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A „Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány

Labdarózsa Népdalköre és Citerazenekara szeretettel 
meghív minden magyar népdalkedvelőt az 

V. „Kerek a káposzta, csipkés 
a levele…”

Népdalkörök Találkozójára
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ, Vecsés, Telepi u. 43.

Időpont: 2018. április 15. 16:00 óra

170 éve történt

Civilek emlékeztek a  
szabadságharc hősére

Azt mondják, akkor is borús, 
esőre hajló időjárás volt. Most 
is. Szerencsére a pár csepp 
eső nem zavarta meg, hogy 
hagyományosan a Petőfi 
iskola udvarán rendezhesse 
meg a városi önkormányzat 
a központi rendezvényét.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a Megmaradunk 3000 Alapítvány 
szervezésében, március 14-én idén is megemlékeztek a nagysallói 
győztes csata vecsési vasutas hősére, Bobich János ezredesre.

A korábbi évekhez hasonlóan a Petőfi Sán-
dor Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban rendezte meg a város ve-

zetése a központi ünnepséget. Sztyehlikné Hegyi 
Krisztina, a Petőfi Sándor Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium igazgatónője kö-
szöntötte az1848. március 15-ei Forradalom és 
Szabadságharc kitörésének 170. évfordulója al-
kalmából megrendezett ünnepségen a vendégeket.
 A nemzeti Himnuszunkat a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának köz-
reműködésével közösen énekelte el a szépszámú 
közönség. A karnagy ifj. Fazekas József volt. A 

„A haza minden előtt”

Vecsésen szolgált a 48-as hős ezredes

Petőfi iskola tanárai által szerkesztett színvona-
las műsort az iskola diákjai mutatták be.
 Szerepelt a mazsorett csoport (A táncot kore-
ografálta és betanította: Fekete-Part Gabriella), 
volt egy irodalmi összeállítás, amiben és méltán 
érdemelt ki nagy tapsot az a zászlós tánc, amit a 
diákok Szkítia: Örökké lobogjon számának zené-
jére mutattak be. (betanította: Czékus Jób, Kár-
páti Szilvia, Pécsi Marcell, Kárpáti Szilvia) A 
gimnazisták és a 3. a osztályos tanulók előadá-

sában palotást láthattunk. (betanította: Fekete-
Part Gabriella)
 Ünnepi beszéd megtartására Dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési képviselőt kérték fel. Mondandó-
jának legfontosabb üzenete a következő volt „Ha-
zánk szabadságából, függetlenségéből nem en-
gedünk, ahogyan nem engedtünk 1848. március 
15-én sem. A magyarság jövőjét nem tehetjük 
kockára pillanatnyi érdekekért! Ki kell állnunk 
és meg kell védenünk az országot, mert nekünk 
Magyarország az első!” 
 Az ünnepség befejező részében két szülő, Ka-
lina Enikő és Dócs Péter színesítette a műsort. 
Az ünnepségen a Költő visszatér betétdalát és a 
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című 
műdalt énekelték el nagy sikerrel. (Kalina Eni-
kő az operett műfajában és műdalban szerzett 
első díjakat és lett nívódíjas előadó. Dócs Pé-
ter Simándy József versenyt nyert, de más ope-
raversenyeken is kiemelt nívó- és közönségdíj-
jal jutalmazták)
 Az ünnepség záró részében az önkormányzat, 
a pártok, az intézmények és a civilszervezetek 
helyezték el az emlékezés koszorúit a Petőfi szo-
bornál.
 A VHZ Fúvószenekarának közreműködése 
mellett a Szózat közös eléneklésével fejeződött 
be a városi rendezvény.
 Az ünnepségről szóló részletes beszámolónkat 
és dr. Szűcs Lajos teljes ünnepi beszédét a Vecsé-
si Tájékoztató honlapján (www.vecsesujság.hu) ol-
vashatják el. (további fotók a hátoldalon)

Szalontai János

A z önkormányzat 1997-ben a vecsési pénz-
tárnok emlékére márványtáblát állított a 
MÁV állomás forgalmi épületének falára, 

mely helyszín azóta is évről-évre az utókor tiszte-
letéről árulkodik. A horváth származású Bobich 
János, akkor még honvéd százados, a bécsi udvar 

tekintetes urainak szemében a „magyarországi re-
bellió” egyik politikailag megbízhatatlan katona-
embere volt. A Monarchia illetékes hivatala bősé-
ges információval rendelkezett a számukra fontos 
emberekről, így a mellőzni kívánt századosról is 
tudták, hogy ha nem is a seregben, de egyéb hi-
vatali helyen hasznát vehetik a sokoldalú ismere-
tekkel rendelkező leszerelt katonának. Így került 
az Első Középponti Magyar Vasúttársaság vecsé-
si állomására, mint pénztárnok, a tiszti uniformist 
vasutas egyenruhára cserélő Bobich János.
   Mint Orosz Károly helytörténész, újságíró kitűnő 
vasúttörténeti kutatásaiból megtudhatjuk, a vecsé-
si szolgálat alig egy évig tarthatott, hiszen Kossuth 
hívó szavára elsőként állt a magyar szabadságharc 
mellé a horváth származású, de magyar szívvel élő 
honvéd százados. A tavaszi hadjáratban 1849. április 
19-én, Damjanich János irányításával fényes győ-
zelmet arattak Nagysallónál a magyar honvéd egy-
ségek, melyek egyik legbátrabb csapattörzsét, az ak-
kor ezredesi rangra emelkedett Bobich János vezette 
ezred alkotta. A szabadságharc bukását hosszú bör-
tönévek követték. A nagysallói hős később Erdély-
ben tűnt föl, ahol katonatársai gyermekeinek neve-
lésével, a szabadságharc eszméinek életben tartásán 
munkálkodott. Élete utolsó felében Miskolcra ke-
rült, hol elszegényedve 1878. február 13-án hunyt el.
 A 2018. március 14-én rendezett kis ünnepség 
a szokásos módon, a magyar és a székely himnusz 
eléneklésével kezdődött. A műsorban fellépett a 
Bálint Ágnes Óvoda Kukori csoportja, a Czövek 
Olivér Református Óvoda nagycsoportja, a Hal-
mi iskola egyik diákja és a Labdarózsa Népdal-
kör. Ünnepi beszédet Gál István nyugalmazott 
tanár, a város díszpolgára mondott. A megemlé-
kezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért 
véget. Képek és szöveg: Fekete József

Az ünnepi beszédet dr. Szűcs Lajos mondta

Gál István Vecsés díszpolgára 
ünnepi beszédét tartja

A koszorúzás alkalmával 
a legkisebbek is elhelyezték virágaikat
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VÁROS ÉLETÉBŐL

A február 27-én megtartott ülésen 30 napirendi pont szerepelt az előterjesztésekben. A lakosságot  
érin tő napirendek közül a legfontosabb a költségvetés megszavazása volt. Ezen kívül elfogadták a  
Ve csési Városgondnok Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét. Jóváhagyták a 2018-es városi rendez-
vénynaptárt, meghallgatták a SZIGÜ-INRI Kft., a Vecsési Települési Értéktár Bizottság, a Gondozá-
si Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Semmelweis Bölcsőde beszámolóját.

Elfogadták a város 2018. évi  
KÖLTSÉGVETÉSÉTTestületi ülésről 

jelentjük

ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat a város 
gazdálkodásáról tájékoztatta 
a helyi vállalkozókat

Március 8-án ünnepélyes keretek között aláírták  
a vecsési új bölcsőde kivitelezői szerződését

Március 8-án 35 helyi vállalkozót hívott 
meg az önkormányzat az Airport Hotelbe 
egy konzultációs testületi ülésre.

N em a nőnap (megjelentek női 
vállalkozók is) motiválta az 
önkormányzatot, hanem egy 

olyan fórum újbóli életre hívása, ahol 
lehetőség van az információk és a ta-
pasztalatok kicserélése. Az eseményen 
jelen volt dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, Mohainé Jakab Anikó 
jegyző, dr. Szarvas Tibor a Szakor-
vosi Rendelőintézet igazgató főorvo-
sa, Skribek Pál a Vecsési Ipartestület 
elnöke, Tuba Zoltán a Városgondnok 
Nonprofit Kft. ügyvezetője és Vársze-
gi Csaba képviselő, a Környezetvé-

delmi Bizottság elnöke. A vendégeket 
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere 
köszöntötte, majd a megjelent vállal-
kozók röviden bemutatták saját vállal-
kozásukat. Ezt követően Szlahó Csaba 
polgármester tájékoztatta a megje-
lenteket a város 10 éves főbb beru-
házásairól, valamint beszélt Vecsés 
fejlesztéspolitikai koncepciójáról is. 
Mondandója elején kihangsúlyozta: a 
10 év legfontosabb eredménye, hogy 
a város vagyona megduplázódott. A 
város szerencsés gazdaságföldrajzi 
helyzetének köszönhetően sok mul-

tinacionális cég telepedett le. A város 
adóbevételeinek 90%-át ezek a cégek 
fizetik be. A telekadóval kapcsolatban 
megemlítette, hogy nem tervezik be-
vezetni Vecsésen, mert ez elriaszta-
ná a vállalkozásokat. Jobban jár a te-
lepülés, ha inkább a letelepedés után 
fizetnek adót. Kitért arra a dologra is, 
hogy Vecsés adóerő képessége miatt 
az utóbbi két évben a központi költ-
ségvetésbe nettó adóbefizetővé vált. 
Tavaly 160 millió forintot, idén 344 
millió forintot kell befizetni. A sike-
res pályázatoknak köszönhetően ez 
az összeg azonban többszörösen visz-
szakerült, illetve visszakerül a város 
költségvetésbe, pl. az energetikai pá-
lyázatra 240 millió forintot, az Alap-
ellátási Központra 400 millió forin-
tot, a bölcsődére 335 millió forintot, a 
Zöldfa utca és a Központi Konyha fel-
újítására 15-15 millió forintot nyertek. 
Szlahó Csaba külön kitért arra, hogy 
a cégek adóforintjait mire használta 
fel a település és a jövőben milyen 
beruházásokat végeznek majd, ami 
a befizetett adó visszaforgatását je-
lenti. Ezt a forrást felhasználva újí-
tották fel többek között a Falusi is-
kola udvarát, a polgármesteri hivatal 
belső részeit és ebből jutott út-és jár-
daépítésekre. A város milliárdos hi-
telfelvételre készül (ehhez a kormány 

jóváhagyására szükséges), amiből el-
sősorban az évekkel ezelőtt megígért 
átmenő forgalmat csökkentő elkerülő 
út megépítését valósítaná meg az ön-
kormányzat (ez kötné össze az M0-t 
az Almáskert úttal). 
 Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő tájékoztatójában elmond-
ta, hogy a jövőben javulni fog a Pest 
megyei vállalkozások támogatása, 
ugyanis 2015 decemberében kimond-
ták Pest megye leválását a budapes-
ti régióról. Ez a következő uniós cik-
lusban valósulhat meg, de addig is a 
kormány 80 milliárdos támogatást 
ígért a megyének, amiből a jelenlévő 
vállalkozók közül már többen része-
sültek! Ebből a pénzből kis és közép-
vállalkozások versenyképességének 
fejlesztését támogatják, a települé-
seken belterületi utakat, rendelőin-
tézeteket, óvodákat, iskolákat, sport-
csarnokokat, uszodákat építetnek. A 
Vecsésen megvalósuló beruházások-
kal kapcsolatban kiemelte, hogy a vá-
ros Pest megye egyik legdinamiku-
sabban fejlődő települése. 2018-ban 
elkezdődhet a Mentőállomás és Alap-
ellátási Központ, a kézilabda munka-
csarnok és egy járási tanuszoda épí-
tése, zöld utat kapott egy új bölcsőde 
megépítése is. Áttételesen érinti Ve-
csést a gyorsforgalmi út felújítása, és 
a repülőtér fejlesztése is. Elkezdőd-
het a repülőtérre vezető gyorsvasút 
kivitelezése is. Ez a vasútfejlesztés ré-
sze lehet az elkerülő V0 építésének is, 
ugyanis a nyomvonal a repülőtér terü-
letét érinti, de fejlesztik a 100-as vas-
úti fővonalat is. A vállalkozói konzul-
táció egy állófogadással egybekötött 
kötetlen beszélgetéssel zárult. Szlahó 
Csaba itt megígérte, hogy a konzultá-
ciót jövőre ismét megrendezik. P.Gy.

Szlahó Csaba tájékoztatóját hallgatják

  Vecsés Város Önkormányzata 
355,18 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert a Verseny-
képes Közép-Magyarország Opera-
tív Program keretében meghirdetett 

„VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket ne-
velő szülők munkavállalási aktivitá-
sának növelése” tárgyú pályázati fel-
hívás keretében egy 56 férőhelyes, új 
bölcsőde létesítésére. 
 A pályázat előkészítése alatt vég-
zett felmérés során több mint száz 
kisgyermekes, illetve várandós szü-
lő jelezte szándékát a bölcsődei szol-
gáltatás igénybevételével kapcso-
latban. Ez a szám már önmagában 
fontos visszajelzés volt az önkor-
mányzat számára, hogy a város-
ban egyre több a fiatal, kisgyerme-
ket nevelő család, akiknél jelentős 

igény mutatkozik a bölcsődei ellá-
tás megoldására. 
 A fejlesztés célja a város bölcsődei 
ellátási igényeinek kielégítése, vala-
mint a kisgyermeket nevelő szülők 
munkaerőpiacra történő visszatéré-
sének elősegítése. A pályázat kere-
tében az új bölcsőde a Vecsés, Dam-
janich u. 34. szám alatt épül meg a 
Semmelweis Bölcsőde tagbölcsődé-
jeként 763 m2-en, 4 csoportszobá-
val, sószobával, modern, jól felsze-
relt melegítő konyhával és egy közel 
1600 m2-es játszóudvarral, melyhez 
11 parkolóhely és 10 kerékpártároló 
is tartozik majd. Az építkezést egy 
komplex eszközbeszerzés egészí-
ti ki, mely a működéshez szüksé-
ges bútorokat, használati eszközö-
ket, játékokat foglalja magában. Az 

épület föld-
szintes be-
építésével 
jól illeszke-
dik a kertvá-
rosi  kör nye-
zethez, és azzal, 
hogy a város déli 
részén épül meg, te-
rületileg kiegyenlíti, és 
jól kiegészíti a már meglévő 
bölcsődei ellátást. A ma délelőtt 
lezajlott ünnepélyes szerződéskötés 
alkalmával az önkormányzat képvi-
seletében Szlahó Csaba polgármes-
ter és Mohainé Jakab Anikó jegyző, 
a helyi sajtó képviselőinek jelenlété-
ben írta alá a vállalkozási szerződést 
a közbeszerzési eljárásban nyertes 
vállalkozó REOGROUP Kft. veze-

tőivel. A kivitelezés megkezdését 
követően 2018. március 26-án ün-
nepélyes keretek között teszik le a 
bölcsőde alapkövét. A kivitelezés, a 
tervek szerint, 2018. október végén 
fejeződik be. VT infó

Közeledik húsvét,  
a feltámadás ünnepe

Áldott húsvéti  
ünnepeket kívánunk!

