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PROGRAMOK

A SPORT, 
és amit jelenthet

JEGYZET

50 év! Relatíve tekintélyes idő. Aki ennyi idős, annak mondják, hogy ereje teljében lévő. Aki valamit 
ennyi idő óta művel, azt mindenki vérmérséklete szerint kommentál. 1967 szeptemberében a Pest 
Megyei Hírlap Monor és Vidéke mellékletében jelent meg az első cikkem. Sportról szólt, később 
a Pest Megyei újságíró igazolvány mellé sikerült begyűjteni a Népsport sajtóigazolványát, s vele 
megnyíltak a sportpályák. Fociztam is, és a sport lett a mindenem. Most is sportról szeretnék írni, 
de mai átpolitizált világunkban mindenütt a politikát is belekeverik. Miért lennénk mi kivételek?

A faültetési akcióban 
meghirdetett díszfák
jegyzése lezárult 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy  
a Vecsési Polgármesteri Hivatal kedvezményes 
faültetési akciója lezárult. Ennek örömteli oka 
az, hogy a lakosság által igényelhető, limitált 
darabszámú díszfákat a meghirdetett határidő 
előtt lefoglalták a jelentkezők.
Megértésüket köszönjük!

Közbiztonsági és Környezet-védelmi Osztály

Meghívó az október 6-i  
megemlékezésre

Vecsés Város Önkormányzata  tisztelettel meghívja a város lakóit 
az aradi vértanúk kivégzésének 168. évfordulója  

alkalmából rendezendő nemzeti gyásznapi megemlékezésre.

2017. október 06. (péntek) 17.00 óra
Vecsés, Erzsébet tér

Himnusz
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola diákjainak műsora

Megemlékező beszéd
Koszorúzás

Szózat

Közreműködnek:
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola
Vecsés Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága

Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

M ájusban két BL-döntő volt kézilabdában, aztán úszó-
vébé, a Forma-1, majd kajak-kenu-vébé, aztán csel-
gáncsvébé, és most kosár-Eb. A sport sportról szól, 

és ne tagadjuk, volt mire büszkének lenni. Kinn voltam az úszó-
vébé két eseményén. Világos lett minden, amiért megfúrták az 
olimpiát. Mert világos, kinek fontos a nemzeti siker, és ki az, 
akit kiver ettől a veríték. 
 És a nemzeti siker kettős. Van egy látens, lappangó része, az, 
amikor tízezrek jönnek hazánkba külföldről. Hozzák a pénzt, köl-
tenek, és közben látják a sportlétesítményeket, látják a várost, 
megérzik azt az életérzést, amit ilyenkor meg lehet tapasztalni. 
Az úszó-vb vége és a Forma-1 időszaka összenőtt. Nem lehe-
tett szállást találni, még Vecsésen sem! A turisták tízezrei lát-
ják a világraszóló létesítményt, ami párját ritkítja, ezzel együtt 
látják a megújult Margit-szigetet és a Duna-partot. Ezért kell 
építeni olyan létesítményeket, amelyek alkalmasak a grandió-
zus rendezvények befogadására. Persze, még olyan struktúra 
is kell, ahol minden igényt kiszolgálnak. Ez a gazdasági oldal, 
ami nem kétséges, hogy pozitív szaldót hozott.
 Tízezrek mennek magyar zászlóval és kenik magukra a nem-
zeti színeket, a 3 éves unokámtól a 66 éves nagyapjáig, és fel-
robban az aréna, amikor magyar versenyző ugrik a medencé-
be. És semmivel sem pótolható az az érzés, amikor hazánkfia 
vagy lánya a dobogón áll, és ezrek ajkáról zeng a nemzeti him-
nuszunk. És ugyanez van mindenütt. A hokisok szinte minden 
meccset elveszítettek, de a meccsek után ezrek énekelték a já-
tékosokkal együtt a nemzeti imát. És ez a sport jellemzője. Küz-
deni, ha nyerünk, akkor azért, ha veszítünk, akkor a becsüle-
tes küzdelemért kapjuk az elismerést. A legtöbbet, a szurkolók 
megbecsülését, tapsát, a himnuszt, ami megdicsőülés még térd-
re kényszerülés után is.
 Kinek jut eszébe, hogy megérte-e a létesítményt felépíteni, a 
rendezvényt megrendezni? Csak a nemzeti érzésben és erkölcsé-
ben hiányt szenvedő honfitársunknak. Tőlük a legegyszerűbbet 
is meg kellene kérdezni. Amikor születés-, vagy népnapjukra 
vendéget hívnak, akkor is kidekázzák, mit adjanak és mit kap-
hatnak, hogy ne legyen deficites az üzlet. A gyarapodás mel-
lett a vendéglátás és a vendégvárás tisztessége semmit sem je-
lent? Sajnálatos egyedek ők.
 Vecsési Sport néven az elmúlt évtizedben megjelentettem ösz-
szesen 20 újságot. Ennek hasábjain többször leírtam, hogy a 
sport azért fontos, mert egészséges nemzedék nőhet fel, és más 
annak a gyermeknek a lelkülete, aki sportol és kialakul benne 
a becsületes küzdelem iránti vágy. A sport testi-lelki nevelést 
szolgál. A másik, amit szintén több alkalommal megfogalmaz-
tam, az az volt, hogy az állam feladata a létesítmények biztosí-

tása és olyan gazdasági szabályozók bevezetése, ami a gazda-
ság szereplőit inspirálja a sport támogatására. Nagyon jó dolog 
a sportra való beruházás, az úszóaréna, az új Puskás stadion, 
a tanúszódák, a kézilabda-munkacsarnokok, de az új tornater-
mek is, amelyek mostanában épülnek vagy épülni fognak. De ide 
sorolhatók a műfüves focipályák, a sportudvarok futópályával 
vagy nélküle. Sőt, idesorolnám még a játszótereket is, amelyek-
ből 1990-ig egy sem volt közterületen! 
Ma településrészenként több is van a 
gyermekek nagy örömére. Ugyanak-
kor a TAO-rendszer óriási támoga-
tást ad több sportágnak is. Az állam 
itt hatalmas bevételekről mond le, és 
hagyja, hogy a gazdaság és a sport 
szereplői egymásra találjanak. A be-
fizetett pénz az országos szakszövet-
ségekhez kerül, akik visszaosztanak 
belőle, amiből az egyesületek finan-
szírozni tudják a felszereléseket, a 
szakvezetőket, a csapatok utaztatását és sok mást a szakszövet-
ségek által meghatározott feltételek szerint. A szakszövetségek a 
TAO-támogatások talán 1%-át maguknál tartják, amire később 
pályázni lehet, és ezekből lettek a Kisepresben és a lakótelepen 
a műfüves pályák, és ebből lesz a Halmi iskola udvarán rövide-
sen kézilabda-munkacsarnok, ahol a fiú- és a lánycsapat hazai 
otthonra lel végre – a kézilabda szerelmeseinek örömére. 
 Rövidesen épül egy tanúszóda is, és tervbe van véve (MLSZ 
TAO-ból) egy nagypályás műfüves pálya elkészülte is. 
 Azt gondolom, hogy mindezek nagyon jó befektetések. A jö-
vőt szolgálják. 
 Sajnálom azt, aki nem így gondolja.  Szalontai János

„Kinek jut eszébe, hogy megér-
te-e a létesítményt felépíteni, a 
rendezvényt megrendezni? Csak 
a nemzeti érzésben és erkölcsé-
ben hiányt szenvedő honfitár-
sunknak. Tőlük a legegyszerűb-
bet is meg kellene kérdezni.”

Puskás stadion látványterve

2017. október 1-én (vasárnap) 15 órakor 
a vecsési Szent Kereszt templomban 

(Vecsés, Jókai M. u. 70.)
AZ EGYKORI HADIFOGLYOKÉRT  

ÉS AZ ELHURCOLTAKÉRT LESZ SZENTMISE. 
Tisztelettel hívjuk a nehéz idők tanúit, az egykori foglyokat,  

a hozzátartozókat, különösen az elhunytakét.

A régi hagyománynak megfelelően  
a misén az énekek németül hangzanak fel.

A mise után a Grassalkovich Iskolába várjuk  
a résztvevőket találkozásra, beszélgetésre.

Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközsége
Kulturverein-Vecsés 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

MEGHÍVÓ
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Nyisztor Ilona és tanítványai

Dr. Fodor Etelka és a moldvai vendégek

Labdarózsa Népdalkör a Csángó–Magyar dalesten 

Az érdeklődők megtöltötték a könyvtárat

  Dr. Fodor Etelka meghívására 
2017. szeptember 2-án és 3-án Nyisz-
tor Ilona óvónő-énekesnő, a moldvai 
csángóföldről, Pusztináról érkezett 
hozzánk fellépésre. Nem csak énekli, 

hanem gyűjti és tanítja is az ősi ma-
gyar dalokat, táncot, zenét és mesét 
a magyar folklór színe-javát. 
 Nyisztor Ilona többszörösen ki-
tüntetett népművelő, így birtokol-

Nagyon szép ajándék  
volt a vecsésieknek

Köszönjük Etelka!

HÍREK

FELHÍVÁS  
GYAKORNOKI  
MUNKÁRA!

  A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivata-
los televízióműsora – az UPC, a T-Home és a DIGI 
Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv) csatornán 
fogható. A műsorral kapcsolatos észrevéte-
leiket, javaslataikat az alábbi elérhetősé-
geken várják. Tel./fax: 06-29/352-362, 
06-20/985-6914, e-mail: 
williams@williams.hu.

  Minden évben több fotós képeiből válogatunk, 
amikor a KáposztaFesztről írunk – igyekszünk 
minél több fotóval illusztrálni a fesztivál ese-
ményeit, emlékezetes pillanatait. De nem biztos, 
hogy minden emlékezetest sikerül megörökí-
tenünk. Szeretnénk játékra hívni a Káposz-
tafesztre kilátogató polgárokat. Készítsenek 
felvételeket a rendezvény során, utána az ál-
taluk legjobbnak talált, maximum öt fotót mi-
nél nagyobb formátumban küldjék el az alábbi 
e-mail címekre: polgargyula@a-vecses.hu és a 
szajan@a-vecses.hu. Mellékeljék nevüket és cí-
müket. A legjobbak megjelennek a VT novem-
beri számában. Köszönjük közreműködésüket.

– szerkesztőség –

www.vecsesujsag.hu

Csángó–Magyar dalest 

  Sokan ismerjük Dr. Fodor Etel-
ka vecsési orvosnő lelkiismeretes 
munkáját, városunk iránti hűségét. 
A szüleihez hasonlóan ő is érzé-
keny az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetbe került emberek ügye 
iránt. Emlékszem, nagy összefo-
gással több autónyi könyvet gyűj-
tött, amivel az erdélyi és csángóföl-
di gyermek- és közintézményeket 
segítette, és a fiatalabbakat is erre 
biztatta. Jelképes keresztszülőséget 
vállalt csángó gyermekeknél, és ha-
vonta konkrét összeggel segítette és 
segíti azok magyar nyelvtanulását. 
Most a saját költségén tette lehető-
vé, hogy a pusztinai csángó óvónő: 

Nyisztor Ilona és három csángó le-
ányka a saját népdal és vallási ének-
kultúrájukból, versekből, mesékből 
a zsúfolásig megtelt Róder Imre Vá-
rosi Könyvtárban az érdeklődő kö-
zönségnek igényes műsort adjanak, 
majd másnap, szeptember 3-án az 
Erzsébet téri és a felsőtelepi római 
katolikus templomok miséit vallásos 
énekeikkel gazdagítsák. A könyv-
tári műsorukat a Labdarózsa Nép-
dalkör énekesei és citerásai nagysze-
rű csokorral színesítették. Mindez 
együtt nagyon szép ajándék volt a 
vecsésieknek. 
 Az önzés, az indulatok és érde-
kek által vezérelt, anyagias világunk-

ban nagyon fontos az a 
lélek- és csángó érték-
mentés, amit a doktornő 
csinál. Sokunk számá-
ra a vecsési csángó dél-
után többet ért sokszáz 
tv- és egyéb műsornál. 
Remélhetőleg folytatá-
sa is lesz majd! Csodá-

ja a Magyar Örökség és az Euró-
pa-díjat, valamint az RMDSZ által 
adományozott Ezüst Gyopár-dí-
jat. Magával hozta három tanítvá-
nyát, akik énekkel, verssel és me-

sével szórakoztatták a Róder Imre 
Városi Könyvtár közönségét. Igen 
elcsodálkozhattunk a fiatal 11-12 
éves gyermekek képességein, ami-
kor verselésüket, mesemondásukat, 
éneküket hallhattuk. A tisztesség 
úgy kívánja, hogy a nevüket is leír-
juk: Bortos Madalina, Mátyás Dia-
na és Mátyás Denisza. Ők hárman 
négy társukkal kiegészülve résztve-
vői voltak a Fölszállott a páva leg-
utóbbi sorozatának. Elfogyott min-
den szék, ülőalkalmatosság ezen a 
délutánon. Erősen szép és emléke-
zetes program volt ez, ami szívhez, 
lélekhez és értelemhez is szólt. A 
műsorban fellépett a Labdarózsa 
Népdalkör is.  VT infó

latos volt Nyisztor Ilona és a három 
csángó lány éneklése. Tudod, ked-
ves Etelka, csak köszönet illeti őket 
és téged is, aki idevarázsoltad őket 
elénk az ezer kilométernyire levő 
Pusztinából. 
 Az értékes műsor hallgatása köz-
ben sokunk szemében önkéntelenül 
is az öröm könnyei csillantak, s Ist-
ván király imájának sorai jutottak 
eszünkbe: „A mélységből kiáltok 
hozzád, hallgass meg Uram! Taníts 

meg, hogy kell könnyezni a meg nem 
érdemelt örömben…Taníts meg, ho-
gyan kell a gyengékhez lehajolni…!” 
 Kedves Etelka! Te lehajoltál az 
elcsángált magyar testvéreink ma 
élő tagjaihoz, hogy fogyó értékei-
ket mentsed. Mindez nagyon értékes 
adomány a részedről csángó testvé-
reinknek, a magyar ügynek és Ve-
csésnek is. Isten áldjon meg érte!

Szeretettel és köszönettel.  
Orosz Károly, ny. mérnök-újságíró

Dr. Fodor Etelkának  
megköszönik a szervezőmunkáját 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik férjem, Deák Ferenc temetésén meg-
jelentek, elkísérték utolsó útjára, valamint 
sírjára virágot, koszorút helyeztek el.

A gyászoló család

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mind-
azoknak, akik Zehetmayer Mátyást, szere-
tő férjet, édesapát és nagypapát utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és 
osztoztak a család fájdalmában. Köszönjük 
a SZIGÜ-INRI Kft. temetkezési szolgáltató fi-
gyelmes, kegyelettel végzett tevékenységét.

A gyászoló család

Nézzük együtt!

Megújult a Vecsési  
Tájékoztató honlapja

FELHÍVÁS – Keressük az idei  
KáposztaFeszt legjobb fotósát

  A Vecsési Tájékoztató online weblapjának terve-
zési szakasza lezárult, így 2017. szeptemberétől el-
indítottuk új hírportálunkat a www.vecsesujsag.hu 
oldalon, ahol a vecsési aktuális hírek, informáci-
ók, interjúk, beszámolók, képriportok szerepelnek 
majd a kínálatunkban. Szeretnénk kihasználni az 
online felület nyújtotta előnyöket, mind a terjede-
lem, mind az aktualitás tekintetében.
 Célunk, hogy a vecsési lakosokat széleskörű-
en tájékoztassuk a várost érintő kérdésekről, il-
letve részletesen, a nyomtatott újság terjedelmi 
korlátain átlépve járjunk körbe egy-egy témát, 
eseményt, helyzetet vagy személyt is akár. 
 Az online felületünk két felelős szerkesztője 
Polgár Gyula és Szalontai János lesz, akik heti 
váltásban válogatják ki az oldalra kerülő anyago-
kat, állítják össze a tartalmat és naprakészen fris-
sítik a portált. 

