
Dr. Szűcs Lajos  
képviselővel

Január első hetére  
az összes jegy elkelt

Mi történt városunkban  
az elmúlt négy évben

A központi ünnepségen  
a Sebő együttes zenélt

VECSÉSI  
SVÁBBÁL

VÁLASZTÁSI  
VISSZATEKINTŐ

MAGYAR  
KULTÚRA HETE

6–7. old.

11. old.

9. old.

13. old.

CIKLUSZÁRÓ  
INTERJÚ

18. old.

VECSÉSI  
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

XXVIII. évfolyam 2. (328.) szám – 2018. február

JANUÁR 
27-ÉN VOLT  

A BÖLLÉR-
VERSENY

12–13. old.Tófalvi Móni, az NNÖK elnöke

www.vecsesujsag.hu



2 2018. február 2018. február  3
Tájékoztató Tájékoztató

PROGRAMOK JEGYZET

az 1848–49-es  
forradalom és szabadságharc  
170. évfordulójának tiszteletére  
tartandó VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,

Vecsés Város Önkor-
mányzata meghívja 
Önt és kedves családját

Meghívó

melyet 2018. március 15-én 10 órakor  
tartunk a Petőfi téren 
(Rossz idő esetén az ünnepség a Petőfi Sándor Ró- 
mai Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola  
és Gimnázium tornatermében lesz megtartva.)

Himnusz  Vecsési Hagyományőrző  
Zeneegyesület Fúvószenekara

Ünnepi beszéd  Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ünnepi műsor  Petőfi Sándor Római Katolikus  

Német Nemzetiségi Általános  
Iskola és Gimnázium diákjai

Koszorúzás
Szózat

XIV. Vecsés Városi 
BORVERSENY

A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel  
meghív minden kedves bortermelőt, kóstolni,  
bírálni vágyó érdeklődőt 

2018. március 3-án 15 órakor 
a Grassalkovich Antal Általános Iskolában 
(Vecsés, Fő út 90–92.) megrendezendő 
XIV. Vecsés Városi Borversenyre!

A jegy ára magába foglalja a borkóstolást és a vacsorát, valamint  
a Fesztivál-díjas VHZ Musikverein Wetschesch Koncertfúvós Zenekar műsorát.
A borokat a borbírók a helyszínen bírálják, minden bor közönségbírálatra kerül

Tisztelettel kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy részvételi szándékát a szerve-
zők munkájának megkönnyítése érdekében március 2-ig a vbe.vecses@gmail.com 
e-mail címen, vagy Petz Mártonnál (+36-20/969-4240) jelezni szíveskedjenek!

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK, ILLETVE A HELYSZÍNEN KORLÁTOZOTT SZÁMBAN:
Abonyi Antalné Erzsike, Fő út 32.,
Petz Márton (+36-20/969-4240), Malom utca 15.,
Várszegi György (+36-20/591-9115), Eötvös utca 4.
Eredményes versenyzést, jó borkóstolást  
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Vecsési Borbarátok Egyesülete

Nevezési feltételek:
- fajtánként 4 üveg 0,75 l-es palack
- saját készítésű, 2017-es évjáratú, minimálisan 50 literrel rendelkező,
- óborok esetében 2016 vagy azt megelőző évjáratú fehér- és vörösborokkal.
A nevezési díj: 1 000 Ft / borfajta
Borok leadásának határideje és helye: 2018. március 2. 16–19 óra
Grassalkovich Általános Iskola aulája (2220 Vecsés, Fő út 90–92.)
Részvételi díjak:
- a versenyben résztvevők részvételi díja: 1 500 Ft
- a vendégek részvételi díja: 2 000 Ft/fő

E nnek illusztrálására elsőként egy összetett társadalmi 
hatású témakörről beszéljünk, ami valóban nagyon fon-
tos. Ezt az ellenzék úgy jellemzi, hogy összeomlás előtt 

áll az egészségügy, az oktatás, a szociális helyzet és 3-4 millió 
koldus országa lettünk. Azon túl, hogy ez tételesen hazug állí-
tás, szögezzük le: ehhez a kijelentéshez azért az erkölcs teljes 
hiánya kell! Azok, akik a 70 év 75 %-ában hatalmon voltak, és 
összeomlást emlegetnek, akkor tegyék hozzá, hogy ebben döntő-
en ők a hibásak. Így korrekt lenne, mert 1956-ban, 1990-ben és 
2010-ben kik hagytak tökéletes pusztulást maguk után? A nem-
zeti és polgári – ez a két legmarkánsabb megkülönböztető jel-
ző a politikai csoportosulások között – kormányok Orbán-kor-
mányoknak köszönhető. Ma könnyű 
azt mondani, hogy több kellene erre 
vagy arra, de amikor kormányon vol-
tak, miért csak a pusztításig jutottak? 
Négy évre a romok eltakarítása ju-
tott, talán 2-3 éve van, hogy jut erő 
az építkezésre. De ez az! 
 A mértékletesség jobban használ-
na a mai ellenzéknek, de nem zavarja 
őket a lelkiismeret-furdalás sem, amikor arról beszélnek, hogy 
a kilátástalanság miatt menekülnek az emberek. A ma kint élők 
– 2004-től élve az eu-s jogokkal – kimentek dolgozni a nyilvánva-
lóan jobb megélhetési lehetőségekért. Fontos tisztázni: kik miatt 
rosszabbak és hátrányosak a mai Magyarországon a megélhetési 
viszonyok? Ismételjük el: azok miatt, akik a 70 év 75%-ában ha-
talmon voltak! Nem mellékesen ide kívánkozik az is, hogy szerte 
Európában nagy a vándorlási kedv, és a szabad munkavállalás 
lehetősége miatt a nyugati országokból is vándorolnak jobbra-
balra. A volt szocialista országok polgárai nagyobb százalékban 
részesednek ebből, de ez talán érthető is az évtizedes diktatúrák 
utáni szabadságban. Csak ne azok hánytorgassák fel, akik oko-
zói a gazdasági vándorlásnak! 
 Egyébként az emberi butaság tipikus esete, amikor az ellen-
zéki média vélemény műsoraiban a betelefonálók ezt hozzák fel 
a kormányváltás egyik fő okaként, és hozzáteszik, hogy ők min-
dig a baloldalra szavaztak. Igen, kedves telefonáló, miattad is 
kimentek az emberek. 
 Valamit a civilekről. Már a norvég alapok esetében is ke-
rülgettük ezt a kérdést, mert akkor is – érdekes módon – csak 
bizonyos egyesületek, szervezetek kaptak támogatást. Pedig 
fontos tudni, hogy a norvégok nem kegyet gyakoroltak ezzel a 
pénzalappal. Ezt számukra az EU írta elő kötelező erővel, azért, 
mert nem eu-s államként mégis hasznuk volt az EU kereskedel-

Az erkölcs és az értelem 
SEGÍTHET

Az emberfia a választás előtti sűrűsödő politikai helyzetben igyekszik tájékozódni. Aki az elmúlt 70 év 
(1948 – Rákosi pajtás fordulat évétől napjainkig terjedő) tapasztalatait átélte, annak azért ezt könnyű 

helyére tenni. Aki a mai kormánypártok oldalán áll az könnyen mondhatja: mondjanak egyetlen időszakot, 
amikor a mai ellenzék politikai ősei (eszmei és főként, anyagi örökösei) bármi hasznosat is cselekedtek a 

haza üdvére, és ami fontosabb: ez az ellenzék a 70 évből 54 éven át volt hatalmon, így mai gondjainkat ők 
okozták. Ez nem cáfolható, és nyugodtan mondhatni döntő érv is lehet. Ennek következményeként fruszt-

rálhatja őket, hogy ennyi hatalmon töltött év után nincsenek döntési helyzetben, de a közelében sem.

mi szabadpiacából. Csak mégis valami egyhangúság mutatko-
zott a szétosztás körül…
 Nagy bizonyossággal elmondható, hogy Vecsésen nincs olyan 
szervezet, aki ebből részesült. Pedig nálunk is lett volna szá-
mos alapítvány, egyesület, aki megérdemelt volna támogatást 
a kultúra, a hagyományápolás, a sport terén végzett munkája 
miatt. De nem ezek voltak a kedvezményezett területek…
 Ma még szemléletesebb a kép, mert a Soros-pénzek felosz-
tása csak kedvezményezett civilekre vonatkozik, és itt az NGO 
megjelölés a pontos. (NGO= nem kormányzati szervezet) Nyil-
ván az ebbéli pénzosztást is másként értékelnénk, ha mondjuk 
valamelyik nemzetiségi – akár az NNÖK – vagy olyan mar-

káns közéleti szereplő, mint az Er-
délyi Kör kapna innen támogatást. 
Persze erről szó sincs, itt is mások a 
kedvezményezettek! Csak üdvözölni 
lehet, ha megszigorítják az NGO-k 
működését. Mielőtt valaki diktatú-
rát bömbölne, el kell mondani, hogy 
a szabadság hazájában, az USA álla-
maiban egy 1939-es törvény szerint 

szabályozzák az ilyen összegek beengedését és felhasználását, 
ahol még a feloszlatás és a börtön réme is fenyegeti a törvény 
ellen szegülőket.
 Teljesen jogosan, mert melyik az az őrült állam, aki meg-
engedi, hogy valakik külföldről pénzzel támogassanak olyan 
szervezeteket, amelynek feladata az államrend megbontása ká-
osz, anarchia, egyebek által. Amikor lenne törvényes eszköz is 
a megváltoztatásra, amit úgy hívunk, hogy többpárti demok-
rácia és szabad választás. Hogy mégsem ezt az utat járják, az 
azt a szándékot világítja meg, hogy nem is akarják a demok-
rácia szabályait betartani. Ők az állami függetlenség teljes és 
tartós felszámolását akarják elérni – egy helytartó kormánnyal.
 Ezen a ponton kell szót ejteni a Soros-tervről. Az napnál vi-
lágosabb, hogy éppen azok vitatják a terv lényegét, akik a kivi-
telezésén munkálkodnak. Tehát az életben nem fogják bevalla-
ni létezését. A kételkedők számára annyit azért el kell mondani, 
hogy ha nincs ilyen terv, akkor mivel magyarázható, hogy So-
ros államfőnek kijáró tiszteletet és nyilvánosságot kap Brüsszel-
ben, Davosban vagy New Yorkban. És arra is érdemes figyelni, 
hogy szerte Európában a választásokon ez a döntő szempont. 
És mindig a gazdasági migrációt ellenzők nyernek.
 Ne bolondítsuk egymást lányok és fiúk! 
 A magunk, a gyermekeink és az unokáink élete ennél többet 
ér! Szalontai János

„…szerte Európában nagy a ván-
dorlási kedv, és a szabad mun-
kavállalás lehetősége miatt a 
nyugati országokból is vándo-
rolnak jobbra-balra.”
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HÍREK

  A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ku-
ratóriuma köszönetét fejezi ki mind-
azon adófizető állampolgárnak, aki 
a 2016-os szja 1%-nak felajánlásá-
val támogatta alapítványunkat. Fo-
lyószámlánkra átutalt 274.873 Ft-ot 
a Mosolyország óvoda nevelőmun-
kájának támogatására – vizuális esz-

  Január havi lapszámunkban a hó 
nélküli hóemberről számoltunk be, 
melyet mesteri kezek, jobb híján  
fából készítettek el, amit a Petőfi 
iskola bejáratánál, sokunk örömére, 
kiállítottak. A történet folytatódott, 
hiszen ez alkalommal a hótakaró 
nélküli talajból előbújt hóvirágo-
kat sikerült lencsevégre kapnunk. 
A szerény, de annál kedvesebb vé-
dett virágokra a Mária utcában ta-
láltunk rá egy február eleji verő-
fényes napon.

Kép és szöveg: Fekete József

A Szent István  
téren kivágták a 
veszélyes fákat 

Kormány- 
ablakokban is  
intézhetőek 
az adóügyek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy egy előzetes, műsze-
res „Fakopp”-vizsgálat és szak-
emberek útmutatása alapján 
2018. február 2-án a vecsési 
Szent István téren kivágták a 
beteg, veszélyes fákat. 
 A Városháza előtti park meg-
újítására terv készült, ennek első 
állomása a tőkorhadt, gombás 
megbetegedéssel küszködő és 
száraz fák kivágása. 
 Megértésüket és segítő 
együttműködésüket előre is 
köszönjük! 

Közbiztonsági  
és környezetvédelmi osztály

Pest megyében január elejétől már 
négy Kormányablakban is intézhetik 
adóügyeiket az érintettek. A NAV mun-
katársai a gyáli, pilisvörösvári, szentend-
rei és a szobi Kormányablakokban lesz-
nek elérhetők. Járásunkhoz legközelebb 
a gyáli Kormányablakban érhetők el a 
NAV munkatársai.
 A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága 2017 telétől Budapesten a Dó-
zsa György útra költöztette közpon-
ti ügyfélszolgálatát, de megmaradtak a 
váci, szigetszentmiklósi, ráckevei, nagy-
kátai, gödöllői, érdi, dabasi és ceglédi ki-
rendeltségek. Ezek mellett 2018. január 
2-tól már Gyálon, Pilisvörösváron, Szent-
endrén, Szobon is várja az ügyfeleit a 
helyi Kormányablakokban a NAV mun-
katársa.
 A kirendeltségekhez hasonlóan az 
adóügyek széles körét intézhetik a 
Kormányablakokban dolgozó NAV-
munkatársaknál, teljesség igénye nél-
kül: adókártya-ügyintézés, bevallás 
átvétele, egészségügyi szolgáltatási já-
rulékkal kapcsolatos információk, adó-
számla-egyeztetés, tájékoztatás az 
adószámláról, beadványok/kérelmek át-
vétele, megszemélyesített csekk kiadá-
sa, általános tájékoztatási tevékenység 
magánszemélyek részére. Akárcsak a 
többi NAV ügyfélszolgálatán, az érintett 
Kormányablakokban is lehet bankkár-
tyával fizetni.

ADÓÜGYEK INTÉZÉSE  
A KORMÁNYABLAKOK 
NYITVATARTÁSÁTÓL ELTÉRŐ.

 Hétfő: 8.15–15.30
 Kedd: 8.15–15.30
 Szerda: 8.15–15.30
 Csütörtök: 8.15–15.30
 Péntek: szünnap
 

Köszönetnyilvánítás

Volt és jelenlegi  
devizahitelesek, forin-
tosítottak, károsultak!

Kinyíltak  
a hóvirágok

HÍREK

  A Magyar-Kínai Kulturális Egyesület nagysza-
bású tavaszünnep programmal köszönti a holdújév 
kezdetét február 25-én vasárnap Vecsésen. Idén a 
kínai holdújév, vagy más néven tavaszünnep feb-
ruár 16-án kezdődött, tehát ekkor vette kezdetét a 
kínai horoszkóp szerinti Kutya éve. Kínában ez 
az egyik legnagyobb ünnep, amit látványos utcai 
karneválokkal és családi összejövetelekkel tarkítva 
tartanak meg. A Magyarországon élő kínaiak az 
előző évek nagy érdeklődését figyelembe véve idén 
három helyszínen tartottak és tartanak  tavaszün-
nepet. Február 10-én a X. kerületben az Újhegyi 
Közösségi Házban, február 17-én az Ázsia Cen-
terben és február 25-én vasárnap Vecsésen a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban és a Piac téren. 
 Az ingyenesen látogatható három hétvégi na-
pon az ilyen alkalmakhoz „illő" hangzavarral, 
oroszlános tánccal búcsúztatják a kakas évét és 
ünneplik a kutya évének kezdetét. Közel ötven 
programhelyen többek közt sporttal, mozgással, 
harcművészettel kapcsolatos bemutatókat tekint-
hetnek majd meg, és különböző népcsoportok tán-
caival ismerkedhetnek az érdeklődők. 
 A szervező Magyar-Kínai Kulturális Egyesület 
február 8-án a Kilenc Sárkány Étteremben tartott 
egy tájékoztatót a sajtó képviselőinek, ahol meg-

Több száz kínai 
részvételével kulturális 
bemutatót tartanak Vecsésen

Holdújév Fesztivál a könyvtárban!

A kínai holdújév alkalmából  
egész napos programot szerveznek

  Vecsés Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete a vá-
ros lakosságáért és a közösségi 
élet fejlesztéséért hosszabb időn 
át kifejtett áldozatos munka elis-
merése céljából A helyi kitünte-
tések alapításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló 12/2011.
(III. 25.) számú ök. rendelet ér-

telmében az alábbi elismerő cí-
meket adományozza:
 – Vecsés Díszpolgára
 – Pro Urbe
	 –	 Elismerő	Oklevél

Kérem a tisztelt polgárokat, hogy 
javaslatukat írásban indoklással 
együtt tegyék meg, és a polgár-

Javaslatok városi kitün-
tetések adományozására

FELHÍVÁS

  A devizahitelezés miatt kedve-
zőtlen helyzetbe került vecsési csa-
ládoknak lehetőséget biztosítunk, 
hogy az alábbi elérhetőségek egyi-
kén vegyék fel a kapcsolatot a De-
vizahiteles Mozgalom elnökével. 
Az érintett családokkal történő két 
és többoldalú együttműködéssel 
szeretnénk elősegíteni a számukra 
is kedvező döntések meghozatalát.

Köves István, Devizahiteles  
Mozgalom elnöke, tel.: 06-70/343-1741                                                                                                              

istvan.koves47@gmail.com, deviza.net

közök, játékok, sporteszközök, bú-
torok, berendezések és informatikai 
eszközök vásárlására, karbantartá-
sára, sporttevékenység támogatá-
sára, művészeti nevelés fejlesztésé-
re – kívánjuk fordítani. 
 További támogatásukra is számí-
tunk!