„de harmadnapra föltámad.”
Jézus elindult Jeruzsálem felé. Útközben 
félrevonta tizenkét tanítványát s figyelmez-
tette őket: ,,Most fölmegyünk Jeruzsálem-
be. Ott a főpapok és az írástudók kezébe 
adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik és ki-
szolgáltatják a pogányoknak, hogy kigú-
nyolják, megostorozzák és megfeszítsék, 
de harmadnapra föltámad.” (Máté 20,17-19)
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Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a folyamatban 
lévő beruházásokról tájékoztatta a képviselőket. 
Elmondta, hogy a DPMV irányítástechnikai és 
diszpécserközpont építésének közbeszerzési el-
járását lezárták, a nyertes P&G Maximál-Bau In-
gatlanforgalmazó és Építő Kft.-nek a kivitelezést 
9,5 hónap alatt kell elvégeznie (kb.).
 A Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Köz-
pont kivitelezéséhez kapcsolódó bontás a Dózsa 

György út 50. számú. ingatlanon megtörtént. A 
közbeszerzési eljárásra 11 cég jelentkezett, az ered-
ményt várhatóan március végén tudják kihirdetni. 
Két további beruházásnál (a Róder Imre és a Ke-
reszt utcák felújítási munkálatai és az új bölcsőde 
építése) a közbeszerzési eljárást lezárták. A Hal-
mi Telepi Általános Iskola négy tantermes bőví-
tésének műszaki átadás-átvétele lezajlott, az ün-
nepélyes átadást március végére tervezik. Jó hír, 
hogy a földművelésügyi miniszter a város kérel-
mére három nagy rendezvényt (Böllérverseny, 
Mesefesztivál és KáposztaFeszt) 3 millió forint-
tal támogatja.
  
Megszavazták a város 
2018. évi költségvetését
Vecsés Város Önkormányzatának adóerő képes-
sége 2017-ben ismét növekedett, ezért a közpon-
ti költségvetés felé az elmúlt évhez hasonlóan is-
mét nettó befizető pozícióba került a város. Az 
önkormányzatot terhelő „szolidaritási hozzájáru-
lás” mértéke 344 millió forint. Ez tavaly 160 millió 
forint volt. A központi költségvetésből származó 
támogatás összege 605 millió forint, ez 70 millió 
forinttal több, mint egy évvel ezelőtt. A rendelet-
ben a bevételek főösszege és a költségvetési ki-
adások főösszege 5 milliárd 651mmillió 838 ezer 
forint, ez 755 millió forinttal több, mint tavaly és 
az előző évekhez hasonlóan takarékos gazdálko-
dást irányoz elő. A költségvetésben 1 milliárd 179 
millió 484 ezer forint összegű beruházás szere-
pel. Ez azzal magyarázható, hogy 2018-ban vár-
hatóan nyolc pályázatból megvalósuló beruházás 
valósulhat meg, ami alaposan megemeli az ezen 
a soron szereplő összeget. A tervek között szere-
pel a Mentőállomás és Alapellátási Központ 400 
millió forinttal, a bölcsőde 335 millió forinttal, a 
Kézilabda Munkacsarnok 600 millió forinttal és 
a Tanuszoda 500 millió forinttal.
 A tervezett adóbevételek legnagyobb része - 2,8 
milliárd forint - most is a helyi iparűzési adóból 
folyna be. 

1 milliárd forint összegű hitelt  
venne fel az önkormányzat
Még 2017-ben döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy megvizsgálja a kötelező önkormányzati fel-
adatok ellátásához szükséges beruházások meg-
valósításához milyen feltételekkel tudna hitelt fel-

venni. Három pénzintézettől kértek ajánlatot 15 
éves futamidőre, de ezt az eljárást év végén ered-
ménytelenné nyilvánították. A fejlesztési célok to-
vábbra is esedékesek, ezért ismét megpróbálják a 
hitelkérelmet beadni, amiből elsősorban az évek-
kel ezelőtt megígért átmenő forgalmat csökkentő 
elkerülő út megépítését valósítaná meg az önkor-
mányzat (ez kötné össze az M0-t az Almáskert út-
tal). A hitelfelvételi szándékot március 16-ig kell 
jelezni a Magyar Államkincstár felé.

 
Elfogadták a Vecsés és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ beszámolóját
Az intézmény szakmai egységként Vecsés járás-
ban vecsési székhellyel működik és ellátja a járás 
településein (Vecsés, Ecser, Maglód, Üllő) a szak-
mai feladatokat. Tárnokiné Törő Krisztina vezető 
beszámolójából kiderült, hogy a szolgálatnál nagy 
hangsúlyt fektetnek a prevenciós programokra. 
Vecsésen van lazító klub, takarékos klub, kiskert 
program, önsegítő beszélgető kör. A nyári nap-
közis táborban a Halmi Telepi Iskolában hat hét 
alatt összesen 270 gyermeket fogadtak. A Szoci-
ális Bizottsággal együttműködve karácsonykor 
140 csomagot osztottak ki.

Beszámolt 2017-es tevékenységéről a 
Vecsési Települési Értéktár Bizottság 
A 2015. szeptember 22-én alakult Vecsési Érték-
tár Bizottság az önkormányzat területén fellelhe-
tő helyi nemzeti értékeket regisztrálja. Eddig 28 
értéket vettek nyilvántartásba. 
 2017-ben a Pöschl házat, a Bálint Ágnes Em-
lékházat és a Czifra csárdát vették nyilvántartás-
ba. Az Értéktár Bizottság 2017-ben pályázat útján 
1.330.000 Ft-ot nyert a Földművelésügyi Minisz-
tériumtól. A pénzen 28 db magyar-német nyelvű 
roll-up-ot (felcsavarható tájékoztató táblát) készí-
tettek a helyi értékekről, amit először a Káposzta-
feszten állítottak ki, majd vándorkiállítás formájá-
ban az iskolákba került. A háromtagú bizottságban 
Dóróné Zemmel Katalin, Gál István és a bizott-
ság elnöke Vadászi Istvánné, a Róder Imre Vá-
rosi Könyvtár vezetője tevékenykedik. Az eddig 
nyilvántartásba vett települési értékek „VECSÉ-
SI ÉRTÉKTÁR” menüpontban megtalálhatók a 
város honlapján. Polgár Gyula
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HÍREK VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

Sztakóné Zentai Mónika – KELL 
AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT (KÖSSZ), 
Tóth Judit – EGYÜTT,
Barcsik Annamária – ÖSSZEFOGÁS  
PÁRT (ÖP),
Tolnai Zoltán – LENDÜLETTEL,
Elek Roland László – ELÉGEDETT 
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (EMMO), 
Dr. Szűcs Lajos – FIDESZ-KDNP, 
Nyeste Andrea – Demokratikus Koalíció (DK), 
Sas Zoltán – JOBBIK, 
Bódiné Sikari Mária – MI NŐK PÁRT, 
Lukácsi Zoltán – MIÉP, 
Tamás Levente – SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (SEM),
Kovács István – MUNKÁSPÁRT, 
Apostol Klaudia – LEHET MÁS 
A POLITIKA (LMP), 
Magyar András – A HAZA PÁRTJA, 
Kalasovszky Bernadett – MOMENTUM,
Bagó Anita – CSALÁDOK PÁRTJA (CSP)

Képviselőjelöltek

Még egyszer 
a PerifériArt januári kiállításáról

Vecsési savanyúságok  
a Magyar Ízek Vásárán Fontos tudnivalók az ország- 

gyűlési képviselő-választáshoz   A Várkert Bazárban 2018. március 3-4-én 15. 
alkalommal nyitotta meg kapuit a Magyar Ízek 
Vására, azzal a céllal, hogy megmutassa: magas 
minőségben, ellenőrzött szereplőkkel is lehet „pia-
colni”, a vásárlást élménnyé tenni. Az eseményen 
megközelítőleg 80 kistermelő több ezer terméket 
vonultatott fel, igazi primőrparádéra számíthattak 
tehát a látogatók. A finom, friss sonkák, ízletes 
füstölt húsáruk, kolbászok mellett a kézműves saj-
tok, tejtermékek, fűszer és zöldség készítmények, 
gombakészítmények, zöldségek, lekvárok és édes-
ségek egész sorát vonultatták fel a vásári forga-
tagban, nem beszélve a bor, sör és pálinka külön-
legességekről. A sertés kampány jegyében tartott 
Magyar Ízek Tavaszi Vásárát az Agrármarketing 
Centrum, a Földművelésügyi Minisztérium és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta, együttműkö-
dő partner a Várkert Bazár volt. Az eseményen a 
látogatók előadást hallhattak a sertéshús előnye-

iről, ami nem csak ízletes, hanem egészséges is, 
különösen akkor, ha sertészsírban sütik-főzik az 
ételt. A legtöbb sertéshúsból készített ételhez szin-
te elengedhetetlen a savanyúság, a Magyar Ízek 
Vásárán örömmel fedezhettük fel a Sauer Bt. ve-
csési savanyúságait, melyek nagy népszerűség-
nek örvendtek a látogatók körében. Polgár Zoltán

  A PerifériArt festőstúdió szokásos év eleji kiál-
lítását minden évben januárban rendezi meg. Előző 
lapszámunkban az alkotó közösség tagjait soroltuk 
fel, de a kiállításon résztvevőket nem említettük 
meg. Görög Béla stúdióvezető arra kérte a szer-
kesztőségünket, hogy a január 26-án megnyitott 
kiállításon bemutatkozott alkotókat név szerint 
is soroljuk fel, mert a meghirdetett témakörökre 

  A Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén 
szereplő gazdaságok számára kötelező adatszol-
gáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt 
hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 
1-je és április 16-a között zajlanak.
 Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartá-
si száma és neve:
 (OSAP 2419) Gyümölcsös  
ültetvények összeírása, 2017
Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok al-
kotják, melyek gyümölcsös ültetvény területe 

nem mindenki állított ki. A kultúra hetén a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ aulájában a következő 
művészek alkotásaival találkozhatott az érdeklő-
dő. Ambrus Gabriella, Blázy Zsuzsanna, Dobos 
Rózsa, Görög Béla, Kordás Sándor, M.Kaiser Ilo-
na, Nagy Györgyi, Pénzné Somogyvári Zsuzsanna, 
Pósa Mária, Pradóczkiné Tordai Erika, Robitsek 
Ibolya és Várhalminé Czinke Mária.

  Értesítjük a Tisztelt 
Vecsési Fogyasztókat, 
hogy 2018. március 19-
től 2018. április 29-ig Ve-
csés, Róder Imre és Ke-
reszt utca ivóvíz hálózat 
felújítási munkák miatt 
nyomáscsökkenés, illet-

ve vízhiány várható a Kereszt u., Akácfa u., Nyárfa 
u., Hársfa u., Tamás u., Diófa u., Tölgyfa u., Vasvá-
ri P. utcákban. A visszakapcsolást követően a víz 
zavarossá válhat, amely nem káros az egészségre, 
ülepítés után fogyasztható. 
 Türelmüket, megértésüket köszönjük!   DPMV Zrt.

Vízhiány  
várható

Felmérik  
a gyümölcsös  
ültetvényeket

16 képviselőjelöltet  
vettek nyilvántartásba 

Tisztelt Kollégák, Ked- 
ves Muzsikus Barátaink!

Elhunyt Sárosi István

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Brunner 
József barátunk a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület Musikverein Wetschesch el-
nökhelyettese, a Brunner Zenekar vezetője 
életének 53. esztendejében eltávozott közü-
lünk! Szeretett barátunktól 2018. március 22-
én csütörtökön 15 órától a vecsési temetőben 
zenész hagyományainknak megfelelően fú-
vószenekari kísérettel búcsúzunk! Tisztelettel 
kérünk minden muzsikus kollégát, aki tiszte-
lete jeléül a Musikverein Wetschesch zene-
karával együtt szeretne elköszönni Józsitól, 
hogy 2018.03.19-én hétfőn este 19:00 órától 
a Musikverein Wetschesch próbatermében ( 
2220. Vecsés, Fő út 60. ) kezdődő próbán le-
gyen kedves részt venni! Emlékét szívünk-
ben örökre megőrizzük!

Fazekas József, VHZ MVW elnök

Súlyos betegség után, 
65 éves korában elhunyt 
Sárosi István, a DPMV 
Zrt. elnök-vezérigazga-
tója. Sárosi István 1993 
óta dolgozott vezető be-
osztásban a Gyál és Vi-
déke Vízügyi Kft-nél, 
majd a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltatónál. Sárosi István március 
7-én hunyt el, temetéséről később intézkednek.

eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú tá-
mogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, 
őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió 
vagy bodza ültetvény után.
 Az összeírási feladatot az állami tulajdonú 
STATEK Kft. megbízásában álló igazolvány-
nyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Vecsé-
sen: Szilágyi Szabolcs.
 A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagy-
mértékben hozzájárulnak az agrárium jellem-
zőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
 Az adatfelvétel kizárólag statisztikai cél-
ból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. tör-
vény, valamint az információs önrendelkezé-
si jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfele-
lően történik. A felvétel módszertanáról és a 
kutatás eredményeiről a  http://www.ksh.hu/
agrarcenzusok_ultetvenyek   oldal nyújt tájé-
koztatást. A felvétel első összesített eredmé-
nyei 2018 végén várhatóak.

  A köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki 
az országgyűlési képviselők általános választását. 
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatta az országgyű-
lési képviselők 2018. évi választásán a szavazó-
köri névjegyzékbe vételről. Az értesítőben meg-
adott szavazókörben lehet szavazni 2018. április 
8-án 6 és 19 óra között.
 A szavazás feltétele, hogy a választópolgár sze-
mélyazonosságát igazolja a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával:
  •  lakcímkártya és
  •  személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, 

vagy vezetői engedély, 
  •  a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalma-

zó személyazonosító igazolvány.

 Érvényes okmányok bemutatása nél-
kül a választójog gyakorlására nincs 
lehetőség.
 A magyarországi lakóhellyel 
rendelkező választópolgár
  •  egy egyéni választókerüle-

ti jelöltre és
  •  egy pártlistára szavazhat.
 A magyarországi lakcím-
mel rendelkező magyar állam-
polgár, ha valamelyik Magyaror-
szágon honos nemzetiséghez tartozik, 
kérheti, hogy az országgyűlési képviselők ál-
talános választásán pártlista helyett nemzeti-
ségi listára szavazhasson. A szavazás napján 
egy egyéni választókerületi jelöltre és nemze-

Néhány adat 2014-ből
Pest Megye 7. számú választási kerületében 84 555 
fő volt a választásra jogosultak száma. Ebből 673 
fő az átjelentkezettek és 307 fő a külképviseleti sza-
vazók száma. A választáson 52 055 fő (61.56 %) je-

Hirdetés

tiségének listájára, ennek hiányában egy párt-
listára szavazhat.
 Átjelentkezés. Az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján Magyarország területén, de a ma-
gyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik – kérelmére – átjelentkezéssel 

szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2018. 
április 6-án 16.00 óráig kell megérkez-

nie a lakóhely szerinti Helyi Válasz-
tási Irodába.
 Mozgóurna. Az a választópol-
gár, aki egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud megjelenni a szava-

zóhelyiségben, mozgóurna iránti ké-
relmet nyújthat be. A kérelem benyúj-

tása online legkésőbb a szavazás napján 
15 óráig, papír alapon (személyesen vagy pos-

tán) a helyi választási irodában a szavazást meg-
előző második napon (péntek) 16.00 óráig vagy 
a szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás nap-
ján 15.00 óráig lehetséges.  Helyi Választási Iroda

  A Pest megyei 7. sz. országgyűlési egyéni válasz-
tó-kerületben (Vecsés, Üllő, Ecser, Gyömrő, Gyál, 
Felsőpakony, Maglód, Pécel) a mostani ciklusban 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz – KDNP) volt a képviselő.
 A négy évvel ezelőtti választáshoz képest rekord 
született, ugyanis az április 8-ára kiírt választásra 
27 egyéni jelölt adta le az ajánlását, ebből 16 jelöl-
tet vettek nyilvántartásba. A szavazólapra felkerü-
lő képviselőjelöltek: 

lent meg. 517 érvénytelen szavazat mellett az érvé-
nyes szavazatok száma 51 740 volt.