 Az új online újságunk néhány hiánypótló funk-
cióval is rendelkezik majd, szeretnénk felhaszná-
lóbarát módon tájékoztatni és a helyiek leggyako-
ribb problémáira megoldást nyújtani. Így az oldal 
nyítólapján központi helyen jelenik meg a program-
ajánló, ahol mindig az aktuális vecsési programok 
kapnak helyet, kiemelt sávban követhetők nyomon 
a legfrissebb hírek és kiemelt helyet kapnak a fon-
tosabb témák, információk is. A képekkel színesí-
tett, átlátható szerkezeti felépítés mellett a könnyű 
visszakereshetőség is szempont volt a tervezés so-
rán. Honlapunk telefonnal is olvasható lesz.
 A „Vállalkozások” menüpontban összegyűjtjük 
a Vecsésen tevékenykedő cégeket, hogy az itt élők 
elsősorban helyi vállalkozók segítségével oldják 
meg teendőiket, problémáikat. Ez az aloldal egy-
fajta szakemberkeresőként működik majd, téma-
körönként lehet keresni a helyben működő vállal-

kozásokat. Az oldal még feltöltés alatt 
van, ezért várjuk a helyi vállalkozók 
jelentkezését és ajánlását, hogy rövid 
időn belül teljes körű legyen az adat-
bázis. Az új oldalon látványos ban-
nerhelyekkel hirdetőinknek is új al-
ternatívákat kínálunk.   
 Bízunk benne, hogy rendszeres 
olvasói lesznek online portálunk-
nak, várjuk észrevételeiket, javasla-
taikat, és a jövőben a helyieket érin-
tő információkat, programajánlókat 
az info@vecsesitajekoztato.hu e-mail 
címre. Köszönjük, ha visszajelzései-
vel hozzájárul az optimális működés 
beállításához és ezzel az online tá-
jékoztatás minőségének javításához. 

Erőss Diána marketingvezető

A Vecsési Tájékoztató című újság olyan 
kommunikáció és médiatudomány szakos 
hallgatók jelentkezését várja: akik valóban 
érdeklődést mutatnak a kommunikáció 
több területe iránt is; jól kommunikál-
nak szóban és írásban egyaránt; illetve 
tehetséget és elhivatottságot éreznek 
az újságíró- és/vagy a marketingszakma 
iránt. Kiváló lehetőség publikálási referen-
ciák összegyűjtésére is a gyakorlati idő. A 
részterületeken végzett munka komplex 
rálátást biztosít majd egy szerkesztőség 
működésére.     
 Motivációs leveleket (későbbi tervekkel, 
elképzelésekkel) alábbi címekre várjuk:
 Polgár Gyula, főszerkesztő: 
polgar.gyula@a-vecses.hu 
 Erőss Diána, marketingvezető 
eross.diana@vecsesitajekoztato.hu
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Vasútállomás  
épülhet a Liszt  
Ferenc reptérre

A következő hónapokban több érdemi dön-
tés születhet a ferihegyi vasút fejlesztése 
kapcsán, amelynek keretében a 2-es repü-
lőtéri terminálon vasútállomás épül. Folya-
matban van az engedélyezési tervek kidol-
gozása és még ebben az évben várható a 
vasúthatósági létesítési engedély megszer-
zése. Az előkészítés uniós forrásokból zajlik.
 Évtizedes gondolat a repülőtér és a főváros 
közötti közvetlen vasúti összeköttetés megte-
remtése. Ez idő alatt többféle elképzelés látott 
napvilágot. Volt, amikor magántőkéből épí-
tették volna meg új nyomvonalon, egy má-
sik elképzelés szerint az M3-as metrót hosz-
szabbították volna meg. Ezekből azonban 
– részben a légiipart is érintő hitelválság mi-
att – nem lett semmi. Fordulatot az hozott, 
hogy a kormány tavaly decemberben hatá-
rozatban rendelte el a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér közvetlen, kötött pá-
lyás elérhetőségének előkészítését.
 A döntés értelmében Kőbánya-Kispest és 
Monor állomások között 27 kilométeren új, 
az országos hálózatba illeszkedő kétvágá-
nyú, villamosított vasúti pálya, a 2-es ter-
minálon pedig átmenő vasútállomás épül. 
Ez a terv találkozott a szakma elvárásaival 
is. A fejlesztés nem csak a főváros irányá-
ból, hanem a dél- és kelet-magyarországi 
nagyvárosokból is lehetővé teszi majd a 
légikikötő gyors és kényelmes megköze-
lítését. Ennek köszönhetően tehát példá-
ul a Debrecen vagy Szeged felől érkezők-
nek nem kell majd beutazniuk a Nyugati 
pályaudvarra, hogy onnan visszafordulva 
jussanak ki a reptérre. Forrás: www.vg.hu 

Farsang – Hamvazószerda – Rétesevés
A farsang vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, a nagyböjt kezdeté-
ig tart. A farsang német eredetű (vaschang), amely eredetileg csak a böjt 
előtti napokat jelölte. Ez a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek időszaka. A farsangvasárnaptól húshagyó-
keddig tartó időszak valójában télbúcsúztató is. A far-
sang a párválasztás időszaka volt és fontos esküvői 
szezon, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos 
volt esküvőt tartani.

Rétesevés – Strudelessen 
– Strulezn
Hamvazószerdához kapcsolódik a vecsési svábok régi 
hagyománya, amelyet rétesevésnek, strudelessennek is-
merünk. A farsangi bálok vasárnap, hétfőn, húshagyó ked-
den és hamvazószerdán a rétesevés – strudlessen hagyomá-
nyával zárultak. Ez a szokás a kitelepítés után is fennmaradt, majd 
a szocialista munkáshétköznapok homályába merült. Hamvazószerda délután-
ján egy menyasszonynak öltözött legény és „ifjú vőlegénye” néhány zenész 
társaságában felkereste a lányos házakat. Itt a szokásoknak megfelelően ré-
tessel kínálták a vendégeket.  A felkeresett lányok csatlakoztak a vidám, tré-
fás lakodalmasmenethez. A rendezvénynek helyt adó kocsmában összegyűlt 
fiatalok még éjfélig szórakozhattak a bálban, ahol régi vecsési szokás szerint 
úgy vettek búcsút a farsangtól, hogy az egyik legényt fehér lepedőbe csavar-

ták és egy teknőbe fektették. Ő jelképezte a „farsangot”, akit a kántornak és 
papnak öltözött legények fel is szenteltek és eltemettek. A lepedő alól azonban 
előkerült a szódásüveg, és az eltemetett „farsang” lelocsolta a körbeállókat. Ez-
zel a vidám jelenettel zárult a farsang, melyet a hosszú 40 napos böjt követett.

 2003-ban a német önkormányzat és a sváb fiatalok önazonos-
ságának erősödése újra élesztette ezt a hagyományt.  Far-

sang utolsó vasárnap délutánján, a Falusi iskola diákjai 
német nyelven felelevenítik a télbúcsúztató hagyomá-

nyokat és a réteskészítés fortélyaival is megismer-
tetik a résztvevőket. A vendégek által hozott süte-
mények és rétesek fogyasztása közben a Brunner 
Zenekar szórakoztatja a közönséget.
 Az idei Káposztafeszten a Rosmarein Tánc-
csoport táncosai keltik életre ezt a mind néme-
tek, mind magyarok lakta településeken egyedül-
álló hagyományt. 

 11.30-kor a Brunner zenekar kíséretében a Tájház-
tól indulnak útnak a vidám maskarába öltözött fiúk a 

lányos házakhoz. A Jókai utca 75.–Fő út 30. és Ady utca 
21. szám alatt várják őket a lányok, hogy a „rétesevés” után 

csatlakozva a menethez, a KáposztaFeszt színhelyén a közel fél-
órás program keretén belül, a tánc nyelvén is előadják ezt az érdekes, szép 
tradíciót, melyet remélhetőleg a következő nemzedék sem hagy a jövőben 
feledésbe merülni. A koreográfiát Doróné Zemmel Katalin állította össze.
 A táncosokat a Brunner zenekar kíséri.
 További információ és részletes program a www.vecsesikaposztafeszt.
hu honlapon, illetve a Vecsési KáposztaFeszt facebook oldalán.

Dóróné Zemmel Katalin 

Az idei KáposztaFeszten felelevenítik  
A RÉTESEVÉS HAGYOMÁNYÁT

Az Erzsébet tér az elmúlt időszakban sokat változott. Tavaly 
megkezdték a tér parkosítását, ennek keretében és a gyerekek  
nagy örömére felújították a játszóteret. 

Szeptember végén  
elkészül az Erzsébet tér 

Kímélő jóga a 40+ korosztálynak, ill. gerincterápiás jóga  
foglalkozások  de. és du. a Bálint Ágnes Kulturális Központban
Hát-, derék- és vállfájásra, a jó közérzetért,  
az izmok, az ízületek  rugalmasságáért. 

Jóga 40+ 
Gerincterápiás jóga
kezdőknek is

Érdeklődés:
Bajkó Erika, 
gerincterápiás jógaoktató

Telefon: 
06-30/280-9625

Hirdetés

I dén teljesen megújult a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskola. Épületenergetikai felújítá-
sok Vecsés Város intézményein című pályá-

zaton (KEHOP-5.2.9-16-2016-00011) 237,3 millió 
forintot nyert a város, ehhez önrészként 35 millió 
forinttal járult hozzá. Tavasszal kezdték az isko-
la épületgépészeti felújítását, az épület szigetelé-
sét, valamint a nyílászárók cseréjét. A beruházást 
szeptember 1-jén adták át. Aki manapság arra jár, 
az láthatja, hogy az Erzsébet téri templom körü-
li területen is átalakításokat végeznek. Várszegi 
Csaba képviselőt, a Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét kértük meg, hogy egy rövid tájékoztatást 
adjon a legújabb fejleményekről.
 A város a 237,3 millió forintot KEHOP pályá-
zaton nyerte, ehhez önrészként 35 millió forint-
tal járult hozzá a beruházáshoz.

– Milyen átalakításokat, fejlesztéseket végeznek?
 – A tér teljes parkosítását kezdtük meg au-
gusztusban. Szeretnénk a közvilágítást felújíta-
ni és az elöregedett, beteg fákat kivágni és úja-
kat ültetni. Tavaly a játszótér felújításakor már 
elkezdtük ezt a munkát, mert a fák egy része ve-
szélyes és beteg volt. Ennek a munkának a na-
gyobb része azonban erre az évre húzódott át. A 
templom játszótérrel ellentétes oldalán kivág-
juk az öreg, beteg és túlzsúfoltan elhelyezkedő 
fenyőfákat, majd díszfákkal –a téren már megta-
lálható gömbkőrisekkel – pótlunk néhányat. Az 
árok mellé babérsövényt és tiszafákat telepítünk. 
A II. világháborús emlékművet sövénnyel ültet-
jük körbe, és a játszótér melletti járda széléhez 
is cserjékkel tarkított sövényt tervezünk. A te-
ret újrafüvesítjük. A locsolást automata-öntöző-
rendszer kiépítésével oldjuk meg.
 Ami már elkészült: a templom előtti parkoló-
ban teljesen kicseréltük a burkolatot, amelyhez új 
vízelvezető rendszert építettünk ki, a megsüllyedt 
részeket kijavítottuk, új járdát építettünk. 

 A világítás korszerűsítéséhez először a játszótér 
felőli oldalon a már meglévő kandelábereket áthe-
lyeztük a templom járdája mellé. A játszótér meg-
világításához pedig vadonatúj 5 méteres kandelá-
bereket szerelünk fel. Ezeknek a földkábelezése 
megtörtént, a napokban szállítják az új lámpaosz-
lopokat, amelyeket fényszennyezés men tes LED-
világítással szereljük fel. Megújítjuk és megnövel-
jük a térkővel kirakott felületet, akárcsak a templom 
bejáratánál, ahová új padokat helyezünk ki, vala-
mint újakra cseréljük és áthelyezzük a kerékpártar-
tókat is. Az új padokból jut máshova is, a játszótér 
felől építünk egy ivókutat, a templom másik olda-
lára pedig tervezzük egy sakkasztal kihelyezését.

– A teljes felújítás mennyibe kerül, és mikor-
ra készül el?
 – Az említett munkák 10-11 millió forintba ke-
rülnek, de a tér teljes kialakítása, a növények to-
vábbi és utógondozása több évet vesz igénybe, ami 
újabb kiadásokat generál. A költségek fedezetét az 
önkormányzat önerőből biztosítja. A tér várhatóan 
szeptember végére készül majd el, de ezzel még 
nem lesz kész a felújítás, ugyanis az Andrássy is-
kola előtti területet jövőre szeretnénk felújítani.

Polgár Gyula

Építik az automata-öntözőrendszert 
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Ünnepélyes tanévnyitó,
ünnepélyes átadással

Szeptember 1-jén a vecsési iskolák környékén a temérdek autót látva és parkolót alig találva 
tudatosulhatott az arra járóban, hogy ez a nap más, mint a többi. Ez a tanévkezdés napja. Vége 
a vakációnak és elkezdődnek a dolgos napok nem csak a gyermekeknek, hanem a szülőknek 
és a pedagógusoknak egyaránt. Nyolc órakor a Grassalkovich, majd fél órával később az 
Andrássy iskolában kezdődött el a tanévnyitó, ahová a városvezetést is elkísértük, mert ezen a 
két helyszínen nem csak az iskolakezdésről esett szó, hanem az ott végrehajtott beruházások 
átadásáról is. A másik két iskolában is reggel 8 órakor tartották a tanévnyitót.

A Grassalkovich iskolában már az utcáról 
belépve tapasztalhattuk a változást. Vado-
natúj viacolorburkolat, majd beljebb érve 

színes gumiburkolat, játékok sokasága fogadta a 
tömegesen érkező szülőket és gyermekeket. Az 
udvar belsejében egy gumiborítású vasketrec, fo-
ciaréna várja a gyermekeket. Ez a magasított kerí-
téssel ellátott „dühöngő” persze alkalmas a kosár-
labdajáték elsajátítására is. A teljes udvar minden 
négyzetméterét felújították. Az ünnepség a tor-
nacsarnokban kezdődött, ahol Gyurákiné Sárdi 
Krisztina igazgató asszony fogadta a vendégeket. 
Az ünnepségen a tulajdonos városi önkormány-
zat részéről megjelent Szlahó Csaba polgármes-
ter, Tábori Ferenc alpolgármester, Mohainé Ja-
kab Anikó jegyző. A fenntartó német nemzetiségi 
önkormányzat részéről jelen volt Tófalvi Mónika 

elnök, és Frühwirthné Halász Melinda elnökhe-
lyettes. Természetesen nagy figyelem kísérte az 
óvodából átérkező és padokon ücsörgő, kissé meg-
szeppent elsős osztályos csemetéket.
 Szlahó Csaba polgármester elmondta, hogy a 
játszó- és sportudvar elkészültével ez az iskola 
Vecsés legszebb iskolája lett. Reményét fejezte 
ki, hogy ilyen körülmények között minden lehe-
tőség adott, hogy a gyermekek olyan tudást kap-
janak, ami hasznos útravalót ad életük során. Az 
iskola egyben szellemi központ is, amely eseten-
ként rendezvényházként üzemel, ahol a hagyo-
mányok életre kelnek zenében, táncban és a nép-
szokások ápolásában. Az iskola és a városrész 
lehetőségeit növeli a Kisepres fejlesztése, az ot-
tani műfüves pálya, a sporteszközök, a futópá-
lya elkészülte. Hozzátette még, hogy megvették 

a szomszédos ingatlant, amely az is-
kola távlati terveit, további fejlődé-
sét segítheti elő.
 Tófalvi Mónika, az NNÖK elnö-
ke a gyermekek köszöntése után el-
mondta, hogy 2014 óta tervezik a 
most elkészült beruházást, és örül-
nek annak, hogy kiváló partner volt 
ebben a városi önkormányzat, a Vá-
rosközpont-fejlesztő Projekt Non-
profit Kft. és a kivitelező is, akik-
kel még az utolsó pillanatban is 

sikerült szót érteni az esetleges módosításról. 
A 60 millió forintos beruházás teljes költségét 
az NNÖK állta.
 Frühwirthné Halász Melinda elnökhelyettes 
elmondta, hogy régi, dédelgetett álmuk valósult 
meg. A beruházás során áttervezték a teljes terü-
let vízelvezetését, minden borítás gumi és vízát-
eresztő, a fociaréna villámvédelemmel ellátott, és 
pihenőpadok szolgálják még a kényelmet. 
 A sport- és játszóudvar tervezője az S-Tér Kft., 
a kivitelezője a Cornus Kert Kft. volt. 
 Hamar megállapítható volt, hogy az Erzsébet 
téren és az iskolát övező utcákban is alig lehet sza-
bad helyet találni az autónak. Miként az is rögtön 
szembeötlött az ideérkezőnek, hogy gyökeresen 
megváltozott az iskola külleme. A nyáron pályá-
zati és városi forrásból megtörtént az iskola teljes 
felújítása. Valamennyi külső nyílászárót kicserél-
ték, a teljes épületegyüttes külső szigetelést és va-
donatúj festést kapott és a Deák Ferenc utcai ré-
szén a tetőn napelemeket helyeztek el. A kivitelező 
Reogroup Kft. 126  329  965  Ft bruttó vállalkozá-
si díjért végezte el a munkát – közmegelégedésre. 
Az összeget a város az uniós KEHOP-pályázaton 
nyerte el.  
 Városi költségvetésből – 30 millió Ft értékben – 
a régi épületen teljes tetőcsere történt, valamint az 
épületen belül is új vizesblokkok készültek tisz-
tasági festéssel együtt. 

