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Testületi ülésről jelentjük
A képviselő-testület június 23-ai ülésén történt.

Intézményvezetői pályázat elbírálása
A Bálint Ágnes Óvoda vezetésére – Szabó Gyuláné nyugállo-
mányba kerülése miatt – pályázatot írt ki az önkormányzat. A
testületi ülésen a képviselők egyhangú szavazással – az óvodai
szervezetek egyetértése mellett - Lakner Brigittát választották
meg 2016. augusztus 1-jével. Megbízása öt évre szól. Lakner
Brigitta 2000 óta dolgozik az intézményben, 2002-től látja el a
vezetőhelyettesi beosztást. 

Pályázunk a Központi Konyha korszerűsítésére
A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az embe-
ri erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. Az
önkormányzat a pályázat lehetőségével élve a már régóta felújí-
tásra váró, Tinódi utcai Központi Konyha korszerűsítésére nyúj-
tott be pályázatot. A pályázat keretében lehetőség nyílik többek
között a külső nyílászárók cseréjére, homlokzati hőszigetelésre,
a meglévő légtechnikai rendszer modernizálására, a konyhatér
felújítására, valamint az ételkészítéshez használatos, korszerű
konyhatechnológiai eszközök beszerzésére. A beruházás meg-
valósulásával a konyha nemcsak egy már régen szükségszerű
felújításon esik át, hanem az épület energetikai korszerűsítésé-
vel az üzemeltetése is költséghatékonyabbá válik. A pályázat
jelenleg elbírálás alatt van, eredményre szeptember végén szá-
míthatunk.

Beszámolók elfogadva
Évente számolnak be az önkormányzat közalapítványai az
elmúlt éves tevékenységükről és gazdálkodásukról. A testület
elfogadta a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért
Közalapítvány, a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány és a
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról
szóló beszámolókat. Egy másik napirendnél az Egészségügyi
Szolgálat tavalyi tevékenységét tárgyalták meg a képviselők, és
fogadták el.
Napirenden volt még a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató
Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolója, amit elfogadott a testület.

Nem változott a Búcsú közterület használati díja
2014-ben az önkormányzat azért, hogy az árak ne emelkedhes-
senek méltányos bérlési díjat állapított meg a felek számára. A
mutatványosok részére a területet egy tételben már évek óta a
Szórakoztató és Vidám - Park Vállalkozók Országos Egyesülete
bérli az önkormányzattól, és ők adják tovább a mutatványosok
felé. Az önkormányzat azóta változatlan áron (br. 2,2 mFt) biz-
tosítja a területet. A kaució összege (300 000 Ft) is évek óta vál-
tozatlan maradt.
A búcsú területének másik részét az árusok, a büfések felé az
önkormányzat értékesíti. Itt már tavaly jelentős árcsökkenést
hajtott végre a testület, sőt előre fizetés esetén kedvezményt is
kaphatnak.
A jelek biztatóak, csak remélni lehet, hogy az árak nem változ-
nak – ezt az ország gazdasági helyzete és a vállalkozások adó-
zási rendszere sem indokolja -, amivel mi járhatunk jobban.

Tegyük széppé az utcát! – Faültetés 2016
Vecsés Város Önkormányzata 2016. évben is meghirdeti őszi
faültetési akcióját, városunk közterületeinek szépítése céljából.
Azok a lakosok, akik vállalják, hogy a városképet rontó, kiöre-
gedett, kiszáradt fákat saját ingatlanjuk előtt a közterületen

kivágják, vagy a fával nem rendelkező közterületet szeretnék
faültetéssel szebbé tenni és a faültetéssel járó munkálatokat
elvégzik, részükre az Önkormányzat környezetbe illő díszfa
csemetét biztosít.

Igényelhető fajták:
gömb juhar, gömb kőris, gömbszivar, gömb csepleszmeggy,
vérszilva (termés nélküli)
A faültetési akcióra 2016. szeptember 5-étől lehet jelentkezni.
Az igénylés leadása után az ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt
fa helyét, az egységes utcakép kialakítása érdekében az utcában
nagyobb részt megtalálható fafajta igénylése lesz elfogadható.
Az igénylés csak megfelelő hely és rendezett utcakép esetén
kerül elfogadásra.
Egy igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét igényelhet. Az igény-
lőktől a facsemetékért darabonként 1.000,- Ft jelképes összeget
kér az Önkormányzat, hogy ezzel is erősítse a tulajdonosi tudat
kialakítását. A fák további gondozása, öntözése az igénylő köte-
lessége.
A befizetendő összegről szóló csekk, a szemlét követően a hely-
színen az ügyintéző által kerül átadásra, vagy postai úton kerül
kiküldésre. Az igénylés véglegesítéséhez a befizetett csekket
2016. október 14-éig az ügyintézőnek szükséges bemutatni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. október 7.
Jelentkezni lehet: Személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályán (2220 Vecsés,
Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben vagy e-mail-
ben: kovacs.krisztina@vecses.hu
Telefonos jelentkezést nem fogadunk el!
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, telefonszám, cím,
ahová a fát ültetné, értesítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési
helyével), igényelt fa fajtája és darabszáma.
A facsemeték kiosztására előreláthatóan 2016. november 4-5-én
kerül sor.

Vecsési Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vecsési Polgárok!

Vecsés Város vezetése és az Orbán Balázs Erdélyi Kör nevé-
ben tisztelettel kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint támo-
gassák kezdeményezésünket a Kárpátalján igen szerény körül-
mények között élő honfitársaink megsegítésére.

A gyűjtés során kérünk:
- különböző könyveket: mese-, tan- és szépirodalmi könyveket,
- tartós élelmiszert (konzervet, tésztákat, stb.),
- iskolaszereket, oktatást segítő tananyagokat.

Pénzbeli adományokat a Pátria Takarékszövetkezet (Telepi út)
65100091-11332334 számlaszámra kérjük utalni – Kárpátalja
megjelöléssel.
Természetbeni adományokat minden nap a Hargita Panzióban
(Telepi út 62. sz.) adhatják át.
Az adományokat augusztus végén - szeptember elején juttatjuk
el a rászorulóknak.

Önzetlen segítségüket tisztelettel köszönjük!
Vecsés Város nevében: 
Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
Orbán Balázs Erdélyi Kör nevében:
v. Hompoth Zoltán elnök



Nagyberuházások és befektetések
A város vezetése mindig is szem előtt tartotta
a beruházási lehetőségek bővítését, ezért óri-
ási energiát fektet a külső források bevonásá-
ba, legyen szó kormányzati vagy uniós támo-
gatásról. Az elmúlt években rengeteg előké-
szítő munkát végeztünk, hiszen tudtuk, hogy
itt a Közép-magyarországi régióban 2016-tól
nyílnak meg az uniós pályázatok. A rendelke-
zésünkre álló dokumentumokat természetesen a pontos kiírás tar-
talmához kell igazítanunk, mégis az előzetes felmérések és számí-
tások, a műszaki paraméterek összegyűjtése nagymértékben
növeli a pályázatírás hatékonyságát. Mindezek ellenére a Vecsés
Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft., valamint a
Polgármesteri Hivatal munkatársai időnként erőn felül teljesíte-
nek, hogy határidőben és precízen tudják eljuttatni anyagainkat
az irányító hatóságok felé. Az eddig elvégzett feladatainkról, ter-
veinkről számos formában tájékoztattam már a lakosságot, de
úgy gondolom, fontos időről-időre a főbb pontokat rendszerbe
szedni, és az újság hasábjain is közreadni. Az alábbiakban öt kie-
melt projektről szeretnék beszámolni.

Halmi Telepi Általános Iskola tanterembővítése
Ha az időrendiséget tekintem, akkor elsőként a Halmi Telepi
Általános Iskola bővítéséről kell említést tennem. 2014. óta dol-
gozunk azon, hogy a kivitelezési munkák megkezdődhessenek.
A Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) munkatársai
2014-ben mérték fel először, hogy az ország melyik településén
milyen iskolai fejlesztést szeretnének megvalósítani. 2015-re
tisztáztuk, hogy tantermi bővítésre a Halmi Telepi Iskolában
van szükség, és egyben reális lehetőség. A tervezési fázis után
megkötöttük a szerződéseket, a 100 millió forintos állami
támogatás mellé 20 millió forint önrészt vállalt a városi önkor-
mányzat. Ebből négy tanterem, kisebb foglalkoztató helyiségek
és vizesblokkok épülnek majd. Jelen pillanatban a komplett
anyagot végső jóváhagyásra továbbították a Miniszterelnöki
Hivatal illetékes államtitkárához. Amennyiben gyorsan meg-
kapjuk a hozzájárulást, még az idén megkezdődhet az építkezés. 

Halmi Telepi Általános Iskola udvarán tornacsarnok építése
Ha már gondolatban a Halmy téren járunk, akkor itt kell megem-
lítenem a legújabb fejlesztési lehetőségünket, az úgynevezett kézi-
labda munkacsarnok/tornaterem megépítésének tervét. Az NSK
fent említett felmérésénél már jeleztük, hogy a mindennapos test-
nevelés és az aktív vecsési sportélet miatt nagy szükségünk lenne
tornaterem építésére is. Erre az igényünkre a Kormány és a
Kézilabda Szövetség tavalyi megegyezése nyitott lehetőséget.
2016 tavaszán a Kézilabda Szövetség hivatalos levélben is tájé-
koztatott bennünket, hogy tekintettel a kézilabda szakosztály sike-
res és aktív tevékenységére, az országban épülő 60 munkacsarnok
egyikét Vecsésen kívánják megvalósítani. A lehetőségeink latolga-
tása után (intézmény mellett legyen, sokak számára elérhető
helyen) a Képviselő-testület a Halmi Telepi Általános Iskola udva-
rát jelölte meg az építendő csarnok helyszínéül. Ugyan a beruhá-
zást központi forrásból finanszírozzák, de a tervezésben és az elő-
készítő munkálatokban az Önkormányzat is komoly szerepet vál-
lal. A várható költség 400 millió forint, bár a pontos számot a vég-
leges tervek ismeretében tudjuk megmondani. 

Épületenergetikai korszerűsítés: 
Andrássy Gyula Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal 
A két épület energetikai szempontú megújítása nemcsak jól
illeszkedik az uniós célkitűzésekhez, hanem régi vágya mind a
városvezetésnek, mind a város lakosságának. 

Minden érintett számára nyilvánvaló tény, hogy intézményeink
közül az Andrássy Gyula Általános Iskola, valamint a
Polgármesteri Hivatal épülete a legkritikusabb állapotú. Evidens
tehát, hogy a Képviselő-testület e két intézmény felújítására kie-
melt hangsúlyt fektet. A szükséges korszerűsítési munkálatokat
már régen felmértük, és tisztában vagyunk a várható költségekkel
is. Természetesen a végső árat mindig a pontos műszaki tartalom
határozza meg. Mivel több száz millió forintos kiadásról van szó,
ezért az is teljesen világos törekvés, hogy pályázati forrásokat
kívánunk bevonni az épületek állagának javítására. Ráadásul
évek óta tudjuk, hogy az uniós pályázatok kiírásánál alapvető
szempont a környezetvédelem és az energiahatékonyság. Az elő-
zetes információink végül is helyesnek bizonyultak, 2016 tava-
szán jelentek meg az első energiahatékonyságot növelő pályáza-
tok. A kiírás értelmében önkormányzatonként több intézménnyel
is lehet indulni, de a maximálisan lehívható keretösszeg bruttó
250 millió forint. Az elnyert támogatást homlokzati- és födém-
szigetelésre, valamint nyílászárok cseréjére lehet fordítani. Mivel
mi komplexebb felújítást szeretnénk, az idei költségvetésünkben
külön keretösszeget biztosítottunk a többletfeladatok (gépészet,
lábazati szigetelés, tetőjavítás) elvégzésére is. Az alapos előkészí-
tő munkának köszönhetően a legkorábbi időpontban, gyakorlati-
lag a tender megnyitásának napján, június 15-én sikerült beadni
pályázatunkat, mely jelenleg elbírálás alatt van.

Új bölcsőde építése
A következő projekt tavaly év végén került a látóterünkbe, ami-
kor is megkerestek bennünket a Pest Megyei Önkormányzattól,
hogy szükségesnek tartjuk-e a bölcsődei férőhelyeink bővítését.
Jeleztük, hogy sok kisgyermekes család él Vecsésen, emellett a
férőhelyek növelésének szükségességét támasztja alá a bölcső-
dében vezetett hosszú várólista, valamint a pályázat feltétele-
ként elkészített közvélemény-kutatás is. Nekikezdtünk hát az
épület megtervezésének, ennek eredményeképpen május végé-
re benyújtottuk a bölcsődeépítési pályázatunkat. A város terüle-
tén belül megfelelő hely kijelölése is nehézségekbe ütközött, de
a Városgondnok Kft. lehetséges kiköltöztetésével ezen a nehéz-
ségen is túljutottunk. Így a Halmi-telepen, jól megközelíthető
helyen, a Damjanich utcában tudtunk telket biztosítani.
Amennyiben nyerünk a pályázaton, egy új 300 millió forint
értékű tagintézménnyel és 56 bölcsődei férőhellyel lehetünk
gazdagabbak. Talán itt a legborúsabbak a kilátásaink, hiszen az
5 milliárd forintos meghirdetett pályázati keretre több mint 20
milliárd forintnyi igény érkezett. 
A fenti projektek kedvező elbírálás után szinte bármikor a meg-
valósulás fázisába léphetnek. Ennek a témakörnek a végére
kívánkozik a befektetés/beruházás olyan formája, amely nem
annyira látványos, mint egy útépítés vagy épületrekonstrukció, de
a jövőnket, illetve a jövőbeni lehetőségeinket mégis alapvetően
meghatározza. Ez pedig az ingatlanvásárlás, mely területen idén
rendkívül nagy léptékben haladtunk előre. Úgy is fogalmazhat-
nék, hogy most ebből a szempontból szerencsés „csillagállás”
alakult ki, hiszen jó áron kínáltak számunkra ingatlanokat, és a
tavalyi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően rendelkeztünk a
megvásárláshoz szükséges fedezettel. Összességében eddig közel
400 millió forintot fordítottunk erre a célra. A gazdasági célú
beruházások mellett többnyire olyan ingatlanokat vásároltunk,
amely egy meglévő intézményünk bővítését szolgálja majd, vagy
az adott ingatlanon már rendelkeztünk tulajdonrésszel. A legna-
gyobb beruházás a Városgondnok Kft. számára történő telephely-
vásárlás (250 millió forint) volt, mely nemcsak a lakosság kom-
fortérzetét növeli, hanem gazdasági szempontból is előnyös.
További terveinkről a következő újságokban számolok be.
Szlahó Csaba polgármester
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KUNTERBUNTE SCHWABENWOCHE 
Tarka-barka svábhét a Grassalkovichban

Iskolánkban évek óta aktív nemzetiségi élet folyik, a tanév
során mindig sok a program. Az idei tanévben, április utolsó
hetében tematikus projekthetet tartottunk. Nagy sikerrel és
rendkívül sok élménnyel zárult az első próbálkozás.
Természetesen lesz folytatás is a későbbiekben, mivel a pedagó-
gusok és tanulóink körében is pozitív, elismerő vélemények
születtek. A német nyelv ismeretét, a nemzetiségi kultúra sok-
színűségét helyeztük előtérbe. Kilépve a tanórai keretekből,
más-más környezetben és módszerekkel, az élményszerű tudás
megszerzése volt a cél.

Köszönet Massza Magdolna igazgatóhelyettesnek, aki a progra-
mok és az osztályok beosztását kiválóan megszervezte. A pro-
jekthét ünnepélyes megnyitásaként Frühwirth Mihály úr gyűjte-
ményéből összeállított kiállítást tekinthettünk meg a kitelepítés
70. évfordulójára emlékezve, valamint Frühwirth Mihály elő-
adást tartott e témában a felsős tanulóinknak. Mint ismeretes, a
2016-os évet az Országgyűlés az „elűzés emlékévévé” nyilvání-
totta. Ebből az alkalomból Pécsről egy vándorbatyu, úgynevezett
„Wanderbündel” indult útnak, amely az országban található nem-
zetiségi településekre vándorol. Iskolánk volt a 2. állomás, mi is
hozzátettünk a batyu tartalmához, tanulóink rajzaiból, írásaiból. 

A projekthét programjairól:
Petz Márton (Vecsés, Malom utca) „házi múzeumába” tettünk
látogatást, ahol kiselőadás keretében a házigazda bemutatta
egyedülálló múltidéző gyűjteményét. Megnézhettük a régi esz-
közöket, szerszámokat, használati tárgyakat, amelyek a sváb
családi tevékenységek megismerésébe kalauzoltak bennünket.
Ellátogattunk Sárközi Tamás (Vecsés, Jókai Mór utca) család-
jához, ahol az állattartással ismerkedhettek meg közelebbről
tanulóink. Nagy élmény volt számunkra a sokféle házi állattal
való találkozás, egy igazi „Bauernhof” megismerése.
Szentendrére, a Skanzenbe utazhatott 47 felső tagozatos tanu-
lónk kísérőikkel. „A német nemzetiség Magyarországon” cím-
mel múzeumi foglalkozáson vehettek részt. További ismerete-
ket szerezhettek a magyarországi németek kultúrájával, törté-
nelmével, étkezési szokásaival kapcsolatban.
Csurgó Imre fazekas mester jóvoltából nagyon sok tanulónk
ismerhette meg ennek a hagyományos, szép mesterségnek a rej-
telmeit. Az agyagozáson résztvevők szép tárgyakat készíthettek
és élvezhették az alkotás örömét.
Frey Mária több új népismereti tankönyv szerzője, nemcsak
tanulóinkat foglalkoztatta, hanem továbbképzést is tartott peda-
gógusainknak, amelyre más iskolákból is érkeztek érdeklődők.
A nemzetiségi délutánok most nem hétvégén, hanem a projekt-
hét keretében szerveződtek. Lelkes felkészülést követően,

három napon át mutatták be az osztályok, az énekkar, illetve az
iskolai tánccsoport színvonalas, látványos műsoraikat. 
A főbejáratnál felállított, népviseletbe öltöztetett fotófalnál, a
gyerekek és a szülők is kedvükre fényképezkedhettek.
A projekthét keretében Frühwirth Zoltánékhoz is látogattunk a
gyerekekkel. Ezen a foglalkozáson a tanulók megismerkedhettek
a mezőgazdaságban használt eszközökkel, kipróbálhatták a gya-
korlatban is ezeket. Lépésről-lépésre megtanulhattuk, hogy
hogyan lesz a vetőmagból palánta, a palántát hogyan helyezzük a
földbe, hogy szép nagy zöldségféle legyen majd belőle. Nagyon
élveztük mindannyian a foglalkozás minden pillanatát, és sokat
tanulhattak a gyerekek a növényekről, a mezőgazdaságról.