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

mesteri hivatal titkárságán adják 
le 2018. március 2-áig.
 A beérkezett javaslatok odaítélé-
séről a képviselő-testület dönt.
 A kitüntetéseket 2018. június 14-
én a városi ünnepségen adják át.
 A részletes felhívás megtalálha-
tó a város honlapján (www.vecses.
hu). Szlahó Csaba polgármester

  A Róder Imre Városi Könyvtár is csatlakozik a 
Kínai Holdújév Fesztiválhoz. Február 25-én egész 
napos kézműves-foglalkozással és meglepetések-
kel várjuk a látogatókat. 
 A könyvtár falain belül továbbá megtekinthető 
lesz Domján József Munkácsy Mihály- és Kossuth- 
díjas festő- és grafikusművész kiállítása. Domján 
Józsefet világszerte a 20. század legismertebb szí-
nes fametszői között tartják számon. 1955-ben hat 
hónapos tanulmányúton vett részt Kínában, ami-
kor találkozott Qi Baishi mesterrel, aki Kína leg-

hívottként megjelent WANG Zheng, a Kínai Nép-
köztársaság Nagykövetségének Kulturális tanácso-
sa és az egyes helyszínek önkormányzati vezetői, 
Hajdu László, XV. Kerületi Önkormányzat pol-
gármestere és Radványi Gábor, X. Kerületi Ön-
kormányzat alpolgármestere.
 A programsorozat házigazdáinak képviseleté-
ben a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület részé-
ről Teng Weijie elnök, a Kínai Művészeti Központ 
(KMK) részéről pedig Cserkész Gábor elnök szá-
molt be a részletekről. Elmondták, hogy minden 
egyes helyszínen 10 órától 16 óráig a magyaror-
szági Konfuciusz Intézetek bemutatókkal, kví-
zekkel, nyelvoktatással kapcsolatos interaktív 
programokkal várják a kicsiktől az idősebbekig 
minden korosztály képviselőit. A kínai kalligrá-
fia és képzőművészet iránt érdeklődőket a KMK 
kínai kalligráfia iskolája és a Magyarországi Kí-
nai Chanbuddhista Egyház Puji Templom szer-
zetesei várják. Azok, akik szeretnének, közelebb 
kerülni például a kungfuhoz, azok kínai mester-
edzőkkel edzhetnek. A családi programok között 
lesznek az óvodások, kisiskolások számára is fog-
lalkozások, ahol a gyerekek kínai mondókákat ta-
nulhatnak, nyelvi alapismeretekre tehetnek szert, 
vagy társasjátékozhatnak. A jó hírű Dr. Chen Pa-
tika is jelen lesz, s kínai orvosok közreműködésé-
vel szívesen ad tanácsot az egészséges életmóddal, 
táplálkozással kapcsolatos kérdésekben. A sajtótá-
jékoztatón külön szót kapott Nagy Gyula, a vecsé-
si Bálint Ágnes Kulturális Központ rendezvény-
szervezője, aki hangsúlyozta, hogy Vecsés város 
és lakossága nagy izgalommal várja a kínaiak be-
mutatkozását, és külön megtiszteltetésnek veszik 
hogy a tavaszünnep első vidéki helyszínéül Ve-
csést választották. A kulturális programokban ve-
csési csoportok is fellépnek. A fesztivál természe-
tesen nem nélkülözi majd a kínai konyha remekeit; 
a különleges ételekről a neves magyarországi kí-
nai éttermek gondoskodnak majd. A Bálint Ág-
nes Kulturális Központ és a Magyar-Kínai Kul-
turális Egyesület minden érdeklődőt szeretettel 
vár február 25-én Vecsésre!  Kép és szöveg: Polgár

Nagy Gyula a kínai holdújév sajtótájékozta-
tón a vecsési előkészületekről beszélt

fontosabb fametsző és grafikus-festőművésze volt 
a 20. században. A találkozás Domján művészeté-
re nagy hatással volt. 
 Február 25-én a könyvtár a fesztivál látogatói 
számára 10–17 óráig tart nyitva. A kiállítás febru-
ár 25-étől a könyvtár nyitvatartási idejében szaba-
don megtekinthető. Bővebb információkért láto-
gasson el honlapunkra vagy Facebook-oldalunkra!
 Róder Imre Városi Könyvtár – Vecsés, Telepi 
út 43. , www.vecsesikonyvtar.hu, www.facebook.
com/roderimre Balogh Barbara

KÖZÉRDEKŰ 
KÖZLEMÉNY
A Dózsa György úton lévő Papír- és Nyomtat-
ványbolt bezárt. Ezúton tudatják az András-
sy- és a Halmi-telepen élőkkel, vállalkozók-
kal, hogy a továbbiakban a nyomtatványok 
megvásárolhatóak az Erzsébet téri Papír-
boltban.
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INTERJÚ

Cikluszáró interjú Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel

B udapesten született 1964. szeptember 15-
én. Nős, két gyermeke van. 1992-ben Eger-
ben, az Eszterházy Károly Tanárképző Fő-

iskolán végzett közművelődés-pedagógia szakon, 
a Budapesti Államigazgatási Főiskola Igazgatás-
szervezői Szakán 1998-ban szerezte meg máso-
dik diplomáját, majd 2008-ban jogászként végzett 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. A Magyar Tenisz Szövet-
ség és az Országos Horgász Szövetség elnöke. A 
Fideszbe 1993-ban lépett be. Az Országgyűlésbe 
egy időközi választáson 2001-ben szerzett man-

dátumot Dabason, azóta képviselő. A 2006. és 
a 2010. évi országgyűlési választáson Pest me-
gye 14. választókerületében – Dabason szerezett 
ismét egyéni mandátumot. 2004 óta az Ország-
gyűlés jegyzője. A 2006-os és a 2010-es önkor-
mányzati választásokat követően a Pest Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnökévé válasz-
tották. 2010-től tölti be a Megyei Önkormányza-
tok Országos Szövetségének és a Közép-magyar-
országi Regionális Tanácsának elnöki pozícióját.

– Pest megye 7. számú választókerületében is-
mét önt jelölte képviselőnek a Fidesz-Magyar 
Polgári Párt. Négy évvel korábban sokkal na-
gyobb bizonytalanság volt a jelöltek személye 
körül. Most, mintha simábban ment volna a je-
löltállítás. Ez mivel magyarázható?
 – Négy évvel ezelőtt feleztük meg a parlamen-
ti képviselőhelyek számát, ez akkor a FIDESZ-
kormány egyik legnagyobb intézkedése volt, 
ugyanis a 386 képviselőből 199 képviselő ma-
radt, a 176 egyéni választókerületből pedig 106 vá-
lasztókerületet alakítottak ki. Ennek voltak vesz-
tesei is, hiszen az egyéni képviselői helyek száma 

70-nel csökkent. Vecsés kivételes helyzetbe ke-
rült, ugyanis ezt a választókerületet Monorról le-
választva 2014-ben alakították ki. A mostani je-
löltállításnál is történtek változások, a képviselői 
helyek 20%-ában új jelölteket indítottak. Itt, Ve-
csésen az elmúlt négy év eredményei alapján a vá-
lasztókerületben lévő csoportok, az országos vá-
lasztmány, majd az elnökség úgy döntött, hogy 
ismét nekem szavaz bizalmat, amit nagy meg-
tiszteltetésnek vettem, és lelkesedéssel várom az 
április 8-ai választásokat.  

– Azok közé a képviselők közé tartozott, akik ren-
geteg területen tevékenykedtek. Mennyire tud-
ta összehangolni a politikai munkáját a civil és 
társadalmi feladataival?
 – Egy képviselőnek az a legfontosabb feladata, 
hogy a parlamentben ellássa a saját választókerü-
letéhez tartozó választópolgároknak a képviseletét. 
Nekem Budapest közelsége nagy segítséget jelen-
tett, mert viszonylag kevés időt töltök utazással. A 
felszabaduló időmet így másra is fel tudom hasz-
nálni. Így mertem elvállalni a Magyar Tenisz Szö-
vetség és az Országos Horgász Szövetség elnöki 
posztját. A Költségvetési Bizottság alelnöksége 
nagyon komoly feladat, mert a bizottság elnöke 
tisztét mindig ellenzéki politikus tölti be, ugyan-
akkor a kormányoldalnak kell a többséget bizto-
sítania. Az elmúlt négy évben olyan költségveté-
seket készítettünk, amelyek betarthatóak voltak, 
nem kellett módosítani, az államháztartási célok 
és a hiánycélok is meg tudtak valósulni. Ebben 
természetesen az is benne volt, hogy a magyar 
gazdaság az elmúlt négy évben kiegyensúlyozot-
tá, kiszámíthatóvá és megbízhatóvá vált. A nem-
zetközi hitelminősítők és bankok a befektetésre 
ajánlott kategóriába soroltak bennünket. Ennek 
az lett az eredménye, hogy a külföldi befektetők 
ismét rátaláltak Magyarországra. 

– A kiegyensúlyozott gazdasági környezet meg-
teremtette a feltételeit annak, hogy minden ága-
zatban emelkedjenek a bérek. Ennek ellenére a 
hazai bérszínvonal alacsonyabb, mint az uniós 
átlag. Ha ilyen mértékben fejlődne a gazdaság, 
akkor elérhető közelségbe kerülhetne a bérunió. 
Mennyire vagyunk ennek a megvalósításától? 
 – Nem a kormányok egyedi döntésén múlik a 
bérunió megvalósítása. Egy bérunióban nagyon 
sok döntési kompetenciát adnánk át az unió brüsz-
szeli bürokratáinak, amit nem szeretnénk. A dol-
got nehezíti, hogy nagyon nagy versenyképességi 
lemaradásban van a hazai vállalati szektor. Kelet-
Európa vonzereje abban rejlik, hogy az egy mun-
kavállalóra jutó bérköltség messze elmarad a nyu-
gat-európai szinttől. Ha ezt egyik napról a másikra 

ismét rátaláltak Magyarországra
A külföldi befektetők

Dr. Szűcs Lajos, Pest megye 
7. választókerületének (Ecser, 
Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, 
Maglód, Pécel, Üllő, Vecsés) 
országgyűlési képviselője, 
Vecsés érdekeit 2014-től 
képviseli a parlamentben. 

kiegyenlítenénk, akkor az összes multi itt hagyná 
az országot, magával rántva a teljes kkv-szektort, 
és a szolgáltató szektort. Magyarországon az elmúlt 
10 évben az egy munkavállalóra vetített termelé-
kenység  egyáltalán nem növekedett, miközben a 
fajlagos munkaerőköltség folyamatosan nőtt. Ez a 
versenyképesség romlását eredményezte. Egy kül-
földi befektető pedig azt látja, hogy egyre nagyobb 
a költsége, ami veszélyezteti a jövedelmezőséget. 
Egy jól működő piacgazdaságban a piac fogja el-
dönteni, hogy egy országban a sajátosságokat fi-
gyelembe véve mekkora béremelésekre és mekko-
ra bérekre lehet számítani. Ebben benne vannak az 
energiára, a lakhatásra és az életfenntartásra for-
dított összegek különbségei, és az is, hogy mit bír 
el a gazdaság. A munkaerőhiány miatt 2018 ele-
jén a kereskedelemben spontán módon beindult a 
bérek emelkedése, amit egyébként a kormány két 
évvel ezelőtt megkötött megállapodása is segített, 
amit a munkavállalókkal és a munkáltatókkal írt 
alá. Megegyeztek, hogy minden évben közösen 
állapítják meg a szakmunkás és a diplomás mini-
málbér mértékét. Tehát elindult egy bérfelzárkóz-
tatás, de messze vagyunk a béruniótól. 

– Nagyon sok fejlesztés nem jöhetett Budapestre 
és a megyébe, mert az itteni fejlettség magasabb 
volt az uniós átlagnál. 
Ezért 2015 decembe-
rében kimondták Pest 
megye leválását a bu-
dapesti régióról. Ez a 
következő uniós cik-
lusban valósulhat meg, 
de addig is a kormány 
80 milliárdos támoga-
tást ígért a megyének! 
 – Nekem 10 éves 
munkám fekszik abban, 
hogy ezt el tudtuk érni. 
Azt láttuk, hogy egyre több vállalkozás máshová 
helyezte át a telephelyét, így a helyzet már tartha-
tatlanná vált. A döntéshozók is arra az álláspont-
ja jutottak, hogy Pest megyének egy külön forrás 
kell. A kormány teljesítette az ígéretét, hiszen az 
átmeneti időszakban sikerült a Pest megyei telepü-
léseknek és vállalkozásoknak 80 milliárd forintot 
biztosítani. Ennek az összegnek a 60%-át gazda-

ságfejlesztésre kell fordítani. Ebből a pénzből kis 
és középvállalkozások versenyképességének fej-
lesztését támogattuk, a településeken belterüle-
ti utakat, rendelőintézeteket, óvodákat, iskolákat, 
sportcsarnokokat, uszodákat építettünk és építünk. 
Külön szeretném kihangsúlyozni, igaz ez már nem 
a 80 milliárdos kerethez tartozik, a 2017 októbe-
rében elindított Egészséges Budapest Programot, 
ami a valaha volt legnagyobb egészségügyi fej-

lesztés a fővárosban és 
Pest megyében! Ennek 
a programnak köszön-
hetően 700 milliárd fo-
rintot fognak befektetni 
egészségügyi intézmé-
nyek építésére és felújí-
tására. 

– A választókerületé-
ben nagy lendülettel 
zajlanak a beruházá-
sok. Vecsésen milyen 

fejlesztéseket és beruházásokat emelne ki?
 – Vecsés Pest megye egyik legdinamikusab-
ban fejlődő települése. Szeretném kiemelni a köz-
oktatási intézmények energetikai megújítását, a 
Városháza felújítását és energetikai korszerűsíté-
sét, folytatódtak az útépítések, 2018-ban elkez-
dődhet a Mentőállomás és Alapellátási Központ, 
a kézilabda-munkacsarnok és egy járási tanuszo-

da építése, zöld utat kapott egy új bölcsőde meg-
építése is. Áttételesen érinti Vecsést a gyorsfor-
galmi út felújítása és a repülőtér fejlesztése is. 
Elkezdődhet a repülőtérre vezető gyorsvasút ki-
vitelezése is. Ez a vasútfejlesztés része lehet az 
elkerülő V0 építésének is, ugyanis a nyomvonal 
a repülőtér területét érinti, de fejlesztik a 100-as 
vasúti fővonalat is. Ez sokkal előbb is megvaló-
sulhatott volna, ha az olimpia megrendezése nem 
ütközik akadályba, de így is egy-két éven belül 
ezek a beruházások elkezdődhetnek.  

– Folytassuk a beszélgetést a migránskérdéssel 
és a Stop Soros!-törvénnyel. Sokan nem fog-
lalkoznak ezzel a kérdéssel, mert úgy gondol-
ják, hogy őket ez nem érinti, a törvények meg-
alkotása meg a politikusok dolga. Pedig ezt a 
kérdést nem lehet kikerülni, mert már két éve 
erről beszélünk! 
 – Amikor ez a migránsválság kialakult, ak-
kor nagyon sokan azt állították, hogy ez egyál-
talán nem probléma. Sajnos az élet nem ezt iga-
zolta. Nagyon komoly utánpótlása van ennek a 
migráns áradatnak. A menekültek önhibájukon 
kívül kerültek krízishelyzetbe és nem feltétlenül 
vándorolnak több országon keresztül, sőt kérik 
a menekültstátuszt is, tehát regisztráltatják ma-
gukat. Ezekről az emberekről a befogadó álla-
mok döntik el, hogy ki hová kerüljön.  Ezeken 
az embereken segíteni kell. A migránsok más 
elveket vallanak, ők a jobb élet reményében 
szeretnének más országokba költözni. Ráadá-
sul azt látjuk, hogy ezeket az embereket kívül-
ről támogatják, pénzzel, ígéretekkel. Év elején 
a kormány létrehozott egy olyan törvényjavas-
latot a civil törvény módosításával együtt, amit 
Stop Soros!-nak neveztek el. Ez a törvény arról 
rendelkezik, hogy a tömeges migrációt propa-
gáló külföldről támogatott szervezeteknek re-
gisztrálniuk kell, a tevékenységükről nyilváno-
san számot kell adniuk, ezen szervezeteknek a 
támogatás összegéből 25%-os illetéket kell fi-
zetniük, a bevándorlást szervező személyek tá-
vol tarthatók és kitilthatók lesznek. 

– Hogyan tervezi a választási kampányát?
 – Remélem, hogy minél több emberhez ju-
tok el majd személyesen és szeretném bemutat-
ni az elmúlt évek eredményeit. Tervezek nyitó-
kampánygyűlést és járom a választókerületem 
településeit. Az ellenfeleimmel nem szeretnék 
foglalkozni.
  
– Köszönjük az interjút! Polgár Gyula

INTERJÚ

„A kormány teljesítette az ígére-
tét, hiszen az átmeneti időszak-
ban sikerült a Pest megyei tele-
püléseknek és vállalkozásoknak 
a 80 milliárd forintot biztosítani. 
Ennek az összegnek a 60%-át gaz-
daságfejlesztésre kell fordítani.”

Dr. Szűcs Lajos a Káposztafeszten

Tornacsarnok látványterve

A Mentőállomás és Alapellátási 
Központ látványterve

 Városi uszoda látványterve
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VÁLASZTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZTÁSI VISSZATEKINTŐ

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSHOZ 

Mi történt városunkban  
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN?

Fontos tudnivalók

A Pest megyei 7. sz. országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületben (Vecsés, Üllő, Ecser, Gyöm-
rő, Gyál, Felsőpakony, Maglód, Pécel) a mos-
tani ciklusban Dr. Szűcs Lajos (Fidesz–KDNP) 
volt a képviselő.
 Az április 8-ára kiírt választásra eddig hat je-
lölőszervezet vagy párt jelentette be, hogy in-
dít képviselőjelöltet Pest megye 7. számú vá-
lasztókerületében. Ezek a következők: 
 Dr. Szűcs Lajos Fidesz – KDNP
 Tóth Judit – Együtt
 Nyeste Andrea – Demokratikus Koalíció
 Sas Zoltán – Jobbik
 Kalasovszky Bernadett – Momentum
 Apostol Klaudia – LMP
 A jelöltek akkor válnak hivatalos indulókká, 
ha március 5-ig legalább 500 választópolgár 
ajánlását összegyűjtik.  

Képviselőjelöltek

A választás legfontosabb tudnivalói:
 •  Egyetlen forduló lesz, vagyis csak április 8-án 

lehet szavazni.
 •   Magyarország területét 106 egyéni körzetre 

osztották, mindenhol a pártok jelöltjei és füg-
getlenek versenyeznek. A magyarországi lak-
címmel rendelkezők a lakóhelyük alapján sza-
vazhatnak.

 •  Egyéni választókerületben az a független vagy 
pártjelölt indulhat jelöltként, akit a választóke-
rületben legalább 500 választópolgár ajánlott. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de 
egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek március 
5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szük-
séges számú ajánlást.

 •  Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz a 
győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja, függet-
lenül attól, hogy az meghaladja-e az 50 száza-
lékot. (Legutóbb 30-35 százalékkal is nyertek 
körzeteket a jelöltek.) 

 •  A szavazókörben ezen kívül kapunk egy másik 
szavazólapot is, ezeken pártlisták szerepelnek. 
Itt nem személyre, hanem pártlistára ikszelhe-
tünk. (A határon túliak csak listára szavazhat-
nak, hiszen nincs magyarországi lakóhelyük.) 
Az országos listán 93 országgyűlési mandá-
tum sorsa dől el.

 •  A listáról annak a pártnak a jelöltjei juthatnak 
be, amely párt szavazatainak száma átlépte a 
bűvös 5 százalékot (az összes szavazat 5 szá-
zalékát). A többi párt szavazata elvész.

 •  Országos pártlistát az a párt állíthat, amely leg-
alább kilenc megyében és a fővárosban legalább 
27 egyéni választókerületben önálló jelöltet ál-
lít. Országos nemzetiségi önkormányzat nem-

zetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben 
nemzetiségi választópolgárként szereplő válasz-
tópolgárok legalább egy százalékának ajánlása 
szükséges. Az országos listákat március 6-áig 
kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizott-
ságnál (NVB).