Andrássy  
iskola megnyitója
Az ünnepségen Szlahó Csaba polgármester, Tábori 
Ferenc alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegy-
ző mellett a terület két önkormányzati képviselő-
je, Saska Istvánné és Várszegi Csaba is részt vett.
 Szlahó Csaba az ünnepélyes tanévnyitó és épü-
letátadás kapcsán elmondta, hogy a beruházás 
még nem érinti az alma mater minden szegletét. 

„Tudjuk, hogy mit kell még tennünk – tette hoz-
zá – van még teendő az udvaron, a sportudvaron.” 
Beszédében kiemelte, hogy az iskola környezetét 
is igyekeznek rendbe tenni. Az Erzsébet téren a 
templom bejáratnál a parkoló viacolorburkolatát 
már kicserélték. Most a tér Dózsa György út fe-

Két első osztályt indított a Grassalkovich iskola A felújított udvar

A polgármester adta át  
a Grassalkovich iskola udvarát 

Szeptembertől Veszprémi Klára  
az Andrássy iskola igazgatója

Andrássy iskola elsősei

lőli részén a park következik. Több fát kivágnak, 
és helyükre színes lombozatú fák és cserjék ke-
rülnek.
 Veszprémi Klára, az iskola új igazgatója kö-
szöntötte az elsősöket, az új kollégákat, majd is-
mertette az osztályok osztályfőnökeinek nevét. 
A diákok színes műsorral tették emlékezetessé a 
tanévnyitót. szalontai    

Évnyitó a Petőfiben
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Isko-
la és Gimnázium évnyitóján először Dr. Huszka 
Mihály plébános köszöntötte a diákokat. A szor-
galom és a szeretet fontosságát hangsúlyozta be-
szédében, majd Sztyehlikné Hegyi Krisztina igaz-
gatónő nyitotta meg ünnepélyesen a 2017/2018-as 
tanévet. Az év alapmottójaként kihirdette, hogy 

„tanuljunk meg szerető szövetségben élni, hatá-
rozza meg egész tanévünket a szerető párbeszéd 
kialakítására való törekvés”. Köszöntötte az el-
sős diákokat, beszámolt a változásokról (bemu-
tatta az új tanárokat, osztályfőnököket) és fel-
hívta a figyelmet az iskola külső homlokzatának 
felújítása miatti munkálatokra is. Az évnyitó vé-
gén az első osztályosok ünnepélyesen bevonul-
tak az épületbe.     

Kép és szöveg: Erőss Diána
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A Halmiban így várták az elsősöket

A Halmi iskola néptánccsoportja

Ünnepi köszöntőt az igazgató mondott

Első sorban ültek az ünnepeltek

Az Andrássy iskola 
új homlokzata

Becsöngettek  
a Halmi Telepi  
Általános Iskolában is
Szeptember 1-jén  a hagyományoknak megfele-
lően az elsősöket a tanító nénik vezették be az 
udvarba, ahol már várták őket a felsőbb évesek. 
Az eseményen részt vett a körzet önkormányza-
ti képviselője Alattyány István képviselő is, aki 
egykoron ebben az iskolában végzett. A kissé 
megszeppent kicsiket és az iskola többi tanuló-
ját Horváthné Nedreu Klára igazgató köszöntöt-
te. Az elsősök bemutatkozó műsorából kiderült, 
hogy ez az évfolyam is sok sikert  fog szerezni 
az iskolának. A felsőbb évesek néptáncbemutató-
val kedveskedtek  az új jövevényeknek, majd sze-
mélyre szóló ajándékkal lepték meg az iskola kü-
szöbét először átlépő elsősöket. Az évnyitó után 
még két órán vettek részt a diákok, ahol átvehet-
ték az ingyenes tankönyvcsomagot. 

Fotó: Katona Tünde

Dr. Huszka Mihály plébános  
és a Petőfi iskola igazgatónője
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 NEMZETISÉG

V. Murcifeszt
Szikrázó napsütéses szombatra ébredtünk augusztus 26-án. 
Ennek elsősorban a Musikverein és a Borbarátok tagjai örültek, 
akik a nyári szünet utolsó szombatján 2012 óta minden 
évben ekkor tartják a Murcifesztet. Ez az év azért különleges, 
mert végre méltó körülmények között ünnepelhettek. 

Hagyományt teremtve 2017. szeptember 2-án, már második alkalom-
mal rendeztük meg az Arató Mulatságot. A szervezők, vagyis „Mi”, egy 
vecsési fiatalokból összeállt csoport vagyunk, akik a nyári földműves- 
munkákhoz kapcsolódó néphagyományokat szeretnék újraéleszteni.

HAGYOMÁNY

E lső lépésként visszarepül-
tünk az időbe és kutatnunk 
kellett, hogy mi is az ara-

tó mulatság, hogyan zajlott koráb-
ban?  
 „Az aratóünnep, az aratás befe-
jezésének megünneplése, amit au-
gusztus végén – szeptember elején 
tartottak. A mezőgazdasági hagyo-
mánykörnek az egész magyar nyelv-
területen ismeretes, látványos kö-
zösségi jellegű szokása. Az aratás 
befejezése után a részes aratók bú-
zakalászból, mezei virágból,  arató-
koszorút kötöttek, majd  ünnepélyes 
menetben a földesúr, tiszttartó vagy 
a gazda elé vitték. A gazda a mun-
kásokat itallal – gyakran étellel is – 
megvendégelte, majd a helyi plébá-
nos segítségével az új kenyér áldása 
is megtörtént. A vendégség rendsze-
rint tánccal fejeződött be.” 
 Ezt a hagyományt alapul véve áll-
tunk össze 2016. július elején. A 20 
lelkes fiatalból álló csoportunk keres-
te-kutatta a szokást, szülőktől, nagy-
szülőktől segítséget kérve, hogy újra 
élesszük a hamu alatt lapuló „tüzet”. 
Nagy segítségünkre volt az arató tra-
díció feltérképezésében családjaink 
szépkorú tagjai mellett, a vecsési 
néphagyományok kutató mestere 
Frühwirth Mihály úr is, akinek szin-
tén szeretnénk megköszönni a segít-
séget, minden írásos és képanyagért. 
Ezen tavalyi kezdeményezésen ala-
pulva idén 2017-ben is belefogtunk 
az Arató Mulatság szervezésébe.
 Az aratóhagyomány szerint, csapa-
tunk újra értelmezte a szokást, amit 
2017. szeptember 2-án,  szombat dél-
után a következő forgatókönyv sze-
rint bonyolítottuk le.
 Délután 17 óra körül járhatott már 
az idő, amikor a „földesúr” portáján 
a Vecsési Tájházban gyülekeztünk 

„Mi” az aratóslányok. Étellel-itallal 
vártuk az aratásból megfáradtan haza-
tért legényeket, akik aratókoszorúval 
érkeztek. A „földesúr és neje” – Fa-

A II. Arató Mulatságot nagy érdeklődés kísérte
Arató Hírmondó

zekas Rita és Fazekas József –, akik-
nek szintén szeretnénk megköszönni, 
hogy idén is elvállalták a felkérést az 
aratótánc betanításáért, az eseményen 

való szereplésért, valamint a koszorú 
és kenyéráldás lebonyolításában való 
segítségükért. Az aratófelvonulás út-
vonalán süteménnyel, illetve üdítővel 
kínáltuk  az összegyűlt nézőket, ven-
dégeket, majd a menet elért a Szent 
Kereszt Templomig.
 Este 19 órakor dr. Huszka Mihály 
plébános úr kenyéráldását követően, 
csapatunk előadta a templom előt-
ti kereszteződésben  az aratótáncot, 
melyet a kitűnő Brunner Zenekar 
kísért, majd felvonulásunk folytat-
ta útját a mulatság helyszínére.
 Este nyolcat  ütött az óra, ami-
kor elkezdődött az aratómulatság 
a Grassalkovich Iskola Aulájában, 
amely egészen „kivilágos-virrada-
tig” tartott, élőzenével, étellel-ital-
lal, sok tánccal, tombolával és ren-
geteg vidámsággal.
 Szeretnénk megköszönni az ösz-
szes segítséget, mindenkinek a tel-
jesség igénye nélkül (szolgáltatók, 
magánemberek, szervezetek), akik 
az előkészületben, a lebonyolítás-
ban, tombolajáték-felajánlásban tá-
mogatták az aratófelvonulás és mu-
latság létrejöttét: nagyszüleink és 
szüleink, Apró család, Apró Zsu-
zsanna, Balinéz és Thai Masszázs 

Frangipani Szalon, Babo non stop 
abc, Bogi Nails, Cream Café, 

Dobrovitz Lovasfarm, 
Dornyák Péter, Ha-

lász család, Harmó-
nia Szépségszalon Ve-
csés, Horváth Erzsi és 
családja,  Dr. Husz-
ka Mihály, Egri Do-

rottya, Fatányéros ét-
terem, Fazekas Rita és 

József, Illés család, Kárpá-
ti Nyuli Szilvia,  Filep Attila, Fi-

scher Család, Fütte Bistro, Gabriel 
Cukrászda, Grand Tours Utazási Iro-
da, Hangulat ajándékkuckó és kreatív 
hobby, Koppermann Bianka kozmeti-
kus, Kulturverein Vecsés, Lótiszviràg 
Szépségszalon, Magyar és Petz csa-
lád, Mániám Bizsu ékszer, Masszázs 
Testnek és Léleknek, Molnár Szan-
di, Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Orchidea Sun Szolárium, Palo-
tai Pál, Somogyi család, Tasanádi 
Zsuzsa, Tófalvi Mónika,Torzsa 
étterem,Ticket.hu,Tradicipó pék-
ség, Vadászi étterem,Vecsési 
Hagyományörző Zeneegyesület, Ve-
csés Hírek, Vecsési Illatszer Fod-
rászkellék, Vecsési Magazin, Vecsési 
Rendőrőrs, Vecsési Tájházért Ala-
pítvány, Vecsés Települési Polgárőr 
Egyesület,Vecsési Tájékoztató, Vecsés 
Város Önkormányzata,Veres család .
 Végül a következő idézettel zárnánk 
a 2017-es Arató Mulatság hírmondó-
ját, ahogyan mi láttuk és látjuk: 
 „A hagyomány nem a hamu őr-
zése, hanem a láng továbbadása.”  
 Találkozzunk 2018-ban is!

„Az Aratósok”

Fazekas Rita és Fazekas József  az aratókoszorúval

A Borbarátok Egyesülete mustot készített

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Tábori Ferenc al-
polgármester és Fazekas József a VHZ vezetője

Dr. Huszka 
Mihály plébános

Az új kenyér megszegése

Tánc a Tájház udvarán

B evallom, én sem tudtam, hogy a nemrég 
még gazos-bokros terület a 2. világhábo-
rúban felrobbantott vecsési Községháza 

romos alapjait takarja. Miután a Zeneegyesület 
megkapta a területet a düledező szolgálati lakás-
sal együtt, annyira rendbe hozták, hogy a Zene-
teremnek nevezett közös térben már tudtak gya-
korolni, majd fokozatosan rendbe tették az udvart 
is. Az i-re a pontot az idén tették fel, amikor az ut-
cafronton olyan kerítést és kaput építettek, mely-
nek alapját és az oszlopait a hajdani községháza 
mészkőtömbjeiből és letisztított tégláiból alakí-
tották ki! Ennél konkrétabb „hagyományőrzést” 
nehéz lehet felülmúlni!
 Reggel 8-kor egy lovas kocsit indítottak a Ze-
neegyesület fiatal tagjaival, akik már a kapuban 
indulót fújtak, és Vecsés forgalmasabb pontjain 
a Krakkótól a Kispatak lakóparkig kedvcsiná-
ló zenével, információkkal buzdították a lakos-
ságot a részvételre. A Zeneházban 10 órától bol-
hapiac/garázsvásár várta a kincskeresőket, ahol 
az alkudozás a hasznos és haszontalan dolgokra 
egyaránt kötelező volt.
 Ma már nem ritka az olyan gyerek, aki azt 
sem tudja, mi az hogy „must”, és azt végképp 
nem, hogy hogyan készül. Erre való tekintettel a 
borbarátok frissen szüretelt szőlőt hoztak és da-
rálóval, préssel minden gyerek maga készíthetett 
mustot, amit meg is kóstolhatott.  
 A műsor délután 4 órakor kezdődött a vecsésiek 
által jól ismert és kedvelt solymá-
r i zenekar (SCHAUMARER 
MUSIKANTEN) bemutatójával. A 
fellépőknek és a hallgatóságnak egy-
aránt melege volt, mert bár a sátor elöl-
hátul nyitott volt, a teljes szélcsend, a 
napsütés megtette hatását. Ezt többen 
próbálták hideg sörrel és főleg hideg 
murcifröccsel ellensúlyozni: az 1 rész 
fehérmurci (Irsai Olivér) és 3-4 rész 
hideg szóda kellemesen savanykás íz-

zel, minimális alkohollal ideális ital-
nak bizonyult. Nem vert fejbe, végte-
lenségig lehetett ismételni, és az ára 
is baráti volt. 
 A solymári zenekarnak szeren-
cséje volt, mert legalább ülhettek. 
A vecsési ROSMAREIN TÁNC-
EGYÜTTES viszont olyan ferge-
teges programot adott elő, amibe a 
néző is beleizzadt. És akkor még nem 
beszéltünk a jelmezekről, mivel kor-
hű népviseletben ropták a táncot! A 

csoportot és vezetőjét, Zemmel Katalint, továb-
bá minden segítőjét külön elismerés illeti azért, 
hogy ilyen nagy létszámú társulatot csupán ön-
kéntes lelkesedéssel együtt tudnak tartani és mi-
nőségi munkát produkálni! 
 Ezt követően került sor az új kerítés kapube-
járatánál a téglaoszlopon elhelyezett emléktábla 
ünnepélyes leleplezésére, felavatására. Mohainé 
Jakab Anikó jegyző, Tábori Ferenc alpolgármes-
ter történeti áttekintést adott a régi Községháza 
építéséről és működtetéséről, a vezetők kiválasz-
tásáról és tevékenységéről, mely mai szemmel is 
példaértékűnek tekintendő. Fontos dolog egy vá-
ros életében, hogy megőrzi régi, neves épületei-
nek és hivatalnokainak emlékét! Fazekas József, a 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület vezetője 
beszámolt arról, hogy a frissen elkészült kerítés 
és kapuk anyagköltségét a korábbi murcifesztek 
összegyűjtött bevételei fedezték, a teljes kivite-
lezés viszont az egyesületi és pártoló tagok tár-
sadalmi munkájával történt. Az áldozatos mun-
ka nélkül ma sem kerítés, sem kapu nem létezne. 
 Ezt követően a vecsési BAVORÁK szaxofon-
quintet szórakoztatott bennünket kiváló egyéni 
és összteljesítményével. A program összeállítá-
sában és előadásában ők sem kímélték magukat, 
pedig a hőmérséklet még ekkor is a kánikulai ér-
tékhatár felett volt. A hallgatóság nagyon élvez-
te a produkciót.
 Nagy meglepetés volt az egri Eszterházy Ká-
roly Egyetem Zenei Tanszékének jazz-zenekara, 
az AGRIA MUSIC FACTORY fellépése. A zene-

karnak vecsési kötődése is van, ugyanis két alap-
ember – Fazekas Boglárka és Lévai Péter – vecsési. 
Az instrumentális zenészek, az énekesek és a tech-
nikus egyéni teljesítményeit a zenekar vezetője, dr. 
Nagy Zoltán tanár úr tűpontos vezénylettel elegáns, 
látványos és élvezetes produkcióvá formálta.
 Ezt követően a MUSIKVEREIN nagyzene-
kara mutatta be sokoldalú repertoárját: a már is-
mertebb darabok mellett valódi újdonságok is el-
hangzottak, amikre nem csak a felnőttek, hanem a 
legkisebbek is táncra perdültek, és próbálták utá-
nozni a polkát, keringőt és minden egyebet.
 A kultúrán kívül más egyébre is éhes közön-
séget – és természetesen az előadókat – számos 
grillezett finomság (csirke, kacsa, csülök!), gyü-
mölcsök desszertek, természetes és erjesztett gyü-
mölcslevek várták a büfében, ahol a legfőbb sztár 
egyértelműen a murcifröccs volt. Miközben las-
san besötétedett – a BRUNNER-ZENEKAR játé-
ka fokozta a hangulatot. Az ünnepség csak jóval 
éjfél után, majdnem másnap 1 órakor ért véget. 
 Érdemes megjegyezni, hogy a rendezvényen 
csak jókedvű gyerekeket, felnőtteket láttam.  Az 

idősebbek ugyanolyan lelkesedéssel 
ropták a hagyományos táncokat, mint 
a fiatalok. Mindenki jól érezte magát, 
örült, hogy ott lehetett, és akár tevő-
legesen, akár adományokkal hozzá-
járulhatott a rendezvény sikeréhez. 
 Remélhetőleg jövőre önök is el-
jönnek, hogy jól érezzék magukat 
a következő Murcifeszten, mert ál-
lítólag nagy meglepetésre készül-
nek a szervezők! Dr. Sárváry András
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A délutáni  
műsorban fel- 

lépett a Rosmarein 
Táncegyüttes is 

A VHZ reggel nyolckor pattogós  
indulókkal várta az érdeklődőket 
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TESTVÉRTELEPÜLÉS

MÉG A VECSÉSI IS 
Minden fejeskáposzta szárhegyi káposzta,

Akit érdekel és szívesen kimenne 
a Szárhegyi káposztaünnepre, 
annak szívesen segítünk az út-
vonal kiválasztásában, a szállás 
és az ellátás megszervezésében. 
Hívják a 06-20/466 5950-es tele-
fonszámot.