A Tájházba is szerveztünk programot. Különböző ügyességi és
gondolkodtató feladatokat oldottak meg a gyerekek. A ház meg-
tekintése után kérdéseinket válaszolták meg, dióval céloztak
kosárba, szöget kalapáltak fába, kipróbálták, hogy meddig tud-
nak két vizesvödröt oldalra tartani, TOTO-t töltöttek ki
Vecsésről szerzett ismereteik alapján. A program lebonyolításá-
ban a 8. b osztály néhány tanulója segített. A Tájházat Frühwirth
Mihály Úr bocsátotta rendelkezésünkre, köszönjük Neki.
A projekthét egyik délutánja a kézműveskedésé volt. A gyere-
kek három lehetőség közül választhattak: német nemzetiségi
népviseletes babák, gótbetűs falvédő vagy az „UlmerSchachtel”
makettjének elkészítése. A nehéz döntés után nagy lelkesedés-
sel láttak munkához. Nagy volt a sürgés-forgás: rajzoltak, szí-
neztek, vágtak, ragasztottak. A kétórás foglalkozáson több mint
hatvan tanuló vett részt, volt, aki két remekművet is alkotott.

Fotók: Koncsik Sándor                          folytatás az 5. oldalon
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Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott 
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319     www.szepsegszalonvecses.hu
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Tarka-barka svábhét a Grassalkovichban – folytatás

Német népismeret órákon sokat foglalkozunk magyarországi
német írók, költők életével, műveivel. A velük való személyes
találkozás különösen izgalmas esemény. Az idén második alka-
lommal látogatott el iskolánkba Josef Michaelis író, költő, törté-
nész, hogy tanulóinknak meséljen életéről, irodalmi tevékenysé-
géről. A vetítéssel egybekötött színes előadást élénk figyelemmel
hallgatták a negyedikesek. Érdeklődésüket jelzi az is, hogy sok
kérdést kellett megválaszolnia az írónak. Nagy örömet okoztunk
neki azzal, hogy saját verseit hallhatta tanulóink előadásában.
Ellátogattunk Mankovics Tiborhoz a Margit utcában, aki érde-
kes dolgokat gyűjt: a régi használati eszközök mellett különbö-
ző történelmi korokból – például a kuruc korból - való címeres
téglák szegélyezik háza falát, számtalan kisebb-nagyobb gyö-
nyörű mintázatú öntöttvas kályha talált helyet az udvari szín-
ben. A gyerekek számára legérdekesebb volt a páncélsisak gyűj-
temény, melynek darabjait fel is próbálhatták. A házigazda min-
den érdeklődőnek szívesen megmutatja gyűjteményét.
Iskolánkban svábhét keretén belül került sor a „Schwabenpfad”
nevezetű tanösvény felállítására. A tanösvényt Frey Mária vezet-
te, megismertetve a gyermekekkel a svábság mindennapi életét.
Bővíthették és feleleveníthették tudásukat a ház körüli teendők-
ről, a gyógynövényekről, régi orvoslásról, használati tárgyakról,
játékokról. 

A Budapesti Fesztiválzenekar is ellátogatott hozzánk. Az idei
tanév szeptemberében lettünk a zenekar partneriskolája. E prog-
ram keretén belül került sor a „Hangszerkóstolóra”. Először a
hangszerek bemutatására került sor, majd hamarosan a muzsika
hangjai töltötték be az aulát. A koncert zárásaként ismert népda-
lok csendültek fel, melyeket a közönség énekszóval kísérhetett.
Ezután a gyerekek megszólaltathatták a hangszereket. Kiderült,
hogy az egyik kisfiú őstehetség, neki mindenképpen zenét kel-
lene tanulnia. Volt olyan kislány, aki most döntötte el, hogy zon-
gorázzon, vagy hegedűn tanuljon. Az utóbbi mellett tette le a
voksát. Ezen a délelőttön a dobos is megengedte, hogy üssük a
dobját, ami mindenkinek sokáig emlékezetes marad.
A hét egyik napján Németh Tibor citeraművész volt a vendégünk.
Zebegényből érkezett hozzánk, hogy bemutassa iskolánk tanulói-
nak az Alpenzitter (alpesi citera) vagy Konzertzitter (koncertcitera)
néven ismert régi, csodálatos hangzású hangszerét. Iskolánk aulája
megtelt gyermekekkel és a meghívott vendégekkel. Németh Tibor
azon kevés emberek közé tartozik, akik Magyarországon még tud-
nak játszani ezen a régi, elsősorban német, illetve osztrák régiókban
közkedvelt népzenei hangszeren. Megismertette a gyerekekkel a
hangszer felépítését, történetét, a játszás és gyakorlás nehézségeit is.
Ámulva hallgatták őt, amikor szólistaként egy-egy autentikus
magyarországi német népdalt is előadott a koncertciterán. Amikor
szétosztottuk a fénymásolt kottákat a közös énekléshez, öröm volt
látni, ahogy ennyi gyermek együtt énekli német ajkú őseink népda-
lait, és próbálja megfejteni, mit is jelenthet a dialektusban íródott

humoros szöveg. A délután fénypontja az volt, amikor a műsor
végén a gyermekek még egyszer el szerették volna énekelni az
„AufeinerpischeleHowastroh” című népdalt. Nagyon jól sikerült ez
a közel 150 fős közös éneklés. 
A sváb projekthét keretében megkóstolhatták a gyerekek a

krumplis fleknit. Ez egy jellegzetes sváb étel, melyet lekvárral,
porcukorral és tejföllel is lehet fogyasztani. A régi családok elő-
szeretettel készítették, mert a hozzávalók minden háztartásban
megtalálhatóak voltak. Liszt, krumpli, zsír és lekvár.
Szerettünk volna minden gyermeket megkínálni a frissen sült
finomsággal, ehhez kértük a szülők segítségét. Összehangolt
közös munkával két délelőtt alatt kb. 1000 db fleknit sikerült
elkészíteni. Nagy sikere volt, ami abból is látszik, hogy sok-sok
szülő kérte a receptet, amit az iskola honlapján közzé is tettünk.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a felajánlott krumplit, a finom
házi lekvárokat és a segítséget. 
Elmondhatjuk, hogy sikeres, tartalmas és nagyon sokrétű prog-
ramokkal teli volt a projekthetünk. Köszönet minden kollégá-
nak az ötletekért és sok-sok munkáért.

A Grassalkovich iskola német nyelvi munkaközössége
Fotók: Koncsik Sándor

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Vecsés város polgárait, hogy megjelent a

VECSÉS VÁROS TEMETŐJE
című könyv a SZIGÜ INRI Temetkezési Kft. gondozásában.

A könyv a vecsési temető történetét dolgozta fel.
Megvásárolható a temető Ecseri úti főbejáratával szemben lévő
SZIGÜ INRI Temetkezési Kft. ügyfélszolgálati irodájában.





Jön A hazug
Hogy ki volna a hazug? Ezúttal a Kisspista Színház követi el a
vétséget, Goldoni: A hazug című, lehengerlő komédiájának
színpadra vitelével. 
Carlo Goldoni 1707 és 1793 között élt, szinte végig élte a tizen-
nyolcadik századot. Élete során Itália számos városában meg-
fordult, tanult, később ügyvédkedett; eleinte úgy látszott, hogy
pap lesz, de végül mégis a színház ölelte magához. A dolog így
kezdődött: skolasztikai tanulmányai közben a kis Goldoni
Riminiben összebarátkozott a vendégszereplő velencei színtár-
sulattal, s amikor megtudta, hogy Chioggiába készülnek, bárká-
jukra szállt és elhajózott velük haza, az édesanyjához. Mivel
nem mert az anyja elé állni, a színigazgatót kérte meg, hogy
közvetítsen. Az igazgató látogatást tett az anya otthonában:
„Riminiből jövök, asszonyom és híreket hozok a fiáról.” –
„Hogy van a fiam?” – „Nagyon jól asszonyom.” – „Elégedett a
helyzetével?” – „Nem éppen; sokat szenved.” – „Mitől?” –
„Attól, hogy távol van kedves anyjától.” - Az édesanya megha-
tódott. –„Szegény gyerek! De szeretném, ha itt volna mellet-
tem.” - A direktor mindjárt rávágta: „Asszonyom, én felajánlot-
tam, hogy magammal hozom.” – „És mért nem tette meg,
uram?” – „Hát helyeselte volna ezt, asszonyom?” – „Hát per-
sze” - kiáltott fel az anya. –„No, és a tanulmányai?” - firtatta a
direktor. – „A tanulmányai? Hát nem mehet vissza hozzájuk?
Különben mindenütt találni tanítókat.” –„Így hát örömmel látná
őt?” – „A legnagyobb örömmel.” –„Íme itt van asszonyom.” S
a fiú örömkönnyek közt szaladt az édesanyjához.
Goldoni korában még eleven volt az olasz commedia dell’ arte
hagyomány. A színészek egész életük során ugyanazt a típust
játszották, ugyanakkor egy cselekményvázlat alapján rögtönöz-
tek szöveget, mozgást, játékukat zene, tánc, némajáték, sőt
akrobatamutatványok kísérték. Goldoni, aki olvasta Moliére-t,

Racine-t, az ókori tragédia- és komédiaszerzőket, elhatározta,
hogy megújítja az olasz színházat, és a vásári alakok helyett a
valóságban látott embereket viszi föl a színpadra. Az újítást
rendkívül bölcsen, fokról fokra hajtotta végre. Először csak a
darab főszereplőjének adott kötött szöveget és néhány fonto-
sabb dialógust írt meg. A színész azonban azt híresztelte, hogy
a siker az ő ragyogó rögtönzésének eredménye. Ekkor Goldoni
cselhez folyamodott. Megírta a darab folytatását, de magára
hagyta főszereplőjét, rögtönözzön még egyszer azon a színvo-
nalon, ahogyan ő ír, rögtönözzön, ha tud. A második darab elő-
adásakor aztán kiderült az írott szöveg fölénye, Goldoni győ-
zött, és megindulhatott az olasz színház tudatos reformja.
Szerzőnk azonban nem vetette el a hagyományt, hogy valami
gyökértelen újat kezdjen, sőt több darabjába - így „A hazug” –
ba is - beépítette a commedia dell’ arte vidám alakjait.
A hazugban fiatalok és öregek (nálunk kifejezetten kamaszok és
felnőttek) játszanak együtt. A címszereplő, Lelio, káprázatosan
hazudik, a leglehetetlenebb csávákból is kivágja magát, elké-
pesztő kalamajkákat okozva, de végül, mint mindig, ezúttal is
az derül ki, hogy mindennek van határa...
Goldoni legtöbb darabjának hátterében van valami, ami kiemeli a
pusztán szórakoztató művek sorából. Így van ez „A hazug”-ban is.
Az előadásban a Kisspista Színház felnőtt és kamasz társulata
játszik együtt, utóbbi csoport azokból a fiatalokból áll, akiket
tavaly egy nagytiszteletű zsűri így aposztrofált: „nincs még egy
csoport Pest-megyében, amely a színészi játék tekintetében fel-
venné a versenyt a vecsésiekkel.” Tekintsék meg Önök is!
Bemutató: 2016. augusztus 27. Bálint Ágnes Kulturális
Központ. 
Előadások: augusztus 27. (szombat), 28. (vasárnap), szeptem-
ber 3. (szombat), 4. (vasárnap).

Varsa Mátyás rendező
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Ha színház, akkor Andrássy
A júliusi számunkban már beszámoltunk arról, hogy az
Andrássy iskola Színe-Java Színjátszó Köre előadásában 2016.
május 27-én 18 órakor, a Bálint Ágnes Kulturális Központban
bemutatásra került Balázs Ágnes: Lufi és az elcserélt születés-
nap című darabja. Az akkori méltató sorok mellett a darab ren-
dezője is kérte, hogy köszönetét kifejezze, és kérte, hogy pótol-
juk az akkori felsorolásból kimaradtak nevét. Tehát: koordiná-
torok voltak Csorba Lászlóné csapatában: Dobrovenszki
Gergő, Horváth Zalán, Kiss Bettina, Lővey Balázs, Moldován
Ákos, Patkós Levente, Szilágyi Bálint, Varga Péter. És végül, de
nem utolsósorban: Mázli, Folláth Regina kutyája.

A Lufi sorozat írónője 1967-ben született Budapesten.
Színészként kezdte pályafutását, majd a TV2 műsorvezetője
volt. 2001-ben mutatkozott be a nagyközönségnek színpadi szer-
zőként, majd 2006-tól ontotta a jobbnál jobb Lufi könyveket.
Május 26 és 27-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban a Lufi és

az elcserélt születésnap című ifjúsági regényének színpadi válto-
zatát láthatta tisztelt nézőközönség a Színe-Java Színjátszó Kör
előadásában, akikről méltán állíthatom, hogy amatőrségükben pro-
fik. Kitartás, lelkesedés, kiváló színpadi játék, pontos hang- és
fénytechnika, igen gyors és halk díszletcsere jellemezte a műsort.
Mennyiben különbözött ez a feldolgozás a többitől? A 21. szá-
zad gyerekeinek, felnőtteinek szól a 21. század gyerekeiről, fel-
nőtteiről. Bizonyos részeket – például válás - szívem szerint
kihagytam volna, de a gyerekek ragaszkodtak hozzá. Azt mond-
ták, így van ez az életben is. Az első fejezet címe: Segítség,
kamaszodom! Lufi egy kamaszlány, aki szülinapi bulit szervez.
Szamóca, a lány szerelme, nem tud részt venni a bulin, mivel
cserediákként Londonban tanul. A véletlennek, illetve a nagy-
mamának köszönhetően Lufi elcseréli a születésnapját. Ezután
kezdődnek a problémák, számtalan életbölcsesség, tanulság,
életfilozófia hangzik el humorosan és komoran egyaránt. Talán
az egyik legfontosabb üzenete a színdarabnak a következő:
„Otthon mindenki csak szánakozva bámul rám, meg szomorúan
sóhajtozik és csóválja a fejét, ha meglát. És bármit mondok
vagy teszek, mindenre az a válaszuk, hogy kamaszodom, ahe-
lyett, hogy odafigyelnének rám, és megpróbálnának megérte-
ni.” Hát igen, jó lenne, ha odafigyelnénk egymásra…..
Köszönet Vecsés Város Önkormányzatának, a BÁKK-nak és a
Williams televíziónak a támogatásért.  Köszönet minden segít-
ségért: a pakolásért, a kutyáért, a rajzért, a színezésért, a
hangért, a tévé felvételekért, a vetítésért, a felügyeletért, a
nevetésért és a tapsért. Végezetül, de mindenekelőtt köszönet
nektek, színe-javások a színpadi játékért!

Veszprémi Klára forgatókönyvíró és rendező           Fotó: WTV
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Vecsési Moto-Rock Fesztivál immár negyedszer

2013-ban indult útjára a Vecsési Moto-Rock Fesztivál koncert
sorozat, melyet idén július 28-30-a közt rendezünk meg, és
amelynek az első napja (július 28.) ingyenes! Az elmúlt három
fesztivál is bizonyította nekünk szervezőknek, hogy az ilyen jel-
legű fesztiválokra is szükség van a térségben. A három napos
programok többségében a rock zenéé a főszerep, hisz délutántól
egész kora hajnalig sorban váltják egymást a jobbnál jobb helyi
és országos rock zenekarok. Több neves fellépő közül Deák Bill
Gyula vagy az Ossians is visszatérő fellépőnk. A fesztivál alatt
a motorosoké a másik főszerep, akik az elmúlt három évben
egyre többen jönnek ki motorjukkal a rendezvény teljes idejére.
Misem bizonyítja ezt jobban annál, hogy az első két alkalom-
mal megrendezett motoros felvonulás után a harmadik fesztivá-
lon már szinte megduplázódott a résztvevők száma. Külön sajá-
tossága a vecsési motoros felvonulásnak, hogy menet megáll, és
egy koszorút helyez a vecsési temetőben, névvel is tisztelegve
az elhunyt barátok tiszteletére. Ez idén sem lesz másképp. Az
idei évben a hangulatért olyan zenekarok fognak felelni, mint
pl.: Shadows Rock Zenekar, DINOSAURUS Band, Focus,
ZORALL, DEÁK BILL, Rockin’ RockCats, ROCK FANATIC,
ENJOY, COOL HEAD CLAN, LORD, BLUES COMPANY,
HARAG FIAI. 
Emellett tartunk motor szépségversenyt, íjász bemutatót, vízi focit,
crossmotor versenyt és egyéb olyan programot, amely mind a
kicsiknek, mind a nagyoknak kellemes kikapcsolódást jelent majd. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Vecsés Város Önkormányzatá-
nak a támogatást, amivel minden évben segítik a rendezvény
létrejöttét, illetve az összes vállalkozásnak, civilnek és nem
utolsó sorban a kiérkező látogatóknak, hogy évről évre színvo-
nalasabb programot tudunk létrehozni. 