A hivatalos végeredmény:
1. Dr. Szűcs Lajos FIDESZ-KDNP – 22 109 – 42,96%
 2. Szabó Rebeka Katalin – MSZP-EGYÜTT-DK-
PM-MLP – 14 971 – 29,09%
 3. Sas Zoltán – JOBBIK – 10 098 – 19,62%
 4. Pintér Sándor – LMP – 2 296 – 4,46%
 A Haza Nem Eladó Párt (0,96%) és a Zöldek 
(0,95%) jelöltje alig maradt el az 1 %-tól.
 Negyven országos pártlistát jelentettek be már-
cius 6-ig a Nemzeti Választási Irodánál, ebből 23-
at vett nyilvántartásba az NVB. A listán a követke-
ző pártok és jelelő szervezetek szerepelnek:
 Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, Mo-
mentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Sze-
gény Emberek Magyarországért Párt, Közös Nevező 
2018, Európai Roma Keresztények Jobblétéért De-
mokratikus Párt, Összefogás Párt, Magyar Kétfar-
kú Kutya Párt, Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd 
Magyarországért Párt, Iránytű Párt, Magyar Igazság 
és Élet Pártja, Magyarországi Cigánypárt, Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata 
Néppárt,  NET Párt, Jobbik Magyarországért Moz-
galom, Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló 
Emberek Pártja, Magyar Munkáspárt, Együtt – A 
Korszakváltók Pártja, Családok Pártja, Lehet Más 
a Politika,Tenni Akarás Mozgalom, Rend és Elszá-
moltatás Párt,  Kell az Összefogás Párt. Ez megha-
ladja a négy évvel ezelőtti aktivitást, ugyanis akkor 
31 pártlistát jelentettek be, de az NVB azok közül 
csak 18-at vett nyilvántartásba. 
 A nemzetiségi lista állításához az országgyűlési 
választás névjegyzékben 2018. február 19-ig nem-
zetiségiként regisztrált választópolgárok 1 száza-
lékának ajánlását kellett összegyűjteni, ez mind a 
tizenhárom magyarországi nemzetiségnek sike-
rült (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, 
roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán). VT infó
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HELYTÖRTÉNETNEMZETISÉG

M inket vecsésieket, ezek a decemberi, januári és feb-
ruári hónapok sokszor kettős érzésekkel töltenek 
el. Hiszen a karácsony meghittsége, az év kezde-

tének reménysége, majd a közelgő tavasz ígérete, mi mást is 
oltana szívünkbe, mint békét, bizakodó derűt vagy egy új 
kezdet boldog bizonyosságát. De ezek a hónapok, ha a közel 
75 évvel ezelőtti eseményeket idézzük fel, bizony hazánk és 
így városunk történetének fájdalmakat és szenvedéseket is 
hozó múltjáról tanúskodnak. A bevonuló orosz csapatokat 
követően kihirdetett  0060-as szovjet parancs értelmében: 

„Minden német származású, munkaképes személy mozgósí-
tandó és jelentkezni tartozik, férfiak 17-től 45-ig, nők 18-tól 
30 éves korig. Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósí-
tás alól, a háborús törvények szerint felelősségre vonatnak.” 
A sztálini megtorló gépezet ugyan csak „kicsi munkára” in-
vitált, a malenkij robot néven elhíresült deportálásnak sok 
ezer honfitársunk esett áldozatául. Vecsésről 300 polgártár-
sunkat hurcolták el, akik közül jó néhányan sohasem tértek 
haza. A német származás mellett elég volt, ha csak néme-
tesen csengő neve volt valakinek. Ha beigazolódott, hogy a 
megjelenésre kötelezett ember katonaként szolgált a magyar 
hadseregben, hadifogolyként irányították kelet felé a zsúfo-
lásig megtömött vonatszerelvényeken. Feleségek, lánygye-
rekek, anyák és nagyszülők maradtak egyik napról a má-
sikra egyedül, elhurcolt hozzátartozóik életéről, helyzetéről 
mit sem tudva.
 E sorok írójának talán megbocsájtja a kedves olvasó, hogy 
a már korábban közreadott történelmi visszaemlékezések he-
lyett, ez alkalommal nagyszülei háborús históriájából merítsen, 
hiszen sorsuk, oly sok akkori család sorsával osztozik. Egy kis 
csajka (képeinken), mely mint a több éves fogság néma tanú-
ja, bevésett betűivel mesél az egy-
kori helyszínekről. „Bittner József, 
Vecsés-Kelenvölgy 1945. február. 
11–26 Rákoskeresztúr február 27. 
Tápiosüly–Szentmártonkáta február 
28. - Jászberény március 1–11. Ro-
mánia, Focsáni március 19. - április 3. 
Szovjetunió–Ukrajna-Nicolejovszka 
Tancia-Vera. – április 1945 április 9.” 
Az akkori szovjet lágerek, munkatá-
borok hamar benépesültek, éhezés, 
betegségek tizedelték az ide kény-
szerített embereket. Az egykori or-
vostanhallgató bajtársai tiszteletét 
elnyerve, csekély orosz tudását fel-
használva próbált megoldást talál-
ni az akkori problémákra. Azon túl, 
hogy az élni akarás lelkületét plán-
tálta társaiba, a némi emberséget mu-
tató fogvatartóknál sikerült elérnie, 
hogy a mindig azonos ruhában lévő 
emberek öltözetét üstedényekben ki-
főzve fertőtlenítsék. Járványokat, fer-
tőzéseket megakadályozva, az ottani 
halálokok egyikét sikerült így időről-
időre csökkenteni. Az évek múlásával a hazajutás lehetősége 
is elérkezett. Így sokan, akik valóban haza is térhettek, bajtár-
saik megbízásából felkeresték a még a kinti lágerekben síny-
lődő foglyok itthoni hozzátartozóit, hírt hozva apákról és fi-
úkról, remény nyújtva a várakozóknak.

Bittner József az akkor 40 éves kitüntetett katona és felesége Urbán Mária

900 db rétest sütöttek

Kit tetszik keresni?…
Töredékek a „malen-kij robot”-ra és 
hadifogságba hur-coltak életéből.

 Egy ilyen alkalommal, már jó a késő esti órákban zörög-
tek azon az Éva utcai ház kapuján. Középkorú asszony jött ki 
a láthatóan csontsoványra lefogyott férfi gyengéd kopogtatá-
sára. „Kit tetszik ke-
resni?” – hangzott el a 
szokatlan időben meg-
jelent, remélt hírhozó-
felé a kérdés. De nem 
volt felelet, csak a néma 
hallgatás. A viseltes katonasapka alatti borostás arcból huncu-
tul csillogó szemek néztek ki. Még néhány másodperc a mély 
hallgatás súlyával, és...és a kimondhatatlan, alig kifejezhető 

érzés könnyekkel záporozó kiáltá-
sa: Jóskám! Józsikám! – hát te vagy 
az!  Igen Ő volt, a már-már felismer-
hetetlenségig lesoványodott férj, aki 
nem hírt hozott, hanem maga volt a 

„hír” a hosszú éveken át hűségesen 
várakozó nagyanyámnak. Az erőt-
len férfikarok és a sírástól remegő 
női kezek egymás hátát ölelték. Az 

„ismeretlen jövevény” kopott kabát-
ján egy szakadozó hátizsák is füg-
gött, benne a Szovjetuniót megjárt, 
mindent látott láboskával. Mint ké-
sőbb kiderült, némi kincs is, úgy két-
maréknyi szárazbab is volt az érke-
ző „ajándékkosarában”...
 Bittner József hazatérve, továbbra 
is az akkori község, Vecsés szolgá-
latát választotta. Önzetlen munkájá-
val a Vöröskereszt égisze alatt, évről 
évre a véradás, a tüdőszűrés, a csa-
ládi segélyezés megszervezésén, fá-
radozott. Halála előtt, a nyolcvanas 
évek vége felé, mikor a mindenféle 
üggyel-bajjal hozzáfordulókon  be-

tegségei miatt már nem tudott úgy segíteni, mint az korábban 
tőle megszokott volt, már csak egy tanáccsal szolgált az ak-
kor is gyakran jelentkező községbelieknek, amit egy kis táblá-
ra mely az utca felé nézett, így írt ki: „Ügyintézés Monoron”... 

Képek és szöveg Fekete József

A „mindent látott" csajka feliratai csak az út 
egy részéről tanúskodnak

„Bittner József hazatérve, tovább-
ra is az akkori község, Vecsés szol-
gálatát választotta.”

A program elején Tófalvi Mónika, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kö-
szöntötte a vendégeket, 16 évvel ezelőtt 

felelevenített és azóta is minden évben megtar-
tott hagyomány történetét. „ Az ötvenes években 
kihalt hagyományt szerettük volna visszaidézni, 
amikor 16 évvel ezelőtt az akkori Német Nem-
zetiségi Önkormányzat tagjaival elhatároztuk, 
hogy megszervezzük a rendezvényt. Farsangva-
sárnap délután az óvodások és iskolások műsorá-
val idéztük meg a múltat a Dorfschule aulájában, 
majd zenés-táncos esttel búcsúztattuk a farsangot. 
Szerencsére, akkora sikert arattunk, hogy azóta 
is minden évben megtartjuk, és most már bátran 
mondhatom, hogy hagyományt teremtettünk vele. 
 A tavalyi évhez hasonlóan a Petz, az Abonyi, va-
lamint a Kaposi család jóvoltából, egy igazi rétes 
készítési élményben lehet majd részünk, ugyanis a 
kulturális program után bemutatják nekünk a rétes 
készítés fortélyait, amelynek egyik legizgalmasabb 
része a rétestészta nyújtása lesz.(…) Tófalvi Mó-
nika, az NNÖK elnöke köszöntésében felhívta az 
ünneplők figyelmét arra is, hogy április 8-án lehe-
tőség lesz arra, hogy teljes jogú német nemzetisé-

gi parlamenti képviselőt juttassanak a magyar or-
szággyűlésbe. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
minél többen regisztráljanak a német nemzetiségi 
névjegyzékbe, majd utána április 8-án szavazza-
nak is a német listára, ahol a jelenlegi nemzetisé-
gi szószólót, Ritter Imrét támogatják, hogy teljes 
szavazati joggal rendelkező képviselőként tudjon 
tevékenykedni a német nemzetiségért. A köszöntő 
után Tófalvi Mónika jó házigazdaként a program-
konferálását is vállalta. A műsort a Vecsési Zeneis-
kola és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
Ifjúsági Fúvószenekara kezdte. Az ismert hagyo-
mányos vecsési zeneszámokból a Körstal induló 
és az Abendleuten keringő dallamai hangzottak 
el. Karmester Szabó Imre volt. 
 A Vecsési Mosolyország Óvoda Piroska cso-
portja táncaikkal a „Rétesevésre” jellemző jó han-
gulatot igyekezték tükrözni. Felkészítő pedagó-
gus: Vasadi Annamária volt.
 A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Katica 
csoportja Maci csoportos lányokkal kiegészítve 
léptek fel – ebben a felállásban ez volt az első nyil-
vános szereplésük, amit eddig csak az óvodai ka-
rácsonyi műsoron láthattak a szülők. Felkészítő-

ik Eszényiné Honti Krisztina, Fekete Ildikó, Déri 
Jánosné és most Kékesiné Fitz Zsuzsanna volt.
 A „FlinkeBeine” tánccsoport a Grassalkovich 
iskolában évek óta működő csoport. Ezúttal Man-
ninger Miklós és Füzesi Józsefné koreográfiái alap-
ján egy indulóra és három polkára táncoltak.
 A „Rétesevés” régi vecsési szokásait, valamint a 
farsang temetését a Grassalkovich iskola 4. a osz-
tálya mutatta be. A táncot Zehetmayer Adrienn, 
a műsor egyéb elemeit Mák Klára és Magyarné 
Kárpáti Erzsébet tanította be. 
 A kulturális program zárásaként, igazi gaszt-
ronómiai csattanóként megtörtént a rétes készíté-
si bemutató a Petz, az Abonyi és a Kaposi család 
jóvoltából. Tavaly több mint 600 rétest sütöttek, 
idén 900 darab készült és fogyott el. Volt minden 
ízesítésű, káposztás-kolbászos, kétféle túrós, má-
kos és almás. A kulturális program végén, az est 
hátralevő részében a Brunner zenekar játszott.                                                                                      

szajan

Strudl’essen – Rétesevés

Sváb disznótor Vecsésen

A Német Nemzetiségi Önkormányzat február 11-én a Grassalkovich 
iskola tornatermében rendezte meg a Strudl’essen – Rétesevés ha-
gyományőrző, zenés-táncos, vidám farsangbúcsúztató délutánját. 
A közönség soraiban ott volt Szlahó Csaba polgármester, aki a 
Petőfi iskola táncosaival fellépő lányai miatt volt érdekelt.

Vecsés Város Német Önkormányzata sokat tesz azért, hogy a régi ha-
gyományokat felelevenítse és ápolja. Február 18-án Sautanz – Sváb 
disznótor néven a Tájházban egy egész napos programot szerveztek, 
ahol bemutatták a vecsési svábok disznóvágáshoz köthető szokásait.

