehel Üllőn fatelepet nyitott, a kiváló
erdélyi faanyag forgalmazására. 

A boltban – a cégtáblának megfelelően – minden kapható, amit
ebben a tárgykörben kereshet a kuncsaft. Természetesen szülő-
földi kerámiák és más szépségek, saját faragások is kaphatóak.
Egyéb üvegáruk, ajándéktárgyak mellett mosó- és tisztítósze-
rek, vegyi árúk sokasága is megtalálható a kertészkedéshez
szükséges virágföldek, műtrágyák, tápszerek társaságában. 
A heti akcióik megtekinthetőek a hirdetőtáblájukon.
Érdemes felkeresni a boltot!
2220. Vecsés Lőrinci utca 108.
Nyitva tartás: 8-18-ig, szombaton14-ig.

szajan
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Elúszni látszik a bajnoki arany…

Dabas-Gyón FC – Vecsési FC 1-0 (1-0)
Vincze Gábor vezetőedző: „Gratulálok a dabasi csapatnak,
hiszen annyit elértek, hogy nem csökkent az előnyük, hanem
nőtt! Ez egy döntetlen szagú mérkőzés volt, ahol legjobban a
szurkolókat sajnáltam, mert ők a lelátón simán a Dabas fölé nőt-
tek! Sajnálom a fiúkat is, hiszen ők próbáltak győzni, de a
pályán lévők ezen a mérkőzésen sajnos mélyen a tudásuk alatt
teljesítettek. Harcolunk tovább, mert egy csatát ugyan elveszí-
tettünk, de még 10 mérkőzés van hátra, és azon szeretnénk még
sok örömet okozni a szurkolóknak!”

Vecsési FC – VSE Biatorbágy 4-0 (2-0)
Gólszerzők: Molnár I.(26’), Sós M.(30’), Tárkányi G.(55’, 60’)
Vincze Gábor: „Sok energiát és koncentrációt rakott bele a csa-
pat ebbe a mérkőzésbe, ami az eredményjelzőn is látszott a mér-
kőzés végén! Sikerült túltenni magunkat a bosszantó dabasi
eredményen, és helyenként már azt a ritmust és stílust tudtuk
játszani, amit szeretnék hosszú távon látni a csapattól!
Gratuláció jár a fiúknak!”

Nagykőrösi KTL FC – Vecsési FC 1-0 (1-0)

Vincze Gábor: „Gratulálok Nagykőrösnek, hiszen idén még
nem kaptak ki, és a csapatomat is megverték. Rengeteg pontat-
lanság volt a játékunkban, amit ezen a szinten és ilyen célkitű-
zéssel nem engedhet meg magának egy csapat. Saját magunkat
hibáztathatjuk a vereség miatt, hiszen nem felépített akciókból
alakultak ki az ellenfél lehetőségei, hanem a mi hibáinkból épít-
keztek, ami sokszor egy egyszerű tíz méteres hibás passz volt.
Volt fordulópontja a mérkőzésnek, de a kapufa nem volt velünk.
A kiállítást követően (Novák Alexisz 70.percben) is próbáltunk
nyomást gyakorolni ellenfelünkre, ami hozott pár lehetőséget,
de a ránk jellemző átütőerő már nem volt meg.”

A csapat 9 pontos hátránnyal áll a vezető Dabas-Gyón csapata
mögött a 2. helyen. A 3. helyezett Taksony előtt jelentős, 12 pon-
tos az előnyünk. Az ezüst biztosnak látszik, sajnos… 

Legújabb: Vecsési FC – Veresegyház VSK 2-0 (2-0)
Gól: Kollár 2 (12’, 34’)
A csapat 7 pontos hátránnyal áll a vezető Dabas-Gyón csapata
mögött a 2. helyen. A 3. helyezett Taksony előtt jelentős, 12 pon-
tos az előnyünk. Az ezüst biztosnak látszik, sajnos… 

VT info (forrás: vecsésfc.hu)

Diákolimpia 2015/2016

Vecsésen került megrendezésre a 2015/2016 évi Diákolimpia. 
A 4 napos verseny fontos mérföldkő a magyar ökölvívás törté-
netében, hiszen hosszú évtizedek után tért vissza sportágunk a
Magyar Diáksport Szövetség kötelékébe. A média is fogékony
volt a verseny iránt, többek között az M4Sport is forgatott a
döntő napján. A közönség soraiban Gedó György olimpiai baj-
nok és Erdei Zsolt amatőr és profi világbajnokunk is megtalál-
ható volt.
Az eseményhez méltóan a nevezések száma is rekordot döntött,
413 ökölvívó jelezte előzetesen indulási szándékát az országos
döntőre. A nevezéseket a tanintézmények küldték el, nem a klu-
bok, így az iskolák és egyesületek közötti kapcsolat megerősíté-
sére is remek lehetőséget biztosított a viadal. A mérlegelésen 351
induló jelent meg, ami a két ring mellett is hatalmas létszám, így
az első napon 100 mérkőzés került lebonyolításra, és a döntők
napján is 51 mérkőzést láthatott a nagyszámú közönség.