-szervezők-

Emlékhely lehet a Czifra Csárda

Lapunk előző számaiban már hírt adtunk róla, hogy ez év áprili-
sában elkezdődtek azok a munkálatok, melyek városunk legré-
gebbi épületének az egykori Czifra Csárda teljes felújítását tűzte
ki célul. S, hogy miért olyan becses számunkra ez a hely, ezek a
falak, arra a közel 300 évre visszanyúló történelmi múlt adhat
magyarázatot. A letűnt évtizedekben, vagy akár a 20. században

betöltött funkciókról tettünk már említést ezeken a hasábokon,
tekintsünk hát most vissza - a teljesség igénye nélkül - a kezde-
tekhez, az ezerhétszázas évek második felére. Ezekben az idők-
ben a terület a gödöllői uradalom ecseri ispánságához tartozott,
ahol kizárólag állattenyésztéssel foglalkoztak. Az egykori vecsé-
si pusztán csupán pásztorok, gulyások, kondások szálláshelyei,
az imitt-amott fellelhető karámok, istállók, tájból alig kiemelke-
dő részei törték meg a távoli budai hegyek kékes homályba bur-
kolódzó látványát. Itt vezetett keresztül a Szolnok felé vivő, alig
egy szekérnyi széles földút, melynek bal oldalán állt az a vendég-
fogadó, korcsmaépület, mely a Pestről induló utazóknak, keres-
kedőknek első jelentősebb megállóhelye volt. Az 1785. augusz-
tus 22-én II. József császár által kiadott települési kormányrende-
let értelmében megszűnt a jobbágyok szabad mozgásának tilal-
ma. Ez a rendelet biztosította Vecsés megalapításának döntő
momentumát. A kezdetekben 50 lakhelyet mér ki az uradalom
földmérője az 1780-as évektől már Czifra Csárda néven emlege-
tett vendégfogadótól délre és északra, keletre és nyugatra. 

Rövid ismertetőnk talán érzékeltette, hogy Vecsés múltjának,
mondhatni születésének milyen kiemelkedő része vagy inkább
„lelke” ez az épület és annak környéke, amelynek rendbetétele
után mindenki elzarándokolhat a „kezdetekhez”, és reményeink
szerint egy emlékszobában ismerheti meg településünk idekap-
csolható képeit, írásos emlékeit.

Kép és szöveg: Fekete József

Az egykori - eredeti- épület kétszintes volt.

A tető elkészültével folytatódhatnak a munkálatok.



18. Semmelweis-nap Vecsésen
Címzetes főorvosokat és főorvosokat neveztek ki
1992 óta köszöntik Magyarországon Semmelweis-nap alkalmából
az egészségügyi dolgozókat. Vecsésen idén június 24-én pénteken
tartották meg az ünnepséget a Szakorvosi Rendelőintézetben.
(Vecsésen most is a Semmelweis-nap előtti hétvégén hívták össze
a város egészségügyi dolgozóit, mert július 1-jén - munkaszüneti
nap lévén - csak ügyeletet tartottak Vecsésen.) Dr. Szarvas Tibor
igazgató főorvos már 18. alkalommal köszöntötte a megjelent
vendégeket és az Egészségügyi Szolgálat dolgozóit. A most már
hagyományosan megrendezendő ünnepségen jelen volt Szlahó
Csaba polgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző és Dr. Lugosi
Mária az Oktatási Bizottság elnöke. Dr. Szarvas Tibor elmondta,
hogy 1818. július 1-jén született Budán Semmelweis Ignác
magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet
játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. 
Szlahó Csaba polgármester bensőséges szavakkal köszöntötte a
megjelenteket és kihangsúlyozta, hogy a városban mindenki
tisztában van azzal az áldozatos munkával, amit a szolgálat
egész évben végez. Az is érzékelhető, hogy az egészségügy
területén milyen állapotok vannak az országban, és milyen
körülmények vannak Vecsésen. A város örömmel támogatja az
egészségügyet, mert egy ember életében talán ez a legfontosabb
dolog. Persze az is nagyon fontos, hogy az itt dolgozók jól érez-
zék magukat. A polgármester elmondta, hogy az országos bér-
rendezés sokat javít majd az itt dolgozók helyzetén, de ettől füg-
getlenül a város a jövőben is megad minden olyan támogatást,
ami a színvonalas működtetéshez szükséges. Ez évente kb. 100
millió forint hozzájárulást jelent. De nem minden a pénz –
mondta a polgármester. A Rendelő Intézetbe járó betegek pon-
tosan érzékelik, hogy az itt dolgozók a fizikai teljesítőképessé-
gük határán teljesítenek. Ez pedig azért van, mert mindenki
elhivatottan végzi a feladatát.
A polgármester köszöntője után Dr. Szarvas Tibor még kitért az
intézményben folyó munkára. Megemlítette, hogy már 5 éve
önálló gazdasági egységként működnek. Az OEP finanszírozás
változatlansága ellenére pályázati, önkormányzati és saját for-
rás segítségével tavaly is sikerült előrelépniük, ugyanis két új
szervert helyeztek üzembe, több munkaállomást és monitort
cseréltek ki korszerűbbre, HD minőségű kamerákat és közpon-
ti video rögzítőt telepítettek. A fizikotherápiára új kezelőgépe-
ket vásároltak. A szemészeten új keratorefraktométert üzemel-
tek be és 2015-ben megszerezték az ISO 9001-es tanúsítást is.
Új intézetvezető asszisztenst neveztek ki Hauser Péterné szemé-
lyében, akit Falvainé Bliznik Katalin helyettesít. Örömmel jelen-
tette be az igazgató főorvos, hogy egy egészségügyi miniszteri
rendelet módosítása Vecsésen is lehetővé tette az alapellátásban
dolgozó tapasztalt orvosok címzetes főorvosi és főorvosi kineve-
zését. Vecsésen címzetes főorvosi kinevezést kapott: Dr. Essek
Ferenc, Dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor, Dr. Keserű Róza,
Dr. Lakos Gábor, Dr. Lugosi Mária, Dr. Mérth Gizella, Dr. Végh
Katalin és Dr. Vereb Éva, főorvossá nevezték ki Dr. Enyedi
Lajost, Dr. Papp Zsoltot, Dr. Szegi Józsefet és Dr. Vámos Istvánt.
Vecsésen a Semmelweis-nap egyik állandó szereplője
Schlanger András színművész, aki évek óta barátságból vállalja
a szereplést. Idén Karinthy Frigyes: Tanár Úr kérem című köte-
téből a Magyarázom a bizonyítványom című novelláját adta
elő. A másik állandó szereplő pedig Dr. Csorba László főorvos,
aki anyagi támogatásával már sokadik alkalommal járult hozzá
az ünnepséghez. No és persze Csorba főorvos apró figyelmes-
sége és meglepetése sem maradhatott el. Tavaly Budai Kulcsár
János költő barátját kérte fel, hogy írjon egy verset
Semmelweisről, most egy újabb Semmelweisről szóló vers szü-

letett az ösztönzésére. Az idén Szénási Sándor Istvánt, a 
G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör vezetőjét, költőt kérte fel a
vers megírására. Így született meg a „Semmelweis emlékére”
című vers, amit a szerző mondott el.

Ezután adták át a kitüntetéseket és pénzjutalmakat.
Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át Barát Ildikó, az egy-
napos sebészet esetmenedzsere. (Ezt a kitüntetést azok kaphat-
ják, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogvi-
szonyban állnak, és legalább 20 éve tevékenykednek a város
intézményeiben, és magas színvonalú munkájukkal hozzájárul-
tak a város hírnevének öregbítéséhez.)

Elismerő Oklevelet ketten kaptak, Dr. Lugosi Mária és
Szásziné Harsányi Ildikó. (Ezt a kitüntetést azok kaphatják,
akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban
állnak, és legalább 30 éve tevékenykednek.)

Az ünnepség meglepetés vendége Dr. Fodor Etelka volt, aki a
Magyar Orvosírók és Képzőművészek körének elnöke.
Nevéhez fűződik a vecsési egészségügy történetének megírása
1877-től 1975-ig. Ez az írás 2016-ban könyv formájában is
megjelent. A Vecsésen élő nyugdíjas orvosnő 15 évig volt házi-
orvos a városban. Dr. Fodor Etelka ezzel a könyvvel minden
jelenlévőt megajándékozott.
A Semmelweis-napi megemlékezés végén Szlahó Csaba pol-
gármester és Dr. Szarvas Tibor átadta az Egészségügyi
Szolgálat közalkalmazottainak és az egynapos sebészet dolgo-
zóinak azt a pénzjutalmat, amit az önkormányzat és Dr. Csorba
László alapítványa ajánlott fel. 

Írás és fotók: Polgár Gyula
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balról: Szénási Sándor, Dr. Csorba László, Dr. Fodor Etelka (ülve)
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Hőszigetelt házban, rendezett környezetben lakhat a jövőben
egy rászoruló vecsési család a Vecsési Ipartestületnek és a
Praktiker áruháznak köszönhetően. A karitatív segítség, amely
termékekből és munkaerőből állt, a legjobb helyre érkezett.

A vecsési családban az édesanya kénytelen volt feladni pedagó-
gusi állását, mert férjével együtt három sajátos nevelési igényű
gyereket nevelnek, akik állandó gondoskodásra szorulnak. A
család az átlagnál rosszabb körülmények között, szűkösen él. A
házuk erősen romos állapotba került az évek alatt, emiatt rend-
kívül magas volt a rezsiszámlájuk, amelyet csak nehezen tudtak
fizetni. Egy helyi összefogásnak köszönhetően jobb körülmé-
nyek között élhet majd a család.

– A Praktiker 2007-ben nyitotta meg áruházát Vecsésen, azóta a
környék lakberendezési és barkács központjává vált. A rászoru-
ló családnak a legjobb minőségű termékeket biztosítottuk a tár-
sadalmi felelősség vállalás jegyében, s a Vecsési Ipartestülettel
összefogva, szabadidőnkben újítottuk fel a házat, mert hiszünk
benne, hogy adni öröm – mondta Németh Gyula, a Praktiker
Kft. értékesítési vezetője.
– Magyar tulajdonú barkácsáruházként kiemelten odafigyelünk
a helyi kezdeményezésekre, a rászorulók támogatására. Ennél a
felújításnál fő szempont volt az, hogy a család gázszámlája meg-
feleződjön, ezért végeztük el a ház teljes külső hőszigetelését a
helyi ipartestület szakembereivel és tanulóival közösen – tette
hozzá Palotai László, a vecsési Praktiker áruház igazgatója.
– A felújításon kőműves tanulóink megbízhatóan és gyorsan dol-
goztak mesterük irányításával, úgyhogy a család már a legutóbbi
fűtési szezonban érzékelhette a hőszigetelés hatását – mondta

Skribek Pál. A Vecsési Ipartestület elnöke hozzátette: a
Praktikerrel kialakított együttműködést további területekre is ter-
vezik kiterjeszteni, s közös jótékonysági felújításokat is tervez-
nek, hogy más hátrányos helyzetű családoknak segíthessenek.
A munkálatoknak tavaly októberben láttak neki, a ház átszíne-
zése nemrég fejeződött be. A felújítás összköltsége csaknem
800 ezer forint volt, amelyet a Vecsési Ipartestület és a Praktiker
fele-fele arányban finanszírozott. 

Írás és fotó: Kufár Róbert

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület és a Pest Megyei
Polgárőr Szövetség felterjesztése alapján Suskovics Zoltán alel-
nök és Birta Norbert titkár, valamint a Williams Televízió
Vecsési Magazin című műsora elismerésben részesült.

Suskovics Zoltán 2007. óta egyesületünk tagja, 2010. óta szak-
mai alelnöke. Tagsága kezdete óta rendkívüli változáson ment
keresztül egyesületünk. Szakmai hozzáértése, önzetlen energi-
kus munkája nagyban befolyásolta egyesületünk fejlődését.
Munkájának köszönhetően 2016-ban létrejött az EÜV (Ecser-
Üllő-Vecsés – szerk.) rendszer, amely három település koordi-
nált együttműködését és szolgálatellátását jelenti. Segítette az
OPSZ és a BPSZ munkáját. Aktív szerepet vállal az oktatásban
és az ifjúsági programok működtetésében. Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úr a bűnmegelőzés és veszélyelhárítás terén,
valamint a polgárőrség célkitűzéseinek megvalósításában vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként belügyminiszteri
dicséretben és jutalomban részesítette, mely a Sopronban tartott
Országos Polgárőr Napon került átadásra.

Birta Norbert 2008. óta egyesületünk tagja, 2016. óta titkára.
Tagsága kezdete óta a rendőrség és a polgárőrség közötti össze-
kötő, egyben a bűnügyi információs és elemző tevékenység leg-
meghatározóbb szereplője. Munkájának köszönhetően nemcsak
a helyi, hanem az országos hatáskörű rendőri szervek is ered-
ményes nyomozati cselekményeket tudtak lefolytatni, számos
alkalommal nagy médianyilvánosságot kapott esetekben is. A
rendőrséggel közös tevékenység mellett kiemelkedő szerepet
vállalt az elkóborolt állatok felkutatásában, melynek köszönhe-
tően számtalan kutya (közöttük díjnyertes versenykutya is)
került vissza gazdájához. Aktív szerepet vállal az oktatásban és

az ifjúsági programok működtetésében. Dr. Bilisics Péter, a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az „Év polgárőre” elisme-
résben részesítette, mely a Pest Megyei Polgárőr Szövetség
éves közgyűlésén került átadásra.

A Williams Televízió által sugárzott Vecsési Magazin 2007. óta
rendszeresen tudósít a vecsési polgárőrség tevékenyégéről,
eredményeiről. Az együttműködés 2011-től során a Vecsési
Magazin a kezdeményező, a lakosság biztonsággal és prevenci-
óval kapcsolatos szemléletét formáló, a polgárőrség életében
szorosan jelenlévő, a szakmaiságot hitelesen megjelenítő hírfor-
rás irányába mozdult el. A műsor jelenleg is közel heti rendsze-
rességgel tudósít a vecsési polgárőrség, valamint az E-Ü-V
együttműködési rendszerről, egyben rendszeresen közvetíti a
prevenciós felhívásokat, figyelmeztetéseket, szempontokat. Dr.
Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke a
„Polgárőrség Sajtó Díja” elismerésben részesítette, mely a
Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén került
átadásra.

vtpe info

balról jobbra: Skribek Pál, a Vecsési Ipartestület elnöke,
Guth Istvánné, Palotai László, a vecsési Praktiker áruház

igazgatója, Németh Gyula, a Praktiker Kft. értékesítési
vezetőjePalotai László, a vecsési Praktiker áruház igazgatója,

Németh Gyula, a Praktiker Kft. értékesítési vezetője

R Á S Z O R U L Ó  C S A L Á D  O T T H O N ÁT  Ú J Í T O T T Á K  F E L  V E C S É S E N

Ú j a b b  m a g a s  s z i n t ű  e l i s m e r é s  a  v e c s é s i  p o l g á r ő r ö k n e k

Kiegészítés
A Város utca megújult aszfaltburkolatáról írt cikkemhez érke-
zett egy észrevétel, melyet 
szeretnék megosztani. A Város utcát annak idején a Ferihegy
MGTSZ építtette, de a lakók 2700 Ft-tal járultak hozzá házan-
ként az építés költségeihez. Ez annak idején a szokásos hozzá-
járulás duplája volt. 

Frühwirthné Halász Melinda
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: KÉRDÉSEIM

Tudsz-e gyermekként játszani
felnőtt fejjel, önfeledten?
Szárnyat adni nevetésnek,
a kegyetlen világ ellen?

Tudsz-e még szemekbe nézve
törött tükrön a fény lenni,
lakatlan ház ablakában
cserepek közt a muskátli?

Tudsz-e mosollyal fogadni
búval-bajjal érkezőket,
mikor fejed alá a gond
álmatlan éjszakákat vet?

Ki tudod-e karod tárni
hő-szerelmes ölelésre:
virágzik-e még a város,
ifjú álmok Ninivéje?

Akarsz-e kisvirág lenni
kövekkel burkolt tereken,
amire, ha néz az ember,
egy kis öröme legyen?

Szótlanul tudsz-e maradni
harsány ígéretek között,
elméd tiszta útját járni
ott, hol a pénz aszfaltra köp?

Hiszel-e még az emberben,
mikor nyeli a könnyeket,
ráébred-e valaha is,
hogy mennyit ér a szeretet?

Hiszel-e a változásban,
ha van, ha nincs rá alkalom,
nulláról az egyre lépni
digitalizált utakon?

Benke Mária: NÉPVÁNDORLÁS

Forrong a világ, háborúk dúlnak,
a régi értékek csendben megfakulnak.
Terrorizmus, vallási harc,
kifordul magából az emberi arc…
Vándorolnak, menekülnek valami elől,
azt hiszik, máshol a sors új hazát jelöl…
Mint a méhkas felbolydult sok nép,
vándorol családját,mindent javait félt…
Nincsenek országhatárok,
hol emberek megállnátok?
Nehéz sorsú szerencsétlenek,
azt gondolják, itt szerencsét lelnek…
Menekült táborok, sok nehézség,
veszélyben az élet az egészség.
Mit lehetne tenni a vándorlás ellen
Házat, hazát elhagyni, bizonytalan csendben...
Mégis megteszik, mert nincs más választásuk,
Reménykednek:
Egyszer – talán – csak lesz új hazájuk.

Sallay Gyula: EGY NYÁRI REGGEL

Mélyen ül a csend,
alszanak a gyerekek.
Az árnyék a ház falán,
lefelé lépeget.

Zizzen a lepedő,
a fej alá gyűrt vánkos.
A madarak hangja,
a kert végén táncol.

Nyújtózkodik a fatörzs,
megroppan vaskos karja
a hajnal fényre vár,
nagy levél kalapja.

Megcsobban a kis patak,
a pocsolyák tükröt vetnek.
A horgászok a vízparton
halakat etetnek.