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula: 
Egyszer

Kelemen Bata Mária: 
Példaképem 
(Kelemen Pálnénak)

Benke Mária:   
Reggeli ragyogás…

Szénási Sándor István: 
Hévízi történet

Varjasi Béla:
Lehet választani

Egyszer átlátható lesz a világ.
Túllépve sok kétes egzisztencián,
s a történelem fordulatán,
az ember igazi választ talál.
Az értelmes hit, felvilágosult remény
uralkodó lesz az ember életén.
A jelenlévő pro és kontra
tán utat mutat a holnapokra,
vagy csak a frázisokba ölt remény
uralkodik a világ tengelyén!
A csend tudja, hogy nem veszthet,
ha foglyaiból többet elenged:
ha megszabadulunk a bűntől
elfogadott lesz-e,
hogy ember embertől
nem él félelembe’.
Megértjük-e, hogy az élet
a test zarándok útja,
s a hagyott nyomot
az új le nem taszítja,
hiszen a megkísértés ezernyi tette
a világot emberivé emelte.
A halállal a nyom el nem veszett,
Istennél találod a történetet:
mikor a gyűlölködve rohanó élet
megérti a csendbe futó véget.

Klári néni számomra egy példakép. 
Gondolatban lábam vele együtt lép. 
Elhintette tudásmagját előttem.
Nem felejtem, pedig már rég felnőttem. 

Emlékszem az óráira hogy zajlott:
mikor beszélt, egész osztály hallgatott. 
Ittam szavát, belém folyt a tudomány. 
Kamatozott fejemben a hozomány. 

Raktam hozzá szorgosan még sok évig, 
ébredező tavasztól a zord télig. 
Sok kis magból egy tudásfa fejlődött,
alatta több unoka is időzött. 

Tanítóként egyszerű és nagyszerű,
nyolcvanon túl munkájához most is hű! 
Szorgoskodik verset farag, mesét ír: 
ha olvasom lelkemnek ez jó gyógyír. 

Rég megfakult az irkámnak vonala.
Nem szakadt szét szeretetünk fonala. 
Türelemmel, szeretettel, bánt Velem.
Nem csoda, hogy példaképem lett Nekem! 

A vén idő csoszogva jár, elhalad, 
e kötelék mindörökre megmarad! 
Klári Néni! – sok hálával tartozom,
Nekem Te vagy a nagybetűs TANÍTÓM

Honnan jön ez a csodás ragyogás?
Mi készteti a napot, hogy felkeljen?
Valós ez, vagy csak látomás?
Mi az, amit okoz bennem?

Nem látomás, nyárvégi fény ez!
Hideg a fénye, mégis jó nagyon.
Később melegszik még a lénye,
simogatja arcom, odatartom, s hagyom…

Az égboltot kémlelem, hűvös,
párás a reggel, de jól érzem magam.
A Hold is halványan fenn van az égen,
ásít egyet, aludni tér, s hamar elsuhan…

Szikrázó verőfény, mesés élmény.
Számomra a napfény lételem.
Szeptember közepe van, s mégis
vágyom rá, megidézem, emlékezem…

Szeretném lelkemben irányítani,
mindig boldog fénnyel süssön rám a nap,
nem tőlem függ, ezért beletörődöm,
belső fény, derű, mosoly, mi rám hat…

Hódíthatott volna népes társaságban
jó eszével, sármos arccal, izmos testtel,
de másra állt a kurzor ezen az éjjel.

Túl volt már sok pohár pálinkán és sörön,
kis tabletta és sok tojásból rántotta
egy kattintással őrültségbe rántotta.

A szerelmet talán még meg sem ismerte,
mint koktélt keverte a kéjt képzelettel.
A ház előtt a lejtőn behúzott fékkel

várta a BMV, hogy széthasítsák az éjszakát.
Még tegnap éjjel eső verte a fákat,
részegen hevertek aszfalton az ágak.

Száguldott, képzelődött isteni nőről.
Csöndesen és váratlanul rámosolygott
a lét szebbik arca, mikor nem dolgozott.

Az, hogy túl gyorsan hajtott, nem érdekelte.
Pénze annyi volt, hogy égette halomra,
csak egy hang óvta: fiam vigyázz magadra!

A harisnyatartó fogason lógott már,
sör, bor az asztalon, s a pizzás csöngetett
nem sokkal utána, ahogy megérkezett.

Mint a gyerekek, játszottak, és nevettek,
mindketten a legjobb formájukat hozták:
Szindbád fia, óvjanak a tavirózsák!

Megemlítem példaképp,
kit tekinthetsz példaként.
Van rossz példa, követni kár.
Buktató is lehet, akár.

Manapság a kínálat bőséges:
celebek, élsportolók, színészek.
Sokan rájuk tekintenek fel,
hiszik, életmódjukat követni kell.

Legyen tudós, író, felfedező,
az ő példájuk inkább követendő.
Nem mindenki akar példát követni.
Ezt a nézetet sem lehet elvetni.

Előttem áll példa épp elég.
Mégis nekem a legfőbb példakép,
aki a legtöbbet  adományozta:
az emberekért életét áldozta.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Hermann Koplien 
német származású festő idős korában 

Vecsésen élt és alkotott. 
A lovak szerelmese volt, 
akvarellje is róluk beszél.

Vecsésről ki leszek tiltva e mondat után, de már bebizonyítottam az igazam,  
és remélem e sorok elolvasása után, önök is igazat adnak nekem. Ha 
Magyarországon káposztáról van szó, akkor mindenkinek Vecsés 
neve ugrik be. Ha nálunk Erdélyben finom káposztát emlegetnek, 
akkor Szárhegy és a Szárhegyi káposzta az, amire gondolnak. 

M itől is egyedi a káposz-
tánk? – kérdik, akik még 
nem kóstolták. Egye-

di, mert sikerült megőriznünk egy 
több száz éves genetikai állományt, 
ami nem keveredett más fajtákkal. 
Ez már Európa szinten is ritkaság. 
Egyedi, mert a folyamatos termesz-
tés alatt volt ideje letisztulni, hogy a 
savanyítás után igazi töltött káposzta 
készüljön belőle. Formailag a mi ká-
posztánkra lapított fej jellemző na-
gyon vékony levelekkel, amik nagyon 
hosszúak, szinte átfedik az egész 
fejet. Betűrődés nincs, így szinte a 
torzsáig minden levélből lehet szép 
tölteléket készíteni. A levélerek fe-
hérek, a torzsa vastag és rövid. Íze 
édes, nem rágós, szinte elolvad az 
ember szájában. Jellemző, hogy ko-

rán megérik a savanyításkor, de még 
nyáron sem lágyul meg. A fejek átla-
gosan 1,5 -2 kg súlyúak, de vágtunk 
8,3 kg-os fejet is. 
 A termesztés időzítése a hagyo-
mány szerint történik ma is. A területe-
ket háromszor szántjuk: egyszer ősszel, 
kétszer tavasszal. Minden évben érett 
marhatrágyával pótoljuk a tápanyagot. 
A magvetés a palántálás előtt 7-8 hét-
tel történik. A palántálás a mező Cári-
na nevű részén történik. Mert itt van 
az az egyedi talaj, ami még hozzájá-
rul a káposzta izéhez, a sikeres ter-
mesztéshez. Itt egy meszes, agyagos 
öntéstalaj van, amit alul agyagréteg 
határol, és az megtartja a vizet. A pa-
lántálás dátuma Szent Antal hete, ami 
június 10-17-e közötti időszak. Hama-
rabb nem ültették, mert úgy tartották, 

hogy az a bolha-
hét. az ilyenkor 
ültetett palántát 
megeszik a bol-
hák. A palántákat 
félméternyi távol-
ságra ültették régeb-
ben. Úgy mondták, hogy 

„a juh tudjon befeküdni a pa-
lánták közé”. Ma már egy kicsit köze-
lebb ültetjük őket, mert a nagy fejeket 
nem szeretik a gazdasszonyok. Min-
den palántára egy csipor vizet töltöttek, 
ami kb. fél liter. Három hét után meg-
kapálták, utána 2-3 hétre másodolták 
(másodszor kapálták) Ha nagy volt 
már káposzta, akkor gyomláltak csak, 
hogy ne törjék a káposzta lapikat (leve-
leket). Határpásztorok vigyáztak a te-
rületre, káposztát vágni nem volt sza-
bad, csak a határpásztor engedélyével, 
felügyeletével. A Káposztavágás ok-
tóber közepén történt miután legalább 
kétszer fagyott kapott a káposzta. Ré-
gebben ez egy nap alatt meg is történt. 
Szekerekkel hordták haza a káposz-
tát. De már a mezőn lehetett cserél-
ni karikóperecre (fára fűzött perec-
re), vagy akár egy pohár pálinkáért 
is adtak egy fej káposztát. A környe-
ző falvak piacaira vitték, vagy Gyer-
gyóba olyan is volt, hogy 300 szekér 
volt a piactéren káposztával. Sajnos 
olyan is volt és még ma is megtörté-
nik, hogy más káposztát akarnak el-
adni a szárhegyi káposzta név alatt. 

Ezért egyesületet alakítottunk, és el-
sőként Romániában, márkanévvel 
védtük le a Szárhegyi káposztát. Az 
egyesület minőségi bizonyítványt ad 
ki a szárhegyi termelőknek, akik a 
hagyományos káposztánkat terme-
lik. A márkanevet a szárhegyiek in-
gyen használhatják, a minőségi bizo-
nyítvány is ingyenesen van kiállítva, 
sorszámmal, névre szólóan, ami egy 
évre érvényes. És ha ilyen finom és 
híres, akkor miért ne ünnepeljük meg 

a Szárhegyi káposztát?
 Több mint 10 éve van 

Káposztafesztivál és 
vásár, ami az idén 

október 14-én lesz 
megtartva. Lesz 
káposztavágás, 
főzőverseny, vá-
sár, terményki-
állítás, töl tött-

ká poszta-főzés, 
szórakoztató prog-

ramok, este pedig bál. 
Szívesen látunk minden 

vecsési testvértelepülés lakó-
ját a fesztiválra.
 Két dolgot azért fontos tudni. Az 
első az, hogy minden fejes káposz-
ta szárhegyi, a vecsési is. Ugyanis 
Vecsésen sem a szár alján, vagy a 
szár közepén, hanem a szár hegyin 
terem a káposzta, tehát szárhegyi. 
Azt is tudni kell, hogy jövőben nem 
fogunk ültetni káposztát a Cárinába, 
csak palántát. És van még egy har-
madik is amit tudni kell. Azt hogy  
Szárhegy és környéke nagyon szép. 
 Jó káposztatermést a vecsési ter-
melőknek, jó egészséget kívánok, és 
jó étvágyat a fogyasztáshoz! Viszont-
látásra Szárhegyen. 

Lukács Géza, Szárhegyről

Hirdetés

 Káposztavágás Szárhegyen
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Kultúra, élmény, szórakozás  
2017 ŐSZÉN IS!

Ő sszel ismét láthatja nagyérdemű publikumunk a Já-
tékszín sztárjait színpadunkon, a nagy sikerű Köl-
csönlakás című előadást Dobó Kata és Lengyel Ta-

más főszereplésével, amit szeptemberre tűztünk műsorra. 
Aki lemaradt volna erről a produkcióról, annak sem kell bús-
lakodnia, hiszen decemberben Gáspár Sándor, mint Daryl, 
az Eastwicki boszorkányok ördögi szereplője szerez majd iz-
galmas és vidám pillanatokat ebben a szigorúan 16 éven fe-
lülieknek szóló előadásban, mely szintén a Játékszín jóvol-
tából érkezik Vecsésre.
 El ne felejtsük megemlíteni, a már hagyományosnak mond-
ható évad premierjét. Idén is nálunk tartja a Gergely Theáter a 
Pánik a fedélzeten című előadását. Jelenleg a világ egyik leg-

keresettebb és legsikeresebb zenés vígjátéka, amelyet elsőként 
a vecsési közönség láthat hazánkban, Gergely Róbert rendezé-
sében. Az ősbemutatóra október 30-án kerül sor a Bálint Ág-
nes Kulturális Központban, olyan ismert művészek főszerep-
lésével, mint Détár Enikő és Szabó Máté.
 Lesz természetesen ősszel is Dumaszínház, Bödőcs Tibor 
érkezik hozzánk „Nincs idő gólörömre” című önálló estjével, 
melyre korlátozott számban talán még válthatók belépőjegyek.
 Idén novemberben Vecsésre érkezik egy olyan társulat is, 
akik eddig még nem szerepeltek a ház színpadán: a L'art pour 

L'art. Halványlila gőz 
című produkciójukból 
megtudhatjuk, miért 
volt ez az előadás már 
a bemutatón hatalmas 
siker? Hogy miért van 
tele a színdarab klasz-
szikusnak ígérkező l’art 
por l’art-jelenettel, vetí-
téssel, verssel, dallal és 
egyebekkel? Vagy, hogy 

miért tarolnak a régi és új figurák ma is úthengerelővel? És mi 
a titka a mágikus négyes varázslatos színpadi jelenlétének?
 Ősszel sem maradunk élő klubkoncertek nélkül: Gájer Bálint 
a swing'n pop műfaj egyik legsikeresebb hazai előadója, decem-
berben lép fel. Novemberben pedig a 25 éves Quimby zenekar 
tesz látogatást nálunk. Jó hír, hogy a nyolcvanas-kilencvenes 
évek magyar popzenéje iránt rajongók sem maradnak program 
nélkül, mivel Vincze Lilla énekesnő vezetésével a Napoleon BLD 
is klubkoncerttel érkezik hozzánk november 3-án.
 Szeptember 23–24-én várunk mindenkit a BÁKK sátorban 
a XVII. Vecsési KáposztaFeszten! Itt szeretnénk megköszön-
ni közönségünknek a már gyakorlatilag nyitás óta tapasztal-
ható óriási érdeklődést programjaink iránt, továbbá azt a bi-
zalmat és kötődést is, amit tőlük folyamatosan évadról évadra 
kapunk. A KáposztaFeszten útjára indítunk egy hűségprog-
ramot, melyben a regisztrálók között folyamatosan nyeremé-
nyeket, ajándékokat sorsolunk ki. Továbbá a jövőben kedvez-
ményes jegycsomagok vásárlására is szeretnénk különböző 
alternatívákat biztosítani. Keressétek egész hétvégén sátrun-
kat, ahol a regisztráció mellett finom ételekkel és italokkal is 
várjuk kedves vendégeinket!
 Ha nem szeretnétek lemaradni egyik programunkról 
sem, keressétek és kövessétek a BÁKK-ot az interneten, a 
KáposztaFeszten pedig regisztráljatok hűségprogramunkra! 
Várunk mindenkit szeretettel!
 A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes progra-
mok jegyeinek árusításáról weboldalunkon és a facebookon 
értesülhettek leggyorsabban. Jegyek online a www.kulturba.
hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunk-
ban válthatók.