 •  A választás egyéni választókerületi eredményét 
a külképviseleteken, illetve levélben leadott sza-
vazatok hazaszállítását és megszámlálását kö-
vetően, várhatóan április 14-éig állapítják meg, 
az országos listás eredményt pedig várhatóan 
április 27-éig.

 •  Az egyéniben és listán bejutókat a parlament-
ben semmi nem különbözteti meg. 

 •  Egy pártnak 100 képviselőre van szüksége mi-
nimum a kormányalakításhoz, hiszen ez jelen-
ti az abszolút többséget. A kétharmadhoz 133 
képviselő szükséges.

 •  Az alaptörvény szerint az új Országgyűlés ala-
kuló ülését a köztársasági elnök hívja össze – a 
választást követő harminc napon belüli időpont-
ra –, a miniszterelnököt a köztársasági elnök ja-
vaslatára az Országgyűlés tagjai többségi sza-
vazattal választják meg.

 •  Ha ön a szavazás napján nem tud megjelenni 
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyaté-
kossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóz-
tatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, 
mozgóurnát kérhet. A kérelem benyújtása on-
line legkésőbb a szavazás napján 15 óráig, pa-
pír alapon (személyesen vagy postán) a helyi 
választási irodában a szavazást megelőző má-
sodik napon (péntek) 16.00 óráig vagy a sza-
vazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján 
15.00 óráig lehetséges.

 •  Ha ön a szavazás napján Magyarországon, a be-
jelentett lakóhelyétől eltérő településen, buda-

pesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, 
de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő sza-
vazókör területén) fog tartózkodni, átjelentke-
zéssel szavazhat. A kérelmet legkésőbb a sza-
vazást megelőző 2. nap (péntek) 16.00 óráig 
lehet benyújtani. 

 •  Külképviseleti névjegyzékbe vétel: ha ön ma-
gyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár, azonban a szavazás napján külföldön tar-
tózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik 
külképviseleten (nagykövetségen vagy konzu-
látuson) adja le szavazatát. Azokról a külképvi-
seletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint 
a szavazás idejéről az adott választás oldalán 
tájékozódhat. 

 •  Nemzetiségi névjegyzékbe vétel: ha ön ma-
gyarországi lakcímmel rendelkező magyar 
állampolgár és valamely, Magyarországon 
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kér-
heti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön 
feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így 
részt vehet az adott nemzetiség önkormány-
zati választásán. 

 Hivatalosan a kampány a törvény szerint a 
szavazást megelőző 50. naptól kezdődhet, vagy-
is 2018. február 17-étől belépünk a kampányidő-
szakba.  Február 9-én megkezdték a választásról 
szóló értesítők kiküldését, amelyet valamennyi 
magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár megkap, a jelenlegi állás szerint 7 millió 
946 ezer 127 ember. A határon túli, magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkező választópolgá-
rok száma 319 ezer 152 fő. Az összes választásra 
jogosult választópolgár száma 8 millió 265 ezer 
279. A jelöltajánlás kezdete február 19. Az egyé-
ni jelöltek március 5-éig gyűjthetik az aláíráso-
kat, az országos és nemzetiségi listák bejelenté-
sének határideje március 6.
 A Magyarországon, de lakhelyüktől eltérő te-
lepülésen szavazók átjelentkezésének határideje 
április 6. 16 óra.
 A választásban közreműködők tiszteletdí-
ja is változik. Átlagosan 70 százalékkal kapnak 
többet a választásban résztvevő köztisztviselők. 
Az igazságügyi miniszter rendelete szerint a he-
lyi választási irodák (HVI) tagjai a korábbi 30 
ezer helyett 50 ezer forintot kapnak. Aki még 
jegyzőkönyvvezetői feladatokat is ellát a szava-
zatszámláló bizottság mellett, a korábbi 20 ezer 
forint helyett 35 ezer forintra lesz jogosult. A sza-
vazatszámláló bizottsági tagok tiszteletdíjának 
normatívája 20 ezerről 35 ezer forintra emelke-
dik. A területi választási irodák (TVI) munka-
társainak díjazása is nő, a TVI-tagok a korábbi 
80 ezer helyett most 160 ezer forintra jogosultak. 
Az országgyűlési egyéni választókerületi válasz-
tási irodák munkatársainak juttatása a korábbi 40 
ezerről 65 ezerre emelkedik.

A köztársasági elnök 2018. 
április 8-ára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők 
általános választását. 

Az országgyűlési választások közeledtével nem haszontalan 
felidézni, hogy mi történ a városunkban az elmúlt években. Je-
len esetben olyan történésekre, beruházásokra kell összponto-
sítani, amelyekben az állami szerepvállalás (eu-s és/vagy álla-
mi támogatás formájában) döntő mértékben tapasztalható.

A politikai közhangulat nagyobb kormányzati 
időszak elbírálását sugallja, ezért érdemes 
egy rövid kitérővel visszatekinteni 2010-ig.

Mi történt 2010–2014 között?
Óvodai bővítés
Átadták a Bálint Ágnes Óvoda új épületszárnyát 
a Deák Ferenc utcában. 2011. szeptember elsejé-
től már az itt elkészült három csoportszoba a kise-
gí tőhelyiségekkel együtt fogadta a gyermekeket.
 

Útépítés
Vecsés város belterületi útjainak fejlesztése során 
a Magyar u., Klapka u., Lévai u., Tó u., József A. 
u. aszfaltozása történt meg.

Régi helyén új
Az államosítás után kialakított régi bölcsőde he-
lyén vadonatúj intézmény született. 2012. október 
29-én volt a Semmelweis bölcsőde új épületének 
átadása. Az intézmény teljes eszközállománya is 
pályázat útján újult meg.

Városközpont-fejlesztés
Az KMOP-5.2.1/B-2f-09-2009-0013 azonosító 
számú pályázat által megvalósuló rehabilitáció 
az egész városközpontot érintette. A projekt ke-
retében 2011 őszére már megépült az Anna utcai 
játszótér, 2012 tavaszán megújult a Miklós utca, 
valamint az Eötvös utca egy szakasza és a Piac 
tér. A beruházáson belül a Fő tér egészét térkö-
vezték, parkosították, valamint parkolókat ala-
kítottak ki. A piac szeptembertől újra itt üzemel!
 2013. május 24-én szentelték fel az elkészült 
Bálint Ágnes Kulturális Központ épületét, amely 
a Róder Imre Városi Könyvtárnak is otthont ad.

Járásközpont lettünk!
2012. augusztus 13-án jelent meg a Magyar Köz-
lönyben a 218/2012. (VIII.13) kormányrendelet, 
amelyben Vecsés város, mint járásszékhely szere-
pel, illetékességi területén Üllő, Maglód és Ecser 
településekkel.
 A járási hivatal 2013. január 2-ától fogadta az ügy-
feleket. A Vecsési Járási Hivatal, valamint a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ (KIK) vecsési iro-
dája törvényes határidőben kezdte meg munkáját. 

 Pest megye első új kormányablakát adták át 
Vecsésen a Market Centralban 2013. február 7-én.

Vecsésnek nincs adóssága!
2013. február végén a város megszabadult adós-
ságállományának 60%-ától. 2014. február végén 
a városvezetés aláírta a fennmaradó 40%, így ösz-
szesen 2,3 mrd forint adósság állami átvállalását.
 

Fejlesztések 2014-től
Útépítés
2014. márciusban kezdődött a Dózsa György út– 
Telepi út (4602 jelű út) felújítása: a meglévő pálya-
szerkezet marása és újraaszfaltozása, padkarende-
zése, az árkok tisztítása, szükség szerinti javítása, 
a buszmegállók átépítése, ill. kiépítése. Az álla-
mi beruházás munkálatai nyáron fejeződtek be.

Belterületi útépítés
A Belügyminisztérium pályázatán nyert támoga-
tásból újult meg előbb a Város utca, majd két év 
múlva a Zöldfa utca.

Ravatalozó
2014. júniusban kezdődött el a temetőben a ra-
vatalozó bontása és az új építése. Az új ravata-

lozó épülete mellett megtörtént az elektromos 
hálózat cseréje. A bejárattól kandelábereket he-
lyeztek el és új díszfasort ültettek a főbejárattól 
a ravatalozóig.
 Az új ravatalozó avatása és fölszentelése 2014. 
szeptember 26-án volt. 

Halmi Telepi Általános Iskola  
energetikai korszerűsítése
A kivitelezés során teljes nyílászárócserét, külső 
és mennyezetszigetelést, külső színezést és fűtés-
korszerűsítést hajtottak végre.

Épületenergetikai felújítások
A 2016-ban benyújtott épületenergetikai pá-
lyázat 237 millió Ft támogatásban részesült. A 
2017-es év legnagyobb beruházása így az And-
rássy Gyula Általános Iskola és a Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal épületenergetikai felújítása 
lett. A két épületben kicserélték a nyílászárókat, 
az épületek külső hőszigetelést kaptak, valamint 
az elektromos áramellátás hatékonyabbá tétele 
érdekében a tetőkre napelemeket telepítettek fel. 

Sportparkok
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Prog-
ram keretében 5 helyszínen sportparkot alakítanak 
ki. Két helyszínen egy 200, illetve 400 méteres 
futókörrel is kiegészített, szabadtéri sporteszkö-
zökkel felszerelt sportpark létesül. Egy része már 
elkészült, a többi folyamatban van.

A Halmi iskola bővítése
A Nemzeti Sportközpontok felmérése és támoga-
tása folytán 2017-ben elkészülhetett a Halmi isko-
lában egy négytantermes, kiszolgálóhelyiségek-
kel együtt megépített új épületrész.

Konyhaberuházás 
Az épület külső szigetelést és színezést kapott, 
mellette az eszközbeszerzési pályázaton korsze-
rű eszközöket szereztek be, amelyek egy bel-
ső felújítással együtt egy új létesítmény kép-
zetét keltik. 

Városgondnok eszközfejlesztése
A Városfejlesztő Kft. által elindított pályázatokból 
– több lépcsőben – több száz millió forint pályázati 
pénzt sikerült elnyerni a Városgondnok Kft.-nek. 
A lakosság láthatja a fejlődést a gyűjtőautók mi-
nőségén: 3 db vadonatúj Mercedes gyűjtőautó, 1 
db kisteherautó, 1 db nagy teljesítményű ágaprító-
gép, valamint 1 db bálázógép segíti a szolgáltató 
tevékenységét. Mellette több száz gyűjtőedényt 
és 1600 db komposztálóedényt használhat a la-
kosság. Szalontai János összeállítása



10 2018. február 2018. február  11
Tájékoztató Tájékoztató

ÖNKORMÁNYZAT KULTÚRA

Az év első testületi ülését január 30-án tartották, ahol 18 napirendi pontot tárgyaltak. Ezen 
többek között pályázatot írtak ki a Bálint Ágnes Kulturális Központ és a Mosolyország óvoda 
intézményvezetői állására, pályázatot nyújtottak be az I. világháborús hadisírok felújítására, 
és az I. világháborús emlékmű felújítására, továbbá megválasztották a 700 éves Vecsés rendez-
vénysorozat szervezőbizottságát és elfogadták a Kolping Támogató Szolgálat beszámolóját

Vecsésen már hagyomány, hogy a magyar kultúra napjához kötődő-
en egy egész programsorozatot szerveznek. Idén 2018. január 15-től 
31-ig tartott ez az időszak. Öt program került bele a kínálatba.  

I. világháborús hadisírokat 
hozna rendbe az önkormányzat Testületi ülésről 

jelentjük

A Bálint Ágnes Kulturális Központban ja-
nuár 15-én egy kiállítással indult a prog-
ramsorozat. Mit adtak a Magyarországon 

született tudós elmék és feltalálók a nagyvilág-
nak? címen a Magyarok Világszövetségének köz-
reműködésével az Orbán Balázs Erdélyi Kör szer-
vezett egy kiállítást Vecsésre. Dr. Pálfi György 
professzor által összeállított Tudománytörténe-
ti Vándorkiállítás a Kárpát-medencében élt vagy 
még ma is élő feltalálók életművén keresztül mu-
tatta be a látogatóknak 180 személy munkássá-
gát és a tudomány területén elért eredményeket. 
A feltalálók között 16 magyar származású No-
bel-díjas feltaláló életművét is megtekinthették 
az érdeklődök. A 82 db-os kiállítási anyagot Ve-
csésen a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolá-
ban már láthatták a diákok, a Halmi Telepi Álta-
lános Iskolába március 15-én kerülnek át a tablók.
 A kiállítást v. Hompoth Zoltán nyitotta meg, 
majd felolvasta Patrubány Miklósnak, a Magya-
rok Világszövetsége elnökének a levelét. A meg-
nyitó másik fontos mozzanata Mandel Róbert 
tekerőlantművész szereplése volt. 

 A központi ünnepséget január 20-án este a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ színháztermében 
rendezték meg. Ez a program annyiban különbö-
zött a kulturális hét többi rendezvényétől, hogy 
ide csak meghívóval lehetett belépni. A vendége-
ket Gyarmatiné Csurgó Ildikó, az est háziasszo-
nya, a polgármesteri hivatal munkatársa köszön-
tötte. A jelenlévők a VHZ kíséretében elénekelték 
a Himnuszt, majd Kis Tóth János a BÁKK izga-
tója mondott ünnepi köszöntőt. 
 Ezután következett a Sebő együttes Sebő 70 
című koncertjével. Egy évvel ezelőtt volt a het-
venéves születésnapja Sebő Ferenc Kossuth-díjas 
zenésznek, népzenekutatónak. Ebből az alkalom-
ból írt könyvet Jávorszky Béla Szilárd, Sebő 70 
címem. A másfél órás zenélés címét ez a könyv 
ihlette. Az együttes rendhagyó előadás formá-
jában megmutatta, hogy a különböző népek ze-
néiből miként nőtt ki a Sebő-életmű, az énekelt 
versektől a táncházi darabokon át a közös muzsi-
kálásokig. Barvich Iván, Soós Réka, Tímár Sára, 
Perger László és Sebő Ferenc előadására sokáig 
emlékeznek majd a vecsésiek.

 A harmadik program 2018. január 21-én egy 
Slam Poetry-előadás volt a BÁKK színházter-
mében. A programban felléptek: Busa Pisti slam, 
rap, Benedekfi Zoltán hegedűművész, Matus Pé-
ter basszusgitár és Oláh Antal dob.
 A BÁKK-ban rendezték meg a negyedik prog-
ramot is. A PerifériArt festőstúdió szokásos év-
eleji kiállításának megnyitója január 26-án 18 óra-
kor volt. A stúdió huszonegy évvel ezelőtt alakult 
Görög Béla festőművész vezetésével. A festőstú-
dió tagjai minden év januárjában adnak számot 
az elmúlt év változásairól, előrelépéseiről, a ta-
gok tehetségéről, jártasságuk újabb magaslatokba 
szökkenéséről. Ez idén sem történt másképp. Jó 
festők, jó képek, érdekes témák, ez a PerifériArt! 
Jelenleg a következő művészek alkotják a Periféri-
Art Képzőművészeti Stúdió alkotóközösségét: 
Bán Zsófia, Baranyai Zsolt, Barcsainé P. Györ-
gyi, Blázy Zsuzsanna, Dobos Rózsa, Fekete Szil-
via, Gáll Sándor, Görög Béla, Honffy Gábor, Ka-
iser Ilona, Kordás Sándor, Nagy Györgyi,Pálmai 
Dorottya, Pénzné Somogyvári Zsuzsanna, Somo-
gyi Ági, Várhalminé Czinke Mária.
 A magyar kultúra hete programsorozat január 
31-én este a Játékszín legújabb cekkerdrámájával 
zárult.  Szakonyi Károly: KÉT NŐ darabjában a 
két főszereplő, Zsurzs Kati és Tóth Enikő volt. A 
BÁKK-ban is nagy sikert aratott bemutató érde-
kessége, hogy a Játékszín ősbemutatója után egy-
ből Vecsésre hozták az alkotók a drámát. 

Polgár Gyula, Fotó: Katona Csaba

Változatos programkínálattal ünnepelték Vecsésen  
A MAGYAR KULTÚRA HETÉT

Nagy Gyula, v. Hompoth Zoltán és Mandel 
Róbert a január 15-ei kiállításmegnyitón

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a folyamatban 
lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztatta 
a képviselőket. Elmondta, hogy megkezdődött a 
Dózsa György úti orvosi rendelő épületének bon-
tása. Ehhez kapcsolódóan a Vecsési Mentőállo-
más és Alapellátási Központ előzetes ajánlattéte-
li felhívását 2017. december 22-én tették közzé. A 
jelentkezés határideje február vége. Így március-
ban dönthetnek a kivitelezőről és utána elkezdőd-
het a munka. A Damjanich utcában előkészítet-
ték a területet az új bölcsőde építéséhez, valamint 
tervezik a DPMV Zrt. Károly utca–Kossuth utca 
sarkán lévő épület bővítését is. A Magyar Kézilab-
da-szövetség meghirdetett egy maximum 50 mil-
lió forintos keretet sportcsarnokok, tornatermek 
és szabadtéri sportpályák felújítására. Az önkor-
mányzat erre benyújtott egy pályázatot, ugyanis 
a Gassalkovich iskola tornatermének tetőszerke-
zetét a beázások miatt fel kell újítani. A polgár-
mester tájékoztatásul elmondta, hogy felkérte a 
földművelésügyi minisztert, hogy a támogassa a 
város nagy rendezvényeit. A Böllér-
versenyre, a Mesefesztiválra és a Ká-
posztafesztre összességében 3 millió 
Ft támogatást kap Vecsés.
 A polgármester külön kiemelte a 
kulturális rendezvényeket. Decem-
ber 17-én a Mindenki Karácsonya na-
gyon jól sikerült. Január 20-án a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központban a 
magyar kultúra napjának tiszteleté-
re a Sebő együttes szerepelt egy si-
keres műsorral, de az egész kulturá-
lis héthez kapcsolódó programok is 
a településhez méltóak voltak. A ja-
nuár 13-án megrendezett város bálja 
teltházas volt, és a január 27-én le-
bonyolított böllérverseny a kistér-
ség egyik legszínvonalasabb verse-
nyévé nőtte ki magát, amit mellesleg 

a Vecsési Barátok Köre nyert meg. Szlahó Csaba 
a szervezőknek utólag is gratulált a színvonalas 
lebonyolításért.

Döntöttek az óvodák 
és bölcsődék nyári zárva tartásáról
Az előző években a nyári időszakban a négy ön-
kormányzati fenntartású óvodából egy időben két 
intézmény fogadta a gyermekeket négyhetes vál-
tással. Ez a döntés sok családnak segített, hiszen 
a szülők nyáron nem minden esetben tudják meg-
oldani gyermekük elhelyezését. A bezárás ideje 
alatt az éves karbantartási és felújítási munkálato-
kat végzik az intézményekben, továbbá a dolgozók 
ebben az időszakban tudják kivenni szabadságuk 
nagy részét. 2018-ban a Vecsési Falusi Nemzeti-
ségi Óvoda és a Vecsési Tündérkert Óvoda június 
25-től július 20-ig, a Vecsési Mosolyország Óvo-
da és a Bálint Ágnes Óvoda július 23-tól augusz-
tus 17-ig nem fogad gyermekeket. 
 A Semmelweis Bölcsőde 2018. július 23-tól au-
gusztus 17-ig tart szünetet.