Valahol egy garázs nyílik,
a motor halkan berreg.
A város lassan ébredezik,
s véget vet a csendnek. Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Kelemen Bata Mária:TOMBOL A NYÁR

Fényszekéren érkezik a nyár,
a határon tündökölve jár. 
Ezernyi napsugár felragyog,
álmukat alusszák a csillagok. 

Hevesen tűz le a tájékra, 
kismadár vágyik az árnyékra, 
szomjas bögye csöpp vizet áhít, 
forróságtól pihegve ásít. 

Tombolva táncol a forró nyár. 
Mint a láva, ömlik a napár.
Sóhajt a tikkadt jegenyenyár,
hűsítő nyári záporra vár. 

Naponta ostromol a hőség, 
így nem lesz a termésben bőség. 
Forrón izzik: a föld és a lég,
vibrálva remeg a messzeség. 

A napfényével vígan játszik, 
az Alföldön Délibáb látszik. 
Uralkodik a tág határon,
övé a környék egész nyáron. 

Ám ősszel távozni kényszerül.
Fényszekerének bakjára ül. 
Lassan búcsúzkodik, s elvonul, 
sürgeti az idő konokul! 

Varjasi Béla: BÉKÉT

Teljesen kiderült mára:
béke a többségnek vágya.
Békében élni, nyugodtan dolgozni.
életritmusukból soha kibillenni.
Sajnos, hosszú távon nem mindig sikerül.
Van sok békebontó, ki ennek nem örül.
Tesznek is ennek érdekében sokat:
bomlasztanak népeket, országot, családokat.
Hazugságot, cselt, erőszakot téve
elérik, hogy ingatag legyen ma a béke.
Így taszítják romlásba földünknek nagy részét.
Éltetve az öldöklést inkább, mint a békét.
Milyen lehet lelkülete az ilyen embernek,
hiányában jó ízlésnek, tiszteletnek, szeretetnek -
Fanatikus öldöklés, rombolás, semmi más.
Ellenszerként egy lehet: közös összefogás.
Sajnos, kiknek módjuk lenne ellenükben tenni,
csak gesztenyét kapirgálnak, nem ösztönzi semmi.
Nem számít, hogy ez időben milliók szenvednek,
néhol már nyomát sem látni emberi életnek!
Nagyhatalmak! Világurak! Mindent veszni hagytok?
Tudjátok már, hogy kinek a rabszolgái vagytok?

Dulinafka Gábor /Kecel/:
Balatoni vitorlások 
(olaj farost 40X20)
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A kínai Ningbo város a közép-kelet-európai (KKE) régióval tör-
ténő kapcsolatépítése a kínai Kereskedelmi Minisztérium kez-
deményezése révén valósult meg. Az együttműködés története
2014 júniusára vezethető vissza, amikor a Kína-KKE gazdasá-
gi miniszterek konferenciájával és a 16 KKE-ország termékeit
bemutató kiállítással párhuzamosan megvalósulhatott a Kína
Ningbo-KKE országok Gazdasági és Kulturális Cserekapcsolatok
Hete. A kínai Ningbo vezetésének reményei szerint a hosszútá-
vú tervek megvalósításával a város hamarosan a Kína és Közép-
Kelet-Európa közti befektetési, kereskedelmi, turisztikai, kultu-
rális, oktatási együttműködés középpontjává válhat.
Ennek keretében a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH)
2016. június 9-12. között Ningbo-ban szervezett a hazai válla-
latok számára rendezvényt a nagyszabású kínai nemzetközi
fogyasztói termékkiállításon, a 2. Kína-KKE Befektetési és
Kereskedelmi Expón. 

A kiállítás díszvendége idén Magyarország volt, melyet a
Magyar Nemzeti Kereskedőház és társkiállítói képviseltek, akik
a nemzetközi eseményen kollektív standdal jelentek meg.
Magyarországot a kormány részéről Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter képviselte.

A Ningbó-i Repülőtértől a kiállításra meghívást kapott a
Budapesti Airport Zrt. is, amely a Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi RepülőtérTérség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter
tagjaival, valamint a Pest Megyei Közgyűlés delegáltjaival egy-
ütt képviselte Ningbo-ban a fővárosi színeket. A Klasztert ta-
valy a Budapest XVIII. kerület és Vecsés Város önkormányza-
ta, a Budapest Airport Zrt. és a HungaroControl hozta létre a
Liszt Ferenc-repülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális
fejlődésének felgyorsítására. 
A Ningbo-i 2. KKE-Kína Befektetési és Kereskedelmi Vásáron
belül a közép-kelet-európai országok termékkiállításán túl,
melyen több mint harminc magyar kiállító vett részt, több szak-
mai rendezvény is megrendezésre került.

A Ningbo-i befektetési és kereskedelmi vásár egyik kiemelt
pontja KKE-Kína Befektetési és Kooperációs szeminárium
volt, melyen „workshop jelleggel” lehetőség nyílt a külföldi és
kínai partnerek számára az egymással való kapcsolatfelvételre. 
A rendezvényen több szakmai előadás hangzott el, hogyan
lehetne a befektetési területen szorosabbra venni a kínai és a
KKE együttműködést. Több kínai befektető érdeklődését fejez-
te ki a Klaszter által képviselt budapesti régió, közöttük Vecsés
Város fejlődése iránt.

Írás és fotó: Práczki Péter

Kiránduláson a nyertesek

A Föld Napjára kiírt rajzpályázatunk
fődíja egy kirándulás volt a Tisza-tavi
Ökocentrumba, melyre június 11-én
került sor. A kiránduláson részt vettek a
négy iskola első-harmadik helyezettjei,
1-1 kísérőtanár, a főszervezők: Baranyi
Sz Ildikó, Nagy Gyula, Krojher
Gabriella, és kommandósaink közül
néhányan. Az Ökocentrum fő attrakciója
Európa legnagyobb édesvizű akvárium-

rendszere, melyben szinte az összes hazai
halfajta megtekinthető, köztük a hatal-
masra nőtt, hazánkban egykor honos
viza. Megérkezésünk után a látogató köz-
pontban vártak bennünket, ahol kaptunk
egy kísérőt.  Megcsodálhattuk a hatalmas
akvárium rendszert szebbnél szebb
halakkal, kísérőnk sok hasznos és érde-
kes információt mesélt a gyerekeknek a
Tisza-tóról, állat- és növényvilágáról.
Ezután felmentünk a kilátóba, ahonnan
messzire belátni a tavat, a falut. Rövid
ebédszünet következett, majd a szabad-

időparkban töltöttük a nap hátralevő
részét. Felejthetetlen élmény volt az
őzeknél, szemtanúi lehettünk egy kis gida
születésének. Az Ökocentrum további
látnivalói, amit mind megnéztünk, kipró-
báltunk: kalandjátszótér, akadálypálya,
dísz tó kormoránokkal, tőkés récékkel és
más vízi szárnyasokkal, rönkjátszótér,
Pelikános tó, dámszarvasok, fácánok,
halász skanzen, hagyományőrző barom-
fiudvar, poroszlói Tájház, Tutajos tó, vízi
játszótér, sövénylabirintus. Egy igen jól
sikerült nap volt, reméljük mindenki jól
érezte magát. Jövőre ismét lesznek pályá-
zataink, értékes díjjakkal. Kommandónk
tovább dolgozik azért, hogy minél keve-
sebb szemét legyen városunk kül- és bel-
területén egyaránt. Tagfelvételünk folya-
matos, várunk minden tenni akaró lakost. 
Köszönjük a támogatást a BÁKK-nak, a
Cservák és társának, illetve az Agility
Magyarország Kft.-nek, nélkülük nem
jött volna létre a kirándulás. 

Írás és fotó: Baranyi Sz. Ildikó

Vecsés Város részvétele a Ningbo-i nemzetközi befektetési és kereskedelmi kiállításon

A képen balról Kossuth József (Budapest Airport Zrt.), Práczki
Péter (Vecsés Város Önkormányzata), Galgóczy Zoltán
(Budapest XVIII. ker. Önkormányzat), Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter és Szabó István (Pest Megyei Közgyűlés
elnöke) látható.
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A nagyapa és a kis unoka meséje
Hol volt, hol nem volt, volt egy település a kies Magyarország
középső részén. Szép, egyenes utcákkal, fákkal és csodálatos
tiszta levegővel. Nyári este volt. A család legidősebb tagja, a
nagyapa, szobájában ült és olvasott. Unokái az udvaron játszot-
tak. A zsivaj néha-néha behallatszott a nyitott ablakú szobába. A
kakukkos óra, - amely egy kicsit mindig sietett - elütötte a nyol-
cat. A nagyapa kinézett az ablakon, szeme elmerengett az alábu-
kó Nap vörös korongján. Lassan becsukta a könyvet, amely a
„Gyógynövények” címet viselte, és elgondolkodott. A könyvet
sokadszor átolvasta, de mindig talált benne olyasmit, ami érdek-
lődését felkeltette. Így történt ez most is.

A nagyapa egyébként magas, szi-
kár ember volt, őszülő hajjal,
bajusszal és szakállal. Megromlott
látását szemüveggel próbálta job-
bítani, de azt nem mindig hordta.
Nyugodt természetű, türelmes és
igen jószívű ember volt, aki a csa-
ládjáért élt és dolgozott. Hatalmas
kertjét szakszerűen művelte.
Szinte minden megtermett benne,
amire a családnak szüksége volt. 
A kertet csodálatos fák tették emlé-
kezetessé. Sok szép gyümölcsfa
közül a legszebb egy körtefa, illet-
ve annak termése volt. Szinte csa-
logatta a rátévedő szem tulajdono-
sát, hogy vegye le és ízlelje meg.

A nagyapát elmélyült gondolataiból unokáinak hangja riasztot-
ta fel. Lassan felállt, és elindult a kijárat felé. Közben megkon-
dult a kápolna harangja, s mivel vallásos ember volt, keresztet
vetett és imádkozott. Imádkozni napközben is szokott. 
Miután kiért az udvaron játszadozó unokáihoz, szemeit végigjá-
ratta valamennyin, majd halkan megszólalt és kérdezett: gyere-
kek, melyiketeknek lenne kedve holnap reggel gyógynövény-
gyűjtésre eljönni? Persze mindegyik jelentkezett, de miután
korán kellett kelni, csak a nagyobbik unoka vállalkozott arra,
hogy eljön. Persze nemcsak a gyógynövény vonzotta, hanem
lelki szemei előtt megjelent a már említett körte is. Gondolta, itt
az alkalom megkóstolni a gyümölcsöt. Izgatottan várta a haj-
nalt, és állandóan a körtére gondolt. Szinte már a szájában érez-
te a körte ízét.
Hajnalodott, amikor elindult nagyapjához, közben azon gondol-
kodott, hogyan kellene megszerezni az áhított gyümölcsöt.
Gondolt egy merészet, és nem a szokásos úton ment nagyapjá-
hoz, hanem egy másikon. Nem volt nagy kerülő, mert a nagy-
apa birtoka három utcára nézett, ráadásul a kerülőúthoz köze-
lebb volt a fa. A kis unoka gondolt egy merészet, és beugrott a
kerítésen. Leszakította az áhított gyümölcsöt és a zsebébe tette,
majd, mint aki jól végezte dolgát, kiugrott az utcára és ment a
nagyapja házához.
Alig tett néhány lépést, megszólalt a lelkiismerete. Miért tet-
tem!? Az én nagyapám mindent megad unokáinak, ha kérnek
valamit, gondolkodott, és léptei egyre rövidültek, egyre lassul-
tak, de bárhogy húzta az időt, megérkezett nagyapja kapujához.
A nagyapja már várta unokáját. Felvették a vászonból készült
zsákokat és elindultak. 
Útközben a nagyapa elmondta, milyen gyógynövényt fognak
gyűjteni, azt milyen betegségek gyógyítására lehet használni,
hogyan kell kezelni a leszedett növényt. Ballagtak, majd egy
erdőhöz értek. Az erdő majdnem a falu szélénél kezdődött, és a

„Ménkűverte-erdő” nevet viselte. Egy legenda szerint egyszer
belecsapott a ménkő, azaz a villám, leégett, és az emberek azóta
nevezték „Ménkűverte-erdőnek.” A nagyapa meglelte az első
gyógynövényt, azon mutatta be a gyűjtendő virágot, és magya-
rázott tovább. A növény neve: „ökörfarkkóró”. Magassága 70
centiméter és egy méter között váltakozott. Szép, harang alakú,
sárga virágja volt. Egy-egy száron legalább 25-30 virág. Akkor
lehetett szedni, amikor a virág harmatos volt. A nagyapa,
miután elmagyarázta a növénnyel kapcsolatos tudnivalókat,
elindult az erdő belseje felé. Kisebb, nagyobb fák váltogatták
egymást. A felkelő nap sugarai szinte bearanyozták a sok
kisebb, nagyobb tisztást. Csodálatos élvezetbe volt része a kis
unokának. Álmában sem gondolta volna, hogy hányféle arcát
mutatja meg a természet. A fák felett a tiszta égbolt, a fák között
betörő napsugarak, a virágok illata és a csodálatos madárhan-
gok tették feledhetetlenné a hajnalt. Szép volt minden, de a kis
unokát bűntudat gyötörte. Mit tegyen? - kérdezte magától. Már
megbánta ezerszer tettét. Egyszer mentő gondolata támadt, azt
mondta nagyapjának, hogy pisilni kell. „Menj valamelyik
bokorhoz és végezd el a dolgod” - mondta a nagyapa. Így tett a
kis unoka. Miután elvégezte dolgát, elővette a csodálatosnak
hitt körtét, amely már nem is volt olyan szép, és beleharapott.
Fanyar ízű és kemény volt a gyümölcs. Szinte undorral rágta és
nyelte le, közben állandóan gyötörte a lelkiismeret-furdalás.
Miután lenyelte, nagyapja után sietett. Egy dombos tisztáson
utol is érte. A tisztás virággal volt tele. Megkezdődött a ökör-
farkkóró virágjának begyűjtése. Közben beszélgettek erről,
arról, többek között a gyümölcsökről. Arról, hogy az erdő ki
tudja elégíteni élelemmel azt az embert, aki ismeri az erdők
növényeit. Ezekbe beletartoznak a vadon termő gyümölcsfák
termései is. Szeder, szilva, alma és a vadkörte. A kis unokának
szinte elállt a lélegzete. Megint a körte. A nagyapa pedig el
kezdte mesélni, milyen súlyos betegségeket terjeszt mosatlan,
de főleg az éretlen gyümölcs elfogyasztása. A kis unoka szinte
rosszul érezte magát, már hányinger kerülgette, amikor megint
mondta, hogy pisilni kell. „Menj a bokorhoz” - mondta a nagy-
apa. A kis unoka erre várt. Dehogy kellett neki pisilni! Szinte
marta a lelkiismeret-furdalás, amiért olyasmit tett, amit nem
volt szabad. Kivette zsebéből a körtét és eldobta. Egy pillanatra
megkönnyebbült. Visszament a nagyapához, aki tovább mesélt
az ártalmas dolgokról, és arról, mi lesz a sorsa a leszedett
gyógynövény virágjainak. A nagyapa megkérte unokáját, ha
hazaérnek, vigye fel a padlásra, mert ő már öreg, de a virágokat
fel kell vinni, és persze egy nagy lepedőt. 
A lényege, hogy a virágot a lepedőn egy rétegbe kell elteríteni,
és fénytől óvva, melegben estére meg kell szárítani. Csak
ezután lehet fogyasztani, gyógyászati célra használni. A kis
unoka örömmel tette meg azt, amit nagyapja kért.
Miután megbeszélték az együttlét eseményeit, a kis unoka elin-
dult haza, közben gondolkodott. Vajon látta-e a nagyapa, hogy
levette a körtét, vajon tudta-e, hogy a zsebében van? Ezekre a
választ már soha nem fogja megtudni. Kétségek gyötörték.
Szerette volna megkérdezni, de szégyellte tettét, amit ezerszer
megbánt. Olyasmit tett, amit nem lett volna szabad megtennie.
Lehet, ha kérte volna a nagyapját, az elmagyarázta volna, hogy
miért nem szabad még elfogyasztani.
A kis unoka azóta olyan idős lett, mint a nagyapja akkor, amikor
elmentek ökörfarkkóró virágját gyűjteni. A kis unoka szeretett
nagyapja már rég meghalt, de intő szavai egy életre elkísérték
kis-unokáját, aki, ha meglát egy ökörfarkkórót, rögtön eszébe jut
nagyapja intelme, és a gyümölcs levételének helytelensége.

Gál István
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Ballag már a vén diák….
Minden évben örömmel örökítjük meg a város alma matereiben
végzős diákok névsorát. További sok sikert kívánunk!

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

8.a - Kissné Fehér Judit osztályfőnök
Babos Regina, Bekker Dorottya Eszter, Besze Regő István,
Boda Blanka, Csákányi Péter László, Dankó Fruzsina,
Dobrovenszky Gergő László, Dudok Fanni, Farkas Patrik
Róbert, Geiger Laura, Hamvas Tamás György, Hegedűs Gábor
Tamás, Illés Balázs, László Dániel Zsolt, László Réka Virág,
Marcibányi László Bence, Mile Cintia Ildikó, Moldován Ákos,
Sági Bálint, Sipos Laura, Szőllősi Tamás, Tihanyi István
Róbert, Tóth Genovéva Tünde,
Várszegi Balázs, Isó Tamás. 