VIDÁM FARSANGBÚCSÚZTATÓ

A disznótort Kiss Gábor és lelkes csapata 
mutatta be a közönségnek. Őket legin-
kább Uitz papa csapata néven ismerhe-

tik Vecsésen. A böllér Újvári Gábor volt. Igye-
keztek minél több ízzel és étellel 
készülni, ezért már egy nappal ko-
rábban levágtak és feldolgoztak egy 
160 kg-os disznót, így már kora reg-
gel kínáltak hurkát, kolbászt és sült 
húsokat. Kiss Gáborék február 18-
án reggel szúrták a második disznót. 
A Tájház a dekorálásnak köszönhe-
tően a régi időket idézte: Feldíszítet-
ték az udvaron a csűrt, előkerültek a 
tradicionális használati tárgyak, az 
üstök, a sparheltek, az asztalok, a 
padok, a stelázsik és a régi disznó-
vágási eszközök – rénfa, bödön, ká-
dak, fűrészek, kések, kampók, pör-

zsölők – amiket természetesen használat közben is 
bemutattak. Mindent meg lehetett kóstolni. Négy 
tallérért (1 000 Ft) már egy tekintélyes adagot le-
hetett vásárolni. A hagyományos fahéjas sváb fán-

kot, „cimetkropfen”-t, rétest és hájas süteménye-
ket a fogópálinkák teljes vertikumával kínálták. 
 Az érdeklődők 11 óra körül már teljesen megtöl-
tötték a Tájház udvarát, és gyakorlatilag az utolsó 
grammig megvásárolták a két darab disznót. Reg-
gelire vérpörkölt, főtt fejhús, vese-velő vecsési sa-
vanyúsággal volt a kínálat. Ebédre orjaleves és hús-
leves készült, aztán toros töltött káposztát, toros 
pörköltet, véres hurkát és káposztáskolbászt lehe-
tett kóstolni. A vacsorára töltött káposztát kínáltak. 
A frissen leesett hó és a ropogós fagyos idő ideá-
lis volt a disznóvágáshoz, a hideg ellen több gáz-
hősugárzót és egy nyílt fatüzeléses „melegedőt” is 
bevetettek. Miközben sütötték a finomságokat az 
udvaron, addig a „színben” folyamatosan zenélt a 

Vértessomlóról érkezett Heimattöne 
Kapelle, sváb zenekar. A nemzetiségi 
csoportok színvonalas műsorral ked-
veskedtek a közönségnek. 
 Láthattuk a Grassalkovich is-
kola „Flinke Beine” tánccsoport-
ját, a Falusi Nemzetiségi Óvo-
da Dorfkindergarten Wetschesch 
Kücken tánccsopor t ját és a 
Mosolyország Óvoda Süni csoport-
ját. Tófalvi Mónika az NNÖK ne-
vében külön köszönetet mondott a 
fellépő gyermekcsoportoknak, a fel-
készítő nevelőknek és a rendezvény 
szervezőinek. Kép és szöveg P.Gy.

Kiss Gábor 
és csapata 
dolgozta fel 
a disznót
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2018. április 14. 
szombat 9 óra
Bálint Ágnes Kulturális Központ
A magyar költészet napját ünnepelve Ve-
csés Város Önkormányzata 1991 óta ren-
dezi meg a versenyt.
 Az általános iskolák diákjai négy kor-
osztályban és két kategóriában mérhetik 
össze tudásukat.
 Pár éve a gimnázium diákjainak is 
meghirdetik a versenyt.
 A rendező önkormányzat sok szeretet-
tel várja a szülőket, a nagyszülőket, a ba-
rátokat és minden érdeklődőt a jeles ese-
ményre!

28. VÁROSI  
VERS- ÉS PRÓZA-
MONDÓ VERSENY

Tájékoztató
2018. március  11

VÁROS ÉLETÉBŐL

ADÓZÓK FIGYEL- 
MÉBE 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 Alapítván 
– 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 Egyesüle 
– 18663530-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkomandó)
– 18710481-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány 
– 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
– 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány 
 – 18691755-1-13 a sportegyesület  
szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület 
– 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Tánccsoport – 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület 
– 18692512-1-13
Vecsési 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

HÍREK

  Idén havi 6 900 forint kedvezmény jár az adó-
ból azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fo-
gyatékossági támogatásban részesülnek és azok-
nak, akik olyan betegségben szenvednek, amely 
súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezmény 
érvényesítésének feltétele a rokkantsági járadék-
ra, fogyatékossági támogatásra jogosító határo-
zat, vagy a súlyos fogyatékosság minősítéséről 
szóló orvosi igazolás.
 A 335/2009. (XII.29.) kormányrendelet határoz-
za meg azokat a betegségeket, amelyek súlyos fo-
gyatékosságnak minősülnek. Az orvosi igazolást 
szakorvos vagy a rendelkezésre álló leletek alap-
ján háziorvos állítja ki a jogosult részére.
 A kedvezmény összege az év első napján érvé-
nyes havi minimálbér 5 százaléka, amely a szemé-
lyi jövedelemadóból levonható. Érdemes már az 
adóelőleg megállapításakor, a munkáltatónál nyi-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Súlyos fogyatékosság  
után igényelhető személyi-
jövedelemadó-kedvezmény

latkozattal kérni, de a személyijövedelemadó-be-
vallásban, egy összegben is érvényesíthető. Akik 
régebb óta szenvednek a rendeletben felsorolt be-
tegségek valamelyikében, illetve rokkantsági jára-
dékot vagy fogyatékossági támogatást ítéltek meg 
számukra és nem kérték a kedvezményt, azt az 
igazolás vagy az ellátásról szóló határozat birto-
kában utólag is igényelhetik. Ehhez önellenőrzést 
kell benyújtaniuk azokra az évekre, amikor jogo-
sultak voltak rá. 2018-ban a 2012. évi, valamint az 
ezt követő évek szja-bevallásait lehet önellenőrizni.
 A NAV az idei évtől adóbevallási tervezetet ké-
szít azok részére is, akik korábban a munkáltató-
jukat bízták meg a bevallás elkészítésével. A sú-
lyos fogyatékosság miatt személyi kedvezményre 
jogosultaknak célszerű ellenőrizni, hogy a beval-
lási tervezetükben szerepel-e az adókedvezmény.

NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

TÁMOGATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK

  Vecsés Város Önkormányzata idén is megren-
dezi a Lóti-Futi tömegsportnapot. A színvonalas 
megrendezéshez támogatókat keresnek.
 A verseny időpontja: 2018. május 5. (szombat) 
13 óra.
 Helyszín: a Sportpálya és a környező utcák.
 A támogatók névsora megjelenik majd a vá-
rosi honlapján, a Vecsési Tájékoztatóban és az 
újság honlapján. A helyszínen lehetőség lesz pla-
kát, molinó, zászló kihelyezésére, a műsorközlő 
óránként felolvassa a támogatói listát, ami növeli 
a felajánló ismertségét. Csatlakozzon és támoga-
tásával járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez!
 Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Protokoll 
csoportjánál (7. sz. iroda), vagy telefonon a +36-
30/668-69-38; +36-30/668-69-35, illetve a proto-
koll@vecses.hu e-mail címen lehet.

Csurgóné Gyarmati Ildikó  
és Puplicsné Illés Erzsébet szervezők

FELHÍVÁS

Idén május 5-én 
rendezik  
a Lóti-Futit

N agy érdeklődés kísérte február 25-én va-
sárnap Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban és a Piac téren a Magyar-Kí-

nai Kulturális Egyesület nagyszabású tavaszün-
nep rendezvényét. 
 Idén a kínai holdújév, vagy más néven tavaszün-
nep február 16-án kezdődött, tehát ekkor vette kez-
detét a kínai horoszkóp szerinti Kutya éve. A Ma-
gyarországon élő kínaiak az előző évek sikerein 
felbuzdulva idén három helyszínen tartottak tavasz-
ünnepet és először vitték a rendezvényt vidékre – így 
kerültek Vecsésre. Február 10-én a X. kerületben az 
Újhegyi Közösségi Házban, február 17-én a CECZ 
Trade Center Zrt. bevásárlóközpontjában ünnepel-
ték a kínai holdújévet, végül Vecsésen zárult a prog-
ramsorozat. Február 25-én a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ előtt egy hatalmas sátorban a magyaror-
szági kínai éttermek remekeit kóstolhatták meg az 

érdeklődők. A kulturális 
központ aulájába belép-
ve, rengeteg piros deko-
rációval találkozhattunk, 
nem véletlen, hiszen Kí-
nában a holdújév alkal-
mából mindent pirossal 
díszítenek, ugyanis a pi-
ros a bőség, a szerencse, 
a gazdagság szimbólu-
ma. Bármerre néztünk 
mindenhol színes lam-
pionok, függők, szeren-
csehozó óriási talizmá-
nok díszítették a BÁKK 

belső tereit, ahol oroszlántánccal több alkalommal 
is elűzték a gonosz szellemeket. A családi progra-
mok között a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete 
bemutatókkal, kvízekkel, nyelvoktatással kapcsola-
tos interaktív programokkal várta minden korosz-
tály képviselőit. Volt hagyományos ruhabemutató, 

A „Boldog Tavaszünnep – Gyö-
nyörű Kínai Tavasz” rendezvényt 
a Kínai nagykövet nyitotta meg

kínai táncbemutató és oktatás, kínai írás és nyelv-
tanulás, Kung-fu bemutató, festmény kiállítás, a 
Róder Imre Könyvtárban kézműves foglalkozás. 
A jó hírű Dr. Chen Patika is jelen volt, s kínai or-
vosok közreműködésével az egészséges életmóddal 
és táplálkozással is megismerkedhettek a látogatók. 
A kínai kalligráfia és képzőművészet iránt érdek-

lődőket a KMK kínai kalligráfia Iskolája és a 
Magyarországi Kínai Chan Buddhista Egyház 

Puji Templom szerzetesei várták. A szerve-
zők apró figyelmessége, hogy minden hely-
színre biztosítottak tolmácsot – a magyar 
nyelvet tökéletesen beszélő 12-16 éves kí-

nai diákokat – akik készségesen segítettek. 
Vecsésen is bemutatkozott a Kínai Kulturá-

lis Egyesület, a Kínai Népköztársaság Turiszti-
kai Hivatala és a Magyar – Kínai Baráti Társaság. 
Ebből az alkalomból a Vértesi Nándor utcában ta-
lálható Nyomdagaléria is fogadott csoportokat.
 Délelőtt 10 órától délután négy óráig a színpa-
don Sárkánytánc, autentikus kínai néptánc, ha-
gyományos kínai népi hangszerbemutatók, lant-, 
gitár-, zheng-, qipao-, hegedűkoncertek követték 
egymást, de volt kard és harcművészeti bemuta-
tó, a mai kínai popzene is megszólalt, nem marad-
hatott el az esernyőtánc, és meglepetésként a Pe-
kingi Opera művészei is felléptek. Ez a fesztivál 
a kultúrák találkozása is volt egyben, hiszen több 
vecsési csoport is bemutatkozhatott. Így láthattuk 
a Jungendliche Rosmarein tánccsoportot, a Balla 
Péter Citerazenekart és a Balla Péter Népdalkört.
 A rendezvény színvonalát emelte, hogy Vecsésre 
látogatott a Kínai Népköztársaság Magyarországra 
akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vete Duan Jielong, aki Tábori Ferenc alpolgármes-
terrel és Kis Tóth Jánossal a BÁKK igazgatójával 
nyitotta meg a „Boldog Tavaszünnep – Gyönyörű 
Kínai Tavasz” vecsési programját. A nagykövet ün-
nepi megnyitójában többek között elmondta: „a kínai 
magyar kapcsolatok nagyon régre nyúlnak vissza, 
hiszen a magyarok keletről vándoroltak Európába. 
Nagyon örülnek annak, hogy egyre több magyar 
tanulja a kínai nyelvet és egyre többen érdeklődnek 
a kultúrájuk iránt. Ez kölcsönös, hiszen a Kínából 
Európába költözők ebben a régióban érzik magu-
kat a legjobban. Jövőre lesz a kapcsolatok felvéte-
lének 70-ik évfordulója, ezért akkor még nagyobb 
ünnepségsorozatot tervezünk Magyarországon”
 A nap egyik kiemelkedő programja volt a Róder 
Imre Városi Könyvtárban megrendezett Domján 
József kiállítás. A Munkácsy Mihály- és Kossuth- 
díjas festő- és grafikusművész a 20. század egyik 
legismertebb színes fametszői közé tartozott. Mű-
vészetére nagy hatással volt Qi Baishi mester, aki 
Kína legfontosabb fametsző és grafikus-festőmű-
vésze volt.
 Az egész napos programra több ezren voltak kí-
váncsiak Vecsésen, amit egy látványos tűzijáték-
kal zártak.  P.Gy.

Autógramot ad a nagykövet

Az ünnepélyes megnyitón a kínai nagykövet

A kínai konyha remekeit is meg lehetett kostolni

Lampion özön

Kínai táncosok a téren

Így ját-
szik egy 

kínai 
citerás

mutatkoztak be  
a kínaiak Vecsésen

Fergeteges 
programmal
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A KÖNYVTÁRBAN
Mozgalmas február volt 

Várjuk óvodás és iskolai csoportok jelentkezé-
sét könyvtárismereti órákra. A foglalkozáso-
kon különböző tematikus foglalkozások közül 
lehet választani, melyeken keresztül a gyere-
kek játszva ismerhetik meg a könyvtárat. Bő-
vebb információ és időpont-egyeztetés: 
Balogh Barbara – 06-70/631-5222
info@bbarbara.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés, Telepi út 43.
06-29/354-391
www.vecsesikonyvtar.hu
www.facebook.com/roderimre

Könyvtári órák

Elérhetőségeink:

KULTÚRA

F ebruár 20-án tartotta első találkozóját 
a horgoló klub, Fazekas Anna vezetésé-
vel. Nagy érdeklődés övezte a találkozót, 

még a fiatalabb korosztályból is érkeztek gyere-

kek, akik nagyon nyitottak voltak a tanulásra. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel márciustól heti 
rendszerességgel, minden kedden 17 órától tart-
juk a horgoló klub találkozóját. Anna segítségé-
vel hétről-hétre sajátíthatjuk el a horgolás alapja-
it, és készíthetünk csodás alkotásokat. Ezúton is 
köszönjük neki a sok segítséget! Találkozóinkra 
szeretettel várunk minden érdeklődőt, kezdőt és 
haladót egyaránt, a részvétel ingyenes! (Saját hor-
golótűre és normál fonalra van szükség.)
 Február 23-án a G. Ferenczy Hanna Irodalmi 
Kör megalakulásának 10. évfordulóját ünnepel-
te. 10 éve hallhatjuk és olvashatjuk a kör tagja-
inak szebbnél szebb verseit és 10 éve ad otthon 
találkozóiknak a Róder Imre Városi Könyvtár. 
Ismét egy csodálatos, meghitt estén vehettünk 
részt, melynek végén a torta sem maradhatott el. 
Köszönjük az Irodalmi Kör tagjainak, a Concer-
to Harmónia Énekegyüttesnek és Lenkefi István-
nak az élményt!
 Február 25-én a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pontban nagyszabású rendezvény bonyolítottak le 
a kínai holdújév, vagyis a tavaszünnep tiszteleté-
re. Könyvtárunk is szívesen csatlakozott az ese-
ményhez: a családokat egész napos kézműves fog-
lalkozással vártuk, délután három órától pedig 
Domján József emlékkiállítás megnyitójára ke-
rült sor. A kiállítást Magyar Kálmán, az Ameri-

kai Magyar Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki 
előadásában bemutatta magát a művészt, és a ki-
állított képekről is többet megtudhattunk. A ki-
állítás a könyvtár nyitvatartási idejében, márci-
us végéig szabadon megtekinthető.
 A rendezvényeken készült részletes beszámo-
lókat és fotókat megtalálják webes felületeinken.

Írás és fotók: Balogh Barbara

Horgoló klub 10 éves az Irodalmi Kör 

Színes programokkal vártuk az érdeklődőket könyvtárunkban. Igye- 
keztünk minél több korosztálynak programokat kínálni, és nagy
örömünkre szolgál, hogy sokan ellátogattak hozzánk februárban is.