A vecsési csapat 11 fővel indult a versenyen, és a végelszámo-
lásnál 1 arany, 3 ezüst és 1 bronzérem maradt itthon.
Aranyérem: Lőczi Roland (a kép jobbszélén)
Ezüstérem: Leveleki Noémi, Uhrin Csenge, Tarnóczy Tamara
Bronzérem: Pap András (nincs a képen)
A csapat többi tagjai: Nádasdi László, Tóth Bendegúz, Kiss
Bettina, Iván János, Csikós Adrián, Magyar Márk
A verseny nem jöhetett volna létre a nagyszámú támogatók és
segítők nélkül. Köszönettel tartozunk Vecsés Város Önkor-
mányzatának, Frühwirthné Halász Melindának és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Grassalkovich iskola dolgo-
zóinak, továbbá Kortye Vilmosnak a hangosításban, Debreczeni
Lajosnak a díszvendégek ellátásában, és az Airport Hotelnek a
bírók elszállásolásában való segítségnyújtásért.
Külön köszönet a segítőknek: Uhrin család, Széplaki Éva, Tóth
Szabina, Baranyi Ildikó, Végh Benjámin, Zsigri Viktor, Váry
István, valamint mindenkinek, akik segítettek a rendezvény
lebonyolításában.

boksz szakosztály
forrás:www.vecsesbox.hu

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

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

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
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Az élmezőny ellen…

Igazi csapatmunkával győzedelmeskedett a Vecsés!
Vecsés Él-Team – Csurgó KK 23  28-25 (13-12)
Gól: Gálli 6, Wieszt 5, Győrfi 3, Uzonyi 3, Csontos 3, Fiar 3,
Antal L., Kiss dr., Gazdag, Farkas, Szerencsés 1-1

Egymást követő 4 vereség után a felnőtt férfi kézilabda csapata
magához tért, és a papírforma szerint esélyesebbnek számító
Csurgó csapatát győzte le hazai pályán. 
Az első játékrészben még nem rajzolódtak ki igazán az erővi-
szonyok, a két együttes egymás mellett haladva közeledett az
első 30 perc végéhez. A nüansznyi különbséget azonban Varga
Ádám bámulatos teljesítménye jelentette a csapatok között. Így
a pszichikai főlény a hazai gárdánál volt az öltözőbe menet.
A második játékrészben, bár Csurgó próbált visszajönni a meccsbe,
Vecsés játékosai jelesre vizsgáztak csapatmunkából és küzdeni aka-
rásból. A fiatalokból álló, fáradhatatlan vendégcsapatot a kemény
védekezés szépen lassan felőrölte, s bár kisebb hullámvölgyekkel,
de a támadások is jól működtek. Ezzel a győzelemmel Vecsés visz-
szaült a nyeregbe, s megtartotta középmezőnybeli helyezését. 

Magabiztos győzelem a csoportelsőtől.
CYEB-Budakalász FKC – Vecsés Él-Team 28-17 (14-11)
Gól: Gálli 6, Győrfi 5, Kiss dr. 2, Antal L., Gazdag, Sápi,
Uzonyi 1-1

A Szentendre - Budakalász szövetségéből létrejött csapat – szo-
rosan a Dabassal a háta mögött – vezeti a tabellát, így nehéz fel-
adat elé nézett Vecsés, de az őszi szezonban bizonyították a
fiúk, hogy nincs lehetetlen, hiszen hazai pályán döntetlent ját-
szottak a CYEB- Budakalásszal. 
Az első játékrészben a hazai csapat azonnal a kezébe vette az
irányítást, s magabiztos előnyre tett szert. Azonban a bajnokság-
ban több csapat – köztük Vecsés is – bizonyította, hogy 3 gólos
hátrányból, akár egy könnyed győzelmet is ki lehet még hozni.
A várt fellendülés helyett azonban a második félidő hatalmas visz-
szaesést hozott a vendégek játékában, s nem, hogy közelebb fér-
kőztek ellenfelükhöz, egyre inkább elszakadtak Szentendre csapa-
tától, melynek vége egy igen erőteljes pofon lett, hisz a listaveze-
tő 11 gólos különbségű győzelmet aratott. Ezzel egy újabb veresé-
get gyűjtött be a Vecsés, így az eddigi tavaszi mérleg: 2 győzelem,
6 vereség. Jelenleg a gárda 20 ponttal a 7. helyet őrzi. A sorsolást
tekintve reális a 6-9. helyezés egyikének megszerzése lehet. Az
elmúlt fordulókban voltak szélsőséges teljesítmények még mérkő-
zésen belül is. Ennek ellenére a védekezés jónak mondható, kevés
a kapott gól. Talán ott a hiba, hogy nagyon kevés az adott gól.