8.b - Kiss Gábor osztályfőnök
Arató Gabriella, B. Nagy Krisztián Károly, Balogi Emese
Otília, Bencze Amanda Edit, Bencze Viktória, Borbély Richárd
József, Borisz Krisztofer, Czeglédi Balázs, Csapai Eszter Judit,
Csordás Veronika Fruzsina, Dobos Noémi Gabriella, Füle
Roland, Havas Panna Zsófia, Hok Bence, Kányi Viktória,
Kárpáti Laura, Kis Csenge, Kiss Bettina Fanni, Kovács Dániel,
Környei Krisztofer, Kurucz Vivien, László Alexandra, Manulek
Milán, Rőthi Péter, Siry Ádám, Varbai Nikolett Réka, Vigh
Evelin, Zohán Nikolett.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Gimnázium

8.a - Osztályfőnök: Kocsis Nóra
Alattyányi Botond, Bartos Liána Jázmin, Bene Károly, Dani
Gergő, Dienes Nikolett, Forgó Fanni, Garamszegi Anna,
Hangonyi Katalin, Hegedűs Anett, Hegedűs Barnabás, Imreh
Kíra, Kardos Panna Csilla, Kézics Nikol, Kiss Annamária,
Kisvölcsei Gábor, Kovács Péter Róbert, Mihály Nikoletta,
Miszlai Vivien Napsugár, Pákozdi Rebeka, Páli Ádám, Papp
Csaba Mihály, Szentgyörgyvári Attila, Tóth Levente, Tóth
Noémi Szilvia, Végh Ákos, Veszteg Edit Szilvia, Virág Levente
István, Zsolnai Tamás.

8.b - Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Berecz Zoltán Bence, Bereczki Sára, Besenyi Dénes Patrik,
Bogár Brigitta Bettina, Fekete Linda, Gőz Anett, Gőz Nóra,
Halgas Máté Csaba, Holecska Nikolett, Illing Ivett, Juhász
Zoltán Dávid, Malya Bence, Meleg Dominika Erika, Nagy
Bence Artúr, Nagy Blanka, Nagy Tünde, Nagy Vanessza,
Palkovics Vivien, Papp Liliána Réka, Schubert Gergő, Szidor
Bálint, Szidor Levente, Sztyehlik Anna Klaudia, Szucsák Réka
Julianna, Váradi Márk, Virág Zsófia Helga.

12. - Osztályfőnök: Kárpáti Szilvia
Bodnár Gergely, Fazekas Sándor Gergő, Halmai Sándor, Hang
Vivien, Horváth Alex, Jakus Dóra, Juhász Barbara, Kauremszki
László, Keller Viktória, Kiss Ramóna, Oláh Márk, Patkós
Mercédesz, Polgár Regina, Prágai Tibor, Szakos Edit, Tichy
Nikoletta, Vasadi Antal, Yu Szophia, Zsiros Dominika
Krisztina.

13. nyelvi osztály - Osztályfőnök: Kabucz Tünde
Bácskai Dávid, Balázsi Mátyás Tamás, Bartos Fanni Rebeka,
Béres Anna, Debreczeny Diána, Dobos Regina, Eisen Dorottya
Anna, Falvai Katalin, Gyarmati Gergő Imre, Hepp Krisztián
Zsolt, Metzker Dóra, Molnár Henrietta, Raibl Dániel Zoltán,
Schäffer Klaudia, Schorn Viktória, Somogyi Eszter Edina, Tóth

Lehel Gellért, Uszkay Zsolt, Váradi Ádám Attila, Zubornyák
Vivien, Zsigovics Viktória.

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

8.o - Osztályfőnök: Kecskeméti Katalin
Balogh Levente, Bodó Nóra, Csoma Alexandra, Csővári
Szabolcs Csanád, Danyi Roxána, Heer Krisztián Csaba, Jakab
Bianka, Jakab Pál, Kauremszki Alexandra Katalin, Kubik
Márton, Mogyorós Gergő, Nagy Dalma, Németh István,
Németh Norbert, Novák Norbert, Paréj Bettina Ágnes, Sáfrány
Balázs Gergő, Turda Alexandra Klára.

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola

8.a - Osztályfőnök: Maár-Bárány Anikó
Abonyi Erik, Bogyai Flóra, Erdős Anna Viktória, Eszenyi
Marcell, Fekete Szabolcs, Galgóczi Evelin Hanna, Görög
Levente, Kálmán Mihály Imre, LaczyAlíz, Lestyán Melinda
Erika, Pop-Suciu Roland, Rajnai Mária Lili, Schneider Zsolt,
Száldobágyi Krisztián, Szilágyi Éva Szandra, Szloboda
Boglárka, Tóth Bendegúz Balázs, Váradi Marianna.

8. b - Osztályfőnök: Konda Orsolya
Bán Dominik, Bilek Vilmos, Bódi Máté, Botka Natália, Bruder
David, Dely Dominik, Giricz Martin, Gombos Kinga, Hideg
Erik, Kertész Zsófia, Kökényesi Krisztina, Magyar Márk,
Megyesi Béla, Oláh Georgina, Pálfi Bence, Petricsák Adrienn,
Sárdi Odett Henriett, Szabadi Laura Szilvia, Tóth Kata, Vacaru
Loredana Denisa, Vághy Péter.

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

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola

1.a - Stiller Nikolett
Balogh Tímea, Zeke Bálint, Boros Nélia Dóra, Tauzer Emese,
Varga Márk, Fazekas Máté
1.b - Drahos Dániel
Gombos Kata, Lemli Barnabás, Vona Márton, Ablonczy Anna,
Haramia Csenge, Rab Angelika, Suszter Csenge, Kohr Alíz,
Kun Henrietta
2.a - Mák Klára
Borissza Laura, Csiki Kristóf, D. Tóth Laura, Frühwirth Hanna,
Győri Zsófia, Kment Ábel, Kollár Maja, Major Máté, Miskolczi
Domonkos
2.b - Tóth Viktória
Babis Martin Márk, Bakó Anna, Bakó Nóra, Fekete Máté, Hegyi
Bianka, Juhász Luca, Sárkány Diána, Zaroba Kristóf János
2.c - Gáborné Bárány Ágnes
Bruder Lili, Daróczi Donát, Frühwirth Kitti, Godó Miklós,
Gyenes Petra, Kolozsi Hortenzia, Martin Izabella, Tóth Anna,
Tóth Kíra, Váradi Nóra
2.d - Zehetmayer Adrienn
Csányi Nikolett, Demeter Marcell, Farkasfalvi Lili, Varga Máté,
VinturaValentína
3.a - Pintér Csilla
Kári Hanna



Büszkeségeink- folytatás a 15. oldalról

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola

3.b - Hirschné Faragó Tünde
Bodnár Sára, Frühwirth Mátyás, Frühwirth János, Hidvégi
Bettina, Hidvégi Melinda, Mérai Gergő, Osváth Lili Beatrix
3.c - Bátorfiné Vízvári Ágnes
Somogyi Marcell István, Kohr Rebeka, Paládi Péter, Szabó
Viola
4.a - Dömötörné Futó Molnár Mónika
Godó András, Fehérvári Csenge Erika
4.b - Gombosné Simon Amanda
Csányi Barbara, Frühwirth Anna Flóra, Kállai Szonja Borbála,
Kaposvári Maura Rebeka
4.c - Feketéné Kovács Viktória
Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács Noel, Lemli Levente, Seres
Anna, Szabolcsi Szonja, Vajda Csenge, Varga Tamás
5.b - Molnár Melinda
Bodnár Fanni, Gubis Georgina Mária, Tófalvi Dóra Andrea, 
6.a - Madár Emőke
Eszenyi Lujza, Hadamcsik Emese, Pálfi Lilla
8.b - Konda Orsolya
Botka Natália, Kertész Zsófia, Pálfi Bence

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

1.a - Barna Tifani, Böle Flóra, Dudás Benedek, Győry Ágoston,
Harmath Hunor, Jasó Janka, Jurás Petra, Orosz Melissza,
Puzsér Gabriella, Roik Roxána, Szalai Endre István
1.b - Fábián Dániel, Fias Máté, Halász Anna, Kiss Ádám,
Nemesmagasi Emília, Pollák Dorka, Tóth Szilárd
2.a - Bartha Anna , Fehér Fruzsina, Károlyi Patrik, Kenéz Kata,
Kis-Jakab Máté, Toma Gréta, Velőti Vajk
2.b - Somodi Krisztina, Somodi Petra, Zsiga Viktor
2.c - Bihal Vince, Csányi Mihály, Macsuga Dániel, Pichler
Rudolf, Plavecz Vendel, Rákosi Balázs, Szilágyi Csanád
3.a - Beleslin Zorka, Kiss Eszter
3.a - Lengyel Szabolcs, Nemesmagasi Gréta, Pénzes Laura,
Pollák Réka
3.b - Kató Alexandra, Keresztes Jázmin, Mogyorósi Mira,
Weiszháb Nóra
3.c - Császár-Dajka Panna, Fényi Anna, Gáspár Antónia,
Hoksza Zsombor, Horeczki Zsófia, Kálmán Mirella, Kis
Konrád, Lénárt Melánia, Moldován Réka, Szántó Vivien,
Szőnyi Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka
4.a - Bartha Bence, Bartha Bálint, Harmath Flóra, Kindlinger
Klaudia, Lengyel Zsombor, Lővei Lilla, Plavecz Barnabás, Preg
Dorina, Rónai-Nemes Nóra, Tóth Eszter, Tóth Maja, Zentai
Péter
4.b - Danok Benedek, Jákli Dániel, Kányi Gitta, Papp Marcell,
Somoskövi Dóra
5.a - Erdősi Levente, Kiss Tamara, Simon Eszter, Sinyi Noémi,
Várszegi Csongor
5.b - Matheisz Melinda, Nagy Marcell, Radics Anna, Torma
Szabolcs
5.c - Farkas Brendon
6.a – Fadhle Helmi
6.b - Balogh Eszter, Juhász Kristóf
7.a  - Csürke Kata, Dominek Virág, Fadhle Amna, Fekete
Bendegúz, Kovács Dóra, Lővei Balázs, Ormándi Fanni, Tóth
Szabina
7.b - Aschenbrenner Petra, Fehér Tibor, Fias Fanni, Kiss Réka,
Pasqualetti Tímea, Zalay Bálint

8.a - Bekker Dorottya, Illés Balázs, Sipos Laura, Szőllősi Tamás
8.b - Bencze Viktória Havas Panna, Hok Bence, 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

1.a - Boga Vivien, Bogdándy Balázs, Bogdándy Dávid, Deme
Sára, Grünner Henrietta, Jankovich Marcell, Keleti Krisztián,
Lőrinczi Sándor, Madura Zsanett, Piukovics Eszter
1.b - Apró Bence, Bakondi Bálint, Hepp Viktória, Jablonkai
Noémi, Jankovich Miklós, Juhász Boglárka, Juhász Erik
2.a - Gombkötő Gergő, Pollinger Fanni, Pintér Anna, Kozma
Krisztina
2.b - Dezső Dorottya, Elekes Gergő, Jancski Zétény, Stelczer
Annamária, Tankó Flóra
3.a - Fodor Zsófia Bernadett, Jánosa Noémi Flóra, Dormány
Dominik Balázs, Molnár Nikoletta, Juhász Áron, Gergely
Panna Flóra
3.b - Barta Csilla
4.a - Jablonkai Lívia, Langó Szaffi, Kaminek Noémi, Vetró
Benedek
4.b - Barta Emma, Juhász Martin
6.a - Dányi Luca, Gér Tamás, Kiss Fruzsina, Kiss Milán
6.b - Cseszlai Marietta Kincső
7.a - Fagyal Nikoletta, Jánosa Fanni Katalin, Kállai Zsanett
7.b - Katona Alexandra, Vetró Bernadett

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Gimnázium

1.a - Bóta-Depinyi Luca, Molnár Dominik, Németh Boglárka,
Simon Csege, Tordai Gréta
1.b - Denke Barnabás, Gőz Barnabás, Kranczicki Réka Etelka,
Rasztovits Jázmin, Szlahó Anna, Szlahó Gréta
2.a - Bojtor Anna Zsuzsa, Sebestyén Petra, Szántó-Serege
Noémi, Szilágyi Kristóf, Uza Flóra Viktória
2.b - Bodor Boglárka Jázmin, Brünner Noémi, Cser János,
Ongai Dorottya
3.a - Fábián Péter, Gergely Villő, Nagy Máté Gábor
3.b - Barta Fruzsina, Bíró Alexandra, Dénes Laura, Gerőcs Luca
Sára, Maruzsi Noémi, Nyalka Laura, Pap Róbert, Uri Anita
Lívia, Végh Júlia Natália
4.a - Chlepkó Zsófia Anna, Vass Dániel
4.b - Alexa Balázs, Binda Boglárka Éva, Juhász Adél, Rózsár
Petra, Varga Botond Levente
5.a - Kovács Boglárka, Szabó József Balázs
5.b - Baranyi Zsófia Karolin, Cser Zsófia, Mihavecz Petra,
Uszkay Réka
6.a - Besenyi Dóra Laura, Teravágimov Virág
6.b - Jakab Anna, Lázár Lilla, Niczuly Erik Márk, Nyalka
Alexandra, Pesti-Geiger Viktor, Tóth Nadin Noémi, Záhonyi
Anna, Záhonyi Bori
7.a - Molnár Anna
7.b - Csányi Eszter, Mihavecz Laura, Őszi Zalán
8.a - Hegedűs Anett
8.b - Gőz Anett, Gőz Nóra
9.b - Stiller Erzsébet
12.ny - Nagy László
13.ny - Balázsi Mátyás Tamás, Falvai Katalin, Molnár Henrietta
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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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Petőfi iskola- folytatás a 16. oldalról

Emelt szintű érettségit tett tanulók: 
13. nyelvi osztály
Angol nyelv: Bácskai Dávid, Hepp Krisztián Zsolt, Schäffer Klaudia,
Schorn Viktória, Somogyi Eszter Edina, Zsigovics Viktória
Történelem: Gyarmati Gergő Imre, Hepp Krisztián Zsolt, Tóth
Lehel Gellért
12. osztály
Angol nyelv: Oláh Márk
12. nyelvi osztály
Német nyelv: Gál Kristóf, Papi Klaudia Sylke, Papp Zsófia
11. osztály
Angol nyelv, előre hozott: Perok-Hanmer Miklós Csaba

VT összeállítás

Pedagógusnapi köszöntés

A város vezetése június 14-én köszöntötte a négy iskola peda-
gógusait. A köszöntésen jelen volt dr. Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő és a tankerület munkatársai.

Fotók: Katona Csaba

Büszkeségeink, a kitűnő tanulók 
Hagyományainkhoz híven közöljük iskoláink kitűnő tanulóinak
névsorát. Gratulálunk nekik, szüleiknek és tanáraiknak!

Vecsési Zeneiskola

Versenyeredmények:
* Február 1-jén, Cegléden a XIV. Országos Zongoraverseny terü-
leti válogatóján LÁBOS DÓRA és HEGEDŰS ÁGOSTON is
NÍVÓDÍJAT kapott. Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta és Kapa
Zsuzsanna.
* Február 5-7-éig tartott a XIII. Országos Klarinétverseny, ahol
CSÁNYI BARBARA érdemelte ki az I. korcsoport I.
HELYEZÉSÉT, illetve ő kapta a verseny különdíját: egy nagy-
szerű klarinétot. Felkészítő tanár: Horváth Péter. Zongorán
kísért: Gincsai Beáta. 
* Február 27-én Gombára utaztak zongoristáink, ahol „aranyeső
zúdult rájuk”: HEGEDŰS ÁGOSTON ARANY oklevelet
kapott (tanára: Kapa Zsuzsanna), LÁBOS DÓRA és JÁNOSA
NOÉMI szintén ARANY oklevéllel, VETRÓ BERNADETT
pedig EZÜST minősítéssel gyarapodott (tanáruk: Gincsai
Beáta), PÓLUS LILI is ARANY oklevelet érdemelt (tanára:
Szeitzné Tóth Erzsébet). 
* Március 11-13-a között Szabadkán a Femus 2016 nemzetközi
zenei verseny mini korcsoportjának első helyezettje: CSÁNYI
BARBARA lett. Felkészítő tanár: Horváth Péter. Zongorán
kísért: Gincsai Beáta.
* Április 15-én, Monoron a XIII. Budai Imre Kamarazenei
Versenyen PÓLUS LILI újabb ARANY minősítést kapott a
testvérével együtt. 
* Április 15-16-án Egerbe utaztak lányaink az Eszterházy
Kamaraéneklési Versenyre, ahol EZÜST minősítést kapott
BALÁZS DOROTTYA és NAGY BLANKA. Felkészítő
tanár: Majsai Julianna, zongorakísérő: Kapa Zsuzsanna.
* Április 20-án, Üllőn a területi népdalversenyen HARMADIK
helyezést ért el VÁRSZEGI VIOLA (tanára: Simó Judit) és
ZSICHLA DORKA is (tanára: Majsai Julianna). 
* Április 30-án Budakalászon járt Ifjúsági Fúvószenekarunk.
KIEMELT ARANY minősítést kaptak a német nemzetiségi
fúvószenekari versenyen. Vezényelt: Szabó Imre.

Felvételi eredmény:
NAGY BLANKA 1. helyen nyert felvételt a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola magánének tanszakára.
Felkészítő tanára: Majsai Julianna. 

Igazgatói dicséretben részesült növendékek:
Hegedűs Ágoston – zongora B/5. évfolyam, 
tanára: Kapa Zsuzsanna
Balázs Dorottya – magánének A/3. évfolyam, 
tanára: Majsai Julianna 
Nagy Blanka – magánének A/1. évfolyam, 
tanára: Majsai Julianna
Jánosa Noémi – zongora A/1. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Vetró Bernadett – zongora B/2. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Lábos Dóra – zongora A/2. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Csányi Barbara – klarinét A/3. évfolyam, tanára: Horváth Péter
Pólus Lili – gordonka A/2. évfolyam, tanára: Szeitzné Tóth
Erzsébet
Tuskán Krisztián – gordonka B/3. évfolyam, tanára: Szeitzné
Tóth Erzsébet

Összeállította: Papp Anikó

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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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 06-30 – 647 0380

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.
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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

Kerékpár alkatrészek, külsők, belsők, pumpák, szelepek.
Ecsetek, festékek, kesztyűk, falazúrok, szegő lécek.
Ásók, gereblyék, nyelek, fűnyírók, slagcsatlakozók.