A 2017-es őszi évadban is igyekszünk a BÁKK 
(Bálint Ágnes Kul turális Központ) szlogenje, hí-
vószavai mellé, olyan minőségi és méltán el is-
mert művészeket és produkciókat párosítani, 
akik az előző években már megszokott élményt 
és szórakozást nyújtot ták a kultúrára éhező 
vecsési és környékbeli közönségünknek.

„A KáposztaFeszten út-
jára indítunk egy hűség-
programot, melyben a 
regisztrálók között folya-
matosan nyereményeket, 
ajándékokat sorsolunk ki. 
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2017. október 7. szombat 
8–14 óra között

Helyszín: 
a Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. új telephelye

Az új telephely címe: 
Vecsés, Széchenyi út 141.

IDŐPONT: Ceglédi zeneiskolai tábor
  Remek csapat, jó helyszín, lel-

kes tanárok. Mi kell még egy sike-
res zenei-táncos táborhoz? Diny-
nyézés, fagyizás, számháborúzás, 
hangszeres órák, pancsolás, kama-
rázás, dalolás éjjel-nappal, hosszas 
pizsipartik, reggeli gitáros-énekes 
ébresztő. Új barátságok nem csak tá-
borlakókkal, hanem hangszerekkel.
 2017 nyarán zenei tábort szervez-
tünk a vecsési zeneiskolásoknak. Is-
merős volt a táborhely, már pár év-

OKTATÁS

vel ezelőtt szintén táboroztunk itt. 
Otthonosan éltünk 6 napot a Ceglé-
di Diáktáborban. Kiváló lehetőség 
volt gyakorlásra, hangszeres foglal-
kozásokra és a zárókoncertre felké-
szülni. 
 A gyerekek nevében is köszön-
jük az Oktatási Bizottság és a Ve-
csési Zeneiskola a Kultúráért Ala-
pítvány támogatását a tábor vezetői: 

Czövek István  
és Pechtol Csilla, táborvezetők

V ecsés Város Német Nemze-
tiségi Önkormányzata 2014-
ben átvette a Grassalkovich 

Általános Iskola fenntartását, így sok-
kal kedvezőbbé vált többek között az 
intézmény finanszírozása is, amely 
lehetővé tette a komolyabb fejlesztést.
 Idén szeptember 1-jén adtuk át az 
iskola közel 500 tanulójának a telje-

sen átépített játszó- és sportudvart.  A 
gyerekek  júniusban még úgy indultak 
a nyári vakációra, hogy a cikkhez csa-

tolt képen szereplő aszfalton játszottak 
és úgy érkeztek ősszel vissza az isko-
lába, hogy az új udvar fogadta őket. 

Mindig nagy öröm arról 
beszámolni, hogy fejlő-
dött, szépült a városunk, 
különösen akkor, ha ezt  
a fejlesztést olyan sok  
gyerek élvezheti, mint  
ebben az iskolában.

 Kétéves előkészítő munka után 
készülhetett el az új tér, amely fo-
ciarénát, pihenőpadokat, ügyességi 
játékeszközöket és sok egyéb lehe-
tőséget kínál a gyermekeknek. Az 
udvar teljes vízelvezetését áttervez-
tettük. Ahol lehetett gumiburkolatot 
alkalmaztunk, mely védi az ízüle-
teket és minimalizálja a sérülés ve-
szélyét. A beépített játékokat a svéd 
Hags játékgyártótól vásároltuk, me-
lyek szerkezetére és anyagfelhaszná-
lására az abszolút biztonság, tartós-
ság és megbízhatóság jellemző.
 Szükség esetén a gépkocsik (pl. 
mentő, tűzoltó, szállítójárművek) be-
hajtása is biztosított a térkővel bur-
kolt területeken. Természetesen az 
iskola tornaterme továbbiakban is 
otthont tud adni báloknak, egyéb 
rendezvényeknek.

 A környezetrendezési terveket 
az S-Tér Kft. szakemberei készítet-
ték el, a közbeszerzési és kivitele-
zési folyamatot a Vecsés Városköz-
pont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.  
koordinálta. Utóbbi cég Vecsés Város 
Önkormányzatának tulajdonában áll 
és ingyenesen végezte el a feladatot.
 A kivitelezést a Cornuskert Kft. 
nyerte el, mely plusz felajánlásokat 
is tett és jó minőségben, határidőre 
végezte el a rábízott munkát.
 Nagyon sok ember és szervezet 
összehangolt tevékenysége kellett 
ahhoz, hogy ez az udvar elkészül-
hessen. Az iskola fenntartójának, Ve-
csés Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatának nevében ezúton is 
köszönöm a munkájukat! Bízom ben-
ne, hogy az elkészült udvart a gyere-
kek nagy örömmel veszik birtokba 
és hosszú ideig szolgálhatja az ő fel-
töltődésüket az iskolai időszak alatt!

Frühwirthné Halász Melinda,  
NNÖK képviselő

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztató a veszélyes  
hulladékok díjmentes leadásáról

  Mindennapi életünk során a háztartások-
ban nagyon sok olyan anyagot használunk, me-
lyek hulladékká válva ártalmasak a környezet-
re és az egészségre. Ezek az anyagok, illetve 
bomlástermékeik, göngyölegeik, lejárt vagy 

  Ezúton tájékoztatjuk a vecsési lakosságot, hogy 
a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. lehető-
séget biztosít ügyfeleinek, hogy a házhoz menő 

Veszélyes hulladékok a háztartásban
érvényes szavatossá-
gú maradványaik kö-
rültekintő bánásmódot 
igényelnek: valameny-
nyit külön kell gyűjteni 
és veszélyeshulladék-
át ve  vőhelyre jut tatni! 
 A leggyakoribb 
háztartási veszélyes 
hulladék a használt 
sütőolaj és zsiradék. A 
használt étolaj és zsi-
radék a környezetbe 
közvetlenül kikerülve 
elzárja az oxigéncse-
rét, ezáltal károsítja 
az élővilágot. Lakás-
felújítások alkalmá-

val elkerülhetetlen, hogy felhasználásra nem 
kerülő maradékok keletkezzenek festékekből, 
lakkból, hígítóból, ragasztó anyagokból stb. 
Ezeket sok esetben félretesszük további javí-
tásokhoz, de idővel a fel nem használt, szava-

„Idén szeptember 1-jén 
adtuk át az iskola közel 
500 tanulójának a tel-
jesen átépített játszó- 
és sportudvart.”

lomtalanítás keretében be nem gyűjtött veszé-
lyes hulladékot díjmentesen leadja. 
 A veszélyes hulladékok 2017. október 7-én 
szombaton 8-14 óra között adhatóak le díjmen-
tesen a Városgondnok új telephelyén. 
 A telephelyen a megadott időpontban ideigle-
nes gyűjtőpont kerül kialakításra, ahol az aláb-
bi veszélyes hulladékok adhatók le háztartási 
mennyiségben:

   Festékek, lakkok (max. 10 db/ háztartás).
   Oldószer, hígítószer (max. 10 db/ háztartás).
   Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöle-

gek (flakon, doboz) (max. 10 db / háztartás).
   Fénycsövek, izzók. 
   Festékpatronok, tonerek.
   Fáradt olaj és göngyölegei (max. 10 db/ 

háztartás).
   Növényvédő szerek (max. 10 db/ háztartás).
   Sütőolaj és göngyölegei.
   Szárazelem, akkumulátor (személygépjármű). 

tosságát vesztett maradékanyagok veszélyes 
hulladékká válnak. 
 Nincs olyan háztartás, amelyekben ne gyűlne 
idővel össze lejárt szavatosságú, vagy felesleges-
sé vált gyógyszer, tabletta, fecskendő. Ezeket a 
veszélyes hulladékokat kizárólag a gyógyszer-
tárakban adhatják le – leadásuk díjmentes. Na-
gyon fontos, hogy gyógyszer, fecskendő, tű ne 
keveredjen a kommunális hulladék közé. 
 Egyre több elektronikai eszköz vesz körül ben-
nünket. A feleslegessé váló elektronikai eszkö-
zök a lomtalanítások alkalmával leadhatóak, de 
érdemes figyelni a nagyobb elektronikai áruhá-
zak akcióit is, ahol sok esetben átveszik, a régi 
elektromos eszközöket (pl. hűtő vagy mosógép). 
 Az elhasználódott szárazelem is veszélyes hul-
ladék. Ez a hulladék a háztartási szemétbe ke-
rülve károsítja, szennyezi környezetünket, vi-
zeinket, erdőinket és az élővilágot. Éppen ezért 
fontos, hogy elkülönítetten zárt edényben gyűjt-
sük a szárazelemeket. (Leadható a Vecsési vá-
rosgondnok ügyfélszolgálatán is.)  
 Kérjük óvja ön is környezetét! 

Az alábbi veszélyes hulladékokat a Városgond-
noknak nem áll módjában átvenni:

   Ipari mennyiségű és jellegű veszélyes hul-
ladékot.

   Nem beazonosítható vagy a felsorolásban 
nem szereplő veszélyes hulladékot. 

   Elektronikai hulladékot  és gumiabron-
csot  mert ezeket a  hulladékokat  lakossá-
gi házhoz menő lomtalanítás keretein be-
lül szállítjuk el. 

 Amennyiben a veszélyeshulladék-leadással 
kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, keres-
se a Városgondnok ügyfélszolgálatát! 
(Telefon: 06-29/350-563, 
E-mail: info@v-varosgondnok.hu) 

 Kérjük, legyen partnerünk, támogassa cél-
jainkat és tegyünk együtt környezetünk és Ve-
csés tisztaságáért!

a Grassalkovich iskola  
új játszó- és sportudvara

ELKÉSZÜLT
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Így nézett ki régen az udvar
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Halmisok Győrújbaráton Erzsébet tábor = Nyári „élményzápor”
  Iskolánk idén nyáron is tábort szer-

vezett Győrújbarátra. A tavalyi év si-
kerén felbuzdulva 54 kisdiák és öt ne-
velő kelt útra július 10-én. A frissen 
felújított táborban faházakban szál-
lásoltak el bennünket. A gyerekek 
napi négyszeri ellátásban részesül-
tek. Szórakoztatásukról az animáto-
rok gondoskodtak, változatos progra-
mokkal. A nagy melegben felüdülést   Idén tavasszal nagy örömmel fogadtuk a hírt, 

hogy iskolánk is pályázott az Erzsébet-prog-
ram keretében 6 hét nyári napközis táborra, 
hiszen a gyermekek nyári „elhelyezése”, ér-
telmes, hasznos időtöltésének megszervezé-
se sok családnak jelent gondot. A pályázat el-
bírálásának hetei számunkra izgalommal teli 
várakozással, a szervező pedagógusok számá-
ra – bízva a kedvező elbírálásban – előkészü-
leti munkákkal teltek. 
 Kitörő lelkesedés fogadta a június elején ér-
kezett hírt, miszerint mind a 6 megpályázott hét 
pozitív elbírálásban részesült.
 A Halmi-napi tábor széles spektrumú prog-
ramkínálata minden gyermek számára biztosítot-
ta a tartalmas szórakozás lehetőségét. (Olyannyi-
ra, hogy az első hét programtervét elolvasva több 
anyuka is követelte a „szülői tábort”  ) Minden 
heti turnusban voltak kézműves-foglalkozások  
– melynek alkotásait már mindenki otthon őriz-
getheti –, buszos kirándulás, mozizás, játszóház, 

OKTATÁS

jelentett, hogy medencében lubickol-
hattunk. A tábort körülvevő hatalmas 
park, játszótér és sportpályák lehető-
séget nyújtottak a tartalmas időtöltés-
re. Egy nap Győrbe mentünk kirán-
dulni, ahol kisvonattal bejárhattuk a 
nevezetesebb részeket, majd kipróbál-
hattuk a szárnyashajózást a Rába-fo-
lyón. Gazdag programok színesítet-
ték a tábort: túrázás, szépségverseny, 

Andrássy nyári tábora Borzaváron 
  A magas Bakony festői környe-

zetében, Borzaváron, Zirctől 6 km-
re található Bakonyi Szépalmáskert 
Erdei Iskolában töltöttünk öt felejt-
hetetlen napot. Harminckét alsó 
tagozatos, gyerekkel indultunk el 
Vecsésről. Útközben pihenésként 
megálltunk Dinnyésen a Várpark-
ban, ahol három király a seregével 
küzdhetett a dicsőségért. Borzavár-
ra érkezve lenyűgöző látvány foga-
dott. A régi paraszti kúria megkapó 
egyszerűsége, annak tágas udvara 
kiváló volt a szabadidő kellemes és 
hasznos eltöltésére. A családi vál-
lalkozásban működő tábor rengeteg 

tartalmas programot adott. A gye-
rekekkel magunk készítettük a ke-
nyeret, házi sajtot; a sajthoz a tejért 
mi mentünk a tehenészetbe; túráz-
tunk a Cuha pataknál; agyagoztunk; 
mindenki kipróbálhatta bátorságát 

könyvtárlátogatás, ügyességi versenyek, vetélke-
dők. Mindezek mellett színesítették a tábori éle-
tet „vendégművészek”, úgymint bűvész, táncos, 
utazó planetárium. 
 Délutánonként a hazatérő gyermekek csak me-
séltek, meséltek és meséltek az aznapi tábori él-
ményekről. Ha éppen meg nem, akkor új ismere-
teiket adták át, vagy friss gyakorlati tudásukkal 
szórakoztattak. No és a megunhatatlan tábordal! 
Folyamatosan szólt valamely infokommunikáci-
ós eszközön, vagy éppen saját előadásukban. 
 Ebben a táborban tényleg megvalósult a „Gyer-
mek az első”-szlogen sok kis csemete és szüleik 
nagy-nagy örömére!
 S hogy mindezt kiknek köszönhetjük?
 Nagy-nagy köszönet az iskola vezetőségének 
– kiemelten Horváthné Nedreu Klára igazgató-
nőnek – a lehetőségért, a helyszín biztosításáért!
 Hálás köszönet minden pedagógusnak, segí-
tőnek, vendégművésznek, akik szívvel-lélekkel 
dolgoztak azon, hogy a gyerekek igazán jól érez-
zék magukat, s rengeteg új élménnyel gazdagod-
janak! 
 Hatalmas köszönet Faragó Renáta, Krak Il-
dikó, és Mráz Fruzsina táborvezetőknek az oda-
adó munkájukért, az önzetlen gondoskodásért! 
 S végül, de koránt sem utolsó sorban(!) kü-
lön köszönet Krak Ildikónak, aki megálmodta, 
megtervezte, megpályázta, s a megvalósításban 
is „oroszlánrészt” vállalt! Jancski-Jakab Éva

ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. 
(VII.30.) Ök. rendelete alapján a 2017/2018-
as tanévre meghirdeti ösztöndíjpályázatát a 
felsőoktatási intézmények (egyetem, főisko-
la) nappali tagozatán tanuló, hátrányos hely-
zetű hallgatóinak támogatására.
 Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján 
történik. Évente négy hallgató részesülhet az 
ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályáza-
tot kell benyújtani.
 Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra) 
10 000 Ft/fő/hó.
A kiírás alapján az pályázhat, aki:
 a)   állami vagy egyházi fenntartású egyetem, 

főiskola nappali tagozatos hallgatója, és 
tanulmányait az első diploma megszerzé-
séért folytatja,

b)   legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
c)   tanulmányi kötelezettségének eleget tesz, 

és az előző tanévet sikeresen – legalább 3,51 
tanulmányi átlaggal – befejezte,

d)   állandó vecsési lakos.
 Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanul-
mányi eredményét a tanév megkezdése előtt 
leckekönyve bemutatásával, hallgatói jogviszo-
nyának fennállását – szemeszterenként – az in-
tézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
október 10. A pályázatot az oktatási bizottság 
elnökének címezve (dr. Lugosi Mária) postai 
úton kell leadni egy példányban. 
 Postacím: Vecsési Polgármesteri Hivatal, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.)
 A pályázatot egyfordulós pályázat alapján 
az oktatási bizottság bírálja el a benyújtási 
határnapot követő első bizottsági ülésen, és 
határozattal dönt az ösztöndíj odaítéléséről. 
A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az ön-
kormányzat hivatalos lapjában (Vecsési Tájé-
koztatóban) is sor kerül.
 A tanulmányok megszakítása és halasztása 
az ösztöndíj megvonásával jár. Ez esetben a 
hallgató a jogcím nélkül felvett összeget kö-
teles az önkormányzatnak 15 napon belül 
visszafizetni.