Pályázatot írtak ki 
intézményvezetői állásokra
Az idén két, az önkormányzat fenntartásában mű-
ködő intézmény vezetői állására kell pályázatot ki-
írni. Az egyik a Bálint Ágnes Kulturális Közpon-
tot, míg a másik a Mosolyország óvodát érinti. Kis 
Tóth János és Kovácsné d’Elhougne Ilona megbí-
zása 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig ter-
jedő időszakra szólt. A nemzeti köznevelésről szó-
ló törvény szerint az intézményvezető kiválasztása 

nyilvános pályázat útján történik. A pályázatok 
benyújtásának határideje a kormányzati személy-
ügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap. 
A pályázati kiírás megtekinthető a város és a Ve-
csési Tájékoztató honlapján (ww.vecsesujsag.hu).

Pályázati pénzből felújíthatják 
az I. világháborús emlékművet
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásért Közalapítvány XX. század Inté-
zete pályázatot írt ki I. világháborús emlékművek 
helyreállítására. A Fehér János Közhasznú Ala-
pítvány a Hősök ligetében található emlékmű fel-
újítására és környezetének parkosítására szeretne 
pályázni.  Az elnyerhető támogatás maximum 2 
millió 500 ezer forint lehet. A beruházást 2018. 
május 31-ig kell megvalósítani. A pályázati kiírás 
szerint a képviselő-testület támogatása nélkül az 
alapítvány nem pályázhatna. A képviselők egy-
hangúlag támogatták a kérelmet.

I. világháborús hadisírokat 
hozna rendbe az önkormányzat 
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) 
a Magyarországon fellelhető első világháborús ha-
disírok rendbehozatalára írt ki pályázatot. A pá-
lyázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt 
nem megfelelően gondozott első világháborús ha-
disírok és emlékművek állagmegőrző karbantar-
tására és felújítására lenne lehetőség. A pályázati 
program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az 
első világháborúval kapcsolatos társadalmi em-
lékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értéke-
ken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és 
európai identitás erősítéséhez. Vecsésen a teme-
tőben 15 ilyen sírhelyet tart nyilván a múzeum. A 
megpályázott összeg hadisíronként 100 000 forint. 
A pályázat beadási határideje 2018. december 31.

Megválasztották a 700 éves Vecsés 
rendezvénysorozat szervezőbizottságát
2018-ban lesz 700 éves Vecsés. E kerek évfor-
dulóra készülve városi és városrészi ünnepsé-
gek megszervezését tervezi az önkormányzat. A 
programsorozat koordinálásra felállítottak egy 
szervezőbizottságot. A bizottságba beválasztot-
ták Tábori Ferenc alpolgármestert, Czibolya Zol-
tán képviselőt, Kis Tóth Jánost a BÁKK igazga-
tóját, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
delegált személyt és Kortye Vilmost. Polgár

Beszámolóját tartja a polgármester

I. világháborús emlékmű 

Sebő együttes

A Sebő koncert előtt a VHZ kíséretében elénekelték a Himnuszt 
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Január 27-én rendezték meg az 
Epresben a már hagyományos-
nak mondható böllérversenyt. 
Ezúttal tíz csapat nevezett az 
eseményre. Meghívottként 
Gyál város csapata volt jelen.

V.    VECSÉSI 
Böllérverseny

VÁROS ÉLETÉBŐLVÁROS ÉLETÉBŐL

M ár hajnalban fogópálinkával indította a 
10 csapat a napot az V. böllérversenyen 
az Epresben. Január 27-én kora reggel 

Magó László műsorvezető köszöntötte a csapato-
kat. A nevezők között ott volt Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő csapata (a képviselő úr csa-
patát erősítette Szöllősi Ferenc Pécel, és Kaszanyi 
József Mende polgármestere) és Gyál város csa-
pata Pápai Mihály polgármester vezetésével. A 
vecsési képviselő-testület is aktívan részt vett a 
programon. Szlahó Csaba, Tábori Ferenc alpol-
gármester, Alattyáni István és Saska Istvánné a 
Vecsési Barátok Köre csapatát erősítette, Vársze-
gi Csaba a Röfi Döfi (Borbarátok) oszlopos tag-
jaként serénykedett, Czibolya Zoltán a zsűriben 
pontozott. Dr. Szűcs Lajos most is felajánlott egy 
disznót a szervezőknek.

 A V. Vecsési Böllérverseny a hagyományos 
házi húsfeldolgozást felelevenítő rendezvénnyé 
vált, ahol a néphagyományok megőrzésén túl 
most is lehetőség volt megtekinteni a régi hús-
feldolgozás eszközeit és munkafázisait. A külön-
leges technikákban most sem volt hiány, hiszen 
volt aki gázlánggal, volt aki égő szalmával végez-
te a perzselést. A hat fős csapatok reggel fél hét-
kor az elektromos sokkoló kábító hatása után ki-
véreztették a disznókat, majd rögtön a perzselés 
következett. A legtöbb nézője a hagyományos sz-
almás perzselésnek volt. Ezt követően a forró vi-
zes tisztításnak álltak neki a csapatok, majd gyor-
san szétbontották a disznókat. A Csalafinták ezt 
más sorrendben csinálták.
 A zsűri folyamatosan figyelemmel kísérte a 
csapatok munkáját, bírálási szempont volt a szú-
rás, a perzselés, a mosás, a bontás minősége, a 
húsok, a szalonnák formázása, a tepertő elkészí-
tése, abált szalonna formája és íze, a hurka, kol-
bász elkészítése és íze. A bírák külön értékelték 
a pálinkát, a bort, valamint az asztalok díszítését 

és tisztaságát. Jó hangulat volt mindegyik csa-
patnál, ugyanis a „fogópálinka” mindenütt szé-
pen fogyott. Zehetmayer József, a rendezvény fő-
szervezője elmondta, hogy minden évben külön 
meghívnak egy települést, hogy saját hagyomá-
nyaikat, főzési tudományukat mutassák be. Idén 
a gyáliakat invitálták meg a versenyre.

 A zsűribe idén visszatért Jegenyei István mes-
terszakács, aki a bírálók elnöke volt, rajta kívül 
kóstolt és pontozott idősebb Dobrovitz József, 
Czibolya Zoltán képviselő és Abonyi Ferenc gaz-
dálkodó. 
 Idén is külön színfolt volt a Csalafinták csapa-
ta, amelyben többen a Hargita megyei Szentegy-
házáról érkeztek, külön zenekari kísérettel, akik-
kel végig zenélték és énekelték a napot. A délelőtt 
a munkáról és a kóstolásról szólt, délután kettőtől 
kulturális program várta az érdeklődőket. A műsor-
ban felléptek a Grassalkovich iskola tánccsoport-
jai – a Flinken Beine Tánccsoport és a Jugendliche 
Rosmarein csoport, a Rosmarein Tánccsoport és 
a Labdarózsa Népdalkör. 
 Az idén a fődíjat a Vecsési Barátok Köre kapta 
(tavaly is ők nyertek), a második helyre a Kecsó 
Teamet sorolta zsűri, a harmadik helyen holtver-
seny alakult ki a Vecsés SE és a Hagyományőr-
ző Malackák között. 

– Örülök, hogy ismét itt lehettem a vecsé-
si versenyen és Dobrovitz Józseffel közösen 
társelnöki munkamegosztásban végezhet-
tük el az értékelést. Nagy örömömre idén 
több disznófajta is bekerült a versenyre. A le-
vágandó sertések között volt magyar lapaj, 
durok és magyar fehér. Lényeges azt is el-
mondani, hogy ezek színben, súlyban és al-
katban is eltérőek. A szakember már ezek lát-
tán nagyjából láthatja, hogy mire számíthat 
feldolgozáskor. Összességében elmondha-
tom, hogy magas színvonalon, nagy szakér-
telemmel dolgoztak a baráti társaságok, és 
nagyon sok finomságot készítettek. 

– Minden évben legalább 3-4 versenyen in-
dulunk. Tavaly sajnos nem tudtuk beiktatni 
Vecsést. Nekem nem idegen ez a terület, hi-
szen gyerekkoromban édesapám mellett 
– aki böllérként sok disznót feldolgozott – 
mindig segédkeztem, így megtanultam en-
nek minden csínját-bínját. Specialitásom a 
zsömlés véres hurka. Ezért a versenyre termé-
szetesen mi is készítünk egy hurka-kolbászos 
menüt, és egy tál székelykáposzta is odakerül 
a zsűri asztalára.

Legjobb szúrás: Kecsó Team
Legjobb tisztítás: Röfi Döfi
Legjobb hasítás, bontás: 
Vecsési Barátok Köre
Legjobb feldolgozás: Csalafinták
Legfinomabb reggeli: Kecsó Team
Legjobb forralt bor: Röfi Döfi
Legjobb fogópálinka: 
Szűcs Lajos és baráti köre
Legfinomabb fűszeres kolbász: 
Gyáli Lovasok
Legjobb ízes májas hurka: 
Vecsési Barátok Köre
Különleges véres hurka: Vecsés SE
Toroskáposzták királya: 
Kun Feri és csapata
Legszebb formás sonka: Gyál Város
Legszebb tálalás: 
Hagyományőrző Malacka
Legjobb vendégváró: Csalafinták
Különleges toros ételek: Kecso Team
Legfinomabb orjaleves: Vecsés SE
Legszebb stand: 
Hagyományőrző Malacka

A csapatot Lőrinc Szabolcs vezette, 
aki Szentegyházáról (Erdély) érkezett:
A csapat zöme Szentegyházáról érkezett, 
ez a város Hargita megyében található 
Székelyudvarhely és Csíkszereda között. A 
faluból származott el Finta Pali, aki a Csa-
lafinták csapat szponzora, ő hív bennün-
ket minden évben Vecsésre. Nálunk nagy 
hagyományai vannak napjainkban is a 
házi sertés feldolgozásnak. Családi körben 
évente 8-10 disznót vágunk. Nálunk szúrás 
után rögtön forró vízben megkopasztjuk 
a disznót és utána szalmával perzselünk. 
Nagyon kell igyekeznünk, mert Finta Pali 
270 kg-os disznót hozott ide nekünk. A zsű-
rinek lecsi-pecsivel készülünk. Ezek a legel-
ső falatok, amit kisütünk. 

Jegenyei István,  
zsűrielnök:

Dr. Szűcs Lajos:

Különdíjak:

Csalafinták

Fődíjak:
1.	Vecsési	Barátok	Köre	
– 50 ezer forint pénzjutalom, amelyből 25 000,- Ft-
ot a Czövek Olivér Református Óvoda Süni cso-
portja és 25 000 Ft-ot a Halmi Telepi Általános Is-
kola 4.a osztálya számára ajánlottak fel.
 A baráti kör a Szabadtüzi Lovagrend vándor-
kupáját is elnyerte, immár harmadszor, amelyet 
ezért végérvényesen megtarthatnak.
	 2.	Kecsó	Team – Williams Televízió ajándék-
csomagja
	 3.	Hagyományőrző	Malacka	– Bokor ABC 
ajándékcsomagja
 3. Vecsés SE – Premier Italszaküzlet Vinoteka 
ajándékcsomagja 

Zehetmayer József főszervező utólag is köszöni 
Vecsés Város Önkormányzatának és minden fel-
ajánlónak a támogatást. 
 A fesztivál fő támogatói: Vecsés Város Polgár-
mesteri Hivatala, Vecsési Városgondnok Nonpro-
fit Kft. 
 További támogatók: Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, Tábori Ferenc alpolgármester, Ve-
csési Borbarátok, Petz Pincészet, Szamovár Sö-
röző és Étkezde, Bokor ABC, Stiller Savanyúság, 
Williams Televízió, Kortye Katalin, Brindzik 
László, Adamek Alex, Premier Italszaküzlet 
Vinoteka, Sahin Klinika, Magó László, Vecsési 
Tájékoztató. 
 A verseny fővédnöke: Szabó István Pest Me-
gye Közgyűlés elnöke, Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő és Szlahó Csaba Vecsés város 
polgármestere. P.Gy.-szajan

Kostól a zsűri

Gyál Város csapata

Szűcs Lajos csapata különdíjat kapott

A Csalafinták 270 kg-os disznója

Fogópálinka nélkül nincs disznóvágás

Így kellett felbontani a sertést

Hirdetés
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TIZENÖT ÉVES 
a Balla Péter Népdalkör

Január 27-én a Bálint 
Ágnes Kulturális Köz- 
 pontban tartotta  
15 éves jubileumi 
rendezvényét a Bal-
la Péter Népdalkör.

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK 
IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 44/A § alapján 2018. 
január 1-jei hatállyal új ellátás-
ként bevezetésre került a tar-
tós ápolást végzők időskori tá-
mogatásnak megállapítására.

Ki jogosult a tartós ápolást vég-
zők időskori támogatására? 
A támogatásra az jogosult, aki 
–  öregségi nyugdíjban része-

sül, és 
–  gyermekét (ideértve a vér-

szerinti, az örökbefoga-
dott, a mostoha és a nevelt 
gyermeket, a már nagyko-
rú személyeket is) az öreg-
ségi nyugdíjra való jogosult-
ságot megelőzően legalább 
20 évig saját háztartásában 
gondozta, 

–  e tevékenység alapján ápo-
lási díjban részesült, és a 20 
éven belül az ellátás formá-
ja legalább 1 évig emelt ösz-
szegű, vagy kiemelt ápolá-
si díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig 
saját háztartásában gondozta, 
azonban ezen időtartam egy 
részében nem ápolási díjban, 
hanem a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermekre tekintet-
tel folyósított családtámogatási 
ellátásban (gyermekgondozási 
segélyben vagy gyermekneve-
lést segítő ellátásban) részesült, 
a GYES idejét – legfeljebb 10 
éves időtartamban – hozzá le-
het számítani a 20 éves gondo-
zási időszakhoz.
 A tartós ápolást végzők idős-
kori támogatására az a személy 
is jogosult, akinek az öregsé-
gi nyugdíj folyósítása mellett 
egyidejűleg ápolási díjat is fo-
lyósítanak.

Mennyi a támogatás összege?
A tartós ápolást végzők idősko-
ri támogatásának havi összege  

50 000 forint. A támogatás a jo-
gosultsági feltételek bekövetke-
zésének napjától, de legkorábban 
a kérelem benyújtását megelőző 
hatodik hónap első napjától álla-
pítható meg. A támogatás a jo-
gosultság kezdő hónapjára te-
kintettel is teljes összegben jár, 
amely rendszeres pénzellátás-
nak minősül. 
 A tartós ápolást végzők idős-
kori támogatása nem minősül 
nyugellátásnak, mentes a vég-
rehajtás alól, illetve adómentes 
ellátásnak minősül. 

Mely szervhez és milyen mó-
don kell a támogatás iránti ké-
relmet benyújtani?
A támogatás megállapítását és 
folyósítását a Magyar Állam-
kincstár honlapján az erre a 
célra rendszeresített adatlapon 
kell igényelni, és a kérelmező 
lakóhelye szerint illetékes álta-
lános hatáskörű nyugdíjmeg-
állapító szerv felé kell írásban 
benyújtani.
 Járásunk tekintetében a Buda-
pest Főváros Kormányhivatala 
VIII. Kerületi Hivatalának  Nyug-
díjbiztosítási és Adategyezteté-
si Főosztálya az illetékes (1081 
Budapest, Fiumei út 19/A., tele-
fon: 06-1/323-6000). Ügyfélfo-
gadás: hétfő: 8-18, kedd–csü-
törtök: 8-15, péntek: 8-13. 
 Ugyanakkor tájékoztatjuk az 
érintetteket, hogy lehetőség van 
arra is, hogy kérelmüket járá-
sunk ügyfélfogadási helyszíne-
in – Vecsésen a Kormányablak-
ban, vagy az okmányirodában, 
Üllőn és Maglódon a kirendelt-
ségeinken, míg Ecseren az ügy-
segédnél – ügyfélfogadási idő-
ben adják le. Ebben az esetben 
a kérelmet hivatalunk az illeté-
kes hatóságnak ügyintézés cél-
jából továbbítja.  

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatal

E zen a jeles napon a családta-
gok, barátok, régi tagok és a 
támogatók mellett Dr. Lugo-

si Mária önkormányzati képviselő 
asszony, az oktatási bizottság elnö-
ke; Kis Csongor Áronné, a Vass La-
jos Népzenei Szövetség vezetőségi 
tagja; Balla István, névadónk, Balla 
Péter fia, Vankóné Cserepkai Laura, 
a Közjóért Alapítvány képviselője; 
Kis-Tóth János, a Bálint Ágnes Kul-
turális Központ igazgatója is együtt 
ünnepelt velünk. 
 Az „Isten áldja meg a magyart…” 
kezdetű dal eléneklése után Kis-Tóth 
János rövid pohárköszöntőt mondott 
és méltatta a népdalkör 15 éves te-
vékenységét, eredményeit, valamint 

Szeghalmi Ágnes magas színvona-
lú, odaadó munkáját.  
 Szeghalmi Ágnes, a népdalkör 
művészeti vezetője meghatottan 
idézte fel az elmúlt 15 év fonto-
sabb eseményeit, kiemelte az elvég-
zett sok munkát, melynek eredmé-
nyeképpen a népdalkör ma már 6 
Aranypáva-díj, valamint egy KÓTA 
Aranypáva Nagydíj boldog tulajdo-
nosa. Ágnes felsorolta a sok telepü-
lést és eseményt, ahol népdalkörünk 
fellépett. Megtudhatták a jelenlévők, 
hogy 2010-ben jelent meg egy CD-

je a népdalkörnek Válogatás 2003–
2010. címmel, továbbá a hazai sze-
replések mellett 3 alkalommal járt a 
csoport Erdélyben, egy-
szer pedig a Felvi-
déken, 2017-ben, 
a Zobor alján. 
A közösség-
épít ésben 
kiemelke-
dő jelen-
tősége volt 
az évente 
megrende-
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zett népzenei táboroknak, ahol a 
pihenés, szórakozás mellett szinte 
minden alkalommal új dalanyagot 
is tanultak és fellépéseik is voltak. A 
csoport egyesületté alakulása 2011-
ben kezdődött meg, aminek kapcsán 
a névválasztás kérdése is felmerült. 
Az akkor háromszoros Aranypáva-
díjas népdalkör magához méltó név-
adót keresett, akit Balla Péter vecsési 
hegedű és zenetanár, népdalgyűjtő 
személyében talált meg. 2012 elejé-
től a csoport tehát az ő nevét vise-
li a Balla család hozzájárulásával. 
Kiemelte és köszöntötte Pesti János 
citerást, aki csaknem az első pilla-
nattól kíséri a népdalkört, s aki mű-
vészi szinten játszik.  