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

ü INTENZÍV nyelvtanfolyamok AUGUSZTUSBAN is!

ü RENDSZEREZD A TUDÁSOD! 2 és 3 hetes junior és 
felnőtt tanfolyamok

ü Szeptemberi előjelentkezésre -10% aug.25-ig!

ü Várjuk jelentkezésed személyesen, vagy online!

Studium Nyelviskola
Vecsés, Fő út 226.

Ügyfélszolgálat: H-P:10-12 ig és 14-18 óráig

Tel: 29/352 967, 20/5 852 852
www.studium-oktatas.com

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

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

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

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

GENERALI Biztosító
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Az Isteni Irgalmasság Évében sorra történnek azok az ünnepsé-
gek, események, melyek hangsúlyozottan emelik ki Isten irgal-
masságát irányunkban. Szerintem Isten irgalmasságát - hozzánk
való szeretetteljes közeledését - mutatja, hogy a Vecsésen tartott
ünnepség előtt egy héttel Vácott négy diakónust szentelhetett
pappá és három személyt pedig diakónussá Dr. Beer Miklós
megyéspüspök atya. Kevés egyházmegye „dicsekedhet” ennyi
szentelendővel. 

Diakónus lett a vecsési Frits Zoltán, az Erzsébet téri templom
hitoktatója. Képünkön balról látható a püspök atya mellett a
szentmise magasztos pillanatában. 
Most, július 15-én Vácott szentelték püspökké Pintér Gábor
váci egyházmegyés klerikust, aki a Szentszék diplomáciai tes-
tületében dolgozott majd 10 éven keresztül és Ferenc pápa ez év
május 13-án a Belorusz Köztársaságba apostoli nunciusnak - a
pápa helyettesének - nevezett ki, egyben c. érseki rangot is
kapott. Az ő püspökké szentelése volt Vácott a hívek sokasága
az egyházi és a világi méltóságok jelenlétében. 
Még eddig soha nem fordult elő, hogy ne Rómában szenteljék
püspökké a leendő nunciust. 
A püspökszentelést mindég három püspök végzi. A főcelebráns
a Szentatya államtitkára, Paolin bíboros volt. A társszentelők
Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek és Beer Miklós váci
megyéspüspök voltak. Felejthetetlenül szép volt a szertartás. Az
Isteni Irgalmasságot láthatjuk a Szentatyánk intézkedéseiben. 
Állíthatom, hogy a magyar nemzet, mely az évszázadok során
oly sokat áldozott Európa keresztény gyökereinek megvédésé-
ért, az Isten irgalmából kap kegyelmet, erőt, hogy a jövőben is
védelmezni tudja keresztény hitünket. 
Július 16-án - Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén - Győrött
gyülekeztek a hívők, hazánk és a környéki részek püspökei,
mert miután Ferenc pápa elfogadta Dr. Pápai Lajos győri
megyéspüspök lemondását (mivel betöltötte 75. életévét), utód-
jául Dr. Veres András szombathelyi püspököt nevezte ki. Az új
győri megyéspüspök székfoglalója volt 16-án Győrött. Veres
András püspökatya is az Úr irgalmasságáról beszélt, hogy
korunknak erre van a legnagyobb szüksége. Nekünk is. …
Veres András jelmondatául János evangéliumából vette az idé-
zetet: „Elvitte őt Jézushoz” (Jn. 1,41.) Hangsúlyozta Veres püs-
pök úr: Tulajdonképpen minden kereszténynek a feladata, hogy
másokat, társait elvigye Jézushoz. . . 

A XII. Váci Egyházmegyei Találkozó lefolyásáról, eredménye-
iről a részletesebb beszámoló a jövő számra marad. Annyit min-
denképpen meg kell jegyezzek, hogy sokak szerint igen színvo-
nalas, „eredményeket ígérő”, sikeres találkozón vagyunk túl.  
A találkozóba fektetett rengeteg munka, áldozat - úgy látszik -
eredményre vezet. A rendezők nevében is szeretném megkö-
szönni az önkéntes segítők igazán fel sem mérhető munkáját! 
Felvételeinken felidézzük a találkozó néhány pillanatát.

Írás és fotók: Nagy István Elek
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A Vecsés-Óváros Plébánia az egyházmegyei
találkozó megrendezésének támogatására

pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériumához. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Egyházi Támogatások Osztálya a pályázatot

450 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette.

G o n d o l ato k . . .  A  X I I .  Vá c i  E g y h á z m e g ye i  Ta l á l kozó r ó l



Nyelvgyakorlás Bajorországban 
A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Gimnázium „kiválasztott” diákjai egy felejthetet-
len hetet töltöttek Németországban, hogy nyelvtudásukat bővít-
hessék és a mindennapokban alkalmazzák. A tanulmányútnak
kettős volt a célja, a már említett nyelvgyakorlás és a német kul-
túra minél alaposabb megismerése, Bajorország nevezetessége-
inek megtekintése. Madarász Krisztina és Cserné Szabó Anita
tanárnők gondosan előkészítették az utazást, felkészítették a
diákokat a látványosságok befogadására, gyakorlati tanácsokkal
látták el őket, hogy zavartalanul élvezhessék az együtt töltött
napokat és tájékoztatták a szülőket a programról.

A „BOCI TRAVEL” utazási iroda segítségével színes, változa-
tos túravázlatot állítottak össze részletes napirenddel, amit az
időjárástól függően többé-kevésbé sikerült is megvalósítani.
Az első napon „mintegy utazás közben” Passau nevezetessége-
it kerestük fel. A Veste Oberhaus mellől megtekintettük a város
csodálatos panorámáját, elkészítettük az első közös fotót, és ter-
mészetesen elzarándokoltunk – leróva kegyeletünket – Gizella
királyné sírjához. Rövid körsétát tettünk a három folyó találko-
zását körülvevő sétányon, és már indultunk is tovább München
felé. Délután a fiúk nagy álma, a BMW múzeum következett. A
legelső modellektől a legújabb luxuskocsikig, versenyautók,
motorok, hírességek részére készített egyedi gyártmányok,
páratlan látnivalók vártak rájuk. A diákok legnagyobb bánatára
a Porsche kocsikat nem lehetett kipróbálni. (A többiekbe be
lehetett ülni és belülről megtekinteni.) Fáradtan, de már az első
napi élményektől is izgatottan érkeztünk a München belvárosá-
ban lévő Jugendherbergbe, szálláshelyünkre.
A második napon a bajor főváros nevezetességei közül cseme-
géztünk, Deutsches Museum, Olimpiai Park, Nymphenburgi
kastély és a belváros következett. Naprakész és a tanulóknak a
lehető legtöbbet nyújtani akaró idegenvezetőnk segítségével a
múzeumban több száz német diákkal együtt egy fizika órán vet-
tünk részt. A mesterségesen előállított villámlás és a villámhárí-
tás fizikai jelenségének bemutatására került sor, rendkívül lát-
ványosan. Egyébként az egész múzeum egy kész csoda, a tech-
nika csodája. Az ember szinte egy hetet eltölthetne itt. A dél-
utánt szabadfoglalkozás, az elmaradhatatlan ajándékvásárlás
zárta. A harmadik napon a gyönyörűségek csúcsa, az ember szá-
mára szinte elképzelhetetlen pompa és szépség várt bennünket
a „Neuschwanstein”-i várban és a „Lindenhof”-i kastélyban.
Német nyelvű idegenvezetés, Richard Wagner csodálatos zené-
je és minden, amit a szem befogadni képes meisseni porcelán,
firenzei tükrök, carrarai márvány, velencei bútorok, freskók,
elefántcsont- szobrok, a világ legdrágább és legcsodálatosabb
kelméi II. Lajos páratlan ízlésvilágát tükrözi. A Lindenhofba
vezető úton egyórás pihenőt tartottunk Oberammergauban,
ebben a fantasztikus pici mesevárosban, amely egész évben a

karácsony hangulatát idézi. Hogy az ember által alkotott csodák
mellett a természet csodáiról se feledkezzünk meg, hazafelé
megálltunk Garmisch-Partenkirchenben a nagy sísáncnál.  Jó
lesz majd télen a síugró versenyek közvetítését nézve vissza-
idézni túránk felejthetetlen perceit. Építészet és zenei ismerete-
ink bővítése után történelemóra következett, de ez már a szom-
bati napon. Ellátogattunk Berchtesgadenbe, a hitleri
„Sasfészekbe”. Idegenvezetőnk alapos felkészülésének köszön-
hetően a látogatást megelőzően egy filmet néztünk a
„Kehlsteinhaus” építéséről, a hegyre vezető út készítéséről,
Hitler külföldi vendégeinek a „Sasfészekben” történt fogadásá-
ról, majd a II. világháború alatti környékbeli bombázásokról és
a ház megmaradt dokumentációs anyagáról. Nagy izgalom előz-
te meg a túrát, hiszen az időjárástól függött, hogy megnyitják-e
a hegyre vezető utat. (Előző nap még hóakadályok miatt zárva
volt.) Az izgalomért kárpótolt bennünket, hogy páratlan termé-
szeti jelenségekben volt részünk! Amikor elindultunk, szakadt az
eső, ezt követően havaseső, majd fenn a Kehlstein hegyen (1834
cm) hó esett. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a Sasfészek
lenyűgöző panorámája nem nyílik meg előttünk. Tejfehér ködbe
és felhőkbe burkolózott a csúcs. Megnéztük az épületet, a kiállí-
tott dokumentumokat és kb. 1 óra múlva kisütött a nap.
Csillogott a hó és a ködnek nyoma veszett. A környező völgyek
legapróbb házait is kristálytisztán láttuk, sőt a csúcsra vezető
havas gyalogutat is megnyitották. Délután hajókáztunk a völgy-
ben a „Königssee” tavon. Németország legtisztább tava, vizét
ivóvíznek minősítették, fokozottan védett, vízutánpótlását fel-
szín alatti patakokból nyeri. Kikötöttünk a Hirschbau félszigeten
és megtekintettük a St. Bartholomӓ templomot, ettünk a nagyon
finom helyben fogott, füstölt és felszolgált pisztrángból.
Vasárnap elérkeztünk kirándulásunk utolsó napjához. Fájó szívvel
vettünk búcsút Münchentől, a Jugendherbergétől és földrajz szakos
idegenvezetőnk jóvoltából túráztunk egyet „Almbachklamm”-ban
egy festői szépségű szurdokban. Utolsó állomásunk már
Ausztriában Salzburg volt. Rövid sétát tettünk a belvárosban, a
Dómban ifjúsági találkozót szerveztek, a téren hatalmas sátrakban
katolikus fiatalok tanácskoztak, előadást tartottak a hitélet aktuális
kérdéseiről „Der Beginn des Lebens” címmel. Késő éjjel fáradtan,
de felejthetetlen élményekben gazdagon érkeztünk Vecsésre.
Köszönet illeti az iskola vezetését, mely anyagi támogatásával
jelentősen hozzájárult a rendkívül gazdag program megvalósí-
tásához, Madarász Krisztina és Cserné Szabó Anita tanárnőket,
akik előkészítették és felügyelték az utazást, idegenvezetőnket,
Nagy Gábort és a BOCI TRAVEL utazási irodát, mert a tervek-
nek megfelelően és magas színvonalon megszervezte és lebo-
nyolította túránkat.

Csík Józsefné                                            Fotó: Halgas Máté
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Az evangélikus gyülekezet tábora 
Augusztus 1-6. Badacsonylábdihegy

Egy gyülekezeti tagunk ajánlja fel évről-évre badacsonyi szőlőjét, nyári
nyaralóját a tábor helyszínének. A táborban édesanyák főznek. Vonattal
érjük el a tábor helyszínét. Fontosabb és pontosabb információkat a tábor
előtt minden jelentkező kap. Minden nap fürdünk a Balatonban. Minden
hétre egy nagy kirándulást is betervezünk. A tábor keresztény. A táborba
10 éven felüli gyerekek, illetve fiatalok (serdülők, középiskolások) jelent-
kezését várjuk. Felekezettől, hova tartozástól függetlenül szeretettel
várunk mindenkit közénk.
A részvétei díj: 20 000 Ft. 
A táborba jelentkezni az evangélikus lelkésznél lehet.
Heinemann Ildikó +36 20 7700 442. 
e-mail: ildiko.heinemann@lutheran.hu
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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!

NETFONE az új, magyar szolgáltató

Miért lusta és ragaszkodik régi, drága tarifájú 
előfizetéséhez?

Miért szaladgál feltöltő kártyáért, ha lehet 
olcsóbban, kényelmesebben is telefonálni?

Roaming? Családi előfizetés? 0 Ft a barátokkal?

Váltson Netfone előfizetésre

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

Egyedi  árajánlat
Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként

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

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

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

Vállalok: Családi házak felújítását, új szerelését!
Hibaelhárítást rövid határidővel!
Villanybojlerek javítását. Kaputelefon szerelést/javítást.
Elektromos kapuk szerelését/javítását.
Társasházak felújítását, új szerelését! Karbantartási munkálatokat!

25 éves szakmai tapasztalattal az Önök rendelkezésére állok!
Hívjanak bizalommal!

Geiger Imre villanyszerelő 
06 20 417 31 82 
ymre73@gmail.com

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
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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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

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

w w w. p e s z i k a . h u

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

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

Ipari és gazdasági hasznosítású,
összközműves telkek ELADÓK!
Vecsés közigazgatási területén 
- Gyál szomszédságában, az Almáskert út és Határ út 
közelében lévő –  Ipari Parkban telkek eladók.
A telkek 3000-7000 m2 alapterületűek.

Jelentkezőket 2016. augusztus 1-jétől várunk.
Érdeklődni a 0620 9429 404-es telefonszámon lehet.

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának
elkészítését vállalom.

Honffy Gábor - Tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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Megújult az évszázados gesztenyesor
A ma 60-as 70-es éveikben járók is úgy emlékeznek, hogy kisiskolás korukban mikor játékhoz vagy a tanító által kért foglalko-
záshoz vadgesztenyét kellett szerezni, mindig ide, az Erkel Ferenc utcába vezetett az útjuk. Közel évszázados, az út mindkét olda-
lát szegélyező, katonás rendben sorakozó facsoportról van szó, ami azóta is városunk egyik természeti büszkesége. A védetté nyil-
vánított, konok élni akarással minden évben pompázatosan kiviruló lombkoronák nagy figyelmet, mondhatni gondoskodó szere-
tetet igényelnek. Nem volt ez másképp idén tavasszal sem. Az ágak között futó elektromos vezetékeket figyelembe véve, a nap
sziporkázó sugarainak szabadabb utat adó módon, értő kezek távolították el az elszáradt, vagy kisze-kusza módon kinövő gallya-
kat, vastagabb ágakat. A munka végeztét követően az „aggastyán” gesztenyesor szinte napok alatt zöldbe borította fiatal levelei-
vel a környéket, felöltve azt a szépséges ruhát, melyet az ott lakók és az arra járók mostantól újból megcsodálhatnak.

Képek és szöveg: Fekete József

A vecsési 3.sz. nyugdíjas klub életképei

A klub aktív közösségi életet él a tagság agilitása és az önkormányzat támogatásának köszönhetően. A tavalyi szilvesztert a JAM-
ház épületében tartottuk. Az 52 fős tagság minden hónapban klubnapot tart, és évente 9 alkalommal gyógyfürdős kirándulást szer-
vez. A tagság „ifjúságát” bizonyítja, hogy a kirándulások és rendezvények képeit az internetre, Facebook-ra töltik fel. Így láthatja
mindenki a farsang, a majális főzés, a 70. születésnapi zsúr vagy a buszos kirándulás képeit  Székhelyi Rozika Facebook oldalán.
A Káposztafeszt-en készült képek pedig a város honlapján bizonyítják a nyugdíjas klub aktivitását.

Nagyné Ica  Fotók: Székhelyi Sándor



Április 28-án a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvi Általános Iskola gyermekkórusa részt vett az Észak
Magyarországi Német Önkormányzatok Országos Szövetsége
(ÉMNÖSZ) által Biatorbágyon megrendezett regionális német
énekversenyen.
17 énekes képviselte iskolánkat, akik különböző kategóriákban
mérték össze tudásukat a Biatorbágyi Faluházban a közel két-
száz versenyzővel. Voltak, akik szólistaként német népdalt,
illetve magyarországi német tájszólásban, dialektusban előadott
népdalt énekeltek, volt egy népdalt dialektusban éneklő felsős
duettünk is. Alsós kiscsoportos kánont éneklő kórusunk, felsős
többszólamú kamarakórusunk, illetve többszólamú nagy kóru-
sunk is részt vett ezen a neves versenyen.
A kitartó szorgalom és a gyermekek német népdalok iránti lel-
kesedése meghozta a várva várt sikert. Szóló kategóriában
Saska Lilla bronz, Csarnai Mirtill, Zsichla Dorka és Bodnár
Sára ezüst minősítést kapott, Godó Miklós pedig arany minősí-
téssel tért haza.

Felsős, német dialektusban éneklő duettünk, Bodnár Fanni és
Fazekas Fanni arany minősítést kapott a zsűritől. Alsós kiscso-
portos kánont éneklő kórusunkban Stiller Fédra, Saska Lilla,
Csányi Barbara, Csarnai Mirtill, Bodnár Sára, Hidvégi Bettina
és Zsichla Dorka szintén arany minősítéssel térhettek haza.
Alsós-felsős kétszólamú kórusunk pedig ezüst minősítéssel lett
gazdagabb. Felsős többszólamú kamarakórusunk Fazekas
Fanni, Kopó Alexandra, Szilágyi Éva, Székessy Eszter és
Székhelyi Lili részvételével szintén arany minősítést kapott.

Fantasztikusan érezték magukat a gyermekek a verseny alatt,
köszönet az ÉMNÖSZ-nek a kiváló szervezésért és a kedves
vendéglátásért. Külön köszönet iskolánk vezetőségének, akik
most is segítően támogatták részvételünket ezen a zenei meg-
mérettetésen. Természetesen most sem maradhatott el a már
hagyományos jutalomdíj: a verseny után mindenkit meghívtunk
egy finom fagyira.