A mellékletekkel együtt a következő iratokat 
is csatolni kell:
•    írásos kérelem,
•    iskolalátogatási igazolás,
•    leckekönyv fénymásolata, tanulmányi ered-

mény igazolása,
•    lakcímkártya fénymásolata.

Vecsés, 2017. szeptember 5.

EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET 
PROGRAMJA 
SZÍNJÁTSZÓKÖR 
Keressük azokat az embereket, akik kedvet 
éreznek a színpadi játékhoz, szívesen részt 
vesznek egy alkotási folyamatban, amely-
ben a gyakorlás, a próbák időszakában egy 
olyan előadás születik, amit nem csak a ma-
gunk örömére valósítunk meg, hanem az 
egész városnak is értéket közvetítünk. A pró-
bák heti egy-két alkalmat vesznek igénybe. 
Olyan elkötelezett embereket várunk, akik 
türelmesek, kitartóak, szeretnek szerepel-
ni, felelősek és nem hagyják cserben a tár-
saikat. Gyermekek esetében számítunk a 
szülők támogatására is – a rendszeres je-
lenlét biztosításában, szövegtanulásban, a 
próbák és az előadások színhelyére törté-
nő kísérésben, esetleg a jelmezek, díszletek 
elkészítésében, illetve szállításában. A szín-
játszó csoportot összefogja: Steigerwald Ági 
néni. Korhatár: 9-10 éves kortól 99 éves ko-
rig. Jelentkezési határidő: szeptember 30. 
Heinemann Ildikónál.  evang. info

Hirdetés

Aszófő és Tihany-gödrös
  A vecsési Andrássy iskolá-

ból Aszófőn már 10 éve, Tihany-
Gödrösben 20 éve nyaralunk 1-1 
csapatnyi gyerekkel. Aszófőn, a 
falu szélén, az Öreg-hegy lábánál 

tanyázunk, s onnan sétálunk gyak-
ran az örvényesi strandra, ami kb. 
5-6 km oda-vissza. Közben jókat 
lehet beszélgetni, vagy „csak” a 
csodálatos tájat nézni, s szemünk-

kel lefényképezni azt. Idén meg-
néztük a híres örvényesi vízimal-
mot is, ahol igen vidám, tartalmas 
ismertetést kaptunk. A Balatonfü-
redre és Tihanyba tett kirándulások 
a sok-sok látnivalóval, sétahajóká-
zással és fürdéssel emlékezetessé 
teszik e napokat. 
 Gödrösben más „kihívás” elé né-
zünk. Ott 108 lépcsőn és egy mere-
dek utcácskán kell le- és felmenni, 
hogy élvezhessük a Balaton vizét. 
A félsziget egy részének bebaran-
golása közben sok-sok új ismeret-
re tettünk szert: közelebbről megis-
merhettük a Tihanyi Apátságot, az 
Óvárat, a barlanglakásokat, a Czip-
rián-forrást, a Belső és a Külső ta-
vat. Balatonfüreden az Annagora  
Aqua parkot is meglátogattuk, s ki-
próbáltuk a csúszdáit. 
 Hazánk egyik legszebb vidékén 
tölthettünk el 1-1 hetet gyönyörű, 
napsütéses időben. 
 Köszönjük Joli néni ízletes főzt-
jét, fánkjait, lángosait, s gondosko-
dó szeretetét. Férje, Lajos bácsi is 
sokat segített, s Hajninak is sok kö-
szönet! Az Andrássy-telep Ifjúsá-
gi Alapítvány és az önkormányzat 
oktatási bizottsága támogatását kö-
szönettel felhasználtuk a program-
jainkhoz. Kísérők: Veszprémi Klá-
ra és Albert Ferenc tanárok, Varga 
Mihály pedagógiai asszisztens. Az 
ő munkájukat is köszönöm.

az éjszakai túrán; vadat 
lestünk; lovagoltunk; 
kincset kerestünk tér-
képpel; helikopter szór-
ta cukrot zseblámpával; 
csillagot vizsgáltunk 
szabad szemmel, csil-
lagászati távcsővel…
 De az élmény dús 
programok eltörpültek 

a természet közelisége, a környék 
festői látványa mellett – a kert végé-
ben lévő kiskapu teret adott a termé-
szet dimbes-dombos szabadságának. 
A gyerekek szabadon szaladhattak, 
szénabálát mászhattak, guríthattak. 

A háziak kedvessége, rugalmassága, 
lelkesedése magával ragadta a gye-
rekeket is. A kerti mini állatkert la-
kói (pónilovak, kecske, bárány, házi 
nyulak, tengerimalacok) folyama-
tos ellátása lekötötte a gondoskodó 
gyerekeket.
 A tábor végére a mindennapos 
rohanásból, rutinból kilépve le-
lassultunk, elcsendesültünk, és 
észrevettük a pillanat gyönyö-
rűségeit.
 Az utolsó napon teli hassal (tábor-
vezetőnk Dóri a táborban főzött ne-
künk házias, finom és bőséges étele-
ket), fáradtan, de rengeteg élménnyel 
indultunk vissza Vecsésre.
 Még biztos visszamegyünk! 

Zumpf Anikó, Fábiánné Balajti Anikó

Stiller Judit

Helyesbítés
Augusztusi számunk 13. olda-
lán, a Vegyünk könyvet! – cik-
künkben értelemzavaró mó-
don idéztem Krauszné Somlai 
Rózika írásából, amikor édesap-
járól, Somlai Jánosról és a zené-
szekről ír. A mondat így hangzik 
helyesen: „Apukám és sógora, 
Falvai János Somogyi Lajos sza-
lonzenekarának volt tagja, …) 
Innentől már helyes az írás to-
vábbi része. Elnézést kérek az 
érintettektől. szalontai

disco, kareoke, Ki-mit-tud, kerti mozi, 
sport-és ügyességi játékok.
 A hét méltó bezárása egy közös 
tábortűz volt a többi iskola táborla-
kóival.

 Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani iskolánk alapítványá-
nak és az önkormányzat oktatási 
bizottságának a támogatásért.

Sebők Márta, tanító
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  Furcsa, sokszor meghökkentő hí-
rek érkeznek mostanában Európa, 
főként nyugati feléből. Ezek egyi-
ke, mikor arról értesülhetünk, hogy 
templomokat alakítanak át kocs-
mákká, raktárakká, de évszázados 
múlttal büszkélkedő ódon falak is 
térdre rogynak környezetrendezé-
sek kiagyalóinak engedelmeskedve. 
A csökkentszámú vagy teljesen eltűnt 
hívők valósága bizony hathatós mu-
níciót nyújt progresszív városatyák 
Isten házai felett ítélkező, a „közös-
ségért tenni akaró” terveinek végre-
hajtásához. Nyilván az is közismert 
tény, hogy az un. „fejlődés” az imént 
említett folyamatokat gyorsítja, hi-
szen a megteremtett jólét, a gazdag 
anyagi környezet, az ég felől sokak 
tekintetét a föld felé fordította. Be-
vásárló centrumok, hatalmas plázák 
épültek, épülnek egyre másra, kije-

  Augusztus utolsó hétvégéjére meghívást kap-
tunk Szlovákia két kis falujába, hogy ifjúságunk 
és a Körszínház közreműködésével előadjuk a „Te 
a mi Urunk, Istenünk kis bolondja vagy” című ze-
nés darabot. Ezt a művet a Reformáció 500. év-
fordulója alkalmából tanultuk be, és első ízben, 
templomunk alapkőletételének ünnepségén mu-
tattunk be Vecsésen. Immár sokadszor, de mégis 

HITÉLET

lölve a jelen emberének újkori zarán-
dokhelyeit, ahová áhítattal léphet be 
a talmi csillogást szemlélve.
 Úgy legbelül persze mindannyian 
tudjuk, érezzük, valami többre, va-
lami másra volna szükségünk.
 A fent leírtak tükrében egyre job-
ban értékelhetjük, hogy micsoda 
nagy jelentőséggel bír az az össze-
fogás, az a tenni akarás, ami Vecsé-
sen az Erkel Ferenc utcában, az evan-
gélikus templom újjáépítése kapcsán 
zajlik. Itt nem a kor szelleme dik-
tálja közösségromboló receptjeit. A 
szorgos munka eredményeként áll-
nak már az új falak, a friss gerendá-
kat cserép borítja. (1.kép) 
 És, hogy ez most miért olyan ér-
dekes?
 Mert, ami történt, nevezzük bár-
minek, de nevezhetjük bátran csodá-
nak is. A rozsdabarnába hajló lomb-
korona közül néhány ágacska, mely 
a templom új falai fölé hajolt, eddig 
soha nem látott módon virágzásba 
kezdett. (2.kép) Ég felé mutató fe-
hér pompájukat az sem zavarta, hogy 
társaik, akik már májusban előbúj-
tak, azóta tüskés burokban kifejlett 
gesztenyéket hullatnak, közvetlen 
mellettük.
 S, amíg a hosszú, délceg fasor alatt 
sétálva, keresve sem találunk másfe-
lé hasonló „jeleket” (3. kép), egyre 
csak János evangélista sorai jutnak 
eszünkbe: „Mostanáig semmit sem 
kértetek az Atyától az én nevemben: 
kérjetek és megkapjátok, hogy örö-
mötök teljes legyen."
 Kérjünk hát mi is: Legyenek e fe-
hér virágok az áldás jelei! Legyen ál-
dás a kis templomon! 
 Legyen áldás városunkon, ottho-
nunkon!  Legyen áldás Európán!

Képek és szöveg: Fekete József

BÚCSÚ SZOMORÚ  
CSABÁTÓL

  Ülök a szobában, gondolko-
dom. Előttem számtalan pa-
pír, fénykép. Bele-beleolvasok a 
szövegekbe, tekintetem Szomo-
rú Csaba fényképen pihen meg, 
s felidéződik bennem a nem 
is olyan régmúlt. Csaba 1975-
ben látta meg a napvilágot Bu-
dapesten, de mindig Vecsésen 
élt. A Falusi Általános Iskola di-
ákjaként szórakoztatta tánccal 
tanulótársait. Innen, Vecsésről 
indult el a világhír felé. A Hip-
Hop Boyz  együttes háttértán-
cosa volt, mely együttes több 
arany- és platinalemez birto-
kosa. Vecsésen a Modern tán-
cok-kategóriájában oktatta a 
fiatalokat, majd világhírű tánc-
együttesek és modern zenét 
játszó együttesek koreográfu-
sa, táncosa. Magyarországon az 
ötévenként megrendezendő Ki  
mit  tud? versenyének győztese 
volt. Testvérével, Gáborral sikert 
sikerre halmoztak. Igazi pálya-
futásuk 1984-ben indult el Bu-
dapestről. A testvérpár karri-
erjének jelentősebb állomásai 
a következők:

IDO (International Dance 
Orga nisatione) Országos 
Táncverseny   I. hely, 1988
IDO Európa Bajnokság
II. hely, 1992
Ki  mit  tud? (katonai)                                                                  
I. hely  1992
Ki  mit  tud? (MTV)                                                                     
I. hely  1993
B.O.T.Y  Világbajnokság döntő-
jének 6 éven át szereplői              
1991–1996-ig
Világbajnokság – III. hely, 1999

Számtalan fellépésük volt világ-
hírű zenekarokkal, előadóművé-
szekkel. A teljesség igénye nél-
kül: RUN DMC, KURTIS BLOW, 
DATA ROCK, CHARLIE CHAZE, 
ROOTS MANUVA és lehetne so-
rolni tovább. Élő tv-műsorok-
ban léptek fel Anglia leghíresebb 
showmanjeivel és komédiása-
ival: mint Michael Barrymoore, 
Paul Ograham.
 FAME WEST END MUSICAL-ban 
főszerep és koreográfia (Leroy) 
London.
 Winter Garden Varieta lánco-
lat, Berlin, Hamburg, Hannover, 
Frankfurt.

 B.O.T.Y. Világbajnokság első és 
egyetlen magyar zsűri tagja.
 Számtalan nemzetközi tv-sze-
replés jelzi elismertségét: SKY 
SPORT, ITV, FIVE, SAT PRO 7. és 
lehetne tovább sorolni.
 Az ereje teljében lévő táncost 
2017. június 10-én ragadta el ra-
jongói köréből a halál, melynek 
hírét testvére, Gábor tudatta. A 
szomorú eseményről személy 
szerint a facebookról értesültem. 
A hírre megközelítően ezren re-
agáltak. A részvétnyilvánítók so-
rában megtaláljuk Vecsés város 
polgármesterét, Szlahó Csabát is.
 Testvére, Gábor az alábbiakat 
mondta: „Elvesztettem a test-
vérem, legjobb barátom, a lelki 
társam és inspirációmat. Nincse-
nek szavak, amelyekkel kifejez-
hetném, hogyan érzek”.
 Azt gondolom, sokan nem hal-
lottak Szomorú Csabáról, és ez 
természetes is. Mindenkit nem is-
merhetünk, de jó, ha tudjuk, el-
vitte  hírét szerte a világba a ma-
gyar breakművészetnek. Egyik 
barátja a következőkkel búcsúz-
tatta:
 „Mert tudom, hogy az én Meg-
váltóm él, és utoljára megáll a por 
fölött, s ha ez a bőröm  lefoszlik 
is, testemben látom meg az Is-
tent.
 Kedves Barátom, Csaba! Ez az 
ige legyen az igené és az áme-
né a sorsodban, mert jó ember-
nek ismertelek, és nem csak én, 
hanem rajtam kívül még nagyon 
sokan.” Nyugodj békében! 

Gál István

„...Hogy a ti  
örömötök teljes  
legyen...” (Jn.16,24)

W artburg várába vitette. Úgy gondol-
ta így megvédi őt ellenségeitől. Lu-
ther álnéven, György lovagként élt itt 

a világtól elzárva. Sokat szenvedett a kénysze-
rű fogságban, számtalan belső harcot vívott ön-
magával. Ezeknek a viaskodásoknak az emlékét 
őrizte az a tintafolt, amit a wartburgi kis szobájá-
nak falán volt látható még a múlt században is. A 
legenda szerint Luther Márton a tintatartót az őt 
kísértő ördöghöz vágta. Valójában ez cselekedet 
nem az éjszakai harcokra, hanem a Biblia-fordí-
tásra utal, hiszen mindössze 11 hét alatt itt fordí-
totta le az Újszövetséget az eredeti 
görög nyelvből németre. Az Újszö-
vetség 1522-ben jelent meg nyom-
tatásban, Szeptemberi Biblia néven. 
Így lett Luther Márton az újfelné-
met irodalmi nyelv alkotója. A tel-
jes Biblia-fordítás 1534-re készült 
el, megjelenése után szinte azonnal 
elkapkodták. 
 Miközben Luther Wartburgban 
tartózkodott, Wittenbergben a Re-
formáció számos elképzelése meg-
valósult, de megjelentek a szélsőséges nézetek is. 
A képrombolók a templomokban elpusztították a 
szentképeket. Luther miattuk tér vissza Witten-
bergbe, hogy ezeket a túlkapásokat megfékezze. 