 Ágnes a tervekkel kapcso-
latosan elmondta, hogy 

részt vesznek a Vass 
Lajos Népzenei 

Szövetség szer-
vezésében zajló 
versenysorozat-
ban, melynek 
elődöntője 2017-
ben volt, Buda-

keszin. It t to-
vábbjutottak, a 

következő forduló, 
a középdöntő valószí-

nűleg Vecsésen lesz majd 
2018 júniusában. Számukra most 

egy nagyon nemes cél a versenyso-
rozat végén elnyerhető arany mi-
nősítés, és esetleg a Nívódíj vagy 
a Vass Lajos Nagydíj megszerzése.
 Ágnes megköszönte Kis-Tóth Já-
nos úrnak 15 éves kitartó, töretlen 
támogatását. 

 Ezután Kürti László, a 2011 őszén 
megalakult citeraegyüttes vezetője 
beszélt a megalakulás óta eltelt idő-
szakról, a próbákon folyó munkáról, 
az elsajátított dalanyagokról, vala-
mint arról, hogyan képezték ma-
gukat az együttes tagjai az elmúlt 
években.
 Ezt követően Katonáné Gergely 
Tünde beszámolója hangzott el a 
Balla Péter Népdalkör Hagyomány-
őrző Egyesület gazdálkodásáról, az 
elnyert támogatásokról. 

 Tünde elmondta, hogy a magán-
személyektől érkezett kisebb-na-
gyobb támogatások mellett a tag-
díjak biztosítanak biztos bevételi 
forrást a népdalkörnek. Az egye-
sület létrejöttével lehetőség nyílott 
pályázatok benyújtására is. Szinte 
minden évben kaptunk támogatást 
Vecsés Város Önkormányzatának 
Oktatási Bizottságától vagy kép-
viselő-testületétől. A Bálint Ágnes 
Kulturális Központ pedig amellett, 
hogy helyet biztosít rendezvényeink-
hez (állandó próbatermünk is a ház-
ban van), anyagi támogatást is nyújt 
programjaink megvalósításához. A 
Közjóért Alapítvány is két alkalom-
mal támogatott már bennünket pá-
lyázat révén.
 Örömmel számolt be arról, hogy 
2017-ben a Csoóri Sándor Program 
keretében 800 000 Ft támogatást 
nyert el a népdalkör. Ebből az ösz-
szegből új fellépőruhák (mellény 
és szoknya) készültek az együttes 
hölgytagjai részére. A ruhákat Gisztl 

Anna iparművész készítette el. A 
CSSP-pénzből még további tervünk 
egy kiadvány összeállítása az elmúlt 
15 évről, valamint egy basszus ci-
tera vásárlása és ezen kívül szeret-
nénk egy újabb CD-t is készíteni.    
 A beszámolókat követően Kis-
Tóth János igazgató úr külön kö-
szöntötte a 4 alapítótagot (Szeg-
halmi Ágnes, Katonáné Gergely 
Tünde, Vékonyné Hegedűs Andrea 
és Farkas György), akik a kezde-
tektől a mai napig részt vesznek a 
népdalkör munkájában. Feltűzés-
re került az erre az alkalomra el-
készült új kitűző a 3 új tagnak is, 
akik 2017-ben csatlakoztak a cso-
porthoz. János Szeghalmi Ágnes 
művészeti vezetőnek egy Görög 
Béla, a PerifériArt Képzőművészeti 
Stúdió vezetője által készített impo-
záns, pávát ábrázoló üvegmozaik-
képet nyújtott át, 15 éves magas 
színvonalú, eredményes munkája 
elismeréseként.
 Kis Csongorné, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség képviseletében és a 
KÓTA követeként egy-egy Köszönő 
oklevelet nyújtott át, és mindkét or-
szágos szakmai szervezet nevében 
köszöntött minket a születésnapun-
kon. Szót kért még Balla István, aki 
csodálatát fejezte ki az eddigi elért 
eredményeinkért, és meghatódva 
mondta, hogy Édesapa büszke len-
ne a nevét viselő csoportra! Nagyon 
jól estek nekünk elismerő szavai!  
 Mindenki nagyon várta már a 
népdalkör ünnepi műsorát. A sze-
replésre Katona Vilma, Balla Péter 
leánya is befutott. A népdalkör egy 
magyarsági dalt és egy népdalcsok-
rot mutatott be, majd a citeraegyüt-
tes Szatmári népdalcsokrot adott elő. 
Végül egy ősbemutató keretében a 
népdalkör és a citeraegyüttes min-
den tagja (kb. 30-an) egy Dunántú-
li népdalcsokrot állított színpadra.  
 A műsort követően meglepetés-
vendég érkezett az ünneplőkhöz, 
Alagi János, a Magyar Rádió Kó-
rusának szólóénekese. 3 gyönyörű 
dalt énekelt el, ezzel megkoronázva 
a jubileumi rendezvényt.
 A finom vacsora elfogyasztá-
sa után a népdalkör tagja, Evarics 
Györgyné, Irma által készített óri-
ási ünnepi torta újabb meglepetést 
és örömet okozott az ünneplőknek. 
A finom tortát a csoport egyik fel-
lépéséről készült fotó díszítette.  
 Megható, színes és emlékezetes 
délutánt töltöttünk el a 15 éves év-
forduló kapcsán mindazokkal, akik 
szeretnek bennünket, támogatnak, 
és figyelemmel kísérik munkán-
kat. Szeretnénk még nagyon soká-
ig örömet szerezni a népzenét, nép-
dalt kedvelő közönségnek Vecsésen 
és országszerte. 

Vékonyné Hegedűs Andrea, 
a Balla Péter Népdalkör alelnöke

Kis-Tóth János igazgató úr külön köszöntötte a négy alapítótagot  

Alagi János, a Magyar Rádió 
Énekkarának szólóénekese

Pesti János citerás és a népdalkör

A népdalkör és a citeraegyüttes minden tagja a színpadon

Szeghalmi Ágnes Görög 
Béla üvegmozaikját 

kapta

„Balla István csodála-
tát fejezte ki az eddigi 
elért eredményeinkért, 
és meghatódva mond-
ta, hogy Édesapa büsz-
ke lenne a nevét viselő 
csoportra!”
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  Vegyünk egy mindenki számá-
ra ismerős, fontos, a boldog élethez 
szükségszerű, de sok bosszúságot 
okozó és ezáltal rengeteg humor-
forrást adó témát! Azaz a házassá-
got, a nősülést. Engedjük bele a té-
mában szakavatott, ékes tollú, nem 
kertelő, ötletekkel gazdag környe-

MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLÓ

A programváltoztatás jogát fenntart-
juk, az egyes programok jegyeinek árusí-
tásáról weboldalunkon és a facebookon 
(facebook.com/kulturba) értesülhet-
nek leggyorsabban. Jegyek online a www.
kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatar-
tási időben jegypénztárunkban válthatók.  

zetbe. Ez lenne Sebestyén Elemér 
író alkotói közege.
 Fűszerezzük őszinteséggel, kevés-
ke iróniával, egy pici érzelemmel, pár 
csepp könnyel és nagy adag humorral! 
És hívjunk hozzá egy elismert, virtu-
óz és őszinte játékú, nem mellesleg a 
témában igen jártas végtelenül szeret-
hető színészt, aki megfőzi nekünk és 
bravúrosan tálalja ezt a nem minden-
napi színházi fogást. (Aki nem lehet 
más, mint Pindroch Csaba!)
 A végeredmény egy magunkra is-
merős, a másik nemet megértős, vagy 
inkább elfogadós, nagyon-nagyon 
kacagtatós, egyedülálló színházi él-
ményt nyújtó este. Olyan szórakoz-
tató, hogy erre még az anyósunkkal 
is elmehetünk, akár nőnapi program-
nak is kiváló meglepetés lehet!

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula 
Még megyek

Benke Mária:  
10. születésnapunkra

Szénási Sándor István 
Halhatatlanok iskolája

Kelemen Bata Mária
Disznótoros vacsora

Még megyek.
A megkísértő léptek hajlatán,
hol az örök élet csendje vár.
Még megyek.
Visznek a vágybazárt kísérletek,
kik köröttem keringenek,
az út menti árok felett.
Még megyek.
A kirótt út tüskegombóc
akadályai között,
hol a csend az
üvöltéssel egybe költözött.
Még megyek.
Visznek a görcsberándult
lábujjbegyek,
kiknek az út idáig
terpeszkedett.
Még megyek
s húzom magam után
a sátorcövekkel rögzített
agyag szobám,
hol villódzó fények
laptop meséket mesélnek.
Még megyek
s hallom, hogy valahol messze
a megalkuvó csendbe a falióra üt
időt a végtelenbe.

Irodalmi kör, Te drága hely
Könyvtár, meghitt szent kehely!
G. Ferenczy Hanna névadó Anyánk,
„fentről” mindig vigyáz reánk…

Írunk prózát, mesét, verseket,
egymással megosztjuk a rímeket.
Vecsési Tájékoztató rendszerint közli,
Vecsésiek öröme, szeretete kíséri…

10 év alatt alakult, változott,
az írni szeretők köre mást és mást hozott.
Érdekes témákban közös gondolkodás,
Írás-olvasás jellemezte, semmi más…

Kívánom, hogy felnőtté válj,
szerény maradj, s ne kiabálj.
Vegyék észre az Emberek,
hogy a szépségek elengedhetetlenek.

Alkossunk együtt, írjuk meg a jót,
a rosszat is és a változtatnivalót.
Líra, epika jól megfér nálunk,
mi együtt jó témákra várunk…

Írásaink a múltat is idézik,
a jelenben a rossz dolgokat számon kérik.
A mában élünk, sok szomorút látunk…
A jövőbe nézünk, s nem kiabálunk.

Csak írunk csendesen mindenről,
azt reméljük világunk jobbá lesz ettől.
Kívánom, hogy legyen jó a közérzetünk,
javuljon, változzon a közéletünk…

Írásainkkal segítsük hozzá, hogy jobb legyen,
elgondolkodtassunk, az Ember mit tegyen…
Egy tollforgatónak ez a feladata,
éljünk vele, amíg mondanivalónk elapadna…

Vecsés, 2018. január 2.

Kihangosított gondolataim
életem udvarán
verssorokban rosszalkodó gyerekek:
sípszó helyett néha
gondolkodás örömének engednek.

Olthatatlan tudásvágy birtokán,
mint virágok nyílnak
a csönd kertjében illatozó könyvek,
szűken mért időmmel
öntözöm az új életre kelőket.

Micsoda elmék hona az idő
testből elköltözött
tanítóinak örök iskolája:
nélküle az ember
nem új tudásra, egymásra vadászna.

Mégsem jut el a fény mindenhová,
tudat alatt érzem.
Túl sok az árnyékban küszködő lélek,
nyisd az ajtót Uram:
zsúfolásig telt tanterem vár Téged!

Disznótoron nagy a nyüzsgés.
Egész napi forgás, sürgés. 
Az asszonyok sütnek, főznek, 
készítenek sok – sok étket. 

Száll a térben finom illat,
éhség ettől el nem illan! 
Asztalhoz ül a kis csapat,
számukra ez nagy pillanat.  

Megterhelő munka után, 
feltöltődnek a vacsorán. 
Akad közben egy kis nedű, 
na, lássuk csak mi a menü? 

Első fogás orjaleves. 
Tálaláskor forró, heves. 
Tükör tiszta, gyöngyös, leve. 
Csigatészta úszik benne. 

Következő a káposzta,
csendben esznek nincsen vita. 
Vendégsereg minden tagja, 
tölteléket sorra falja. 

Majd jönnek a „hüvelyesek!”
Pirosra sült, ízletesek. 
Véres, - májas hurka, kolbász, 
közülük biz Ő a nagy ász! 

Hájas kifli újabb fogás. 
Enni kell csak: nincs nyafogás! 
Tölteléke: mákos, diós, 
szilvaízes, tehéntúrós. 

Pogácsát is sütnek bőven, 
jusson elég a bendőkbe. 
Háziasszony nem sajnálja, 
tiszta szívből feltálalja.

Jó vacsorát megdicsérik,  
Tele hassal hozzáfűzik: 
Ízletes lett a sok fogás.
Itt ma este nem lesz fogyás! 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Nagy Györgyi 
(PerifériArt) grafikája: 
Csigalépcső

Időpont:  2018. március 7.  
19 óra

Jegyek: 3 500 Ft
Rendező: RADNAI MÁRK  

Segítség  
Megnősültem!
Pindroch Csaba egy-
személyes komédiája

  A megható történet egy különös 
pár – egy kerekesszékre ítélt arisz-
tokratának és ápolójának, a külvá-
rosi szegény negyedben élő, bör-
tönviselt fiatalembernek az őszinte 
barátságáról, az előítéletekkel leszá-
moló kapcsolatáról szól… A 2011-

  A Honeybeast aranylemezes, ma-
gyar együttes, mely elektronikus pop-
rock zenét játszik, s amely ezen a né-
ven 2011-től működik, bár történetét 
– némileg eltérő formációban és né-
ven – 2005-ig vezeti vissza. Első nagy 

ben készült Életrevalók című film 
megtörtént eseményt dolgoz föl. Phi-
lippe Pozzo di Borgo, a nagy múl-
tú Pommery pezsgőgyár ügyvezető 
igazgatója 1993-ban egy siklóernyős 
baleset következtében nyaktól lefe-
lé megbénul. 42 évesen szembe kell 
néznie a kirekesztettség és a tehe-
tetlenség érzésével. Ezzel az érzés-
sel szembesül a bevándorló Abdel is, 
akit viszont származása, szociális 
helyzete miatt vet ki magából a tár-
sadalom. Talán ezért is őt választja 
Philippe az ápolójának a több tucat 
jelentkező közül.  Egymásra találá-
sukról később mindketten könyvet 
írnak, dokumentum- és játékfilm 
is készül róluk. Egymás elfogadá-
sának tanulságos meséje ez, mely-
nek magyar színpadi adaptációját a 
Játékszín közönsége láthatja először!

Időpont:  2018. március 28.  
19 óra

Jegyek: 4 500 Ft 
Főbb szerepekben: HIRTLING 
ISTVÁN, VADÁSZ GÁBOR
Rendező: HORGAS ÁDÁM 

Időpont:  2018. március 10.  
kapunyitás: 19.30  
kezdés: 21.00

Jegyek:  elővételben: 2 490 Ft  
helyszínen: 2 990 Ft

A Játékszín 
bemutatja: 
Életrevalók
igaz mese, 2 felvonásban,  
2 óra 30 perc időtartamban

Klubkoncert:
Honeybeast 
(Vecsés) Védtelen 
turné 2018

sikereit az együttes 2010-ben érte el, 
majd a 2014-es Eurovíziós Dalfesz-
tivál magyarországi válogatójának 
szereplőiként szereztek országos is-
mertséget. A nagy sikerű, telt házak 
előtt futó Symphoney-turné után a 
Honeybeast visszatér a klubokba. A 
zenekar az egész országot bejárja a 
Védtelen-turnéval, amelynek címadó-
ja a legutóbbi, Súlytalan című lemez 
egyik legsikeresebb dala.
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EGYESÜLETI HÍREK

Adózók figyelmébe  
az 1 %-ról

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

JANUÁR ELSŐ HETÉRE AZ ÖSSZES JEGY ELKELT

Székely–
magyar  

farsangi 
batyus bál

Aláírást gyűjtöttek a 
Trianonról szóló nemzeti 
konzultáció keretében

Székely Andrea fodrász az Emőke fodrászsza-
lonból, Logiko-P Kft., Kerkai Edit és Keresztes 
József drogéria, Ajándékkuckó és Kézműves 
bolt-Kreisz család, Pintérné Reubl Teréz, Feke-
te Gyopár Gyógyszertár, Hanga Patika, Orbán 
Balázs Erdélyi Kör, Magyarok Világszövetsége, 
Róder Imre Városi Könyvtár, Gyöngy Virágbolt

KÜLÖN KÖSZÖNET A NAGYOBB ÉRTÉ-
KET FELAJÁNLÓ ADOMÁNYOZÓKNAK: 
Airport Hotel Stáció, Vecsés Város Önkor-
mányzata, Nuver és Berger Kft, Gábriel 
Cukrászda, Karamell Cukrászda, Vadászi 
étterem, Mester Center és Szászi Kinga koz-
metikus (Gyál).

Ábrahám Krisztina fodrász, AGRO-Team Raj-
nai Bt., A/B 2004 BT, Abonyi Bettina kozme-
tikus, Abonyiné Bátonyi Erzsébet mester-
fodrász, Arisona Bowling Club, AXIÁL, Bálint 
Ágnes Kulturális Központ, Borháló Vecsés, 
Brunner & Brunner Bt., Darányi Henriett, Déri 
Tímea, Fajt Élelmiszer Üzletház, Fazekas An-
namária, Fazekas Mátyásné, Frézia Virág-
üzlet / E-Dekoráció, Fischer Ker KFT,  Früh-
Ker Kft., Frühwirth Mihályné, FÜTTE Bisztró,  
Gabriell Cukrászda, Halász Családi gazda-
ság, Hangulat Ajándékkuckó, Házi Sava-
nyúság Kft., Ilzi Kraut Kft., Kaiser Autósbolt, 
Keve Papír Kft., Közép Tmk Kft., Kulturverein 
Wetschesch, LaVitesse Speedfitness Stúdió, 
Maltacourt Hungary KFT, Marosi Attila, Mé-
rai Kft., Rézner Bt., Silvána Virágüzlet, Szabó 
Mihály, Somogyi család, Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, Petz Márton, Rajnai And-
rea fodrász, Rosmerein tánccsoport, Schnei-
der Andrea és Schneider Richárd, Stáció Hotel, 
Strom Kft., Stiller család- UNIQA, Stromi Kft., 
Szépségműhely-Zrínyi u.,Tasnádi Zsuzsi mű-
körmös, Teleki Kálmán – Mr. Sauer, Tófal-
vi Mónika, Tóth Rebeka fodrász, Tősér Ág-
nes gyógymasszőr, Torzsa Étterem, Trünkel 
Osztrák Élelmiszer Szaküzlet(Lőrinci Piac), 
Válóczy Gumiszerviz, Varju Zoltán-fényké-
pész, Vecsés Város Önk.-Oktatási Bizottság, 

Vecsési Fallabda Klub, VESAV Kft., Zentai 
Tamás, Zumba Zsu.