Köszönöm kolléganőmnek, Hanti Mirtillnek a csodás képeket.
Remélem, hogy kórustagjaim lelkesedése és szorgalma még
nagyon sokáig kitart, és jövőre újra ilyen szép sikerekről tudok
majd beszámolni Önöknek!

Fazekasné Gombár Mónika (karnagy)       Fotók: Hanti Mirtill
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Tisztelt Vecsési Polgártársaink, 
Vecsési Vállalkozók!

Szépülő városunk polgáraihoz azzal a kéréssel fordulunk, aho-
gyan a múlt évben, úgy a 2016-os évben is segítsenek hozzá,
hogy Megmaradás Parkban felállítandó két szobor (Szent
István és Szent László) költségeit fedezni tudjuk, amit augusz-
tus 20-án szeretnénk felavatni. 
A szobrok felállítása Vecsés város polgármestere és önkor-
mányzata teljes egyetértésével valósul meg.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát
nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573. A támogatók
neve, ahogyan eddig is, most is felkerül a szobor talapzatára.

v. Hompoth Zoltán                         Szlahó Csaba
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke   Vecsés város polgármestere

G r a s s a l kov i c h  d a l o s  s i ke r e k  B i ato r b á g yo n

Felhívás!
Tisztelt vecsési Lakosok!

Az ’56-os forradalom 60. évfordulójának megemlékezésére a
WAT Társulat szeretne egy korhű megemlékező kiállítást ren-
dezni, melyhez kérjük az Önök segítségét.
Ha bármilyen emléktárgyuk van az 1956-os forradalommal
kapcsolatban, kérjük, jelezzék telefonon a 352-362-es számon
vagy személyesen a Williams Televíziónál (Vecsés Telepi út 83.
szám), és bocsássák a rendelkezésünkre. Forrásmegjelöléssel
kiállítjuk az emléktárgyakat, és utána sérülésmentesen vissza-
juttatjuk tulajdonosának. A határidő október 1-je. 
Az emlékműsor fényét emelné ez a kiállítás, ha kellő anyagot
sikerülne összegyűjtenünk. Kérjük, segítsenek!

Köszönjük közreműködésüket a WAT Társulat nevében.



A sport, ami mindennel összefügg
Közhely, de nagyon igaz, minden összefügg mindennel. Így van
ez a sport esetében is.
Óriási sportesemények voltak, és még az olimpia hátra van.
Amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy a sport meny-
nyire ellene hat a nemzetköziséget akár erőszakkal megteremte-
ni akaróknak, és mennyire erősíti a nemzeti érzést. Nálunk,
magyaroknál – meg a többi volt szocialista országnál – éppen ez
okozza a problémát. Az elmúlt évtizedekben minket mindenáron
nemzetközivé akartak tenni, s vannak tapasztalataink. Látva a
kaméleonok sokaságát és az EU díszes baloldali, liberális-zöld
farmját, meg kell nekik üzenni, hogy most sem fog sikerülni.
Volt egy szentpétervári, „A Divízió-s Jégkorong VB”, ahol az
egyik csoportban a magyar válogatott is szerepelt. Néhány csapa-
tunkkal és pár száz igazolt játékosunkkal kakukktojások voltunk
és vagyunk a mezőnyben. Ki is estünk, de emelt fővel, az ellen-
feleink maximális tiszteletét vívtuk ki a játékunkkal. Ami pedig a
meccsek után volt, attól ámult a világ. Aki magyar, annak külö-
nösen jólesett a látvány, ahogyan a meccsek végén a több ezer(!)
kint lévő magyar drukker az előtte felsorakozó magyar váloga-
tottnak elénekelte a magyar és a székely himnuszt. Az orosz tech-
nikusok, amikor észlelték miről van szó, akkor minden egyéb
hangot lekapcsoltak, hogy a közönség és a csapat, így a nemzet
harmóniája érvényesüljön. Ez minden mérkőzés után így volt, és
a „kulturált” világ irigyelt bennünket. Magam biztos vagyok
abban, hogy pár éven belül – a TAO nyújtotta sportági támoga-
tásnak és a sportág szeretetének köszönhetően – biztos tagjai
leszünk a világ legjobb 16 csapatát tömörítő „A Divízió”-nak. 
Azután volt egy londoni Vizes Világbajnokság. A toronyugrás
különböző számait leszámolva magát az Úszó VB-t megnyer-
tük! Ha a toronyt is ide számoljuk, akkor is dobogósak marad-
tunk összetettben. Egy pici ország az elsők között, ahol valakik-
nek mégis fontos volt, hogy előtte az úszó kapitányt kivégez-
zék. Persze ő csak az eszköz volt annak elérése végett, hogy a
magyar úszás kudarcot valljon, és a versenyzők ne érjenek el
sikereket sem Londonban, sem – és ez a lényeg! – a riói olim-
pián! Mert olimpián az atlétika a sportok királynője, az úszás a
királya. Az olimpiáról még korai beszélni, de a VB fényes ered-
ményei szétrúgták az idegenszívűek szándékát. Köszönjük
lányok, köszönjük fiúk! És épül az úszókomplexum is, ahol
2017-ben vizes VB-t, 2020-ban vizes EB-t rendezünk majd.
Mert nem baj, ha merünk nagyok lenni, és merünk álmodni!
Véget ért a foci EB is. A legnépszerűbb sportág igazolta hírét,
mert a világban százmilliók nézték a meccseket. A hazai viszo-
nyok között is volt olyan találkozó (portugál és a belga), ahol
három millióan ültek a tévék előtt, otthon családi körülmények
között, baráti társaságokban vagy éppen sörsátorban, hatalmas
kivetítőkön keresztül drukkoltak a nemzeti csapatnak! És ezt alá
kell húzni, mert a 24 nemzeti válogatott és az országokban csü-
csülő tízmilliók ebben közösek voltak. Aki ezt átélte, az felejt-
hetetlen közösségi élményben részesült. Talán ez a legfonto-
sabb, mert átélhették a nemzetté tartozás érzését, ami pedig
összetartó erő, és nehezen érthető annak a viselkedése, aki
ebből ki akar maradni. Félek, hogy speciálisan magyar megnyil-
vánulás, ha ezt nacionalista hőzöngésnek tartják. Szánalmasak
ezek a vélekedések, és ráadásul harakiri jellegűek, mert – aho-
gyan az elmúlt választásokon is – ez átokként hull vissza a
fejükre. Elég arra gondolni, hogy szerte Európában hogyan
fogadták a hazatérőket, micsoda visszhangja volt a válogatott-
juk szereplésének. Ahol csalódás volt – pl. Anglia – ott azért,
mert a nemzeti színekhez méltatlanok voltak. Izlandon talán
még az újszülöttek is kint voltak a csapat fogadásán. A focinak,
mint a nemzeti érzéshez kapcsolódó tünetnek, érzékletes példá-

ja az is - érdekes nézni -, hogy a csapatok milyen átéléssel ének-
lik a nemzeti(!) himnuszukat. Sokan már itt megnyerik a mecs-
cset! Ez más csapat sportágaknál is így van. 
A magyar gárda messze túlteljesítette azt, amit vártunk tőle. 
A csoportelsőség óriási siker volt, és ezen a belgák elleni vere-
ség sem fakít semmit, mert ott is volt esélyünk a 82. percig a
hosszabbításhoz. Le a kalappal a fiúk előtt! Csodálatos érzése-
ket keltettek mindenkiben, nemcsak azokban, akik szeretik a
focit, hanem azokban is, akik először találkoztak a focival,
mint sporttal, mint élményforrással. Két dolgot érdemes tovább
gondolni. Az első, hogy ki kellene használni a kedvező széljá-
rást, és a hazai focit magasabb szintre kellene emelni. A foci két
elemből áll: az egyik a nagyobbik rész, az, amit meg lehet tanul-
ni: fejelni, passzolni két lábbal, futni, ütközni stb. A másik a
kisebbik rész, de ez a perdöntő, és ezt nem lehet megtanulni,
mert arról van szó, hogy mennyi tehetség szorul a gyermekbe.
Ahol több a tehetség, az fogja nyerni a nagy versenyeket. 
Magyarország ott maradt le már a hatvanas években, hogy nem
fordított szellemi és gazdasági energiát a foci fejlesztésére.
Rövidlátó módon úgy értékelték, hogy nincs erre szükség. Igaz,
az ötvenes-hatvanas években szinte évente(!) termett egy
világsztár a magyar pályákon. Olyan, aki a világ bármelyik csa-
patában biztos csapattag lett volna! Ha mehetett volna…
Közben azok az országok – szinte egész Európa – el kezdte
tanulni a megtanulható dolgokat, és messze megelőzött minket,
mert aztán –különböző szociális okok következtében – nálunk
meg ritkult az istenáldott tehetségek száma, sőt a nyolcvanas
évek végére meg is szűnt. Ebből az évtizedes hátrányból kell
most kitörni! A 2000-ben létrehozott Bozsik Akadémia ennek
lefaragására tett kísérletet. Hamvába hullt, mert a 2002 utáni
balliberális kormányok ezt nem tartották fontosnak, elsorvasz-
tották, majd megszüntették. Lényegében azt folytatták, amit
elődjeik a szocializmus évtizedeiben tettek. Így érthető az is,
hogy miért fintorognak a mostani meglepő, még nem is nagy
léptékű sikernek. Ha pedig a foci nemzeti érzést felszító hatását
is figyelembe vesszük, akkor érthető a fanyalgásuk, s az, hogy
miért tartják nacionalista hőzöngésnek ezt.
Azt, hogy miként lehetne a focit továbbfejleszteni, az legyen a
szakemberek dolga. Nyilván több sportlétesítmény kell, és még
kiváló szakemberek sokasága kell ahhoz, hogy előre lépjünk.
Persze, döntés kérdése, hogy fontos-e ez egyáltalán? Ez gazdasá-
gi és társadalompolitikai kérdés is. Az előzőekben a sport - ezen
belül a foci – társadalompolitikai, nemzeti érzésre gyakorolt hatá-
sát már érintettük. Akinek ez fontos, az nyilván másként viszo-
nyul ehhez, de bármilyen sportlétesítmény megépítéséhez is. 
Nézzük a gazdasági kérdést. A mai kormányt sokszor gúnyosan
támadják a sportlétesítmények, főként a focistadionok építésé-
ért. Pedig az ilyen beruházások fontossága – a sportolás és a
világversenyek megrendezése mellett - a hazai ipar húzóágaza-
ta is lehet, még belső finanszírozás mellett is. De figyeljünk arra
is, amit az UEFA vezetése mondott: 34 %-kal nagyobb bevételt
hozott a bajnokság, igaz, több meccs is volt. Ám ennél fonto-
sabb, amit a franciák, mint rendezők mondtak. Bevallásuk sze-
rint – a terrorveszély miatti irdatlan többletköltség ellenére - 1,2
milliárd Euró tiszta hasznot könyvelhetnek el. 
Végezetül, vecsési vizekre evezve ki kell jelenteni azt, amit már
többször olvashattak ebben az újságban, hogy Vecsés városának
nagy kötelessége egy, a város presztízséhez illő sportcsarnok
kivitelezése. És ez a legkisebb indok, amihez hozzátehető a
helyi szakosztályok országos, sőt, nemzetközi szintű eredmé-
nyessége, valamint a város földrajzi elhelyezkedése, mely szá-
mos sportág nemzetközi versenyeinek színhelyévé teheti a
város hírnevét öregbítve, a helyi vállalkozások örömére.
Szalontai János
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A Jókais történet folytatása – IV.
Munkatársaink – Orosz Károly és Fekete József – kitűnő írása-
iból több évtizedet átívelően ismereteket kaptunk a vecsési
„amatőr” színjátszás történetéből. Kiindulópontként a Jókai
Szabadtéri színpad 60 éves évfordulója szolgált. Természetesen
ennek felidézése nem nélkülözhette a színjátszók munkájának,
veretes sikereinek felelevenítése nélkül. Utólag visszatekintve a
sorozatra, rögtön láthatóvá válik a történet hiányossága is. Ha
csak a szabadtérire, mint színpadra gondolunk, akkor annak
napjainkig tartó története is kívánja a nyilvánosságot. Ha pedig
a színjátszásra gondolunk, akkor kettős ok is kéri a nyilvános-
ságot. Az egyik ok az, hogy az ötvenes-hatvanas évek szabadté-
rit kialakító közössége nem a semmiből született. Legkevésbé
annak a kornak a szellemiségéből. Az előzmény a húszas-har-
mincas évek társadalmában rejlik, az akkori idősszak oktatás és
művelődés politikájából. Jó feljegyezni, hogy azokban az évek-
ben nem volt ritka az olyan szilveszter, amikor három helyen is
színházi előadást tartottak, és csak az újévi koccintás után kez-
dődött el a mulatság. Igaz, az nem a tévé és a telekommuniká-
ció világa volt. Annál sokkal emberbarátibb világ volt az. A
másik ok a 70-es évektől napjainkig terjedő időszak színjátszá-
sának felidézése. Az elkövetkező hónapokban ezen hiányossá-
gok megszűntetésére teszünk kísérletet. Először a házi feladat
könnyebb részét oldjuk meg: mi történt a szabadtéri színpaddal
és színpadon 1971-től napjainkig?

Ahogyan Fekete József barátom írja, hosszú Csipkerózsika álom
következett. Már a Bíró Juli sem a szabadtérihez tartozik, hanem
egy csodálatos hattyúdala volt a helyi színjátszásnak. Kiss István
tündöklő tehetségének utolsó kisugárzása országos sikerre vitte a
társulatot, annak is fiatalabb generációját. Molnár „Pite” (az ő uno-
kája, a kis csoda, a Petőfis Vicze Fanni, aki március 15-ei ünnepsé-
geken mutatta be, hogy nem esett messze a papa fájától.), aztán
Fogarasi Laci, ez az őstehetség, akinek nagy kár, hogy csak egy fel-
villanás jutott. De az emlékezetes maradt. Katrinecz Laci, Magó
Laci és még lehetne sorolni a fiatalokat. Nehéz azt megválaszolni,
hogy ők miért nem folytatták? Igaz, Kiss Pista bácsi családi tragé-
diája, majd egyéni sorsának más megpróbáltatásai elfordították őt
a csoporttól, ahová már nem is talált vissza, és kovász nélkül nem
megy. A színjátszás tehát abba maradt, pedig voltak óriási tehetsé-
gek. Voltak, akik itt kapták azokat az impulzusokat, amelyek utána
Thália templomába röpítették őket. Varsa Mátyás és Fekete Gizi
(Fekete József munkatársunk testvére) később országos hírű szín-
házak kiválóságai lettek. Varsa Mátyás később hazatalált, és nagy-
nagy szerencsénkre a helyi kultúra apostola lett. Napjaink kultúr-
történetének aranylapjai egy részét ő és a Kisspista Színháza fém-
jelzi. De erről sorozatunk későbbi részében még lesz szó.

Már megint elszaladtunk a szabadtériről, kanyarodjunk hát
vissza hozzá. Ha a hírforrásokra és a személyes emlékezetre
alapozunk, akkor egy jó nagyot ugorhatunk az időben. Mondjuk
2005-ig. Addig nem igen volt olyan esemény, ami feljegyzésre
méltó. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehetett egy táncos
találkozó vagy egy rock koncert, de folyamatos programjai biz-
tosan nem voltak. 2005-ben a mozgatórugó a szabadtéri kiala-
kításának 50 éves jubileuma volt. Az évtizedek során azonban
erősen lepusztult a színpad, a nézőtér és főként a technika. Két
megszállott ember azonban akadt, aki fejébe vette a szabadtéri
teljes felújítását. Kortye Vilmos (Vili, a zenész) és id. Kiss Tóth
János (a BÁKK igazgatójának édesapja) éjt nappallá téve szer-
vezte a munkálatokat, kereste fel a vecsési vállalkozókat.
Gyűjtötték a szükséges anyagokat és keresték a szakikat a mun-
kák elvégzésére. Hatalmas munkát végeztek el, köszönet érte! A
felújított szabadtérin mi lehetett volna az első előadás?
Természetesen az, ami 50 éve is volt. A Csárdáskirálynő! Azzal
a nem elhanyagolható különbséggel, hogy akkor vecsésiek
adták elő, most fővárosi színészek mutatták be a nagyoperettet.
Az azóta eltelt 11 év alatt – legyünk önkritikusak – megint nem
sok minden történt. Voltak népzenei és néptáncos találkozók,
rockkoncertek, de emlékezetes előadás nem volt. Van tehát teen-
dője a kultúra mai szereplőinek, irányítóinak. Az egyetlen kivétel-
ről azonban beszélni kell, mert az megér egy misét! Mert azt nem
igen mondhatja el más település, hogy rockopera íródott életéről. 
Vecsés újratelepítésének 225. évfordulója tiszteletére nagysza-
bású rockopera előadásával készült a külön erre a produkcióra
megalakult WAT, azaz a Vecsési Amatőr Színtársulat.
A 2011. június 18-ai díszelőadáson a közönség dugig megtöltöt-
te a nézőteret, de sokan álltak a fák között, minden talpalatnyi
hely foglalt volt. 

A Fal nem épül ember nélkül című rockopera megalkotásában
a város apraja-nagyja részt vett, de a következő személyek meg-
érdemlik, hogy ezúttal is nevükön legyenek említve:
Kortye Vilmos – ötletgazda, zeneszerző, Gál István – történel-
mi szövegíró, Görög Béla – a történelmi dalszövegíró, Gombár
Mónika – dalszerző, korrepetitor, Metzker Péter – zenei rende-
ző, hangszerelés, Kortye Katalin – rendező asszisztens, produ-
cer és Veszprémi Klára – dramaturg, rendező.
Állva tapsolt a publikum, és talán nem is volt tudatában a több-
ség a pillanat egyedi voltában. Abban, hogy az ötvenes-hatva-
nas évek után ez volt az első és eddig az utolsó olyan színházi
előadás, amit vecsésiek a szabadtérin bemutattak! Ugyanakkor
vecsésiek színházi produkcióiról azonban már beszélhetünk,
mert a 2000-es évek elején a helyi színjátszás is felébredt
Csipkerózsika álmából.De erről majd legközelebb.