  1939. Hollywoodban harci hely-
zet van, bár kissé különböző, mint 
amire Európa készül éppen. A film-
gyár nagyhatalmú főnöke lefújja a 
forgatást, kirúgja a forgatókönyv-
írót és a rendezőt, hogy két vado-
natúj emberrel álljon neki a mun-
kának. Bezárkóznak az irodába egy 
vagon banánnal és földimogyoró-
val, hiszen néhány napjuk van arra, 
hogy az eredeti regény alapján fel-
idézzék, eljátsszák a készülő törté-
net alakjait, férfiakat, nőket, cse-
csemőket és véneket, fehéreket és 
feketéket. Végül azonban megszü-
letik a forgatókönyv ahhoz a film-
hez, amely minden idők egyik leg-
nagyobb dobása lesz.
 És ez a film az Elfújta a szél... 
 A fergeteges vígjáték cselekmé-
nye kitalált történeten alapul, a tör-

Időpont:  2018. április 18. 19 óra
Jegyek: 4 500 Ft
Fordította: Galambos Attila  

Időpont:  2018. április 14., kapunyitás: 19.30, kezdés: 21.00
Jegyek: elővételben: 3 900 Ft, helyszínen: 4 500 Ft

Időpont:  2018. április 26. 19 óra
Jegyek: 7 500 Ft

Időpont:  2018. május 5. 19 óra
Jegyek: 3 000 Ft

Ron Hutchinson: 
A FORGATÓKÖNYV
vígjáték az Elfújta a szél keletkezéséről

PUNNANY MASSIF  
TAVACITY TÚR '18 – VECSÉS

ZORÁN Turné 2018 – Vecsés

DUMASZÍNHÁZ:
Kis ember nagy gonddal jár
Dombóvári István önálló előadása
vendég: Bellus István

ÁPRILISI-MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ
KONCERTEK:

ténet szereplői viszont élő személyek 
voltak, bárminemű egyezés a való-
sággal nem csupán a véletlen műve…
 
David O. Selznick, producer: 
SZEREDNYEY BÉLA
Ben Hecht, forgatókönyvíró: 
MAGYAR ATTILA
Victor Fleming, rendező: 
CSONKA ANDRÁS
Miss Poppenghul, titkárnő: 
PLESKÓ SZIMONETTA
Díszlet és jelmez: 
KOVÁCS YVETTE ALIDA
 Fény és animáció: 
MADARÁSZ „MADÁR” JÁNOS
Ügyelő: PAKU ÉVA
Rendező: SZENTE VAJK
 A változtatás jogát fenntartjuk!
 A színdarabot 14 éven felüliek-
nek ajánljuk.

A program változtatás jogát fenntartjuk, az egyes programok jegyeinek árusításáról weboldalun-
kon és a facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek online a 
www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.  
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OKTATÁSOKTATÁS

A z AIESEC nemzetközi diák-
szervezet közvetítésével idén 
Ara volt a vendégünk öt hé-

ten át. A 19 éves, számvitel szakos 
indonéz diáklány számára is nagy ka-
land volt ez az időszak, hiszen éle-
tében először utazott külföldre, és 
rögtön ilyen messzire, szinte a vi-
lág másik végére. Izgatottan mesél-
te, hogy még sosem látott havat, so-
sem volt olyan helyen, ahol ennyire 
hideg van, hiszen az ő hazájában 30 
fok körül van az átlaghőmérséklet. 
Az iskolai munkába rögtön az első 
naptól kezdve nagy lelkesedéssel ve-
tette bele magát.
 Kezdeti félénksége hamar elmúlt 
és igyekezett minél aktívabban be-
kapcsolódni a munkába. Az angoló-
rákon sokféle feladattal bíztuk meg, 
részt vett csoport- és pármunkában 
a gyerekekkel, az előzetesen oda-
adott óravázlataink alapján nagy-
szerű prezentációkat vagy a kiseb-
bek esetében meséket állított össze 
a csoportok számára. Sok osztállyal 
társalgási gyakorlatokon, különbö-
ző témákat boncolgató órákon vett 
részt, ahol szó esett az indonéz és 
magyar életmód közötti különbsé-
gek mellett akár extrém sportokról, 
a szabadidő eltöltéséről vagy a ve-
szélyes állatokról is. Ahogy teltek a 
hetek, néhány csoporttal különösen 
jó viszonya alakult ki, ahol a nyitott-
ság és az érdeklődés legyőzte a kom-
munikációs gátakat és nagyon kre-
atív, sikeres beszélgetésekre került 
sor Ara és a mi diákjaink között. Itt 
tartózkodása végére már önállóan is 
tartott néhány órát, amelyekre nagy 
izgalommal készült, és az órák sike-

re örömmel és büszkeséggel töltötte 
el mind őt, mind a gyerekeket. 
 A nyelvórákon kívül minden osz-
tálynak tartott egy-két Indonéziát be-
mutató prezentációt is. Az alsós, fel-
sős és gimnazista csoportok számára 
különböző, az adott korosztályt leg-
könnyebben megszólító témákat he-
lyezett a középpontba, így a gyerekek 
nagy érdeklődéssel figyelték a bemu-
tatókat és rengeteg dolgot tudhattak 
meg Indonéziáról. Számtalan kérdés 
is elhangzott, amikre Ara szívesen és 
az interneten azonnal képeket, rövid 
videókat keresve és mutatva válaszolt. 
Korábban Indonéziáról és az ottani 
kultúráról, hagyományokról jófor-
mán semmit nem tudtunk, de most 
már minden diákunk rendelkezik va-
lamennyi ismerettel ennek a különle-
ges országnak a szokásairól, földraj-
zi vagy építészeti érdekességeiről, a 
vallásról vagy az étkezési szokások-
ról, az ott élő állatokról és az egzoti-
kus gyümölcsökről, a hagyományos 
és a modern zenei stílusokról. 
 Ez az öt hét Ara számára is nagy 
élmény volt, hiszen bepillantást nyert 
egy teljesen más életformába és kul-
túrkörbe. Eközben az ő segítségével 
diákjaink is számtalan élménnyel és 
ismerettel gazdagodhattak, gyakorol-
hatták az angol nyelvű kommuniká-
ciót, sokféle készségük fejlődött az 
idegennyelvi kompetenciától a más 
vallások és kultúrák iránti toleran-
ciáig. Mai, globalizált világunkban 
nem élhetünk elzártan, az ilyen faj-
ta nyitottság nélkül, és ennek a gya-
korlására nyújtott nagyszerű lehető-
séget számunkra Ara látogatása.

Bekkerné Fenyő Ágnes

A Bibliából Mózes beszéde jut 
eszembe, melyet a tízparan-
csolat átadása előtt mondott, 

mielőtt a nép átkelt volna a Jordánon, 
hogy birtokba vegye az ígéret földjét, 

„kutasd a régi időket, melyek előtted 
voltak!” (M.törv. 4,32.)
 A Petőfi Sándor Római Katolikus 
Áltanos Iskola és Gimnázium igazga-
tónője egy hatalmas, bordó bársony-
ba kötött könyvet mutatott, mely az 
iskola 100 évébe enged betekintést. A 
könyvet Gál István ny. tanár úr írta 
és állította össze. Minden bizonnyal 
hatalmas munkával és óriási szakér-
telemmel. (Átolvasása után az volt 
az első érzésem: szükséges lenne ezt 
mikrofilmen rögzíteni, hogy a későb-
bi kutatók hozzáférhessenek e gazdag 
ismeretanyaghoz.)
 A műből megtudhatjuk, hogy Ve-
csés első okleveles említése 1318-ban 
történt. A török kiűzése után „az el-
néptelenedett és pusztává vált terüle-
tet Grassalkovich II. Antal herceg tá-
masztotta fel csipkerózsika álmából. 
Neki köszönhetően 49 – zömében 
sváb – család telepedett le Vecsésen. 
A herceg területet biztosított temp-
lom és iskola építéséhez” – írja Gál 
István tanár úr. A kiegyezés (1867) 
után a főváros gyors és hatalmas fej-
lődése Vecsésre is hatással volt. Így 
szükségessé vált a Felső-telepen is 
egy templom és iskola építése. Fe-
hér János esperes plébános áldozatos 
munkája eredményeként 1916. márci-
us 19-én, Szent József ünnepén meg-
történhetett az első kapavágás azon 
a helyen, melyen most a Jézus Szíve 
templom és a hozzátartozó iskola áll. 
 Gál tanár úr nagyon szemléletesen 
és precízen mutatja be az iskola törté-
netét. Hol egyházi, felekezeti, hol ál-
lami fenntartás biztosította az iskola 
működését.
 Megtalálhatjuk az Alapkőletéte-
li Okmány fénymásolatát a Historia 
Domus-ból. Megtudhatjuk, hogy a ta-
nítás már 1916 októberében megkez-
dődhetett ideiglenes tantermekben. A 
tanítás már folyt, de a templomépí-
tés abbamaradt különféle „történel-
mi” okok miatt. De 1921. április 23-
án a templomot is felszentelték és a 
plébános javaslatára Vecsés-telep ön-
álló egyházközséggé alakult. 
 A különböző dokumentumok, ere-
deti fotók másolatai között találkozha-
tunk „Évvégi értesítők”, „Emléknapi 
műsor” és a tanári testület munkakörét 
ismertető iratok fénymásolatával. Az 

iskola felszerelését bemutató kimuta-
tást, az osztályok összetételét, a nővérek 
feloszlatása előtti időkben az iskolában 
tanítók fotóit is láthatjuk. Osztályok-
ról csoportképet, farsangi képeket, is-
kolai ünnepségekről készült felvétele-
ket, főleg a március 15-ei ünnepségről 
láthatunk színes fotókat.  
 Vihar Anna nyugalmazott arany, 
gyémánt, rubin diplomás tanítónő 
életéről bőven lapozhatunk a doku-
mentumok között, s a részére adott 
díszpolgári oklevél másolata is látha-
tó. A Nagyközség Önkormányzatától 
ugyancsak díszpolgári címet kapott a 
sok más elismerés mellett Bogár Fe-
renc pedagógus – népművelő, aki a 
kitüntetés után fél évvel távozott az 
élők sorából. Lehetne még sorolni a 
kitüntetettek névsorát, a sport és ta-
nulmányi versenyeken elért kimagas-
ló eredményeket, a testvér-települési 
kapcsolatokról készült képeket, de 
helyhiány miatt még pontosan felso-
rolni se lehetne őket. 
 Akinek lehetősége adódik, nagyon 
hasznosan forgathatják e hatalmas la-
pokat. Érdemes!
 2013-ban jelentős változás történt 
az iskola életében. A fenntartást a 
Római Katolikus Egyház vállalta és 
vette át, így az iskola neve is változott 
egy kicsit: Petőfi Sándor Római Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um a jelenlegi neve. 
 Száz év alatt számtalan tanító, 
tanár dolgozott a jövő nemzedéké-
nek oktatása, nevelése érdekében. 
Mindannyiuknak köszönetet kell 
mondani érte. 
 Napjainkban az iskola munkájáért 
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazga-
tó asszony a felelős. Munkájában se-
gíti a fenntartó részéről megbízott 
Dr. Huszka Mihály plébános úr, aki 

„lelkivezetője” az iskolának. A fenn-
tartó-váltás óta sok minden történt 
az iskolában. Az iskolai igazgatója 
kollégái segítségével arra törekszik, 
hogy felkeltsék diákjaik figyelmét a 
hitre, a tudásra, a jóra és a szép élet-
re. Ha visszagondolunk az iskola ren-
dezvényeire, ünnepségeire, biztosak 
lehetünk benne, hogy a további szép 
eredmények sem maradnak el. 
 Gál tanár úr befejező mondatával sza-
bad csak befejezni az ismertetést: „Sze-
retet nélkül lehet fát hasogatni, fémet 
megmunkálni, de szeretet nélkül nem 
lehet gyermeket nevelni.  Ezt tartsátok 
mindig szemetek előtt, és akkor jöhet a 
következő 100 év!” Nagy István Elek A z emberek tartották magukat a bibliai 

mondáshoz: „van ideje a vidámságnak és 
van ideje a szomorúságnak”.  Az egyhá-

zi ünnepek, ünnepkörök egy keretet 
adtak a mindennapi életnek, és ez 
nem is volt rossz.  (A nép „humora” 
és természetes gondolkodása is he-
lyet kapott, pl. azért nevezték a ham-
vazószerda utáni csütörtököt „zsíros 
ekkor fogyasztották el a farsangról 
megmaradt húsételeket. Ne vesszen 
semmi kárba, ugyanis a nagyböjt-
ben tartózkodtak a húsételtől.  Ma 
már nem sokat törődnek ezekkel a 
régi szokásokkal. A mai kor embe-
re – általában – nem tudja elfogadni, 
hogy nem ura az időnek, ne mond-

ják meg neki, mikor mulasson, mikor böjtöljön.)  
Szerintem nem véletlenül, de okosan tették a Pe-
tőfi Sándor katolikus iskolában a farsangi mulat-
ságot a Hamvazószerda előtti hétre. 
 Az alsós osztályoknak a kora délutáni órákban, 
a felsősöknek a késő délutáni órákban volt a mu-
latság. Így jobban elfértek és kötetlenebbül tud-
tak szórakozni, hiszen más jelentett teljes kikap-
csolódást, önfeledt szórakozást az alsósoknak és 
más a felsősöknek. 
 Összességében szépek és ötletesek voltak a 
jelmezek, de különleges, drágán kölcsönözhe-
tő vagy csak nagyon sok munkával elkészíthető 
jelmezek nem voltak. A szülőket ezek a különc-
ségek nagyon megterhelték volna. Én úgy láttam, 
inkább azon volt a hangsúly, hogy szinte minden 

Indonéz tanár- 
asszisztensünk, Ara

Egy ÉVSZÁZAD-ról…

Az idei tanévünk már a harmadik év volt, amikor 
úgy döntöttünk, hogy nyelvóráinkat és úgy ál-
talában az iskolai életünket egy külföldi egye-
temista ideiglenes befogadásával színesítjük.

Nem kis idő egy nemzet életében sem, külö-
nösen egy iskola történetében az egy ÉVSZÁ-
ZAD. Ízlelgeti a szót az ember, s érzi, ez egy-
ben felelősséget, kötelezettséget is jelent.