Hozzájárulók:

Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a 
rengeteg felajánlásért: 

Fellépett a Ramaela hastánccsoport is 

A vendégeket  v. Hompoth Zoltán köszöntötte

Monori Strázsa Néptáncegyüttes

A z Orbán Balázs Erdélyi kör idén is meg-
rendezte a hagyományos székely-magyar 
batyus bálját a Bálint Ágnes Művelődési 

Központban. A február 10-én az este nyolc órára 
meghirdetett rendezvényt már 18. alkalommal szer-
vezték meg. A több mint 100 vendéget v. Hompoth 
Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke köszön-
tötte, majd megkérte a jelenlévőket, hogy mondja-
nak imát a magyarokért. v. Hompoth Zoltán felhív-
ta a vendégek figyelmét, hogy a Trianonról szóló 
nemzeti konzultáció keretében aláírást is gyűjte-
nek a bálon. Azoknak a magyar embereknek az 
aláírását várják, akiknek fáj Trianon, és akik ké-
szek fájdalmukat nyíltan, aláírásukkal megerősít-
ve megvallani, készek a trianoni igazságtalanság 
ellen cselekedni. A Trianonról szóló nemzeti kon-
zultációt kezdeményező Magyarok Világszövet-
sége és az Országos Trianon Társaság, valamint a 
mozgalomhoz társult szervezetek és személyisé-
gek 2017. október 15-e óta gyűjtik az aláírásokat.
 Az est műsorral folytatódott, ahol először 
a Ramaela Hastánccsoport lépett a színpadra 
Hamberger Bea vezetésével. Három különböző 
stílusú tánccal kápráztatták el a közönséget.
 Pósa Lajos: Magyar vagyok című versét a nyolc-
éves Kallos Alexandra adta elő, akinek édesapja 
körösfői származású, édesanyja pedig észt nem-
zetiségű. Szép, ízes magyar kiejtését a bálozó kö-
zönség hatalmas tapssal hálálta meg.
 A műsort a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
zárta kalotaszegi, illetve magyarpalotkai táncok 
bemutatásával. 
 A mulatság vacsora után fél 10-kor kezdődött, 
melyet éjfélkor a hagyományokhoz híven először 
a nemzeti himnusz, majd a székely himnusz el-
éneklése követett.
 A tombolasorsoláson a támogatók felajánlása-
inak köszönhetően sok értékes ajándékot lehetett 
nyerni. A farsangi bál hajnali 5-kor nótázással ért 
véget. A zenét a Sicullus zenekar szolgáltatta.
 Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak, akik az idei gazdag 
tombolához hozzájárultak.

Kép és szöveg Polgár Gyula

A bálnak a Bálint 
Ágnes Kulturá-
lis Központ adott 

otthont. A bálon jelen volt 
Szlahó Csaba polgármester 
és Kreisz László Taksony pol-
gármestere is.
 Az estet Frühwirth Mihály, a 
Kulturverein elnöke nyitotta meg, majd 
Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is köszöntötte a vendégeket. Az 
idei bál főszervezője most is Lumpen-Klumpen 
tánccsoport volt, de a munkát társszervező-
ként segítette NNÖ is. Az ezt követő műsorban 

SVÁBBÁL41.Vecsési
2018. február első hétvégéje miről is szólhatna másról, mint
a Vecsési Svábbálról. Az immár 41. alkalommal megrendezett 
esemény még nekünk szervezőknek is meglepetést és nagy 
örömet okozott, hiszen az óriási érdeklődésre való 
tekintettel, január első hetére az összes jegy elkelt. először a Rosmerein tánc-

csoport lépett fel. Színvo-
nalas programjukban a 
Rétesevés hagyományát 
elevenítették fel. Külön 
köszönet Doróné Zemmel 

Katalinnak, aki nagyon lel-
kesen vezeti a csoportot. A 

műsor után elfogyaszthattuk 
a Fütte Bisztró által felszolgált 

vacsorát.
 A jó hangulatról megszokott módon 

a Brunner zenekar gondoskodott, a bálozók haj-
nalig keringőztek és polkáztak a jól ismert zené-
jükre. Egész este tele volt a táncparkett, de ami-
kor a tombolasorsolás után a zenekar elkezdte 
játszani a „vecsési táncokat”, lépni sem lehetett. 
Szinte az összes bálozó ott termett, és minden 
korosztály együtt táncolt. Levezetésképpen egy 
kis vonatozás is belefért a gyerekek nagy örömé-
re, ugyanis tavaly óta már a 6-15 éves gyerekek 
is szívesen elkísérik szüleiket. Reméljük a lelke-
sedésük töretlen lesz 10-20 év múlva is, hiszen 
ha mi kiöregszünk, valakinek át kell adnunk a 
stafétát, hogy tovább vigyék ezt a szép hagyo-
mányt és évről évre megszervezzék a Svábbált.
 Természetesen idén is a főszervező Lum-
pen Klumpen tánccsoport felajánlotta a bál be-
vételének egy részét valamilyen jótékony cél-
ra. „Úgy döntöttünk, hogy a Falusi Templom 
festését támogatjuk ebből a pénzből. Reméljük 
vendégeink jól érezte magukat és szeretettel vá-
runk mindenkit 2019-ben is.” 

Vári Gréta, fotó: Varjú Viktória

NEMZETISÉG

A bált Frühwirth Mihály 
a Kulturverein elnöke  

nyitotta meg

Az est háziasszonya Frühwirth Melinda volt

330 jegyet váltottak a bálra

Rosmerein Tánccsoport

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és 
a Megmaradunk 3000 Alapítvány 

szeretettel meghívja Önt és barátait 

2018. március 14-én 17 órára 
a vecsési vasútállomásra, 

Meghívó

ahol Bobich János ezredesre, az 1849. évi nagy-
sallói győztes csata vecsési hősére és a szabad-

ságharc dicső tetteire emlékezünk.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 
A VECSÉSI SZABADSÁGHŐSRE!

–  Himnuszok
 –  Bálint Ágnes Óvoda Kukori csoportjának 

nagyjai (körtánc és versek)
 –  Czövek Olivér Református Óvoda 

nagycsoportosainak ünnepi műsora
 –  Szavalat – a Halmi Telepi Általános Iskola 

diákjától
–  Ünnepi beszéd – Gál István Vecsés díszpolgára 
–  Labdarózsa Népdalkör nóta- és népdalcsokor
–  Koszorúzás
–  Szózat
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Próbafelvételi a Grassalkovich  
Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskolában

GRASSALKOVICH ISKOLA ANDRÁSSY ISKOLA

Minden évben óriási terhet jelent a nyolcadikosoknak helyt-
állni a központi felvételin. Új a szituáció, idegen a környezet. 
Nagy pszichés teher a lelkiismeretes felkészülés mellett is.

Az idei ünnepi  
műsor volt a 20-ik 

S zaktanárok, az iskolapszi-
chológusunk – pedagógiai 
szakpszichológus – jelenlé-

tében 2017. december 9-én, szom-

baton próbafelvételit rendeztünk is-
kolánkban.
 A szimuláció elsődleges célja az volt, 
hogy kötött és szabályozott keretek kö-
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Egerentyű Elemér, egérpapa: Fias Máté
Egerentyű Elemérné, egérmama: Kiss Eszter
Egerentyű Eliza: Lengyel Blanka
Egerentyű Emese: Kovács Viktória
Egerentyű Enikő: Puzsér Gabriella
Egerentyű Evelin: Murza Evelin
Egerentyű Éva: Gödöny Gréta
Egerentyű Erna: Bárány Réka
Egerentyű Erzsébet: Pollák Dorka
Egerentyű Estella: Véger Dóra
Egerentyű Emma: Szabó Emma
Egerentyű Erika: Böle Flóra
Egerentyű Etelka: Vida Viktória
Egerentyű Eleonóra: Horváth Dorka
Egerentyű Elza: Jasó Janka
Egerentyű Edina: Nagy Szonja
Egerentyű Ella: Bori Bianka
Egerentyű Emőke: Nagy Boglárka
Egerentyű Eszmeralda: Vécsi Léna Boglárka
Egerentyű Elek: Weiszháb Áron
Egerentyű Ede: Véger Szilárd
Egerentyű Edvárd: Ozorai Bálint
Egerentyű Erik: Tóth Bertalan
Sün Sámuel, a Csőr újság szerkesztője: 
Tóth Szilárd
Kuvik Kelemen, a Csőr újság riportere: 
Pichler Rudolf
Liba Leontin, a Csőr újság titkárnője: 
Mészáros Nóra
Öreg Fülesbagoly, a Csőr újság rikkancsa: 
Bakos Liliána
Böbebaba: Pollák Réka
Cicamica: Barth Fanni
Kandúr Kázmér: Sárközi Levente
Sompolyogi-Mosolyogi: Varga Nikoletta
Nyuszi: Szakács-Akbas Zehra
Páva: Toma Gréta
Kacsa: Nemesmagasi Gréta
Kakas: Pénzes Laura
Tyúk: Roik Roxána
Kiscsibék: Nemesmagasi Emília, 
Mezei Karina, Halász Anna
Ló: Lengyel Szabolcs
Kecske: Simonovics Alex
Pincérnő: Kanyó Dzsenifer
Autóbuszsofőr: Tóth Ákos
Utas: Hackl Dominik
Hangosítás: Adamek Alex 6. osztályos tanuló

A gyermek- 
szereplők:

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola 
immár 20. éve ünnepli úgy a magyar kul-
túra napját, hogy egy magyar szerzőtől vá-

lasztott színdarabot mutat be. 2018. január 25-én, 
csütörtökön a Bálint Ágnes Kulturális Központ 
adott helyet ennek a rendezvénynek. A teltházas 
produkció sok gyermeket és szülőt vonzott. Isko-
lánk igazgatója, Veszprémi Klára bevezető gondo-
latai után közösen elénekeltük a Himnuszt, majd 
alsó tagozatos színjátszó csoportunk Bálint Ág-
nes: Mi újság a Futrinka utcában? című meséjé-
nek első két fejezetét vitte színre. A nagy sikerű 
színdarabot – Bálint Ágneshez méltón – egy ked-
ves bábjelenettel fűszereztük. A bábjelenet külön-
legessége volt, hogy azt tanáraink adták elő. Mar-
csi mókus szerepét Horváthné Gyurcsán Erika, 
Misi mókusét Varga Mihály, a kutyát Kiss Gá-
bor, a cicát Kissné Fehér Judit, Böbebabát Csor-
ba Lászlóné Erika, egérkét Gyöpösné Gémes Ilo-
na elevenítette meg. A mesejáték nagyszámú alsó 
tagozatos színjátszónk segítségével lehetett ele-
ven és örömteli. A gyermekek betöltötték a szín-
padot. Kiváló játékukkal méltó módon ünnepel-
hettük ezt a jeles napot, melynek külön aktualitást 
adott, hogy a választott szerző 61 évig élt és al-
kotott Vecsésen. 
 Alsó tagozatos énekkarunkat Gyöpösné Gé-
mes Ilona vezényelte. A mesejáték dalát Erdei 
B. Ágnes írta és néhai kollégánk Udvaros Gyula 
zenésítette meg. A jelmezkészítésért külön kö-
szönettel tartozunk Malinkó Judit és Pollák Re-
nátának. A díszlet elkészítésében sok szülő és 
gyermek vett részt. Kiemelnénk Raszlerné Szabó 
Etelka és Dörnyei Barbara segítségét, valamint 
gondnokainkét, Wirth Jószef és Szabados János 
nevét, akik a díszletek rendezésében, helyszín-
re szállításában valamint a paraván összeállítá-
sában nagyszerű munkát végeztek. A gyermek-
rajzokat Dudás Laura tűzte ki előadás közben, 
Pichler Rudolf kollégám pedig a cukrász szere-
pét töltötte be.
 Külön kiemelném azt a szép kiállítást, mely-
nek a könyvtár adott otthont, ahol iskolánk tanu-
lói Cicamica-rajzai a mai napig megtekinthetők. 
 Minden kedves gyermeknek, szülőnek és kol-
légának köszönettel tartozom azért, hogy ismét 
kiemelkedő produkcióval örvendeztethettük meg 
közönségünket! 

Némethné Mézes Judit tanító, a mesejáték rendezője

Jubileumi magyar 
kultúra napja az 
Andrássy iskolában

KIÁLLÍTÁS

Cicamica otthonra talált a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban, a Róder Imre Vá-
rosi Könyvtárában. Ebben a tanévben má-
sodszor adták elő nagy sikerű színdarab-
ként a Mi újság a Futrinka utcában? című 
mesejátékukat a Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola alsó tagozatos színját-
szói. Ám nem csupán a színjátszók fan-
táziáját mozgatta meg ez a kedves, ta-
nulságos mese, hanem az ügyes kezű, 
alkotni vágyó gyermekekét is. Tanév ele-
jén Raszlerné Szabó Etelka és Némethné 
Mézes Judit alkotói pályázatot írt ki a té-
mára. A gyerekek legjobban sikerült Cica-
mica-rajzai bemutatásra kerültek a szín-
darabban, és Bálint Ágnes lánya, Németh 
Ágnes könyvajándékkal jutalmazta őket 
az iskola kéthavonkénti értékelő napján. 
A magyar kultúra napja alkalmából ren-
dezett színdarabra, január 25-re elkészült 
a kiállítás is, melynek a könyvtár adott 
otthont. Olyan nagyszámú rajz érkezett, 
hogy egyszerre nem is tudják kiállítani, 
így több részletben lehet megtekinteni 
a bájosabbnál bájosabb Cicamicákat. Ha 
egy kis felüdülésre vágynak, szeretettel 
ajánljuk, hogy tekintsék meg Önök is Ci-
camicát a városi könyvtárban!  

Némethné Mézes Judit, tanító

Cicamica  
hazatalált

A 47 nyolcadikos diákból 44-en jöttek el a próbafelvételire

TAKARMÁNYBOLT
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 

Nyitva: H–P: 8–1730,  Szo: 8–1330Üllő, PesTi úT 206.

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

Purina tápok, premixek, koncentrátumok!
(csirke, kacsa, liba, pulyka, sertés, bárány, borjú, ló)

NaPos csirke március 23-tól 
előNevelt csirke március 20-tól
több információ telefonon vagy 
előjegyzés és előleg szükséges! KuTya, macsKa eledel, 

viTaminoK, TerményeK, 
KorPa, lóabraK

Folyamatos akciÓval várjuk vevőinket!
HázHozszállítás  záRás  után!

Hirdetés

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.

zött ismertessük meg a gyerekekkel 
azokat a helyzeteket és folyamatokat, 
melyek a vizsga napján várnak rájuk. 
Természetesen az e napon gyűjtött ész-
revételeket, javaslatokat osztályfőnöki 
órán értékelték és átbeszélték.
 Mondanunk sem kell, hogy óri-
ási teher lesz a gyerekeken ezen a 
napon. És bár tudni fogják, hogy 
a szülők ott vannak és támogatják 
őket, mégis ez lesz az az első alka-
lom, amikor a helyzet és a probléma 
megoldásában idegen környezetben 
konkrétan magukra lesznek utalva.
 A vizsga sikeressége a tudásu-
kon és 2x45 perc alatti teljesítmé-
nyükön múlik. Ezen az állapoton a 
pedagógusok és a szülők akkor már 
nem tudnak segíteni, változtatni.

 Viszont minden más olyan szitu-
ációt, helyzetet megismertethetünk 
velük, ami pozitívan befolyásol-
hatja hozzáállásukat, csökkentheti 
szorongásukat, hatékonyabbá te-
heti a csak vizsgára való összpon-
tosítást. Komfortérzetüket növeli 
mindez, mert tudni fogják, hogy 
mire számíthatnak, mit kell ten-
niük, hogyan kell reagálniuk, vi-
selkedniük egy ilyen vizsgahely-
zetben. Így egyetlen ismeretlen 
tényezővel kell majd megbirkóz-
niuk, a vizsga tételeivel.
 A kezdeményezést mind a szülők, 
mind a gyerekek hasznosnak ítélték. 
A 47 nyolcadikos diákból 44-en éltek 
a lehetőséggel. Sokat tanultak, profi-
táltak belőle. A vizsgát követő meg-
beszélésen elmondták a tapasztalata-
ikat. A vizsgáig hátralévő majdnem 2 
hónap alatt ennek megfelelően tudtak 
készülni.

Madár Emőke 
tanár

Gázkészülék javítás

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Diákszínjátszóink a Bálint Ágnes Kulturális Központ színpadán
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HITÉLET

ÖKUMENIKUS  IMAHÉT (I.)
Gondolatok…
A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett imahetet az idén 
január 21. és 28. között tartották. Ez évben a Karib-térség 
keresztényei állították össze az imahét imafüzetét. Az imahét 
igéje: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől”. (2 Móz/Kiv. 15,6)   

A Karib-térség keresztényei 
különlegesen sok megpró-
báltatáson mentek keresztül 

az elmúlt évszázadok alatt. A rabszol-
gaság nem csak az évszázadokkal ez-
előtti idők embertelenségeként volt 
jelen, hanem szinte napjainkban is lé-
tezik, „modernebb” formában ugyan, 
de most is megnyomorítva, kihasz-
nálva sokak életét. Igazán szükséges, 
hogy fokozottabban imádkozzunk a 
Karib-térség keresztényeivel együtt. 
Együtt, mert így van igazán ereje az 
imának, hogy megszűnjön az embe-
rek kihasználása, kizsákmányolása, 
emberi méltóságuk semmibe vétele. 
 A bibliai idézetből kitűnik, hogy 
Isten ereje mindennél erősebb. Szent 
Pál apostolnál is olvashatjuk: „Ha Is-
ten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 
8,31)
 A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
és a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának Elnöksége kö-
zösen elfogadta, hogy az imahét első 
vasárnapja 2018-tól az üldözött ke-
resztényekért való imádkozás vasár-
napja is legyen. 
 A vecsési imahét első összejövete-
le a Jézus Szíve templomban volt ja-
nuár 21-én, vasárnap. Az oltárnál ki-
emelt helyet kapott a Biblia, jelezve, 
hogy Isten szava nélkül gyengék va-
gyunk, és nem várhatunk eredményt 
sem. S a Biblia mellett láncokat is ta-
lálhattunk, melyek a rabszolgaságot, 
a megkötöttséget, a kiszolgáltatottsá-
got jelképezték. Először a Szentlelket 
hívtuk segítségül, hogy megfelelően 
tudjuk kéréseinket megfogalmazni. 

„Jöjj Szentlélek...”
 Dr. Huszka Mihály katolikus plé-
bános bevezetése után Dömötör Nor-
bert református lelkész a szabadítás 
élményéről beszélt. Kiemelte, hogy 
az imahét mottóját Mózes kivonulás 
utáni hálaénekéből vették az imahét 
szervezői. A Biblia így írja: „Akkor..., 
(tudniillik, amikor a rabságból meg-
szabadultak) Mózes hálaéneket éne-
kelt.” A Hálaének nem rövid, ennek 
csak egy mondatát emelték ki. Az 
áhítatot énekkel zártuk. 