Szalontai János

Színjátszók a hetvenes évekből
Kép: Fekete József

Fal nem épül – rockopera, csoportkép
Fotó: Katona Csaba



25 éve történt - Vízellátás 
A második világháború után 15 évvel, a ’60-as évek elején még
nem volt Vecsésen vezetékes ivóvízellátás. Mint más problé-
mák esetében is, ha az államtól hiába vártunk megoldást, nem
maradt más, mint a helyi összefogás.
„1960. június – megalakul a Vecsési Ivóvíztársulat dr. Trebits
Rudolf községi orvos vezetésével.” (Megj.: Áprilisban alakult
meg a szervező bizottság, és júniusra az ingatlanok 52%-a csat-
lakozott a társulathoz, és ezért alakulhatott meg ilyen gyorsan
– szerk.)
A vízellátó rendszer (általam nem ismert mértékben) a lakosság
befizetéseiből épült. Az építés: valódi hőstörténet, a gépkezelő
halálával.

„1963. január 1. – az újonnan létesült Pest megyei Víz és
Csatornamű Vállalat (PVCSV) megalakult, és átvette az
Ivóvíztársulat által addig létesített kutakat, vezetékeket, víztor-
nyot és karbantartó részleget.” Ez volt a kezdet.
A későbbiekben a kitermelt víz mennyisége a fejlesztések elle-
nére sem volt képes lépést tartani a fogyasztók számának és a
fogyasztás mennyiségének növekedésével. Tavasztól őszig, az
öntözés miatt, a magasabban lévő területeken nem folyt víz a
csapokból. Éjjel kellett vödrökbe, fazekakba gyűjteni másnapra
a vékonyan csordogáló vizet.
Már az önkormányzati működés harmadik hónapjában az 1991.
január 8-ai képviselő-testületi ülésre Pável Béla alpolgármester,
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke benyújtotta a vízellátási
problémák megoldására irányuló előterjesztést. (Megj.: 1990-
ben drámaian megromlott a vecsési víz minősége. Magas nitrát
tartalom is aggályossá tette fogyasztását vagy étkezéshez való
használatát, de megjelent a nitrit is, és ezért a kisgyermekeknek
tilos volt a használata – szerk.)
Ez volt a folyamat kezdete, és két éven belül megvalósult a
megoldás 50 % céltámogatással, egyszerűen mondva: fél áron.
Most, 25 év múltán meg kell emlékezni arról, hogy Pável Béla
elévülhetetlen érdeme, hogy felismerte Vecsés vízellátásának
legjobb megoldási lehetőségét: saját új vízbázis létesítését és
minden hatósági és sok más akadályozást, késleltetést leküzdve
végig vitte, irányította a beruházás megvalósulását, melynek
eredményeként a térségben elsőként, elegendő, jó minőségű
vízhez jutottunk.
Az új vízbázison két nagy átmérőjű, nagy teljesítményű kutat
fúrtak, a régi vízbázison a meglévő 500 köbméteres tározó mel-

lett a BIOTECH Vállalat tervei alapján és kivitelezésében új
1500 köbméteres tározó létesült, végül megépült a két vízbázist
összekötő vezeték.
Az akkor meglévő vízellátó rendszer egyéb problémáin sajnos a
későbbiekben sem tudtunk segíteni, hiszen még számos halaszt-
hatatlan feladat állt előttünk.
Hogy milyen abszurd helyzeteken kellett átküzdeni magunkat,
arról ma is előttem van az a kép, amikor az üléstermünkben
megjelenő hatósági emberek között látok néhányat - sápadt
városiakat- zöld zubbonyban, zöld térdnadrágban, vastag zöld
harisnyában. Mi ez? Valami jelmezes dologba tévedtem?
Megtudtam, hogy ők az „Erdőfelügyelet”, mint szakhatóság
képviselők. Vajon mit kereshetnek itt? Kiderült, hogy ahol a
kutak vannak, és a gépház áll, az „erdő”. Sehol egy fa vagy
bokor, még fű se – mégis erdő és oda csak úgy, az aszfaltútról
utat építeni nem engednek. Nehezen elfogadtak egy – a nem
létező fákat kikerülő nyomvonalat. Az épült meg. Helytörténeti
érdekesség. Minden kanyarnak története van, meg tanulsága: ha
nem engedik az egyenes utat a görbe is oda vezet, csak rosszabb.
(Az idézetek: Somogyi L.: Vecsési életrajzi… c. könyve, a „víz-
torony”: 50 köbméteres hidroglóbusz.)

Molnár Imre

Tűz, tűz, tűz!
Július 09-én, szombaton a kora délutáni órákban orrfacsaró füst
borította be a Telepi út környékét. Mint később kiderült a Göci
Pest felőli végén égett a megszáradt gaz. Az élénk szél a gyalo-
gos vasúti felüljáró felé terelte a lángokat, veszélyeztetve a
fapadlózatú matuzsálemi átkelő állagát. Égett a híd alatti
növényzet és olyan magasra csaptak a tűz nyelvek, hogy az aká-
cok levelei is megpörkölődtek. Szerencsére a rendőrségi gépko-
csik pillanatok alatt lezárták a Telepi út - híd előtti kanyar - sza-
kaszát, hogy a kiérkező tűzoltók zavartalanul olthassanak. Hála
gyors, lelkiismeretes munkájuknak, sikerült megállítani a tüzet,
megóvni a vashíd és a környező lakóházak épségét.

Sajnos, a rekkenő hőség, a kiszáradt növényzet, az élénk szél
miatt elegendő egy felelőtlenül eldobott égő cigaretta és máris
kész a baj. (Előfordulhat szándékosság is, hiszen egyszerre több
helyen keletkezett tűz - a TESCO mögött, Monoron, Cegléden.)
Maradt a keserűszagú, égett, kormos foltokkal tarkított terület,
és a szálló pernye darabkák.

Mersitz Ilona                                           Fotó: Katona Csaba
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1974 márciusában az addig Vecsés ivóvízellátásában főszerepet
játszó hidroglóbuszt szétszerelték, majd újbóli felállítási he-
lyére, Úriba szállították. Kép és szöveg: Fekete József

Vecsési Könyvelőiroda ügyfélkörrel átadó,
nyugdíjazás miatt. Tel.: 06 70 373-0399



2. SLOVAKIA CUP 2016
Uhrin Csenge nemzetközi tornát nyert!
2016. június 9-12. között rendezték meg második alkalommal a
Slovakia Cup versenyt a festői vidéken található Klinben. Peter
Triebel és a Triebel Boxing Club ismét remek házigazdának
bizonyult, így a 17 országból érkezett csapatok egy gördülékeny
tornán vehettek részt. Magyarországról Halásztelek és
Tápiómente csapatával közösen képviseltük hazánkat. Edző
Seres Attila és Kertész Henrik volt. A vecsési csapat 6 verseny-
zővel indult, eredmények:

Junior 50 kg Uhrin Csenge - aranyérem
Csenge nagyszerű ökölvívással nyerte meg a tornát. A tavalyi
ezüstérmét így fényesebbre váltotta. Egy cseh és egy norvég
leányt győzött le egyhangú pontozással.

Elit 51 kg Pap Zsófia - ezüstérem
Zsófi 48 kg-ban mért be, de nem voltak a súlyában, így feljebb
került az 51 kg-os mezőnybe. Három mérkőzéssel lett ezüstér-
mes, ami eddigi legjobb nemzetközi eredménye. Egy lengyel,
majd egy szlovák leánnyal szemben nyert egyhangú pontozás-
sal. A döntőben ugyanilyen arányban maradt alul cseh ellenfe-
lével szemben.

Elit 57 kg Szűcs Szabina - ezüstérem
Szabina súlyát is összevonták, így nyolcan voltak egy csoport-
ban. Szabina is három mérkőzést vívott. Szerb és szlovák ellen-
felét legyőzte. A döntőben az orosz ellenfele szoros csatában
nyert, így ő is ezüstéremmel zárta a versenyt.

Elit 69 kg Kőhalmi Dóra - bronzérem
Dóri rögtön a junior világbajnok, ifi EB ezüstérmes Hana
Solecka ellen húzott kesztyűt. A rutinos lengyel versenyzőnek
csak megosztott pontozással sikerült győznie a harcos vecsési
lány ellen. 

Serdülő 37 kg-ban Váry Tamás és Junior 48 kg-ban Nádasdi
László rutinosabb angol versenyzők ellen léptek szorítóba. Bár
kikaptak, de szoros mérkőzésen helytálltak, és értékes tapaszta-
latokat szereztek a nemzetközi mezőnyről.
Összességében nagyon hasznos tornán vagyunk túl, hiszen a
csapatunk 11 hivatalos nemzetközi mérkőzést tudott bokszolni,
ebből 6 mérkőzést meg is nyertünk! 
(forrás: vecsesbox.hu)
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Ökölvívás
Június 2-5. között a szlovákiai Topolcsányban rendezett négyes
fogat versenyt ifj. Dobrovitz József nyerte megnyugtató előny-
nyel a magyar Moró Lajos előtt. A viadalom cseh, szlovák, oszt-
rák, német és holland hajtók vettek részt.
Július 12-17-e között rendezték meg a németországi Aachenben
a „kisvilágbajnokságot”, ahogyan ezt a négyes fogatosok neve-
zik. Kétségtelenül ennél az évente megrendezett versenynél csak
a két évente megtartott világbajnokság jelent komolyabb viadalt.
Egyéniben az ausztrál Exel tarolt, mind a három hajtást meg-
nyerte, így az összetettben is fölényesen nyert. A Chardon (hol-
land) és Chester (USA) szintén kibérelték a dobogót, és össze-
tettben is ez volt a sorrend. A holland, a német és a belga hajtók
követték a triumvirátust, amibe örömünkre Dobrovitz József és
Lázár Zoltán is beletartozott. ifj. Dobrovitz József ezúttal kicsit
elmaradt a várakozástól.

Díjhajtásban Lázár (6.), Dobrovitz (7.) és ifj. Dobrovitz (15.)
volt a sorrend. Csapatban már nagy előnyre tett szert a holland
gárda a mieink előtt. Minket a belgák és a németek követtek.
Maratonhajtásban Dobrovitz szenzációsan ment, 6. helyet érte
el, ami összetettben az 5. helyet jelentette. ifj. Dobrovitz és
Lázár a középmezőnyben helyezkedett el, két szám után a
vecsési hajtó a 15., Lázár a 10. helyen várta a záró számot.
Csapatban a hollandok tovább növelték előnyüket. Mi megtar-
tottuk a 2. helyet, de minimálisra csökkent előnyünk a németek
és a belgák előtt.
Akadályhajtásnak csak a helyezésekre vonatkozóan volt tétje,
mert szinte biztosra lehetett venni Exel és a holland együttes győ-
zelmét. A magyarok közül Dobrovitz volt a legjobb, de ő is tud
ennél sokkal jobbat menni. Miként a másik két magyarnak is volt
már ennél jobb akadályhajtása. Összetettben Dobrovitz József a 8.
helyen fejezte be a versenyt, ha csak egy verőhibája lett volna, már
övé a 6. helyezés. Nagyon szoros volt a mezőny. Lázár Zoltán a 9.
és ifj. Dobrovitz József a 16. lett a végső elszámolásnál.
Csapatoknál holland-német párharc volt, így ebben a sorrendben
dőlt el a küzdelem akadályban és összetettben is. Mieink gyengébb
hajtással lecsúsztak a dobogóról, a belgák megelőztek bennünket.
Az augusztus végi bredai (Hollandia) vébé előtt ez volt az utol-
só nagy megmérettetés. Még van lehetőség javítani a fogatokon.
Az biztos, hogy ott vagyunk a világ elitjében, de azt is látni
lehet, hogy sűrű mezőnyben egy kicsiny hiba is helyezéseket
jelenthet. Ráadásul a legfrissebb hírek szerint minden idők leg-
erősebb vébéje elé nézünk! Ugyanis a Szervező Bizottság és a
holland hajtók törekvése volt, hogy a rendező nemzet 9 ver-
senyzővel indulhasson a világversenyen, melynek feltétele,
hogy a többi nemzet számára is megnyissák a nevezést plusz 3
fővel. A Nemzetközi Lovas Szövetség ehhez hozzájárult, így
hazánkat is 6 versenyző képviselheti majd a VB-n!

szajan

Fogatsport
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Rövid hírek a nyári szünetben

Antal Zoltán szakosztály vezetőtől kértünk tájékoztatást a férfi
és a női szakág helyzetéről, a felkészülési időszakban végzett
munkáról:
- Tovább erősödött a férfi NB. I/B-s csapat. Sikerült igazolnunk
balkezes jobbátlövőt! Sikerült továbbá két tehetséges játékost
igazolnunk a posztra. Ezzel egy évek óta tartó hiányt pótoltunk
be. Összességében 7 új játékost igazoltunk. A napokban megje-
lent versenykiírás értelmében a következő szezonban a csapat
továbbra is az NB I/B Nyugat csoportjában fog vitézkedni. A
bajnokság szeptember 11-én indul. Egyből egy rangadóval kez-
dünk, a Veszprém KKFT vendége leszünk Veszprémben. A
második fordulóban (09.18.) az Alba Régia KSE csapatát
fogadjuk „hazai” pályán.
A férfi junior csapatot szerettük volna elindítani felnőtt
mezőnyben, de nem kapta meg a lehetőséget, és a Magyar
Kézilabda Szövetség döntése értelmében a csapat nem került
besorolásra az NB II. mezőnyébe.
A női felnőtt csapatnál még most is tart a csapat kialakítása. Sok
játékossal tárgyalunk, és reméljük, hogy a szezon kezdetére
összeáll egy sikeres gárda. 
A felkészülés augusztus elsején kezdődik, de a játékosok kaptak
nyári szabadidős programot is, hogy szinten tartsák erőnlétüket.

Lesz vecsési kézilabda centrum?

A sportszeretők táborában ismerős az a támogatási forma, amit
a Társasági Adó Osztaléka jelent, ez a TAO. A vállalkozások a
társasági adó 100 %-át kötelesek befizetni az államkasszába.
Pár éve a kormány úgy változtatta ezt meg, hogy ebből 70 %-ot
a vállalkozás a sport számára használhatja fel, és befizetheti
annak a szakosztálynak, aki az országos szakszövetség igazolá-
sával rendelkezik. A törvény öt látvány csapatsportágat preferál.
Ez a labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda és jégkorong.
Vecsésen a labdarúgás és a kézilabda által vagyunk érdekeltek.
A kézilabda szakosztály – férfi és női – megkapta a Magyar
Kézilabda Szövetség igazolását, mely szerint befogadhatja a
TAO támogatást. Ennek egy kicsiny része viszont az MKSZ
számláján landol. Ez azonban országosan és évente hatalmas
összegeket jelent. A Magyar Kormány által támogatott kézilab-
da munkacsarnok programot az MKSZ meghirdette. A kézilab-
da munkacsarnok pályázatra a vecsési kézilabda szakosztály
jelentkezett, ahol elfogadták előzetesen a jelentkezést, és az
országban létesülő 60 munkacsarnok egyikére Vecsést jelölték
ki, de ennek véglegesítéséhez több feltételt szabtak. A szakosz-
tály felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, hogy ezek a fel-
tételek adottak legyenek a sikeres pályázathoz. A testület július
12-én rendkívüli ülésen megszavazta a pályázaton való részvé-
telt. (Lásd 3. oldal – szerk.) A szükséges telket a Halmy iskolá-
ban jelölték ki, és a szabványtervtől való eltérést kérték, amire
van lehetőség. Jelen pillanatban tehát minden esély megvan
arra, hogy egy éven belül a Halmi iskolában egy nemzetközi
szabványnak megfelelő játéktérrel, egy oldalas lelátóval, a
szükséges öltöző rendszerrel ellátott kézilabda csarnok álljon a
vecsési kézisek rendelkezésére. Ez alkalmas lesz NB.I.B-s baj-
noki mérkőzések megrendezésére is, de első osztályú és nem-
zetközi mérkőzésekre nem! Fontos tudnivaló, hogy ez a munka-
csarnok nem érvényteleníti egy komoly, minden célnak megfe-
lelő Városi Sportcsarnok építését!

Szalontai

A cél a bajnoki arany

Czibolya Zoltán elnök: Sajnálatos, hogy most sem sikerült a fel-
jutás, de az álmunk nem változott. Az augusztus 13-án kezdődő
bajnokságban nem lehet más a cél, mint az NB. III. Ehhez baj-
nokságot kell nyernünk! Vincze Gábor változatlanul élvezi
bizalmunkat, továbbra is ő irányítja a szakmai munkát. A játé-
kos állományban már van változás, de még biztosan lesz is. A
végleges keret az átigazolási időszak végén áll össze, vagyis
július 31-e után. A keret július 11-én kezdte meg a felkészülést
a remélhetően sikeres bajnoki évadra.

VT info

A VSE karate edzőterme (Fő út 112. szám) minden korosztály
számára biztosítja az edzés lehetőségét, mert a mozgás egész-
ség! Mindenkit szeretettel várunk. 
Vecsés S.E. karate edzőterme (Fő út 112.):
Hétfő, szerda, péntek: 16,00-17,15 és 17,30-19,00
Halmi téri iskola:
Kedd, csütörtök: 17,00-18,15 és 18,30-20,00
„OSS”

Karate Szakosztály vezetősége

KÉZILABDA Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

KARATE

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu



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. 

Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – júl. 25-ével, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – aug. 1-jével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – aug. 8-ával, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – aug. 15-ével,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – aug. 22-ével kez-
dődő 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.