Ebben az évben rövid a farsang ideje. Vízkereszttől (ja-
nuár 6.) – Hamvazószerdáig (február 14.), pár nappal 
több, mint öt hét.  A régi időkben a farsang volt az ideje a 
különböző mulatságoknak, báloknak és lakodalmaknak. 

a Petőfi Sándor  
katolikus iskolában

Farsang
gyerek szerepeljen. Ne csak azok, akiknek szülei 
nagyon sokat tudnának fordítani az egyes jelme-
zekre. (Korábbi években gyakran fotóztam gyer-
mekek farsangján, s bizony nem egyszer találkoz-
tam síró kisgyermekkel, aki meglátva egy csillogó 
jelmezt, sírni kezdett, mert ő is „olyan szép” sze-
retett volna lenni.) Itt is voltak ötletes, egyéni jel-
mezek, melyekben a gyermekek nagyon jól érez-
ték magukat, de a hangsúly itt azon lehetett, hogy 
az osztály együtt szerepeljen. Gondoljunk bele.  
Nemcsak a tanórákon volt együtt az osztály, ha-
nem a közös próbákon, a közös szerepléseken is.  
És az alsósoknál itt együtt volt velük a tanárnéni, 
tanárbácsi is. Milyen közösséget erősítő, terem-
tő szerepe lehet az ilyen felfogásnak egy iskola 
életében.  S hogy ez nem véletlenül adódott így, 
mutatja az is, hogy a korábbi ünnepségeken is a 
közös, senkit ki nem közösítő szereplés volt az el-
sődleges cél. 
 Nagyon sok szülő, nagyszülő kísérte el gyerme-
két a mulatságra. A kicsik farsangján talán 25-30 
perces műsort adtak a Tűz-Fészek Társulatfiataljai. 
Labdákkal, karikákkal, buzogányokkal egyensú-
lyoztak, stb….   sőt a gyermekeket is bevonták a 
szereplésbe, melyet a szereplők és a többi gyer-
mek is roppantul élvezett. Öröm volt nézni a föl-
dön ülő gyermekek csodálkozó figyelmét, ámulatát 
a köztük lejátszódó „csodás szereplések” befoga-
dására. (Úgy tudom, a Cirkusz Vállalat ajánlotta 
a két fiatal bemutatkozását.)
 A sok-sok tombola között – nekem ez is újdon-
ság volt – egy-egy tortát is nyertek az alsós osz-
tályok, melyet közösen fogyasztottak el, szinte 
azonnal. 
 Szép és hangulatos volt az gyerekeknek min-
denképpen. Ezt érezni lehetett. De hasznos is, 
mert a tanárok, nevelők a vidám, kitűnő hangulat 
biztosítása mellett észrevétlenül a közösségi ér-
zés szépségével, élményével is gazdagíthatták a 
rájuk bízott gyermekeket. Ezt külön köszönjük!!!  
(Különben több mint 200 fotó is készült a farsan-
gozó gyermekekről.) Nagy István Elek

A felsősök  csoportos jelmezeket mutattak be

Az alsós osztályokból minden tanuló beöltözött 
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Országos tanulmányi versenyen 6.  
helyen végzett a Grassalkovich iskola

Farsang az Andrássyban

OKTATÁS

  A Bolyai János Országos Természettudomá-
nyi Csapatverseny megyei fordulóján 42 csa-
patból 6. helyezést ért el a Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Is-
kola „kicsi munkára „Bioszszférák” nevű csa-
pata, melynek tagjai: Bartal Ema, Hadamcsik 
Emese, Magócsi Adina, Vörös Klaudia. 8.a osz-

  Második alkalommal adták át a helyi nemzeti-
ségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézmények – nemzetiségi iskolák, óvodák – ki-
egészítő támogatását. Idén először kulturális intéz-
mények is részesülhettek a kiegészítő juttatásból.
 A február 21-én a Parlament Vadásztermében 
tartott ünnepélyes átadón Soltész Miklós, az EMMI 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára kiemelte, hogy még 
2010-ben 12 nevelési, illetve oktatási intézmény-
nek volt nemzetiségi önkormányzat a fenntartója, 
addig mára ez a szám már 82-re emelkedett, továb-
bá megháromszorozódott a intézményeket látoga-
tó gyermeklétszám is, ami mára elérte a 15 000-et. 
Az államtitkár köszönetet mondott a nemzetiségi 
szószólóknak, akiknek 2014 óta végzett munká-
járól elismerően nyilatkozott.
 Ritter Imre német nemzetiségi szószóló is ki-
fejezte örömét, hogy a támogatottak köre ismét 
újabb intézményekkel és fenntartókkal bővült. 
Hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi intézmények-

tályos tanulók voltak. A versenyen biológia, ké-
mia, fizika és földrajz témákban kapott kérdé-
sek sikeres megoldásával nyújtottak kiemelkedő 
teljesítményt.
 Büszkék vagyunk az eredményükre, gratulá-
lunk sikerükhöz!
 Felkészítő tanáruk: Maár-Bárány Anikó szaktanár

ben zajló munka, valamint az anyanyelvi nevelés 
a nemzetiségi közösségek jövőjét tekintve kiemelt 
fontosságú.
 2018-ban 330 millió forint kiegészítő támo-
gatásban részesülhettek a nemzetiségi önkor-
mányzati fenntartású intézmények. Ebből 305 
millió forintot 54 iskola és óvoda, 25 millió fo-
rintot pedig 6 kulturális intézmény kapott. A Ve-
csési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola  7 millió forint támo-
gatást vehetett át. A horvát, német, szlovák, ro-
mán és ruszin intézmények képviselői a támoga-
tói okiratot Soltész Miklós államtitkártól, Ritter 
Imre német nemzetiségi szószólótól és Fuzik Já-
nostól, a Magyarországi nemzetiségek bizottsá-
gának elnökétől vették át parlamenti szószólóik 
és az országos nemzetiségi önkormányzataik el-
nökei jelenlétében. Az eseményt még különlege-
sebbé tette, hogy több településről nemzetiségi 
viseletbe öltözött gyermekek és fiatalok is érkez-
tek az átadóra. am

330 millió forint kiegészítő támo-
gatást kaptak a nemzetiségek
A Grassalkovich iskola 7 millió forintot vehetett át

Köszönetnyilvánítás

Óvodánk, a Ve-
csési Mo soly ország 

Óvoda – Kin dergarten Kinderlachen in 
Wetschesch, nagy hangsúlyt fektet a gyer-
mekek sokoldalú testi-lelki fejlesztésére, 
mozgásra, a mozgás minden napi életbe 
való beágyazásába, fontosságára és nem 
utolsó sorban a mozgás szeretetére. Fontos-
nak érezzük a széleskörű mozgásfejlesztést, 
ezért is nagy öröm számunkra, hogy sikerült 
egy nagy álmunkat megvalósítani, és külön-
böző tornaszereket megvásárolni. Renge-
teg segítséget kaptunk ennek a célunknak 
az eléréséhez. Óvodánkat, a Vecsési Gyer-
mekekért Közhasznú Alapítvány támogatja. 
 A szülők összefogásával karácsony előtt 
kézzel készített ajándékokat, dekorációkat 
gyártottunk egy kreatív délután keretein 
belül, ami egy vidám, hangulatos délután 
volt közösen a gyermekekkel, szülőkkel és 
pedagógusokkal, karácsonyi zenéket hall-
gattunk, beszélgettünk és a szorgos kis ke-
zek készítették az ajándékokat. Az itt elké-
szült karácsonyi tárgyakat, képeslapokat, 
díszeket, dekorációkat, illetve a szülők ál-
tal felajánlott kézzel készített ajándékokat 
óvodánk szülői munkaközössége kivitte a 
városi karácsonyi vásárra. Nagyon sok do-
log gyűlt össze. 
 Szeretnénk itt megemlíteni a Vecsési 
Gondozási Központot is, melynek munka-
társai és tagjai felajánlottak nekünk kézzel 
készített karácsonyi tárgyakat, melyeket 
szintén ki tudtunk vinni a városi ünnepség-
re. Köszönjük szépen a Gondozási Központ 
vezetőjének Pereginé Vodila Teréziának a 
szervezést. 
 A karácsonyi vásáron, aki kedvet érzett 
rá, támogathatta Óvodánk Alapítványát, 
támogatásukat a fentebb említett aján-
déktárgyakkal köszöntük meg, melyekkel 
szerettük volna kifejezni a hálánkat, illet-
ve reméljük szebbé tudtuk varázsolni egy 
kicsit az ünnepekre való készülődést min-
denki számára. 
 Külön szeretnénk megköszönni a Kul-
turverein– Vecsés segítségét is, akik a Ká-
posztafeszt bevételéből, 200 000 Ft-tal 
támogatták Óvodánkat, így sikerült össze-
gyűjtenünk a pénzt és megvásárolhattuk 
Óvodánk nagy álmait (Greiswald I.,  Bilibo, 
Gonge Egyensúlyozó Tölcsér, Ejtőernyő, 
pöttyös labdák), amit hamarosan már bir-
tokba vehet Mosolyország apraja nagyja.
 KÖSZÖNJÜK! 

Kuni-Schiszler Katalin
német nemzetiségi óvodapedagógus

V ecsés Város Önkormányzata 2017. szept-
ember 1-jén átadta az energetikailag felújí-
tott iskolát, amellyel nemcsak új nyílászáró-

kat, tetőszerkezeteket kapott az épület, hanem egy 
új homlokzati hőszigetelést is. Mindezzel az iskola 
külseje megszépült, ám falai nagyon sérülékeny-
nyé váltak, így meg kellett szüntetnünk az udva-
ron a labdajátékokat. Akkor határoztuk el, hogy a 
pálya mögötti kiskert helyén tavaszra megpróbá-
lunk kialakítani egy játékteret a gyerekek számá-
ra. A Szülői Munkaközösség és az iskola vezető-
sége már szeptemberben elhatározta, hogy szervez 
egy jótékonysági farsangi bált. December elejé-
re a helyzet tovább romlott; ugyanis a négy évvel 
ezelőtt épült játszótérről kiderült, hogy nem felel 
meg az EU szabványnak, balesetveszélyes; le kel-
lett zárnunk. Még égetőbbé vált a bál megszerve-
zése. Bebizonyosodott, hogy jó cél érdekében ké-
pesek az emberek – jelen esetben – a szülők, az 
iskola dolgozói és a gyerekek az összefogásra. Ez-
úton is szeretném megköszönni áldozatos munkáju-
kat a szervezésért, a teremdíszítésért, a pakolásért, 
a pártolójegyek vásárlásáért, a támogatók felkere-
séséért, és nem utolsósorban szeretnék köszönetet 
mondani a jelenlétért, hiszen közel 160-an együtt 
múlattuk az időt.

 A mi közös összefogásunkat jelentős mértékben 
támogatta a Monori Tankerület, tudniillik vállalta 
a kisjátszótér teljes körű rendbetételét. Az állapot-
felmérés és az árajánlat leadása már megtörtént, a 
kivitelezők a napokban meg is kezdték a munkát. 
A város önkormányzata pedig biztosított minket 
arról, hogy anyagi támogatást nyújt a kiskert sza-
badidőtérré alakításában. Ezúton szeretném meg-
köszönni dr. Lugosi Máriának, az Oktatási Bizott-
ság elnökének, hogy elfogadta meghívásunkat.

További kiemelt támogatóink:
Földfém Kft., Saxon Zrt., Geocor Kft., Fekete 
Gyopár Gyógyszertár, Honett Szerviz Kft., Mes-
ter Center.

Jelentős összeggel támogatta céljainkat:
Vecsés Városközpont – Fejlesztő Projekt Nonpro-
fit Kft., Praktiker, Ogreteam Kutyaiskola, Hun-
gária Parkoló, Horváth Károly, Várszegi Csaba, 
Saska Istvánné, Bihal család, Bigos Ákos, Csikós-
Plauschin család.
 A bálok elmaradhatatlan és izgalmas eseménye 
a tombolahúzás. Sok és sokszínű felajánlás érkezett, 
melyet ezúton is köszönünk a következőknek: Ani 
Szépségszalon, Antal Sándor és Ildikó, Bede Csilla, 

A farsangi bálok sorát az Andrássyban a február 10-én meg-
rendezett jótékonysági bál zárta. A közös, szülők és nevelők 
mulatozása mellett miért is került sor erre a rendezvényre?

Bokor ABC, Boda Bútor, Bucskó Katalin, Gábriel 
Cukrászda, Gasztro Prémium Kft. Greenday Virág-
bolt, Gyáli Fodrászszaküzlet, Hajni Szépségszalon, 
Helen Doron Vecsés, Ibolya-István Takarmánybolt, 
Isztambul Dörner Étterem, Karma Szépségszalon, 
Kárpáti Ildikó, Kiscsülök Étterem, Kiss Veronika, 
Kocsis Kinga, Kustra Anita-Harmónia Szépségsza-
lon, Logikó-P Játék Kft., Lótusz Szépségszalon, Ma-
zsola Játszóház, NHKV Zrt., (Vecsési Városgondnok), 
Ogreteam Kutyaiskola, Papp Ildikó, Péterné Mol-
nár Gabriella, Praktiker Vecsés, Royal Autóisko-
la, Stromi Kft., Szász Kinga, Szépségműhely Vecsés, 
Vadászi Étterem, Vecsési Hulladék Kommandó, Ve-
csés Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága, 
Vincze Bernadett, Winkler család, Zita Kozmetika.
 Nagyon finom, ízletes disznótorost tálaltunk 
friss, ropogós kenyérrel és savanyúsággal. Va-
csoránk és büfénk támogatói: Aschenbrennen 
Petra, Ábrahám Péterné, Bojtos ABC, Finta Pál 
és Hartman Éva, Fütte Bistro.
 Hajnalig a láb alá valót a Szinkron Duó szolgál-
tatta. Dallamos tánczenét játszottak élőben. Az ő 
támogatásukat is köszönjük. 
 A bál nyitóprogramjában eredetileg szerepeltek 
volna iskolánk akrobatikus rock and roll-t táncoló 
diákjaink. Sajnálatos módon betegség miatt ez a 
produkció elmaradt. Remélem, hamarosan talá-
lunk olyan alkalmat, ahol megmutathatják tudá-
sukat. A csoport edzője, Brezóczki Mihály, és a 
testvére, Brezóczki Bernadett – volt diákjaink – 
tánca nyitotta meg a bált. Akrobatikus rock and 
roll műfajban magyar és nemzetközi versenyeken 
egyaránt szép eredményeket értek el. Magyar baj-
noki 2., valamint nemzetközi 1. hellyel is büsz-
kélkedhetnek. Jelenleg már nem versenyeznek, 
helyette tanulmányaik mellett minden energiá-
jukkal tanítványaik fejlesztésére törekednek Ve-
csésen és a 18. kerületben, illetve Dunaharasztin. 
 Aki itt volt, jól érezte magát; aki nem jött el, 
bánhatja, de legközelebb találkozhatunk!