 A 2. összejövetel helye a reformá-
tus templom volt, az áhítaton Tég-
lás Lajos, baptista lelkipásztor volt 
a szónok. Itt is énekkel kezdődött a 
hívek bevonása: „Imádkozzatok és 
buzgón kérjetek”  (475. ref. ének). A 
lelkipásztor először a Karib-térség 
keresztényeinek problémáját, ne-
hézségeit ismertette személyes ta-
pasztalatai alapján. Majd Szent Pál 
apostol tanítványának, Filemonnak 
írt levelét magyarázta. Ez kapcsoló-
dik a rabszolgasághoz, hiszen a meg-
szökött rabszolga ügyében a megbo-

Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1%-át a következő 
technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

+1% a történelmi egyházaknak

csájtás lehetőségét dicséri. Befejező 
imánk így szólt: „Köszönjük, hogy 
megbocsájtásra hívsz bennünket, ké-
rünk, hogy formálj minket akaratod 
szerint!”
 A 3. összejövetel január 23-án, 
kedden volt a Szent Kereszt temp-
lomban. Az oltár és a Betlehem előtt 
ismét látható volt az ünnepélyesen 
kihelyezett Biblia és a láncok jelké-
pezve az egész imahét fő gondola-
tát. Majd Dömötör Norbert az Ószö-
vetségből olvasta fel azt a történetet, 
amikor az Úr a pusztában szól Mó-

zesnek, hogy vesse le saruit, mert 
a hely, melyen áll, szent hely. Majd 
felszólítja Isten Mózest: vezesse ki 
a népét az egyiptomi rabságból. 
 Ezután következett Heinemann 
Ildikó, evangélikus lelkész lendüle-
tes, szuggesztív előadása, melynek 
témája tulajdonképpen a szexualitás 
volt. Bevezetőjében elmondta, hogy 
nem könnyű téma, korábban nem 
is mert vállalkozni rá, de az imahét 
szervezői fontosnak tartották ezt, 
mert korunkban is küszködik az em-
ber a rabszolgaság különféle módjá-
val. Nem csak korunkban, hanem a 
korábbi évszázadokban is igyekez-
tek az emberben a testet és a lelket 
szétválasztani, mintha a kettő nem 
együtt alkotná az embert.  A lelkész-
nő Szent Pál apostolt hívja segítségül, 
idézve a Korintusiakhoz írt második 
levelét: „Minden szabad nekem, de 
nem minden hasznos. Minden sza-
bad, csak ne váljak semminek rabjá-
vá” (1 Kor.6,12-20). Minden szabad 
– idézte a lelkésznő –, de ami nem 
használ, az tulajdonképpen káros! 
Nekünk, keresztényeknek testes-
tül-lelkestül kell kapcsolódnunk Is-
tenhez. Kell róla beszélni, mert, ha 
a testemet sérülés éri (nem megfele-
lően, nem az Isten elgondolása sze-
rint bánok vele), akkor ez az egész 
személyiségemet érinti. Szent Pált 
idézte: „Nem tudjátok, hogy teste-
tek Krisztus tagja? …Kerüljétek az 
erkölcstelenséget! Minden bűn, me-
lyet az ember elkövet, a testén kívül 
van, de a kicsapongó a tulajdon teste 
ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek 
a bennetek lakó Szentlélek templo-
ma? Nem tudjátok, hogy nem vagy-
tok a magatokéi? Nagy volt a váltság-
díjatok!” 
 – Ez egy csoda! – mondta a lel-
késznő. És el kell gondolkodnunk 
azon, hogyan bánunk a testünkkel, 
de a mások testével is! Mert a 91 éves 
néni töpörödött teste is az Isten temp-
loma, és a magzaté is.
 Hogyan bánok az emberi testtel, 
vagyis Isten templomával, legyen 
az bármilyen korú, vagy állapotú? 
El kell hinnünk, hogy a Szentlélek 
temploma vagyunk, s mások is azok! 
Csak imádkozni tudunk: „Istenünk, 
törd szét megkötöttségünk láncait, 
hogy a szeretet kötelékei kössenek 
össze bennünket!” 

Képek és szöveg: Nagy István Elek

HITÉLET

Értékes embert vesztett a múlt év végén 
Vecsés városa: Viola Ágoston mérnököt, a 
VIZÉP egykori ünnepelt telepvezetőjét, akinek 
sok vecsési, gyáli, üllői ember köszönhette 
a munkahelyet, a „C” fuvart, a szociális 
vagy egyéb támogatást, az egyszerű 
emberséges szavakat. Ki is volt ő valójában?

M átyás király Aranykert-
jében, a Csallóközben, 
Pósfán született 1928. jú-

lius 30-án. Miután a többi felvidé-
ki magyarral együtt az ő családju-
kat is elűzte szülőföldjéről a benesi 
nacionalista politika, Magyarorszá-
gon végezte egyetemi tanulmányait. 
Fiatal mérnökként a budapesti Víz-
ügyi Építő Vállalat műszaki dolgo-
zója volt. Őt bízták meg a vállalat 
vecsési gépjavítótelepének kiala-
kításával.1960. október 20-án, alig 
20 fős részleggel kezdte meg a Víz-
ügyi Építő Vállalat vecsési telepén a 
munkát. Jó szakmai érzékkel meg-
szervezte a gépjavító telep fejlesz-
tését, felszerszámozását, előrelátó 
módon kidolgozta a technológiáját, 
s folyamatosan irányította a tevé-
kenységi és technológiai profil bő-
vítését, a gépjavító egység gyártási 
tevékenységekkel történő fejlesz-
tését. Erre alapozva egy 5-600 fős, 
jól szervezett, gazdaságosan mű-
ködő termelőegységet hozott létre, 
amely sok vecsési embernek adott 
helyben kenyérkereseti lehetőséget. 

A VIZÉP a felsőbb politikai dönté-
sek alapján, kijelölt üzemként fogad-
ta évtizedeken át a büntetés-végre-
hajtási intézményekből büntetésük 
letöltése után szabaduló ún. priu-
szos embereket. Aktívan részt vett 
a község politikai és társadalmi éle-
tében. Példamutatóan támogatta 
a kulturális- és gyermekintézmé-
nyeket, egyházakat, rendezvénye-
ket. Egy időben az ő támogatásá-
val még nívós énekkara is volt a 
VIZÉP-nek, amit Valentsik István 
karnagy vezetett. Aztán hatalmas 
áldozatot vállalva, a bürokraták-
kal sok harcot megvívva átvette a 
községi sportegyesület működteté-
sét. A VIZÉP földmunkagép-javító 
és -gyártó csarnokaiban, csőgyár-
tó- és szigetelőműhelyeiben sok ve-
csési sportoló kereste a kenyerét. A 
labdarúgócsapat a Vecsési VIZÉP 
SC neve alatt nyerte meg a megyei 
II., majd az I. osztályú bajnokságot, 
az NBIII-t, és bejutott az NBII. osz-
tályába. Kiemelkedő játékkal, ran-
gos NBI-es csapatok előtt megnyer-
ték a Szabad Föld-kupát is. 

 Az üzemegység-vezetőnek jó ér-
zéke volt a szakemberek kiválasztá-
sához és nagy tekintélye volt a társa-
dalmi szervezeteknél. Pártbizottsági, 
tanács- és vb-tag volt. Munkája elis-
meréseként számos kitűntetésben ré-
szesült: a Munkaérdemrend arany, 
ezüst és bronz fokozatát, magas BM- 
elismeréseket, valamint a Kiváló Víz-
ügyi Dolgozó kitüntetéseket többször 
is megkapta. Köztiszteletben álló em-
berként ismerték és így emlékeznek 
rá ma is Vecsésen, de a szomszédos 
településeken is. Mégsem bízta el 
soha sem magát, s nem feledte el a 
csallóközi magyar szülők nevelését, 
keresztyén hitét, s amikor eljött a le-
hetőség rá, megtalálta az utat egyhá-
zához is, amelynek telepvezetőként is 
sokat segített. Vecsésen, a Gammel u. 
1. szám alatt építette fel a családi haj-
lékot úgy, hogy autószerelő fiának is 
ott legyen a szervizműhelye. Mind-
két fia alkalmazkodott a gazdasági, 

In memoriam Viola Ágoston
társadalmi változásokhoz és vállal-
kozók lettek, sőt az autószerelő-vál-
lalkozó fia egy ideig a Vecsési Ipar-
testület elnöke is volt. Guszti bácsi 
felesége a MAVAD vecsési telepé-
nek középvezetője volt, de hamar ha-
zahívta Teremtője. A megözvegyült 
néhai VIZÉP-vezető egykori mun-
katársnőjét gyakran elkísérte a Szent 
Erzsébet kápolnában tartott misék-
re. Mikor egyik névnapján elmentem 
felköszönteni, örömében sok aján-
dékkal halmozott el, s megköszönte 
a sok újságcikket, amit az általa ve-
zetett vecsési VIZÉP-telepről a Pest 
Megyei Hírlapba írogattam. Utódja, 
Balogh Lajos jól felszerelt üzemegy-
séget örökölt tőle. Az 1989-es válto-
zások után azonban a VIZÉP területe 
a Recycling céggel kialakult hosszú 
tortúra után Földi Károly cégvezető 
tulajdonába került, ahol óriási fej-
lesztések árán számos vállalkozás 
és Kft. jutott bérelt területként biz-
tonságos termelési és működési fel-
tételekhez. Mindez Vecsés számára 
adóbevételt és a munkahelyek meg-
tartását is jelentette. Valahol ezekben 
is ott volt Viola Ágoston sokoldalú, 
alapos és előrelátó munkája. Éppen 
ezért mindenkit váratlanul ért a hír, 
hogy 88. éves korában, 2017 novem-
berében elhunyt a méltán népszerű és 
tisztelt VIZÉP-vezető, Viola Ágoston. 
Guszti bácsi emléke előtt százak haj-
tottak fejet a vecsési ravatalozóban, 
de földi maradványait Érden, a fele-
sége családi síremlékében helyezték 
örök nyugalomba. Áldott legyen az 
emléke! Orosz Károly

  Egyszer beszélgettek, életre szó-
lóan címmel egy írás jelent meg a 
Csíkszeredai Szent Kereszt Plébá-
nia hetilapja 2017. augusztus 27-i 
számában, mely költőfejedelmünk, 
Illyés Gyula és a szentéletű, egye-
nes jellemű Márton Áron erdélyi 
püspökkel kapcsolatos. A két szel-
lemóriás történetéből pontosan ki-
tűnik nagyságuk, nyitottságuk és 
egymás értékeinek tisztelete, el-
ismerése. 
 Erdélyben történt. Márton Áron 
Erdély püspökét egy ünnepség so-
rán versben köszöntötte Illyés Gyu-
la költő lánya. A fiatal lányt a püs-
pök egy korondi vázával ajándékozta 
meg a köszöntésért. A költő töpren-
gett azon, hogy ő, aki nem hívő, vi-
szonozhatja-e ezt a nemes gesztust 
egy dedikált kötetével? Végül elküld-

te Káron ladikján című könyvét az 
alábbi dedikációval: „Áronnak, fel-
felé nézve, Gyula”.  
 A püspök így üzent a közvetítő 
Keresztes Sándor (későbbi vatikáni 
nagykövet) által: „Mondd meg Gyu-
lának, elolvastam a könyvét, és azt 

üzenem neki, hogy Ő hívő, csak vi-
askodik az Istennel, mint Jákob az 
angyallal. Krisztus ugyanis azért 
jött a világra, hogy az embereknek 
hirdesse az igazságot, és mindenki, 
aki tiszta szívvel keresi és követi az 
igazságot, Krisztust követi!” 

Költészet és hitélet – költő és püspök
 A következményt maga Keresztes 
Sándor írja le: „Amikor ezt az üze-
netet átadtam Illyés Gyulának Fló-
ra asszony jelenlétében, a költő zo-
kogni kezdett, majd kihúzta magát 
és azt mondta: mondd meg a püspök-
nek, rendelkezzék tollammal, eszem-
mel és pénzemmel, azt teszem, amit 
kíván!”
 Keresztes Sándor ezzel zárta be-
számolóját: „Illyés Gyula Istenhez 
megtérve, egyházi temetésben ré-
szesült. Valószínűnek tartom, hogy 
megtérésében szerepet játszott Már-
ton Áronhoz fűződő kapcsolata, aki-
vel életében egyszer találkozott, át-
beszélgetve az egész éjszakát.”
 Úgy gondolom, nem szükséges 
kommentálni a történetet – tanulha-
tunk belőle! 

Lejegyezte: Nagy István Elek

Ökomenikus istentisztelet a református templomban

Összejövetel az evangélikus templomban

Márton Áron(†) erdélyi püspök
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  Február 10-én, szombaton este az üllői sport-
csarnokban igazi rangadóra került sor. A listave-
zető VSE a 3. helyezett PLER-Budapest együtte-
sét fogadta. Siker esetén már jelentős hatpontos 
előnyünk lehet a fővárosiakkal szemben, ami 
lélektanilag döntő lehet a folytatásban.
 Antal Zoltán, a szakosztály vezetője elmond-
ta, hogy a cél változatlan: a bajnokság megnye-
rése és feljutás a profi első osztályba! A felté-
telek adottak, sőt Munkácsi Máté csatasorba 
állításával még erősödtünk is – tette hozzá.
 Érdeklődésünkre Kovács Márton, a szakosz-
tály elnöke megerősítette, hogy anyagiak terén 
rendben van a csapat gazdasági háttere, az ön-
kormányzat és a TAO-támogatásoknak köszön-
hetően biztosított a szakosztály működése.
 Nagy Károly mesteredző a mérkőzés előtt 
úgy értékelt, hogy a saját játékunkat kell játsza-
ni, akkor esélyünk van a győzelemre. Kiemelte, 
hogy ellenfelünk fiatal, tehetséges játékosokból 
áll, akik hetente kétszer annyit tréningeznek, 
mint mi, tehát erő dolgában ők lehetnek a nye-
rők. A mi oldalunkon a rutin és a tapasztalat áll, 
reméljük ez lesz a döntő – mondta végül.
 Szépszámú közönség előtt a PLER kezdett 
jobban, vezetést szereztek. A 22. percig fej-fej 

 Március elején kezdődik a bajnokság tavaszi idé-
nye. A VFC nagyon nehéz, mondhatni, reményte-
len helyzetben kezdi meg a szezont. Persze, ilyet, 
hogy reménytelen nem szabad kimondani, mert 
nyert már csapat 0-3-ról BL-döntőt. Az a remény-
telen, amit eleve feladunk. Amit nem adunk fel, 
azért akkor is kalapot emelnek, ha mégsem sike-
rült a célt elérni.
 Czibolya Zoltán, a VFC elnöke így értékelte a 
felkészülést a nyitány előtt két héttel:
 – Nagyon nehéz felkészülésen vagyunk túl. Ke-
mény alapozó edzések mellett a debreceni edző-
tábor is a játékosok fizikai állóképességét segítet-

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

  A Vecsés Város Önkormányza-
ta társulási megállapodást kötött 
az Érd és Térsége Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással. A megállapodás alapján 
Vecsés Város Önkormányzata szer-
ződést kötött egy közszolgáltatóval, 

Kérjük a vecsési lakosságot, 
hogy az elszállításra váró hul-
ladékot a szállítási napon reggel 
7 óráig legyenek szívesek az in-
gatlan előtti területre kihelyezni. 
 Cégünk csak az időben tör-
ténő kihelyezéssel biztosítja a 
hulladék pontos elszállítását. A 
Városgondnok hulladékszállító 
autói a fennakadás elkerülése 
érdekében kialakított menet-
rend szerint dolgoznak, ezért 
nincs mód a későbbiekben visz-
szamenni a késve kirakott hul-
ladékokért. 
 Kérjük, segítse a Városgond-
nok munkáját az időben törté-
nő kihelyezéssel!

Hulladékok  
kihelyezése

Regionális társulás jött létre

Közeleg  
a tavasz

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékke-
zelési Nonprofit Kft.-vel. A további-
akban ez a közszolgáltató köti meg 
az alvállalkozói szerződéseket. Az 
ETH Érd, mint közszolgáltató alvál-
lalkozói szerződést kötött a Vecsési 
Városgondnokkal.

  A tél végén járunk és hamaro-
san elkezdődnek a kerti munkák. 
A zöldhulladék nem szemét! Kom-
posztálással értékes tápanyag válik 
belőle a kerti növények számára. A 
Vecsési Városgondnoknál ingyene-
sen hozzájuthat a szakszerű kom-
Hirdetés

 A létrejött társulás és az azzal 
kapcsolatos megállapodások Vecsés 
lakosságát nem érintik. A hulladék-
gazdálkodási szolgáltatást Vecsésen 
továbbra is a Városgondnok végzi 
a megszokott ütemezés szerint ki-
emelkedően magas színvonalon.

posztáló edényzetekhez. Ha mű-
trágyázás helyett a komposztálást 
választja, nem csak a környezetet 
kíméli, hanem a pénztárcáját is! 
Egy háztartásban most akár 2 kom-
posztálót is elhelyezhet ingyenesen!

KOMPOSZTÁLJON	ÖN	IS!
Az ingyenes komposztálóval kap-
csolatban keresse fel a Városgond-
nok ügyfélszolgálatát személyesen 
(2220 Vecsés, Károly u. 2.  Bejárat 

a Magdolna u. felől) vagy telefonon 
(06-29/350-563  •  06-30/697-4869) 
ügyfélszolgálati időben! 
 A metszési munkálatok ideális 
időpontja nagyban függ az időjárá-
si tényezőktől. A Városgondnok az 
időjáráshoz alkalmazkodva tűzi ki 
a gallygyűjtés időpontját. A gally-
gyűjtés pontos időpontja a Vecsé-
si tájékoztató következő számában, 
valamint a Városgondnok facebook- 
és weboldalán lesz feltüntetve.

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

Családi 
fogászat

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter

dr. Csorba zoltán

VeCsés, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

FÉRFI – NB I/B Nyugati csoport
Kézilabda 

Rangadót 
nyertünk!

mellett mentek a csapatok, majd a 28. percig 
egy-két gólos vendégelőnyt mutatott az ered-
ményjelző. Ez elsősorban a két kapusteljesít-
mény közötti különbségből adódott, és abból, 
hogy a vendégek magas belső falát nehéz volt 
átlőni.
 Az utolsó pillanatokban éppen ez sikerült két-
szer is Halász jóvoltából, majd az utolsó másod-
percben Simányi már a vezetést is megszerezte 
Vecsésnek.
 13-12 volt a félidőben, és akkor még nem 
sejthettük, hogy ezt az előnyt nem is engedjük 
ki a mérkőzés végéig.
 Fordulás után nyugodt fegyelmezett játék-
kal még növelni is tudtuk az előnyt. Feljavult a 
kapusteljesítmény és a védekezés, amelytől hét 
percig nem tudtak a fővárosiak gólt szerezni. 
Előbb négyre, majd az 50. percben már hatra is 
nőtt a gólok közti különbség. Már-már biztos-
nak tűnt a győzelem, amikor a mi gépezetünk 
is akadozni kezdett. A kitűnő erőben lévő ven-
dégek folyamatosan dolgozták le hátrányukat 
és az 57. percben már csak egy volt a különb-
ség. Egy parádés egyéni játék után Kökény gól-
ját követően még egy találatot begyűjtöttek, de 
lefújáskor a mieink járhatták az örömtáncot és 
zengett a „Szép volt fiúk!”
 Valóban szép volt és nagyon fontos mérkő-
zést nyertek meg a fiúk. Győrrel szemben meg-
maradt a hárompontos fór, a PLER-rel szemben 
azonban ez már hatra dagadt.