1524–1525-ben, Luther tanai nyomán pedig kitört 
a német parasztfelkelés. Luther elítéli az erősza-
kot, mindkét oldalt békességre inti és elhatárol-
ja magát a felkeléstől. A parasztok felkelése és a 
lázadás leverése volt ennek az időszaknak a leg-
tragikusabb eseménye. 
 1529 és 1530-ig a Reformáció birodalmi ügy-
gyé vált. 1529-ben a speyeri birodalmi gyűlésen 
a Lutherrel és Zwinglivel szimpatizáló választó-
fejedelmek előterjesztették a cuius regio, cuius re-
ligio elvét (az ember vallási hovatartozását lakó-
helye határozza meg). Ekkor a vallási megújulást 
szorgalmazó fejedelmek kisebbségben maradtak, 
ezért közös álláspontjukat „protestácio”-ba (kü-
lönvéleménybe) foglalták. Innen ered a protestan-
tizmus fogalma, amely később tágabb fogalom-
má válik. 
 1530-ban Augsburgban Philip Melachton (Lu-
ther barátja és munkatársa) bemutatta az Ágos-
tai (augsburgi) Hitvallást, amely közel hozta a 
katolikus és protestáns megegyezést, de a csá-

szár elutasította ezt az 
iratot. Ennek követ-
kezményeként alakult 
meg a Schmalkaldeni 
Szövetség, amelybe az 
evangéliumi támogató 
fejedelmek és szabad 
városok fogtak össze. 
16 évig háborúztak V. 
Károly császár ellen, de 
végül 1547-ben veresé-
get szenvedtek. A csá-

szár időlegesen rákényszerítette rendelkezéseit a 
protestánsokra, de a fejedelmek nem adták fel a 
harcot. 1552-ben Móric szász választófejedelem 
szövetséget kötött a lutheránus fejedelmekkel és 

a katolikus II. Henrik francia királlyal, így együt-
tes erővel legyőzték a császári sereget. 
 1555-ben az Augsburgi Vallási Béke elismer-
te Németország vallási megosztottságát. A cuius 
regia, eius religio (akié a föld, azé a vallás) elvé-
nek elfogadása azt jelentette, hogy a fejedelmek 
és a tartományurak dönthettek a vallási hovatar-
tozásról és szabad birodalmi városok is bevezet-
hették a lutheránusvallás gyakorlását. 
 Luther Márton az 1525 utáni években az új val-
lási rend kialakításán fáradozott. Sorra látogatta a 
gyülekezeteket, tanította a papokat és a lelkészeket 
a két szín alatti úrvacsora, (bor és ostya) a gyónás 
és a keresztség fontosságára. A látogatások során 
szembesült a legalapvetőbb tanítások hiányossá-
gával. Ennek orvoslására született meg Kis Káté-
ja, Keresztelési és Esketési Könyvecskéje, amit a 
családfőknek szánt, és Nagy Kátéja, amit a lelké-
szek számára készített el. Ezekben az iratokban a 
keresztény hit (Tízparancsolat, Apostoli hitvallás, 
Miatyánk, Keresztség, Úrvacsora, Gyónás) alapve-
tő tanításával ismertette meg olvasóit. Sok éneket 
is szerzett. Tőle származik az evangélikusok him-
nusza, az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű ének.   
 Luther Márton 1525. június 13-án kötött házas-
ságot Bóra Katalinnal, akit már gyerekkorában 
zárdában helyeztek el. A lutheri tanítások hatására 
a nimtzsi plébános segítségével 9 apácát szöktet-
tek meg és jutattak el Wittenbergbe Luther Már-
tonhoz. Luther a szökött apácákat férjhez adta, 
de Bóra Katalin kijelentette, hogy ő szívesebben 
lenne Luther Márton felesége, mint bárki másé. 
Luther így vette el a nála 17 évvel fiatalabb Ka-
tát feleségül.  Katalin átvette a háztartás vezeté-
sét. Földet bérelt, a kolostor sörfőzdéjében sört 
főzött, rendben tartotta a házat, kosztos diákokat 
látott el és vendégeket fogadott. A volt kolostort 
drasztikusan átépítette, még fürdőszobát is kiala-
kított. A Luther családba hét gyermek született.  
 Luther Márton 1546. február 14-én Eislebenben, 
szülővárosában halt meg, ahol az egymással vi-
szálykodó grófokat akarta kibékíteni. Luther utol-
só mondatainak egyike: „Koldusok vagyunk, ez 
így igaz!” Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész 

Cikksorozat a reformáció  
500. évfordulója alkalmából V. rész

1521. május 4-én Bölcs Frigyes 
választófejedelem elraboltatta 
Luther Mártont, amikor a 
Reformátor a wormsi birodalmi 
gyűlésről hazafelé tartott. 

A lutheri reformáció 
GYŐZELME

HITÉLET

„Az Újszövetség 1522-
ben jelent meg nyom-
tatásban, Szeptem-
beri Biblia néven. Így 
lett Luther Márton az 
újfelnémet irodalmi 
nyelv alkotója.”

számunkra új és különleges helyszínen adhattuk 
át mindazt, amit hiszünk és vallunk a Reformá-
cióról. Az egyik előadásra Szimőben a falunapok 
keretében megrendezett kiállítás megnyitóján ke-
rült sor. A másik előadást pedig Kamocsán a re-
formátus istentisztelet végén a templomban adtuk 
elő. Különösen mélyen hatott ránk a vallásos, hi-
tüket gyakorló magyar emberek meghatottsága, 
szívélyessége, szeretete.  Köszönjük Vecsés Város 
Önkormányzatának, hogy támogatta utazásunkat. 

– heinemann –

Luther-darab Szlovákiában

1. kép 3. kép

2. kép
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M ilyen volt az első találkozásod a tánccal?
 – Egy barátnőm hívott még az óvodás éveim-
ben, hogy kísérjem el egy akrobatikus rock&roll-

edzésre, beleszerettem a táncba azonnal és ott is ragadtam. 1. 
osztályos koromig jártam a Vecsésen működő a Négy Mus-
kétás Egyesületbe, Leé Mariann ( 32) tanított meg az első lé-
péseimre, nagyon hálás vagyok, neki is köszönhetem a tánc 
feltétlen szeretetét. 

– Hol folytatódott a tánctanulás, mikor jöttek az eredmények?
 – Több csapatban és formációban is részt vettem, vol-
tak olyanok, amelyeket csak egy-egy kűrre alakítottunk és 

volt olyan is, ahol hosz-
szabb ideig táncoltam. 
Az Aranytigris, Bóbi-
ták kisformációk után 
jött egy hosszú időszak 
a Rockin Board SE-ben, 
ahol már világbajnoki 
hetedik és hatodik he-
lyet szereztünk nagy-

formációban. 2015 óta a Rock and Magic SE-ben táncolok, itt 
ért az igazi áttörés, több jó helyezés után 2015 novemberében 
junior világbajnokságot nyertünk Oroszországban, tavaly pe-
dig Svájcban a felnőtt formációs világbajnokságon – a sport-
ág csúcsán – állhattunk a dobogó legfelső fokára. 

2013. Corals csapattal Szentpétervár  
vb junior 7. hely
2014. Sziluett csapattal Schafhausen  
vb junior 6. hely
2015 Party Girls csapattal Kazany  
vb junior 1. hely
2016. Szupergirls csapattal Belgium  
világkupa 2. hely
2016. Rimini Eb felnőtt 2. hely
2016. Svájc Winterthur vb felnőtt 1. hely

Elnyert díjak:

– Mi az utolsó gondolatod egy-egy verseny előtt?
 – A verseny előtti órákban én már nem tudok koncent-
rálni semmi másra, mint a versenyre. Ha hagyom, hogy el-
vonja a figyelmemet bármi más, akkor nem tudok olyan fe-
szesen táncolni, ezért csak gépiesen a feladataimat végzem, 
bemelegítés, smink, ruha stb. Tiszta fejjel állok fel a szín-
padra, próbálom testem minden pontját uralni akkor és kon-
centrálni. Ez egy teljesen más tudatállapot, akik ismernek, 
azt mondják, hogy a versenyeken teljesen más ember leszek, 
még az arcberendezésem is megváltozik. Én erre akkor már 
nem figyelek.

– Egy-egy ilyen 3,5 perces kűr olyan megterhelő a szerve-
zetnek, mint egy futósprint, amelyet kemény edzések és vé-
geláthatatlan gyakorlás előzi meg. Hogy bírja a tested az in-
tenzív igénybevételt?
 – Szerencsére nekem nagyobb problémám nem volt, a tér-
dem fáj, olyan alattomos módon, nincsen konkrét kezelhető 
baja, de sajnos folyamatosan érzem. Egy-egy versenyidőszak 
nagyon kimerítő, a versenyek az éjszakába húzódnak, egy ver-
senyhétvégén szinte semmi másra nincs időm, és alig tudom 
kipihenni magam. 

– Az összhang elengedhetetlen ebben a sportban, minden 
testrésznek egyszerre kell mozdulni, egy-egy „kilengés” el-
ronthatja a többi 15 ember éves munkáját akár. Hogyan le-
het ezt a felelősséget bírni?

 – Ez nem probléma, azért edzünk, tanulunk, 
hogy ne legyen kilengés, mindent megteszünk 
azért, hogy egyszerre tudjunk mozogni, és sze-
rencsére ez sikerülni is szokott. Persze vannak 
kivételek, sajnos nekem hónapokig tartó rossz 
érzésem van, ha valamelyik csapattársam hi-
bázik és emiatt nem sikerül tökéletesre a kűr. 
Utána még a róla készült felvételt is kitöröl-
ném szívem szerint, annyira bánt a dolog, és 
a tehetetlenség miatt nem tudok mit kezdeni vele.

– Jól hangzik nagyon, hogy világbajnoki címet szereztél, de 
nyilvánvalóan lemondásokkal is járt ez az eredmény. Van 
hiányérzeted?
 – Alapvetően nincs, nekem a heti három edzés volt a 
természetes, nem tudtam suli után az osztálytársaimmal 
bandázni, de így szoktam meg, ritkán éreztem csak a hi-
ányát, amikor pl. kimaradtam egy-egy délutáni történés-
ből. Az osztálykirándulásokon is sokkal ritkábban vehet-
tem részt, mert azok általában pénteken vannak, és akkor 
nekem ugye edzés…

– Azért ne csak az árnyoldalakról essen szó, mik voltak azok 
a pillanatok, amikért érdemes csinálni?
 – A Kazanyban tartott világbajnokság életem legjobb pár 
napja volt, igazi családként működtünk ott, hatalmas összhang 
volt és számomra teljesen ideális volt a csapatfelépítés is, sok 
igazi barátság szövődött akkor. Ezen kívül szeretem az egye-
di felkéréseket is, élveztem nagyon az X-faktorban és az Év 
Sportolója Gálán is a fellépést, ahol  életünkben először igazi 

„művészként” bántak velünk. 

– Ez nem jellemző?
 – Sajnos sokan nem tudják, hogy mivel jár egy világbajno-
ki cím megszerzése, még nem sportágként tekintenek rá, ha-
nem puszta táncikálásnak tartják. Pedig ugyanolyan kemény 
felkészülés és munka van benne, mint bármelyik olimpiai 
sportágban. Nem azt mondom, hogy hajbókolni kéne előt-
tünk, nem ezért mondtam, csak jól 
esett a sportolói gálán a figyelem, 
amit kaptunk.   

– Nehéz a jövőbeli tervekről kérdez-
ni egy világbajnokot, de megteszem. 
Van még további cél?
 – Idén szeptemberben jó lenne 
megint megnyerni a világbajnoksá-
got, mert eddig még senki sem tud-
ta megvédeni a felnőtt világbajnoki 
címet. Ezen kívül az idei világkupán 
és az Eb-n is ki kéne javítani azokat 
a második helyezéseket.  

– Ha ezeket elérted, akkor abba-
hagyod a versenyzést és maradsz 
a területen esetleg edzőnek? Mik 
a terveid?

ÜNNEPELT A VILÁG
Aranyérmes vecsési 
táncost

SPORT SPORT

Kifogástalan tartással, közvetlen modorral és 
kedves mosollyal fogad Zsolnai Ingrid az interjúra, 
aki a formációs akrobatikus rock&roll kétszeres 
világbajnoka. Városunkban él születése óta és 
keményen dolgozik az eredményeiért, kiváló pél-
dakép lehet az egészen fiatal korosztály számára.   

„Sajnos sokan nem tudják, hogy 
mivel jár egy világbajnoki cím 
megszerzése, még nem sportág-
ként tekintenek rá, hanem pusz-
ta táncikálásnak tartják.”

 – Ezt a sportot nem lehet sokáig csinálni, itt hamar ki-
öregszenek a táncosok, fizikailag képtelenség egy bizo-
nyos kor után versenyszerűen folytatni. Oktatónak én nem 
vagyok alkalmas, és nem is vágyom rá, viszont a sport te-
rületén szeretnék maradni. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági Szakközépiskolában tanulok és sportjogászi 

pályára készülök. A sportolók ér-
dekeinek képviselete testhez álló 
feladat lenne számomra.      

– A húgod, Zsolnai Szonja is köve-
tett téged a táncban. 
 – Igen, már kiskorában eljött ve-
lem az edzésekre és elkezdett ő is tán-
colni. Sajnos a korkülönbség miatt 
nem sokat táncoltunk egy csapatban. 
Nagyon büszke vagyok rá, tavaly ő 
is dobogós lett a világbajnokságon, 
mert Prágában junior kategóriában 
harmadik helyezést ért el.  

– Kívánunk további sikereket, az 
idei világkupán és Eb-n a szerep-
lésről a későbbiekben beszámolunk. 

Erőss Diána

•    Házi verseny
•    Utánpótlásverseny
•    Területi verseny
•    Országos verseny (első 5 csapat  

indulhat a területiből)
•    Nemzetközi versenyek:
 –  Európa-bajnokság és világbajnokság  

(minden országból első 3 helyezett)
 –  Világkupa (minden országból 

első 5 indulhat)

Az akrobatikus 
rock&roll  
versenylétrája

2015: magyar bajnok kis és nagyformációban

2016: Winterthur  
felnőtt világbajnok

2015: Kazany, a világbajnok junior csapat

2014: Schaffhausen junior vb 6. hely,  
egy csapatban a testvérek
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FOGATHAJTÁS

FOGATHAJTÁS

ASZTALITENISZ

Nyári versenyek  
eredményei

A holland 
Chardon 2017 
Európa bajnoka

Váltakozó ered-
ményességgel 
küzdenek a fiúk

Nem került 
dobogóra 
Bredában 
Dobrovitz József

 A svédországi Göteborgban megrendezett 
négyesfogathajtó Európa-bajnokságon a hol-
land IJsbrand Chardon szerezte meg az Euró-
pa-bajnoki címet. A belga Edouard Simonet áll-
hatott fel a dobogó második fokára, és a német 
Christoph  Sandmann vihette haza a bronzérmet. 
 Magyarországot a két vecsési hajtó képviselte. 
Ifj. Dobrovitz József közepes díjhajtást követően 
5. lett maratonban, és verőhiba nélkül, mindösz-
sze 0,08 msp időtúllépéssel a 7. helyen fejezte be 
az akadályhajtást, és nyolcadik helyen végzett az 
összetett versenyben, gratulálunk!  
 Dobrovitz Józsefnek nem ez volt a legsikere-
sebb versenye. A díjhajtás közepes lett, azután 
mind a két hajtásnemben a sereghajtók közé ke-
rült, így az összetett versenyt a 18. helyen zárta. 
A csapatversenyben nem volt meglepetés. Egyé-
niben az első hat között három holland, két német 
és egy belga szerepelt. Ennek megfelelően Hol-
landia győzött, Németország az ezüst- és Belgi-
um csapata a bronzérmes. Az egyre jobb hajtók-
kal rendelkező Franciaország és a hazai előnyöket 
élvező Svédország is megelőzött minket. A ha-
todik hely igen szerénynek mondható, egyedül 
Svájc csapatát tudtuk megelőzni.  fogathírek.hu
Hirdetés

Apróhirdetés

Másodkézből! Nyitás október 4-én, 9 órakor a Fő út 
89. szám alatt (Epres). Szépet és jót olcsón! Nyitva- 
tartás: hétfő–szerda: 9.00-18.00. Tel.: 06-70/513-4155

ELADÓ! Új építésű kétlakásos társasház a Temető ut-
cában. 100 m2/lakás + garázs + beálló. 630 m2-es te-
lek. Tel.: 06-70/230-4626

Állás! Vecsési víz-, gáz- és fűtésszerelő hosszú távra, 
azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel kollégát és se-
gédet keres! Érdeklődni: +36-20/9-612-128

 XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, Ve-
csésen élő, a munkájára igényes, leinformálható taka-
rítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, napi 
4-5 órás bejelentett munkaidőre. Fényképes önélet-
rajzokat bérigény megjelölésével a kontrolling@pali-
szander.hu e-mail címre várjuk.