Veszprémi Klára

  Alsós- és felsős farsangi mulatságunkat, majd 
harmadikként jótékonysági bálunkat rendeztük 
meg iskolánkban február második hétvégéjén. 
Dolgos hétköznapjaink közepette mindig szere-
tünk egy kicsit megállni, ünnepelni, lazítani. De 
nemcsak ezért szeretjük az iskolai farsangot. Az 
Andrássy iskolában ez mindig az összefogás ün-
nepe is. Az osztályok és az osztályfőnökök már 
hetekkel korábban elkezdenek készülődni a far-
sangi produkciójukra. A kicsi elsősök kivételével 
minden osztály – az egyéni jelmezek mellett – 
készült csoportos bemutatóval. A paletta óriá-
si volt: A szülők, a szülői munkaközösség tag-
jai szervezték és bonyolították le a büfét, segí-
tettek a jelmezek elkészítésében. A tantestület 

„bátrabb” tagjai és a szülői munkaközösség tagjai 
megálmodták és betanulták a nagy sikernek ör-
vendő meglepetéstáncukat. Így volt ez idén is. A 
tanárok orosz táncát és a szülők Tábornok álma 
című táncát vastapssal jutalmazták a gyerekek 
mind az alsós, mind a felsős farsangon. Nevelő-
testületünk aktivitását és vállalkozó kedvét mu-
tatja, hogy 21 kolléga vett benne részt, ez közel 
a tantestület 60 %-a. Az SZMK előadása pedig 
most sem nélkülözhette a humort. Természete-

OKTATÁS

sen volt tombola és zsákbamacska, és még a tor-
naterem díszítésére szánt bohócokat is együtt, 
az osztályok készítették el. Jóleső érzés, hogy 
a gyerekek kíváncsiak egymás műsorára, elis-
merik, megdicsérik azt. Hagyományosan min-
den osztály csoporttáncának jutalma egy torta, 
mellette külön vannak az egyéni jelmezek vagy 
a kiscsoportok díjai. Kivetítővel, fény- és hang-
effektekkel gazdagított tánc zárta mindkét nap 
mindkét mulatságát. Így lesz az Andrássyban a 
farsang évről évre izgalmas, színes, fergeteges 
mulatság. Aki nem hiszi, járjon utána… 

Horváthné Gyurcsán Erika

Jótékonysági bál az 
Andrássy iskolában

A felsősök humoros bemutatókkal készültekAz alsósok az egyéni jelmezek mellett 
csoportos bemutatóval is készültek

A tanárok orosz táncában 
21 pedagógus szerepelt

Bartal Ema, 
Vörös Klaudia, 

Magócsi Adina, 
Hadamcsik 

Emese 8.a 
osztályos tanulók
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Bojtos Tibor 
Tavasz

Szénási Sándor István 
Életút

Varjasi Béla 
Üzenetek az ég felől

Benke Mária  
Örök út vándoraként…

Sallay Gyula 
Az élet

Kelemen Bata Mária
Jön a tavasz 

Életet lehel belém a tavasz,
énekel reggel nekem a ravasz.
Színes tollakkal aranyos rímekkel,
simítva fénnyel, hajnali derengéssel.
Lágy hullámban simogat a szellő,
kék égbolton elevez egy sellő.
Napsugár ledér, ragyogva simogat,
reggel dalolva mezítláb hívogat.

Az idő korhadt falétráján megyünk
bizonytalan jövő padlására,
félve nézünk vissza aggodalmas
szeretet áldott állapotára.

Égi üzeneteket ír le a Biblia.
A sok-sok gondolat Istentől származott.
Mindnek jelentős a mondanivalója.
Mára a világunk nagyon megváltozott.

Mobil és világháló szelik át az eget.
Műholdak is információkat közölnek.
Bármily távolságból gyorsan jő az üzenet,
amiket fejlett technikával küldenek.

Legtöbbjük hasznos, amit közöl.
Időjárásról, világot átszelő hírekről.
Sajnos, néha káros is özönöl,
rosszindulatú,gonosz emberektől.

A megtalált csak kapkodja a fejét.
Mi igaz? Mi hamis? Melyiket higgyem el?
Álhírekben senki sem leli örömét.
Téves szenzáció még sokakat érdekel.

Sajnos az álhír veszélyes is lehet.
Sok csaló így csap be embereket.
Némelyik igen vad, követelt életet.
Már az is elég, ha sokat félrevezetett.

Azért a sok haszon mégsem elvetendő.
Ki kell választani a legjobbat, mit lehet.
A Biblia tanácsa ma is követendő:
találd meg a méltó égi üzenetet!

Örök Út vándora
ballagok utamon tova.
Visszanézek a múltba,
mint egy sötét kútba.
Mennyi lehet még előttem?
kevesebb mint mögöttem.
Merengek az Életemen,
az Élet sója lételemem.
Volt-e előző életem?
kíváncsian kérdezem.
Lesz-e jövendő életem?
Ki tudhatja, csak a jó Isten.
Lelkem csapong, mint éji lepke,
sokszor járok a fellegekbe’.
Ábrándozva valamit keresek,
köröttem mindenkit szeretek…
Mindent mindig megbocsátok,
mogorván soha sem kiáltok.
Szeretnék még sokáig élni,
gyermekeim útját kísérni,
segíteni, ahol csak tudok,
problémák elől el nem futok…
Örömet szerezni akarok,
ha sikerül, dalra fakadok.

Az élet társasjáték,
örök színdarab.
Érkezel, távozol,
és nincsenek szép végszavak.
Itt a maszk veled öregszik,
s a bánat szíveddel fáj.
A taps nem dübörög,
ha a lépcsőn kacéran állsz.
A gázsit koroddal mérik,
a sors teremti a gyötrelmeket.
Fájdalmas, ámde mégis:
az életet így szereted.
A siker küzdelmekre épül,
a győzelem a mázlin áll.
A jólét mindig késik,
s nincs vastaps, ami visszavár.
Tapsrendet nem ír senki,
a kritika gyakran levág,
a tettek múlt időben vannak,
csak az új darab fut tovább.

Lágy fuvallat jár a tájon,
keringőzik csupasz fákon. 
Simogatja törzsük, águk,
tovaszáll a téli álmuk. 

Napsugár, ha rájuk vetül,
a levegő egyre enyhül.
Nyújtózkodnak egyre másra,
vágynak már a változásra.  

Az öreg Nap lemosolyog. 
Ős földanyánk lassan forog. 
Munkálkodik, dolgát végzi, 
kikeletet megigézi. 

Faágakon a rügy pattan, 
virág feslik hamarosan. 
Ismét éled a természet,
ide Vonza a kis méhet. 

Ereszalja benépesül, 
kis fészekbe tojás kerül. 
A kis rigó dalát fújja, 
rá – rázendít újra – újra

Illatfelhő száll a légen,
zöld mezőn, a tarka réten. 
Sarjadozik az árokpart, 
üde tavasz már erre tart. 

Az emberek nagyon várják.
Egymás között mondogatják: 
Itt a tavasz megérkezett! 
Felváltotta a vén telet! 

Az oldalt 
összeállította:  

Szénási Sándor 
IstvánVárhalminé Czinke Mária festménye: Remény

  A Magyar Országgyűlés 2017. dec-
ember 12-én egyhangúlag, ötpárti 
egyetértéssel szavazta meg, hogy 
február 22-én a Magyar Parasport 
Napját ünnepeljük. 

A csoportjaink között felosz-
tottuk az öt kontinenst: a 
Maci csoportosok Európát, 

azon belül Görögországot, a Pillan-
gó csoportosok Ázsiából Kínát, a 
Süni csoportosok Afrikát, a Katica 
csoportosok Ausztráliát, a Napocs-
ka csoportosok Amerikát, azon be-
lül az USA-t választották.

 A program célja, hogy a para-
sportok kipróbálásával közelebb 
kerüljön egymáshoz az épek több-
ségi és a fogyatékosok kisebbségi 
társadalma. Ennek apropóján ren-

 Az első héten mindenki a saját 
csoportjában ismerkedett az általa 
választott kontinenssel, országgal. 
Igyekeztünk kiemelni a szembetűnő 
sajátosságokat kultúrájukban, étke-
zésükben, állatvilágukban, neveze-
tességeikben és földrajzi adottsága-
ikban. Mindezt mesékkel, könyvek 
és videók nézegetésével igyekeztünk 
megvalósítani.
 Egy közös dalt is választottunk, 
amelyet minden csoport megtanult. 
(100 Folk Celsius – Európa, Ázsia, 
Afrika.)
 A csoportszobákat, faliújságo-
kat a gyerekekkel közösen az adott 
kontinens hangulatának megfelelő-
en képekkel, zászlókkal feldíszítet-
tük, a Süni csoportban afrikai sarkot 
(szavannával, sivataggal) alakítot-
tunk ki. 
 Sikerélmény volt számunkra, hogy 
gyermekek élvezték, értették és aktí-

Projekthetek a Vecsési  
Falusi Nemzetiségi Óvodában
Februárban a munkaközösségünk „Utazás a Föld körül” címmel projektet 
tervezett. Nagy kihívás volt ez számunkra; hogyan lehet egy „iskolás” témát 
az óvodások érdeklődésének, ismereteinek megfelelően feldolgozni, úgy, 
hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki számára érdekes és élvezetes legyen.

van, ötletekkel vettek részt ezekben 
a tevékenységekben.
 Az élménybeszámolóik alapján 
a szülők is besegítettek a projek-
tünkbe, otthonról hozott tárgyak-
kal, képekkel színesítették gyűjte-
ményünket pl. ausztrál bumeránggal 
és hangszerrel, Afrikából szárma-
zó kövekkel, amerikai zászlóval, kí-
nai evőpálcikákkal, görög terítők-
kel, szobrokkal.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy reg-
gelente és délutánonként a szülők és 
gyermekeik az aulában elhelyezett 
térképet böngészték, együtt ismer-
kedtek a csoportjuk által választott 
országgal, földrésszel.
 Nagyon élvezetes volt felnőttek, 
gyermekek számára ez a hét.
 Második héten már nemcsak a sa-
ját földrészünkkel foglalkoztunk, ha-
nem egymás kontinenseivel is meg-
ismerkedtünk.

deztük meg iskolánkban a Parasport 
napot.
 Iskolánk tanulói a testnevelés 
órákon pa ra sportokat próbálhat-
tak ki (pl.: ülőröplabda, vakfutás, 
gyorskorcsolya), a tantermekben 
pedig a Lehetetlen határán című 

– magyar parasportolókról szóló 
– filmet nézhették meg.
 A program hitelességét emelte, 
hogy két fiatal sportoló, Bohn Zsom-
bor és Malyer Barbara önként me-

A lehetetlen határán
Parasport nap a Halmiban

sélt a sportélet speciális területéről, 
nehézségeikről, sikereikről. Volt is 
miről, hiszen a vecsési illetőségű fia-
talok Los Angelesben speciális olim-
pián, Ausztriában pedig világbajnok-
ságon szereztek aranyérmet.
 Azt gondolom, egy szenzációs 
programon vagyunk túl. Tanítvá-
nyainknak feledhetetlen élményben 
volt részük. A mai napig téma a kö-
zös játék a sportolókkal, az érmek 
és a bemutató. Varga Ádám testnevelő

 A gyermekek számára szabad át-
járás volt a többi csoportba, útlevél-
lel közlekedhettek az országok kö-
zött. Az útlevelükre pecsétet kaptak, 
ha teljesítették az országba lépéshez 
szükséges feltételeket:
 Afrikában karkötőt fűztek, legye-
zőt hajtogattak Kínában, mozaiktálat 
ragasztottak Görögországban, bume-
rángot készítettek Ausztráliában, felis-
merték a rajzfilmek zenéit Amerikában.
 Az utolsó napon az aulában egy kö-
zös táncos délelőttel zártuk le a projek-
tünket: a görögök szirtakit, a kíniak le-
gyező- és sárkánytáncot, az afrikaiak 
esőtáncot, az ausztrálok az állatok szel-
leméhez imádkozó táncot, az ameri-
kaiak pedig cowboy-táncot adtak elő.
 A gyermekek és a felnőttek a kul-
túrára jellemző öltözékben álltak ki 
a többiek elé: az amerikaiak kockás-
ingben, cowboy kalapban, az ausztrá-
lok harci festésben és fűszoknyában, 
az afrikaiak négerre maszkírozva fű-
szoknyában, a kínaiak mandulavágá-
sú szemekkel rizskalapban, a görö-
gök tógában és nemzeti öltözékben.
 A kis műsorszámok után közösen 
énekeltünk és táncoltunk a dalunk-
ra. Úgy gondolom, hogy a projek-
tünk várakozásunkon felül jól sike-
rült, elértük célunkat, a gyermekek 
megismerték földünk sokszínűségét.
 Remélem, a következő projektünk 
is hasonlóan sikeres és élvezetes lesz.

Vatainé Nagy Enikő,  
német nemzetiségi óvodapedagógus

Pillangó csoport kínai legyezőtánca

Katica csoportosok  Ausztráliából jöttek Maci csoport szirtaki tánca

Süni csoport afrikai esőtánca

Napocska csoportosok
Fo
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HITÉLET

Hiányzik valaki 
nagyon a Felsőte-
lepi templomból… 

  Több mint négy évtizede meg-
szokták a felsőtelepi hívek, hogy 
gyönyörű, ízléses a templom dí-
szítése, a virágok pompáztak, min-
den a helyén volt. Természetes volt. 
Most, hogy az utóbbi időben ritkán 
vagy egyáltalán nem látták jellegze-
tes alakját a templomban, ezért jöt-
tek el oly sokan március 2-án déli 
egy órakor, hogy végső búcsút ve-
gyenek Rottek Józseftől, mindenki 
„Józsi bácsijától” az érte mondott 
szentmisén és utána a temetőben 
elkísérjék hamvait végső nyugvó-
helyére.  
 Józsi bácsi több mint négy évti-
zeden keresztül különös gonddal 
díszítette a Jézus Szíve templomot 
– nagy részben – a saját kertjében 
termesztett virágokkal és viselte 
gondját mindennek.  A  plébános 
úr búcsúzó szavai szerint  „szinte 
itt lakott” a templomban. 
 Rottek József 1941-ben született 
és 77. évében, 2018. február 8-án 
adta vissza nemes lelkét Teremtő-
jének. Biztos nem véletlen, hogy 
a hónap első péntekén búcsúzhat-
tunk el tőle, hiszen nagy tisztelője 
volt Jézus Szívének. Gyászjelenté-
sén a következőt olvashattuk:  
 „Kit őriz szívünk, nem hal meg 
soha, 
 Kit lelkünkkel látunk, nem megy 
el soha.”
 Huszka Mihály plébános úr szent-
beszédében megköszönte Józsi bácsi 
több mint 40 éves áldozatos mun-
káját, melyet a szentmisék, eskü-

vők és rendezvények alkalmával 
végzett. Megköszönte a körmene-
tek díszítéseit, mindenre odafigye-
lő törődését. S egy jellemző képpel 
érzékeltette munkáját: „Ha a sok-
sok virágból csak egy-egy kis szi-
rom lenne most itt a templomban, 
akkor most nagyon vastag virág-
szőnyeg lenne alattunk.”  
 Köszönjük mi hívek is Józsi bá-
csi, az értünk is végzett áldozatos 
munkát.  Megható volt látni, hogy 
amikor már alig tudott segítséggel is 
járni, ha egy gyertya lángja kialudt, 
vagy ferdén állt, minden erejét ösz-
szeszedve odacsoszogott az oltár-
hoz, hogy elrendezze. (Ha egy-egy 
különlegesen szép oltárdíszítés el-
készült, kérte, hogy fotózzam le. Ő 
azonban soha nem akart rajta lenni 
a képen, szerényen mindig a háttér-
be vonult. Ezért nem tudok róla jó 
képet mellékelni e sorokhoz.)
 Kedves Józsi bácsi! A Mennyei 
Jeruzsálemben nem kell fáradnod a 
díszítéssel, takarítással, ott minden 
tökéletes… Abban a biztos remény-
ben emlékezünk most Rád, hogy az 
Úr, aki hazahívott, az Ő jelenlété-
vel jutalmazott meg Téged örökre. 
Emlékedet megőrizzük! 