Nagy Károly edző:
– Az első félidőben védekezésben és kapustel-
jesítményben gyengébbet mutattunk, de meccs-
ben tudtunk maradni, és a végén szerzett három 
góllal már előnybe is kerültünk. Tudtuk ellen-
felünkről, hogy a második félidő elejét nagyon 
meghajtja, és ekkor törekszik eldönteni a talál-
kozókat. Felkészültünk rá és a srácok nagyon 
taktikusan, okosan játszottak és mi döntöttük 
el a meccset a magunk javára. A hajrá a mi hi-
bánkból izgalmasabb lett, de rutinból behúz-
tuk. Büszke vagyok a csapatomra, mert olyan 
ellenfelekkel szemben bizonyítanak hétről hét-
re, akik heti 8-10 edzést teljesítenek!

VECSÉS	SE-ÉL	TEAM–PLER	BUDAPEST		
24-23 (13-12)
Gólszerzők: Simányi 5, Lendvay 5, Halász 5, 
Kökény 3, Győrfi 2, Tóth N. 2, Antal L. 1, Takó 1

Szalontai, fotó: PLER Budapest

Így köszöntötték Teleki Lászlót kézilabdás ba-
rátai, játékostársai egy januári összejövete-
len. A találkozó apropója az volt, hogy Lacit 
először tavaly augusztusban, majd decem-
berben súlyos baleset érte. Biztosan sportos 
múltja is segített abban, hogy nem lett ko-
molyabb következménye baleseteinek, de 
az biztos, hogy az eddig végzett munkáját 
nem folytathatja. 
 Gerincrögzítővel rövidebb ideig jelen tu-
dott lenni ezen a találkozón és beszélget-
hetett barátaival. Itt voltak az egykori FTC-s 
társai, akikkel országos ifjúsági bajnokságot 
nyertek. Közöttük találjuk vecsési barátját, 
Fazekas Misit, aki ezt az összejövetelt meg-
szervezte. Itt voltak azok az örökifjú vecsé-
si játékostársak is, akikkel együtt életre kel-
tették a vecsési kézilabdát. Itt voltak azok 
is, akikkel megnyerte a Pest megyei ifjúsági 
bajnokságot – ők a legfiatalabb korosztály 
-, de természetesen azok is eljöttek, akikkel 
Laci megnyerte a Pest megyei felnőtt baj-
nokságot, majd az NBII meghatározó együt-
tese lettek.
 Valamennyien örömmel jöttek a hívó szóra, 
hogy bajbajutott barátjukkal találkozzanak. 
Nem könnyű eldönteni, hogy Teleki Lacinak 
mi eshetett jobban a nehéz helyzetében: a 
barátok által összegyűjtött anyagi segítség, 
vagy a személye iránt megnyilvánuló szere-
tet. Ismerve őt, neki ez utóbbi érhet többet.
 Teleki László a vecsési kézilabdasport nagy 
egyénisége és értéke. Nélküle nem tartana 
ott a helyi kézilabda, ahol most van. A masz-
szív alapokat ő rakta le, és reméljük, hogy a 
közeljövőben találnak számára olyan felada-
tot, ahol segítheti szeretett sportját, a kézi-
labdát.
 Köszönjük Laci!  szajan

Köszönjük Laci!

te. Hetente háromszor műfüves pályát béreltünk a 
technikai és taktikai elemek gyakorlására. Több 
edzőmérkőzést is játszottunk, amelyek egyikén-
másikán nagyon biztatóan mozogtak a fiúk. Je-
lenleg a frissítés, a formába hozás időszakát éljük, 
hogy a nyitányon jó rajttal, lendülettel tudjunk in-
dulni a pontvadászaton. Igyekeztünk minden fel-
tételt biztosítani a jó szerepléshez. Anyagi lehető-

ségeink szerint próbáltuk a keretet is erősíteni, de 
a téli időszakban ez nem könnyű. Több játékosnak 
köszöntük meg a segítséget, és váltunk meg tőlük. 
Távozók: Farkas Ádám, Farkas Tamás, Tóth Attila, 
Tóth Olivér, Reich Bence, Csiszár Richárd, Márki 
Bence
 A játékoskeret erősítéseként, új igazolásként el-
mondta az elnök úr, hogy a már jelzett Petric Branco 

(Nagykőrös) mellett megszereztük a 
Pest megyei bajnokságban szereplő 
Gödöllő csapatától Koziorowszki Ri-
chárdot és Kaiser Lászlót. A tavaszi 
gárda új játékosai még: Bojtor László, 
Kemerle Dániel, Szabó Erik és Vác-
zi Dénes. Örvendetes, hogy két játé-
kos felépült hosszú sérüléséből, így 
Takács Zoltán és Kiss Krisztián már 
a csapat rendelkezésére áll.  VT info

NBIII. Közép csoport
Labdarúgás 

Manjrekar 
James 
(kanadai) 
vecsési 
játékosok 
gyűrűjében
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SPORT SPORT

Sitt, szemét, sóder, 
homok, termőföld szállítás 

és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.
ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin
tel.: 06-20/984 9242

KonténEr 
szállítás KEDVEZŐ ÁRON!

Rózsa
kifőzde

Ebéd házhozszállítás 
a hét minden napján.

Telefon: 06-29/737-506, 06-70/574-2928

•  Házias ízek
•  Menük és a’la carte
•  Hideg és meleg 

tálak kedvező áron
•  Természetes 

alapanyagokból, 
adalékanyag és 
tartósítószer nélkül!

• Milesi festékek, csiszoló anyagok, ecsetek,
• Metsző ollók, kerti szerszámok, egér ragasztó,
• Munkás ruhák, bakancsok cipők, kesztyűk,
• Kerékpár alkatrészek, szúnyoghálók, lécek.

facebook.com/BarkacsBarlang
Nyitva: Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13. • Tel.: 29-742-576

Vecsés, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7. 
Fő út és Attila út kereszteződése.

Apróhirdetés
Tűzifa eladó! Szerezze be ol-
csón tüzelőjét a tűzifa udvar-
ban! Bigbag zsákos (1,6 öml. 
m3) akác, tölgy, bükk tűzi-
fa 31 900 Ft! Feldolgozatlanul 
34 900 Ft/erdei m3. A szállításról 
érdeklődjön: 06-70/636-0003, 
06-70/636-0004, tuzifaudvar.
hu. Tegyen jó fát a tűzre!

KŐFARAGÓ cég segédmunkást fel-
vesz azonnali munkakezdéssel érd: 06-
70/601-4182

KŐMŰVESEKET és segédmunkáso-
kat felveszünk azonnali munkakezdéssel 
érd: 06-70/601-4182

Hirdetés Hirdetés

Postagalamb-sportszakosztály
2017-ben 14 versenyzőnk 600 galambbal indult a 
versenyszezonban. A területi bajnokságon kívül 
részt vettünk a Magyar Kupában, ahol a legered-
ményesebb versenyzőnk 1. helyezést ért el. Szuper - 
kupában Magdeburgban 3. hely, illetve a nemze-
ti bajnokságon szintén Magdeburgban 2. helye-
zést értünk el. Dubecben 4. hely és a  nemzetközi 
maratonon 4. helyig jutottunk. Országos bajnok-
ságunk kiállításán versenyzőink 25 galambjából 
9 bejutott a 2018. január 12–14 között megrende-
zésre kerülő országos döntőbe. 

Karateszakosztály
A vecsési karatésok 2017-ben elért korosztályos 
eredményei a következők:

 •  arany: 6 db, ebből egy diákolimpia,  
egy magyar bajnoki

 •  ezüst: 9 db
 •  bronz: 11 db, ebből kettő diákolimpia,  

egy magyar bajnoki

Felnőtt: 1 db Európa-bajnokságon szerzett bronz-
érem (Csehország, Prága).

Asztalitenisz-szakosztály
2017 júniusában a szakosztály megnyerte a férfi 
Pest megye 1/c bajnokságát. Az utánpótlás CSB-
én két újonc csapatot indítottunk, akik a 9-10. he-
lyen végeztek, de a vigaszágat megnyerték. No-
vemberben több év után újra megrendezhettük 
a Vecsés SE Káposzta Kupát, amiért sok köszö-
netet érdemel Keresi Gábor. Ő biztosította szak-
osztályunk részére a savanyúkáposztát, amiből 
minden versenyző kapott bőséggel. NBIII-as fér-
ficsapatunk az őszi fordulóban a második helyen 
áll, csak így tovább fiúk!

Terepíjász-szakosztály
Nagy előrelépés a szakosztály számára, hogy gye-
rekek is részt vesznek a szakosztály életében és a 
versenyeken is sikeresen indultak.

Eredmények:
 • Nagy Ferenc (felnőtt): 5 arany, 3 ezüst, 1 bronz.
 • Földi Bernát (gyerek): 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz.
 • Izsáki Róbert (gyerek): 1 arany, 4 ezüst, 1 bronz.
 • Király Csaba (gyerek): 3 arany, 1 ezüst.

Ritmikus gimnasztika-szakosztály
2017-ben a VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosz-
tálya sok változáson ment keresztül. Ez köszön-
hető annak, hogy nagyon sokan érkeztek a szak-
osztályunkhoz, egyre több kislány választja ezt 
az igazán szép, nőies sportágat.

 12 versenyzőnk került fel szabadidősport-ka-
tegóriából versenysport  III., illetve II. osztályba. 
A tavaszi és az őszi versenyszezonban több baj-
noki címet szereztünk.

Ökölvívó-szakosztály
Jól sikerült a 2017-es év a vecsési ökölvívóknak!
Magyarország legagilisabb klubjaként a 2017-es 
évben sem tétlenkedtünk. 
 61 versenyen vettünk részt, ebből 31 nemzet-
közi torna volt. Versenyzőink 16 országban léptek 
ringbe. A legtöbbet Németországban, Szlovákiá-
ban és Romániában voltunk, itt 3-3 alkalommal 
vettünk részt versenyen. Kétszer is megfordul-
tunk Szerbiában, Angliában, Franciaországban, 
Csehországban és Írországban. Ringbe léptünk 
még Svédországban, Ukrajnában, Bulgáriában, 
Olaszországban, Lengyelországban, Horvátor-
szágban, sőt Indiában is. A sok versenynek meg 
is lett az eredménye:
 A junior Európa-bajnokságon Kiss Bettina 
ezüstérmet szerzett, az ifjúsági kategóriában Ju-
hász Adrienn szintén ezüstérmes lett. Adrienn az 
ifi VB-n is résztvevő volt, ahol 5-ik helyen zárt. 
Ők ketten lettek az ország legeredményesebb után-
pótlás-versenyzői. 

 Szintén Európa-bajnokságon képviselték ha-
zánkat: Tarnóczy Tamara, Hőlaki Emese, Váry 
Tamás.
 Elit korosztályban Szűcs Szabina 5. helyen zár-
ta az uniós EB-t.
 A magyar bajnokságokon 6 bajnokot ünnepel-
hettünk: Szűcs Szabina (4 éve megszakítás nél-
kül), Tarnóczy Tamara (3 éve megszakítás nél-
kül), Kiss Bettina (2 éve megszakítás nélkül), Pap 
Zsófia (kétszeres magyar bajnok), Uhrin Csenge, 
Váry Tamás.
 A teljes ob-éremtáblázatunk: 6 arany, 7 ezüst, 
3 bronzérem.

Kézilabda-szakosztály
A Vecsés SE Kézilabda Szakosztálya keretében 
érvényes regisztrációval több, mint 250 fő ren-
delkezik! Örvendetes tény, hogy a regisztrált ver-
senyzők több mint 70%-a gyermek.

 A Vecsés SE Kézilabda Szakosztályának minden 
nemben és korosztályban van csapata, mely csapa-
tokat igyekszünk a lehető legjobb körülmények kö-
zött gondozni és legtöbb kiírásban versenyeztetni. 
 A női felnőttcsapat (NBII) a 9. helyen zárta az 
elmúlt szezont.
 A női ifjúsági csapat a 2016–2017-es bajnoki 
évad végére a csapat magára talált és a szakosz-
tály hírnevéhez és saját korábban elért eredmé-
nyeikhez méltón szerepeltek. A csapat a 3. helyen 
zárta az elmúlt szezont.
 A leány serdülő (OSB) és utánpótláscsapatok 
az alapszakaszban, a csoportunkban a 2. helyen 
végeztek, így bejutottak az országos elődöntőbe. 
Ott 7. helyen végeztek.
 A leány U13 csapat az alapszakaszban a 3. he-
lyén végeztek, így a régió bajnoka címért folytat-
ták a versenyt, melyet megnyertek.
 A leány U11 csapat az alapszakaszban a 2. he-
lyen végzett, így bejutott az országos elődöntőbe 

Vecsés SE 2017-ben  
elért eredményei

és 16. helyen végeztek az országos gyermekbaj-
nokságban.
 Prágában 2017. tavaszi szünetében a 2002-
2003-as korosztály az 5. helyen végzett, illetve 
Kecelen az Astron-kupán vettek részt a 2000-
2001-2002 és a 2003-as korosztályaink. A 2000-
es csapatunk a 4. helyen végzett, míg a 2003-as 
csapatunk 5. lett. A leány U9 és U10 csapatok a 
kisiskolás bajnokságban szerepeltek.
 A férfi felnőttcsapat a bajnokságot a 9.  helyen 
zárta.
 A májusig tartó versenyidőszakban az U12-es 
csapat régió harmadik lett.
 A kicsikkel pünkösdkor Kecelen vettünk részt 
az ottani tornán, és negyedikek lettünk. 
 A Vecsés SE minden utánpótlás-korosztály-
ban jelentkezett mérkőzések lebonyolítására. En-
nek keretében teljesítette a versenyrendező szö-
vetségek elvárásait.

Darts-szakosztály
A 2017-es évben a csapatbajnokságokat helyez-
tük előtérbe.
 A magas létszámnak köszönhetően négy-négy 
csapatot tudtunk nevezni mind a két szakágban. 
Ebből adódóan az országba egyedül, a megyei má-
sodosztálytól az országos első osztályig minden 
szinten képviseltettük magunkat a bajnokságban.
 Egyes számú csapatunk egy gigászi mérkőzé-
sen (kb. 6 és félóra) 9-7, 7-9, 7-9, arányú veresé-
get szenvedett, ezzel visszaesett az országos má-
sodosztályba.
 Ugyanez a csapat viszont softon, tizenhat győ-
zelemmel, két döntetlennel, és két vereséggel, nagy 
fölénnyel feljutott az országos első osztályba.
 A VSE Rutin nevű csapatunk az egész évi jó 
szereplésének köszönhetően mind a két szakág-
ban a második helyen végzett.
 A mindenkori újoncokat felvonultató négyes 
számú csapatunk az elvárásokon felül teljesített. 
Olyan mérkőzéseket nyert meg, amik nagy meg-
lepetésnek számítottak.  VT info

Szűcs Szabina, négyszeres 
ökölvívó magyar bajnok

A vecsési ifjúsági karatésok

VSE Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya

Vecsés SE Ökölvívó szakosztálya

DARTS VSE-Mix csapatunk softon, nagy fölény-
nyel feljutott az országos első osztályba

Férfi kézilabdacsapatunk tavaly a 9. volt az NB I/B osztályban, most vezetünk

 Felnőtt karatésaink
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REKLÁM

Ügyintézés akár otthona kényelmében,  
előre egyeztetett időpontban:

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója

•  Lecserélné drága feltöltő  
kártyáját olcsó előfizetésre?

•  Számhordozás ingyenes!
•  Elege van a sorban állásból?
•  Kártyafüggetlen  

mobiltelefont keres?
•  Egyedi előfizetési csomagok,  

számlaelemzés után
•  Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
•  Nemzetközi hívókártya

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!

*A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is). A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási 
feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. A 4. hónaptól a jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja. A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes felté-
teleket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a  zetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek 
megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bank ókokban. 

CIB ECO BANKSZÁMLA
Kedvező bankszámla akár 0 forintos számlavezetési 

díjjal* és további kedvezményekkel!

A LEGNÉPSZERŰBB 
SZÁMLADÍJ A NULLA

CIB Vecsési Fiók, Telepi út 58., (06 29) 552 511

CIECHA1801_ECO_hirdetes_ujsagba_vecsesi_185x129mm_v2.indd   1 24/01/18   16:18

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési  
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg  
ismerőseikkel!

Már a Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 

EgyEdi kErti 
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás, 

sövénynyírás, metszés, perme-
tezés, fakivágás, zöld hulladék 
elszállítás, térkövezés, gépi és 

kézi földmunka, öntözőrendszer 
telepítés, kútgépészet, kertkar-

bantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

Tel.: 06-30/331-4-441
vssnrbrt@gmail.com

www.egyedikertimegoldasok.
business.site

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig. 

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
  
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu 
Előzetes egyeztetés szerint. 

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőségvezető: 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
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 szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

Pontosítás!
Januári lapszámunkban, Ferenc Jó-
zsef és felesége, Sissi többször járt Ve-
csésen című cikk 2. részében egy kicsit 
pontatlanul jelent meg az egykori va-
dászház archív fotójánál a kép szöve-
ge. A cikk írója Németh Ágnes hívta 
fel a figyelmünket az elírásra, ugyan-
is – idézzük az észrevételét „Nem Bá-
lint Ágnes dédapjáról van szó a cikk-
ben, hanem Németh Ágneséről; és 
sem a dédapa, sem más nem építte-

tett semmit 
a ház he-
lyén, mert 
az most is 
ott áll, ahol volt (csak sajnos cson-
kán, mert egy részét lebontattuk a 
70-es években). A megfelelő képalá-
írás egyszerűen valami ilyesmi lett 
volna: „Ilyen volt a vadászház régen”      
 Köszönjük a pontosítást! 

Polgár Gyula főszerkesztő
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INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

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. +36-29/610-534; 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., +36-29/356-765
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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – február 26-ával, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – március 5-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – március 12-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – március 19-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – március 26-ával kezdődő héten 
ügyeletes. 
   Hétvégén (szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig) a Szent Ferenc 

Patika tart nyitva. A hétvégi nyitva tartáson 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



BÖLLÉRVERSENY KÉPEKBEN

Régi eszközök Pálinkás jó reggelt!

Gázzal is pörköltek Csalafinták Szentegyházáról (Erdély) érkeztek

Fazekas József pálinkát kínál

Egy csapatban Szöllősi Ferenc Pécel polgármestere, 
Dr. Szűcs Lajos és Kaszanyi József Mende  polgármestere

Tábori Ferenc átveszi a Vecsési Barátok 
Körének megítélt fődíjatPetz Márton és Abonyi Ferenc

Mindent a szemnek – a frissen készített termékeket nem lehetett a helyszínen megvenni
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