 Az ausztrál Boyd Exell nyerte a szeptember 
10-ki hétvégén megrendezett CAIO4*-os világ-
kupa-pontszerző verseny összetett versenyét, 
2. Ijsbrand Chardon (NED), 3. Koos de Ronde 
(NED). Az akadályhajtáson Sebastien Mourier 

SPORT SPORT

(FRA) győzött, 2. IJsbrand Chardon (NED), 3. 
Anthony Horde (FRA). Az egyetlen magyar indu-
ló, Dobrovitz József akadályhajtáson – verőhiba 
nélkül, időtúllépéssel – a 12. helyen végzett, ösz-
szetettben pedig a 14. helyen fejezte be a versenyt.

fogathírek.hu

NBII Közép csoport
Labdarúgás 

2017. augusztus 26.
FC Dabas–Vecsési FC 2-3 (0-2)
Gólszerzők: Farkas Ádám (13’), Tóth Attila (15’), 
Csiszár Richárd (53’)
Egy év után ismét találkoztunk Dabassal, de most 
már egy osztállyal feljebb. Ami akkor nem sike-
rült, most igen. Végre nyertünk, és náluk. Már 3-0-
ra vezettünk, amikor a hazaiak hajrázni kezdtek. 
Örömünkre az egyenlítés elmaradt, így három ér-
tékes ponttal gazdagodtunk. Megszületett az első 
NB-s győzelem. Ami bosszantó, a négy sárga. Ki-
csit higgadtabban, fiúk!
. 
2017. szeptember 02.
Vecsési FC–Szegedi EOL 0-1 (0-0)
Három forduló veretlensége után nehéz ellenfélt 
fogadott a VFC együttese. A százszázalékos Sze-
gedi EOL csapata érkezett vendégségbe. A sze-
merkélő eső a mi bánatunkat jelképezte, mert a 
mérkőzés lefújása után a szegediek örömtáncot 
lejthettek, hogy továbbra is pontveszteség nélkül 
állnak. Addig, mi elveszítettük veretlenségünket
 Kiegyenlített játék jellemezte a találkozót. Lát-
szott, hogy a Tisza-partiak csapata jól képzett já-
tékosokból áll. Ügyesen szervezték a játékot, töb-
bet birtokolták a labdát. Mégis a 65. percben egy 
tűzijáték után mi hagytunk ki helyzetet. A 69. 
percben egy vendégakciót szabálytalanul állítot-
tunk meg a 16-ostól alig távolabb. A pontrúgást 
könyörtelenül bevarrták a bal felső sarokba. Ké-
sőbb aktívabb lett a VFC, és hamarosan az egyik 
vendégvédő kipontozódott két sárgájával. Fölény-
be kerültünk, lehetőség is adódott, de Tóth feje-
sét a pipából tolta fölé a szegedi kapus. A bíró ezt 
másként látta, elmaradt a nyilvánvaló szöglet.
 Ha igaz lesz, hogy a SZEOL a csoport egyik 
legjobbja, akkor bizakodhatunk, mert ez a mecs-

csen nem látszott, és a döntetlen igazságosabb lett 
volna.
 A mérkőzést megtekintette Détári Lajos és 
Pisont István is. Pisont ellenfélnézőben volt, mert 
a következő fordulóban az általa vezetett Honvéd 
II-vel játszunk. Már János, korábbi első osztályú já-
tékos, és volt vecsési klubvezető úgy értékelt, hogy 
ez egy egygólos meccs volt. Sajnos, ez nem nekünk 
sikerült, pedig a lehetőségek megvoltak. A vendé-
gek szabadrúgásgólja védhetetlen volt – mondta.

2017. szeptember 09.
Budapest Honvéd-MFA II–Vecsési FC 3-0 (0-0)
Pisont jól felmérte a vecsési együttest, és akár a fel-
készülési meccsen, most is biztosan nyertek. Igaz, 
csak 72 percnyi játék után dőlt el a találkozó sor-
sa, amikor a fővárosiak öt perc alatt két gólt sze-
reztek, majd a 87. percben egy újabbat. A lefújás 
előtt Balázst kiállították, míg Rein is begyűjtött 
egy sárgát. Figyelmeztető lehet, hogy a szegedi 
meccsen is szinte a lefújás pillanatában szedtünk 
össze két sárgát. 
 Együttesünk a 13. helyre csúszott vissza a két 
vereség után. Az öt meccsből négyen nem rúgtunk 
gólt, ami egyértelmű utalás, hogy hol szorít a cipő, 
hol kell javítani, hogy előrébb lépjünk. Ugyanak-
kor azt is látni kell, hogy tömör a mezőny – az 5. 
és a 14. helyezett között lévő tíz csapat három pon-
ton belül van –, ami azt jelenti, hogy két-három 
győzelemmel gyökeresen változhat a tabella ál-
lása. Az élen pontveszteség nélkül SZEOL áll 15 
ponttal. A további sorrend: Tiszakécske (13), Du-
naújváros (10) és Szekszárd (8). 

További menetrend:
2017. szeptember 17. vasárnap 16:30
Vecsési FC–Paksi FC II. 
2017. szeptember 24. vasárnap 16:00
Pécsi MFC–Vecsési FC 
2017. október 01. vasárnap 16:00
Hódmezővásárhelyi FC–Vecsési FC 
2017. okt. 08. vasárnap 15:00 
VECSÉSI FC–SZENTLŐRINC SE
2017. okt. 14. szombat 15:00
SZEKSZÁRDI UFC–VECSÉSI FC
2017. okt. 21. szombat 14:30
VECSÉSI FC–IVÁNCSA KSE
2017. okt. 28. szombat 14:30
KOZÁRMISLENY FC–VECSÉSI FC

Szalontai

FÉRFI – NBI/B  
Nyugati csoport

NŐI – NBII  
Déli csoport

 Éppen lapzárta idején kezdődik el a 
bajnokság a férfi és a női csapatunk-
nak. Szeptember 16-án vendégségbe 
mennek a fiúk. A harmadik számú 
magyar élcsapat, a Grundfos Tata-
bánya KC U20 utánpótlás gárdájá-
hoz látogatnak. 
 A hölgyeknek másnap kezdődik a 
pontvadászat. A Falusi Tornacsarnok-
ban 18 órakor hangzik el a bírói kez-
dősípszó a Hort-Csepel csapata ellen. 

 A Megyei Tízek Bajnokságát Őr-
bottyán rendezte meg, ahol ifj. Szar-
ka Béla az első helyen, Szakács Szi-
lárd pedig a harmadik helyen végzett. 
Így megerősítettük a megyei bajnoki 
címünket is. 
 Spengler György Dunakeszin indult 
az Országos Veterán Bajnokságon. Saj-
nos, nem jutott fel a főtáblára a 40-50 
évesek csoportjában. Füzesabonyban 
is jártak versenyzőink, ahol ifj. Szar-
ka Béla és Spengler György egyéniben 
a nyolcaddöntőig jutottak. Párosban, a 
nyolcvanfős mezőnyben a legjobb 16 
közé verekedték be magukat. Ez szép 
eredmény volt a fiúktól. 
 Augusztusban két vecsési gyermek, 
Zelei Szabolcs és Oláh Barnabás Gö-
döllőn járt edzőtáborozni a Pest Me-
gyei Szövetség és egyesületünk jóvol-
tából. Jól érezték magukat, kellemesen 
elfáradtak.                                 
 Szeptember, így kezdődnek a baj-
nokságok. Hazai mérkőzéseinket a 
Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Kézilabda

Született: 1993. 03. 06.  
Budapest
Jelenlegi posztja: jobbszélső
Magassága (cm)/Testsúlya (kg): 
186/88
Jelenlegi klubja: Vecsés SE
Előző klubja: Ferencvárosi TC

NÉVJEGY:  
Takó Dániel

A változásokról augusztusi számunk-
ban beszámoltunk, most közvetlenül 
a nyitány előtt a játékoskereteket is-
mertetjük és a sorsolást október végé-
ig. Kovács Márton szakosztályelnök 
elmondta, hogy tisztes helytállást vár 
el mind a két csapattól, de az utánpót-
lásgárdáktól is. Örvendetesnek tartja, 
hogy van érdeklődés a felhívásukra, és 
továbbra is várják a fiatalokat a VSE 
kézilabda-szakosztályához.

ALAPVETŐ CÉLOK
-  Profi, kiemelkedő szintű sportolok  

nevelése a klub csapatai számára.
-  Folyamatos sportolás biztosítása mindenkinek 

 és az egészséges életmódra nevelés.

A kézilabdán keresztül életre 
szóló élményeket, előnyöket,

különleges fejlődési
lehetőségeket biztosítunk.

 Játékoskeret: Koncz Péter, Szabó 
Máté, Vitáris Norbert (kapusok), An-
tal Levente, Antal Máté, Csapi Ben-
ce, Fiar Dániel, Győrfi Zoltán, Ha-
lász Máté, Horváth Csaba, Imregi 
Ferenc, Kökény Tibor, Lendvay Pé-
ter, Munkácsi Máté, Simányi Péter, 
Takó Dániel, Tóth József, Tóth Nor-
bert. Edző: Nagy Károly

2017. szeptember 23.  
szombat 18:00 
PLER-Budapest–VECSÉS SE 
ÉL-TEAM

2017. október 1. vasárnap 16:00
Szigetszentmiklósi KSK 
–VECSÉS SE ÉL-TEAM

2017. október 7. szombat 18:00
VECSÉS SE ÉL-TEAM 
–Balatonfüredi KSE U20

2017. október 15. vasárnap 17:00
Tatai AC–VECSÉS  
SE ÉL-TEAM

 Játékoskeret: Balázs Barbara, Csa-
pai Eszter, Doszpod Réka, Fejér Bet-
tina, Haris Zsuzsa, Hollenberger 
Kitti, Kovács Kitti, Major Han-
na, Martinek Emőke, Metzker Pet-
ra, Minárovics Anita, Németh Tí-
mea, Panyik Renáta, Pomozi Nikolett, 
Pusztay Szilvia, Simkó Anita, Szőnyi 
Dorina, Tímár Flóra, Tóth Enikő, 
Tóth Tímea, Vereb Klaudia, Vörös 
Andrea. Edző: Bartus Judit

2017. szeptember 17. vasárnap 18:00
Vecsés SE–HORT-CSEPEL

2017. október 21. szombat 18:00
VECSÉS SE ÉL-TEAM 
–Veszprémi KKFT

2017. szeptember 24.  
vasárnap 12:00
Szigetszentmiklósi NKSE 
–Vecsés SE

2017. október 7. szombat 14:00
Vecsés SE–EURONOVEX USE

2017. október 15. vasárnap 18:00
Vecsés SE–Dabas KC VSE

2017. október 21. szombat 18:00
Csepel DSE–Vecsés SE

2017. október 29. vasárnap 18:00
Vecsés SE–VSK Tököl

Szalontai János

Gimnázium tornatermében játsszuk 
szombatonként 11-órától. Szeretettel 
várunk minden kedves szurkolót!

09. 16. Vecsés–Cegléd NBIII

09. 30. Vecsés–Göd NBIII 
(Megyei csapatunk Maglód ellen 
játszik.)                 

10. 08. (vasárnap) Pest Megyei Szö-
vetség által rendezett utánpótlás-baj-
nokságot rendezünk 9-14 éves és 14-
18 éves korcsoportos gyermekeknek.                       

10. 21. Vecsés–Maglód NBIII           

11. 04. Vecsés Káposzta Kupa felnőtt 
ranglista-versenyt rendezünk a Pest Me-
gyei Szövetség és Keresi Gábor jóvol-
tából (ő a savanyú káposztát biztosítja a 
szak osztálynak évek óta, amit nagyon 
köszönünk neki). A többi versenyről a 
következő lapszámban fogunk tájékoz-
tatást adni.         Nedolai Edit
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A NETFONE az egyetlen,  
országosan elérhető,  
magyar tulajdonú  
mobilszolgáltató.

Halló, itt vagyunk!

Tarifacsomagok minden igényre:
    Vállalkozásoknak
    Családoknak
    Magán- 
    személyeknek

Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Magas  a mobiltarifája? 

További információkért, 
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 
Lakossági és Vállalati szektor

ügyintézés, sorban 
állás nélkül, akár 
otthonában is!

Flexi kisgépnél   

FLEXI kIsgép 
szerviz-árusítás-kölcsönzés 
2360 gyál Ady Endre 27 
Tel.: 06-20-519-1227 
Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig 
flexikisgep@t-online.hu 

akció
szeptember 1-től október 31-ig  

Részletekért fáradjon el üzletünkbe!

www.flexikisgep.hu 

Az ilyen tervek miatt van nálunk személyi kölcsön
Szabad felhasználásra, egyszerűen

* Az akció 2017. július 20. és 2017. szeptember 30. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű, Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre 
érvényes. Nem akciós THM: 15,97-17,13%.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő PÁTRIA Takarékszövetkezeteknél érhető el, amelyek listáját a www.akcio.patriatakarerk.hu/szemelyikolcson web-
oldalon találja. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott PÁTRIA Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az 
Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a PÁTRIA Takarékszövetkezet honlapján érhet el. 
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99% és típusa: fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet összege:  64 029 Ft/hó. A 
fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 895 260 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 895 260 Ft. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön, 
most akár évi 9,99%-os fix hitelkamattal*

Akciós THM: 11,38%-17,13%
Már 150 000 Ft jövedelem-jóváírás 
vállalásával is igényelhető, a futamidő 
alatti változatlan törlesztőrészlettel.
www.akcio.patriatakarerk.hu/szemelyikolcson

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

TB P SZK_Fix 185x129 patria.indd   1 2017. 08. 31.   10:04

A helyi önkormányzat  
közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-
profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
www.vecsesitajekoztato.hu

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u.2. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu 
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Marketingvezető: Erőss Diána, +36-30/853-07-31, eross.diana@vecsesitajekoztato.hu  
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesz-
tett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

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

mfodorne@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Barkács üzletünkbe Bolti eladót keresünk.
az ideális jelentkező: érdeklődik a barkácstermékek iránt  

Word, excel alapismeretekkel rendelkezik  •  jó kommunikációs  
képességgel rendelkezik  •  igényes a munkájára  • 18–38 év közötti férfi.

Érdeklődni: 06-20/915-2515 
vagy 06-20/419-3959-ös számon.

 vecsés, Fő út lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

TAKARMÁNYBOLT

Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18,  Szo: 8–14.30

Üllő, PesTi úT 206.

Purina tápok, termények, vitaminok
Kutya-, macskaeledelek

Október 30-ig a tOjó-  
és nyúltáp akciós! 

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

Házhoz szállítás

REKLÁM REKLÁM
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FONTOS
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények
Központi telefonszámok: 

Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 

2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: 

+36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/350-444; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 

Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/350-167
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők:
dr. Essek Ferenc – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. – 29/350-270) – szeptember 18-ával,
Hanga Patika (Károly u. 20. – 29/350-353) – szeptember 25-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. – 29/356-326) – október 2-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. – 29/350-120) – október 9-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central – 29/557-820) – október 16-ával,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – október 23-ával kezdődő héten ügyeletes.

Hétvégén (szombaton 8-tól 20 -ig, vasárnap 9-től 18-ig) a Szent Ferenc Patika tart
nyitva. A hétvégi nyitvatartáson túl, az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-40/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/   
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Damjanich utca 34., +36-29/350-563 

Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester:

Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930

Volán: www.volanbusz.hu
MÁV: www.elvira.hu  

Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294

Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

INFORMÁCIÓK

120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.  
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu

Dipankrin® Optimum 
az enzimhiány okozta
emésztési panaszokra.

MÁR RÁNÉZÉSRE IS
NEHÉZNEK ÍGÉRKEZIK?
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120 mg pankreász-por tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. 
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10.00-13.00 Echterdinger Musikanten

            11:30 Rétesevés -  Strud’lessen 

Találkozó a Tájházban,  Rosmarein Tánccsoport

14:00 Rosmarein Tánccsoport  Strud’lessen 

hagyományának tánckoreográf iája

14:30 Köszöntő

14:40 Falusi  Nemzetiségi  Óvoda Napocska 

csoport ja és Edelweiss tánccsoport ja

15:00 Vecsési  Hagyományőrző Zeneegyesület 

16:00 Szandi

17:00 Dunabogdány bemutatkozik

18:00 Eredményhirdetés -  szombati  főzőverseny

18:20 New Dance World tánciskola 

20:00 Int im Torna I l legál 

21:30 Bárány Att i la,  Dj  Dominique,  Dj  Stuka

10:00-11:30 Echterdinger Musikanten

12:50 Köszöntő

13:00 Dunaharaszt i  Tánccsoport  és zenekara  

13:45 Abba Sisters

14:30 Káposztapucoló verseny 

15:00 Dirndl  bemutató 

15:30 Dirndl  verseny

16:00 Káposztapakoló verseny

16:25 Grassalkovich Iskola 

énekkara és tánccsoport ja

16:50 Eredményhirdetések

 18:15 Wetschescher Nachtigallen

 19:00 Edda Művek

20:30 A színpad mellett i  sörsátorban 

Brunner Zenekar

 

színpad