Junior: CYEB-Budakalász FKC – Vecsés Él-Team 41-29 
A bajnoki címért vívott harcban szenvedtünk vereséget. A juni-
oroktól reális a dobogós elvárás. A gólszerzők listáján az első tíz
között van Gyuricska és Antal, a két húzóember.

Legújabb: Vecsés Él-Team – SZESE Győr 28-27 (16-17)
Értékes győzelem, biztos 8. helyezés. 
A juniorok viszont eggyel kikaptak.

Ígéretes kezdés

Csodálatos hajrá!
Gyömrő VSK – Vecsés-Jusec 20-24 (13-9)
Gól: Forgács 7, Kökény 5, Haris 3, Csomány 3, Horváth 2,
Ladics, Tumpech, Lesták, Kékesi 1-1

Vecsés felnőtt női csapata, bár három mérkőzésből egyet nyert
meg, szemmel látható javulást mutatott a tavaszi idény kezdetével.
Az első félidőben úgy tűnt, hogy Gyömrő nem szeretné közel
engedni magához Vecsést a tabellán. Erősen kezdtek, amelynek
30 perc elteltével 4 gólos vezetés volt a jutalma.
A második játékrészben azonban csapatunk nemcsak szimplán
összeszedte magát, hanem mesébe illő hajrát mutatott be.
Ledolgozva négygólos hátrányát Vecsés nem bízott semmit a vélet-
lenre, és még hozzátett négyet, amellyel magabiztosan hozhatta el
Gyömrőről a 2 pontot, ezzel megközelítve a 7. helyezettet a tabel-
lán. A következő ellenfél azonban a dobogóra esélyes Cegléd csapa-
ta lesz, ahol még ennél is nehezebb dolguk lesz a vecsési lányoknak,
azonban, ha ilyen játékot tudnak nyújtani, esélyes a pontszerzés.

Junior: Gyömrő VSK - Vecsés-Jusec 30–19 (13–7)
Sajnos, ezzel a vereséggel elúsztak a fényesebb álmok.

Jó kezdést követően erős visszaesés
Vecsés-Jusec – Ceglédi KCSE 20-27 (11-11)
Gól:Kökény 7, Ladics 2, Horváth 2, Forgács 2, Czudor 2,
Lesták, Tumpech, Haris, Erdélyi, Csomány 1-1

A 4. helyezett Ceglédet látta vendégül a Vecsés-Jusec NBII-es fel-
nőtt női csapata. Ígéretesen kezdett a hazai gárda, szorosan tartot-
ta magát a papírforma szerint erősebb csapat ellen. Így az első fél-
idő ígéretes döntetlennel zárult, s a második félidőre teljesen nyi-
tott maradt a mérkőzés. A vendégek azonban beindították a rakétá-
kat, s folyamatosan távolodtak Vecséstől. A hazai csapat nem tudta
tartani a vendégek által diktált iramot, így a végére már esélytelen volt
a pontszerzés is. így hát, nem sikerült a bravúr, de nincs miért kese-
regni, a bajnokság utolsó szakaszban nyerhető mérkőzések következ-
nek. A tavasz eddigi mérlege: 2 győzelem 2 vereség. A hölgyek a 8.
helyen állnak és innen - úgy tűnik – se előbbre, se hátrább már nincs
út. A rossz ősz után ez biztos bennmaradást jelent, és ez sem kevés.

Junior: Vecsés-Jusec – Ceglédi KCSE 33–20 (17–9)
A juniorok bronzérme már bizonyosnak vehető, és ez nagyon
szép teljesítmény. Mindenképp biztató az utánpótlás helyzete
mind a fiúknál, mind a lányoknál.

Legújabb: Vecsés-Jusec – Duna-Pent NKSE 25-25 (10-13)
Győzelemmel a 7. hely közelébe juthattunk volna… 
A juniorok biztosan nyertek.

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89



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. 

Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – ápr. 25-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – máj. 2-ával,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – máj. 9-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – máj. 16-ával,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – máj. 23-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

Vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről

Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503

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.