Nagy István Elek

ROTTEK JÓZSEF HALÁLÁRA

A 4. összejövetel az evangélikus templom-
ban volt. Itt Frics Zoltán rk. állandó dia-
kónus, plébániavezető hirdette az igét. A 

gyönyörű új templomban itt is kiemelt helyen lát-
hattuk a Bibliát a láncokkal, mert a Biblia ma is a 
megszabadítás és a vigasztalás forrása. A „házi-
gazda” Heinemann Ildikó lelkésznő bevezetőjé-
ben utalt tegnap esti elmélkedésére, melyben ér-
zékelte: mennyire óvja, védi temploma tisztaságát, 
még egy meggondolatlan lábnyomtól is. Hiteles-
sége külön megerősítést kapott, amikor tapasztal-
hattuk a ragyogóan tiszta, makulátlan új templom 
szépségét. S ha Isten kőből épült hajlékát így félt-
jük, a Szentlélek Isten élőtemplomát, az embert, 
mennyire kellene óvnunk minden külső támadás 
ellen, akár mástól, akár esetleg tőlünk indulna ez 
ki. Mert Szent Pál, amikor kijelentette: „Testetek 
a bennetek lakó Szentlélek temploma…” – nem 
folytatta azzal, hogy kivéve, ha az tehetetlen idős, 
ha fogyatékos, ha mocskos vagy elhanyagolt, ha 
még az anyaméhben fejlődik – nincs kivétel! Is-
tennek terve van minden emberrel!
 Frics Zoltán a 34. zsoltár 1-14. ereseit olvasta fel 
és magyarázta el a mai téma szempontjából. Az 
imahét 4. napjára ezt a zsoltárt jelölték ki az ima-
szöveg összeállítói. „Kerestem az Urat – mondja 
Dávid a zsoltárban -– kimentett engem minden 
bajtól.” Ezért „ízleljétek és lássátok, mily jóságos 
az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül.” 
 A Bibliából Dávid király és Saul példájával tá-
masztotta alá mondanivalóját, majd saját életéből 
is a bizalom fontosságát hangsúlyozta. Annak el-
lenére, hogy bűnösök vagyunk, az Isten szeret és 
meghív az üdvösségre. 
 Eredeti ötlettel cédulát osztott ki, mely lelki-
ismert-vizsgálatra késztetett: ha már nem okoz 
számomra is szenvedést a másik ember szenve-
dése, seb van a szívemen, melyet be kell gyógyí-
tani: Jézusom segíts újra szeretni őt! És a kis cé-
dulán volt egy letéphető rész ezzel a szöveggel: 

„Legyen békesség köztünk!” s ezt a részt át lehe-

tett adni annak a testvérnek, akivel békülni sze-
retnénk. A lelkésznő záró imájában összefoglalta 
az imasorozat lényegét, majd a templom énekka-
ra gyönyörű énekkel zárta az estét. 
 A másnapi, 5. összejövetel a Halmi-telepen, a 
Szent Erzsébet kápolnában volt. Az elmélkedést 
ismét Heinemann Ildikó vezette. Témája: A jeri-
kói vak esete. A történetet, most csak egész vázla-
tosan ismertetném, hogy a továbbiak érthetőek le-
gyenek: Jézus tanítóútja végén Jeruzsálem felé tart. 
Nagy tömeg követi. Mielőtt Jeruzsálembe érne, – 
ahol vállalja értünk a szenvedést, a kereszthalált 

– Jerikóban az út mentén egy kolduló vak kéreget 
az út szélén. Miután megtudta, hogy a Názáreti Jé-
zust követi a nagy tömeg, ezt kiáltotta: „Jézus, Dá-
vidnak fia, könyörülj rajtam”. A tömeg csitította, 
de ő annál erősebben kiáltott. Jézus 
meghallván a kiáltó embert, a körü-
lötte állókhoz fordult: vezessék hoz-
zám... Jézus nem utasítja el… 
 A lelkésznő e történetből indul ki 
úgy, hogy bekapcsolta a híveket: A 
történetnek 3 szereplője van: a vak, 
a tömeg és Jézus.  Jézust ugye nem 
választhatjuk, de a kettő közül ki-ki 
válassza azt, akivel azonosulni tudna. 
 A Vak: nem tartották teljes értékű 
embernek, mai szóval csöves, jött-
ment, büdös, beteg ember, sőt valószínűleg bű-
nös ember is, mert úgy hitték, hogy vagy ő vagy 
szülei vétkeztek, amiért Isten vaksággal büntet-
te. 
 A Tömeg: Követik ugyan Jézust, de vannak 
köztük, akik a szenzációt, a látványosságot ke-
resik (nagyünnepeken megjelennek a templom-
ban, mint egy szórakoztató programon), és van-
nak, akik jól érzik magukat Jézus közelében. Jó 
Jézushoz tartozni! És e közösség tagjának lenni 
is jó, egy zárt, védett közösségben jó tudni ma-
gunkat. De mi történik a következőkben? A tö-
meg próbálja csitítani a kiáltozó vakot, ne zavar-

ja se Jézust, se őket, akik Jézust akarják hallani. 
Ez az ember nem odavaló, talán piszkos, bűzös, 
nyomorék, nem illik a képbe. 
 Jézus segíteni akar neki, megkérdezi a vakot, 
mit kívánsz? Uram, hogy lássak. A csoda azon-
nal megtörténik…. A Vak meggyógyult, de nem 
hazamegy, hanem követi Jézust. És más csoda is 
történhetett, mert a Tömeg már nem érezte bü-
dösnek – és bűnösnek – a Vakot, hanem együtt 
ment Jézus után a Vakkal. Testvérként. 
 De gondoljunk a saját életünkre. Ha belép a 
templomba egy idegen, aki talán nem tudja, hogy 
mikor illik letérdelni, mikor felállni, mikor mit 
kellene válaszolni, esetleg hangoskodik is, sőt 

„nem odaillő” a ruházata, vagy látszik róla, hogy 
az aluljáróban tölti az éjszakáit… Nem azon va-
gyunk, hogy kikísérjük? Nem Jézushoz akarjuk 
vezetni, hanem féltjük tőle az Urat. A „Vak”, az 
idegen legyen minél távolabb, nem tartozik kö-
zénk, akik Jézust követni akarjuk. Jobb esetben 

„csak” megbotránkozunk? 
 Pedig Jézus a történetben így szólt a mellette ál-
lókhoz: Vezessétek hozzám azt az embert. A Vak 

tudta, hogy vak, tudta 
ki Jézus, a Dávid fia és 
azt is, hogy gyógyulást 
várhat tőle, – nem is csa-
lódott! A Tömeg – lehe-
tünk mi is! – Ugye nem 
vagyunk vakok? De ha 
nem vesszük észre azo-
kat, akik Jézust keresik, 
akik Jézushoz akarnak 
menni, sőt, nem pró-
báljuk odavezetni őket, 

(pedig Jézus szava hozzánk is szól: hozzátok ide!), 
ha ezeket nem vesszük észre, mert úgy gondoljuk: 
mi látunk, mi Jézushoz tartozunk, jól érezzük ma-
gunkat, akkor bizony erősen tévedünk, mert lelki-
leg vakok vagyunk, és nem is vagyunk olyan közel 
Jézushoz... Óriási a küldetésünk és felelősségünk!
 Ha nem akarjuk észrevenni a különféle rab-
ságban, „vakságban” szenvedő embert, vakok 
vagyunk, de Jézus bennünket is látóvá tesz – ha 
akarjuk –, hogy hozzávihessük a  „vakot”. 
 Kérlek Uram, szabadíts meg láncaimtól! Szük-
ségem van Rád! Add, hogy lássak! Ámen.

Kép és szöveg: Nagy István Elek

ÖKUMENIKUS  IMAHÉT (II.)
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 ima-
hét igéje: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől”. (2 Móz/Kiv. 15,6)   

HITÉLET

„Ha nem akarjuk észre-
venni a különféle rab-
ságban, „vakságban” 
szenvedő embert, vakok 
vagyunk, de Jézus ben-
nünket is látóvá tesz – ha 
akarjuk –, hogy hozzávi-
hessük a  „vakot”. 
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ÜNNEPI SZENTMISÉK
Óvárosi 
Plébánia
Március 25. Virágvasárnap
  9 óra – Jézus Szíve Templom 

(Petőfi tér)
  11 óra – Szent Kereszt Temp-

lom (Jókai utca)
  18 óra – Jézus Szíve Templom

Nagycsütörtök: 
Jézus Szíve templom:
  18 óra – Esti szentmise az  

Utolsó Vacsora emlékére,
  majd 1 óra Virrasztás

Nagypéntek: 
Szent Kereszt Templom
  18 óra – Az Úr szenvedésének 

ünneplése
  19.30 – Fáklyás keresztút  

az Epresben

Nagyszombat:  
Jézus Szíve templom
  20 óra – Húsvéti Vigília

Április 1. Húsvétvasárnap: 
Urunk Feltámadása
  9 óra – Jézus Szíve Templom
  11 óra – Szent Kereszt Templom
  18 óra – Jézus Szíve Templom

Irgalmas  
Jézus Plébánia
Az ünnepi szentmisék mindegyi-
ke a Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve Templomban lesz, az Erzsébet 
téren. A szentmiséket Lédeczi Dé-
nes atya celebrálja.

Virágvasárnap: 
  9 óra – szentmise

Nagycsütörtök: Az Utolsó 
Vacsora emlékére
  18 óra – Szentmise,  

majd 21 óráig Virrasztás

Nagypéntek: Az Úr  
szenvedésének ünneplése
  15 óra – Irgalmasság órája
  16 óra – Keresztút
  17 óra – Liturgia

Nagyszombat:  
20 óra Húsvéti Vigília

Húsvétvasárnap: 
Urunk Feltámadása 
  9 óra – Szentmise

Húsvéthétfő: 
  9 óra – Szentmise

Április 8.  
Irgalmasság Ünnepe
  12 óra – Szentségimádás
  15 óra – Irgalmasság Órája
  16 óra – Szentmise
  Igét hirdet: Csillag Péter  

állandó nős diakónus

Református 
templom
Március 25. 
  10 óra – Virágvasárnapi csalá-

di istentisztelet

Március 28-29. 
  18 óra – Bűnbánati úrvacsorá-

ra előkészítő istentiszteletek a 
gyülekezeti házban

Március 30.
  10 óra – Nagypénteki  

úrvacsorás istentisztelet

Április 1. 
  6 óra – Húsvét hajnali hála-

adás

Április 1. 
  10 óra – Húsvét vasárnapi úr-

vacsorás istentisztelet

Április 2. 
  10 óra – Húsvét hétfői  

úrvacsorás istentisztelet

Evangélikus 
gyülekezet
Március 26-27-28-án 
  este 6 óra – Nagyheti böjti so-

rozat: Emberek a kereszt körül 
Vendégek: Varsányi Ferenc 
hétfő este, Németh Mihály 
kedd este, Túri Krisztina  
szerda este

Március 29. este 6 óra – Nagy-
csütörtök: istentisztelet 

Március 30. 10 óra – Nagypén-
tek: Passióolvasás és úrvacsora 

Április 1. 3/4 6 órakor 
– Húsvéthajnali áhítatreggel

Április 1-2-án 10 óra – Húsvét-
vasárnap és hétfőn: istentiszte-
let úrvacsora 

Április 8-án a gitáros istentisz-
telet keretében mutatjuk be az 
Életképek Luther életéből című 
kosztümös darabunkat.
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Vecsés SE-ÉL TEAM–Szigetszentmiklósi KSK 
28-21 (18-9)
Gólszerzők: Simányi 6, Tóth N. 5, Takó 5, Antal L. 
3, Lendvay 2, Munkácsi 2, Halász 1, Antal M. 1
 Az élmezőnyhöz tartozó vendégeket már az 
első játékrészben kiütötte a kiválóan játszó VSE. 
Fordulás után már kiengedett a gárda, és minden-
ki szóhoz jutott. 

Hirdetés

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 

2018. február 18.

Sima győzelem  
a rangadón

2018. február 25.

Februári  
hidegzuhany 
a Balatonparton
Balatonfüred U20–Vecsés SE-ÉL TEAM 33-
27 (14-11)
Gólszerzők: Simányi 6, Halász 6, Győrfi 4, Lend-
vay 4, Kökény 3, Tóth N. 2, Antal L. 1, Takó 1
 Az élmezőnyhöz felzárkózó és a kézis akadé-
mia előnyeit élvező hazaiak megérdemelten nyer-
tek ellenünk. Győr győzött, így egy pontra csap-
pant az előnyünk.

Vecsés SE-ÉL TEAM–Tatai AC 25-18 (12-8)
Gólszerzők: Simányi 7, Lendvay 5, Tóth N. 4, Mun-
kácsi 3, Halász 2, Antal M. 2, Győrfi 2
 A kötelező győzelmek nem mindig születnek 
könnyedén. Most a masszív védekezésnek és a 

hatékony támadásnak köszönhetően simán gyűj-
töttük be a két pontot.

Veszprémi KKFT–Vecsés SE-ÉL Team 24-
25 (15-12).
Gólszerzők: Halász 7, Simányi 4, Győrfi 4, Lend-
vay 3, Tóth N. 3, Takó 2, Munkácsi 1, Antal L. 1
 Vecsés csapata verejtékes győzelmet harcolt 
ki Veszprémben. A sok sérült miatt izgulhattunk, 
de a második félidő közepétől megszerzett előnyt 
sikerült megtartani csapatunknak. Továbbra is 
egy ponttal vezetjük a tabellát.
 Az élmezőny a 19. forduló után: 1. VSE 34, 
2. Győr 33, 3. PLER 27, 4. Veszprém U20 25, 5. 
Balatonfüred U20 22, 6. Szigetszentmiklós 21 
ponttal.
 A csoport gólszerzői listáján az első harminc-
ban találjuk a kezdőhatost! 2. Simányi 110 gól, 
8. Lendvay 86, 19. Halász 70, 27. Kökény 62, 30. 
Takó és Tóth N. 61 találat.
 A sorsolás számunkra tűnik kedvezőnek, mert 
négy alkalommal játszunk itthon, ebből a Győr 
látszik mindent eldöntőnek (ápr. 21.), de a Vesz-
prém U20 elleni is meleg lesz. Háromszor me-
gyünk idegenbe. Itt a pécsi kirándulás ígérkezik 
nehezebbnek, a többin mi vagyunk az esélyesek. 
Győr négyszer megy idegenbe: Vecsés mellett 
Pécsre és Szigetszentmiklósra is. A három ha-
zai derbiből a Füred U20 és Veszprém U20 elle-
ni forrónak ígérkezik.

FÉRFI – IFJÚSÁGI II. osztály
Keleti csoport

FIÚ – SERDÜLŐ II. osztály
Keleti csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

FÉRFI – Felnőtt  
Pest megye B csoport

Kézilabda 
A rendezvényt Ughy Attila, XVIII. kerü-

let polgármestere nyitotta meg, melyen 
az érdeklődő vendégek áttekinthették az 

immáron két éve tartó SULPITER (Sustainable 
Urban Logistics PlannIng To Enhance Regio-
nalfreighttransport – Fenntartható Városi Logisz-
tikai Tervezés a Regionális Árufuvarozás Erősí-
tésére) európai uniósprojekt fontosabb állomásait. 
 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERDF) finanszírozott határokon átívelő prog-
ram, az Interreg Central Europe támogatásával 
valósul meg. A program a közép-európai orszá-
gok együttműködésére fokuszál kiemelten fon-
tos területeken, mint pl. az innováció, a közleke-
dés, a kultúra és a környezet fejlesztése, valamint 
a karbonkibocsátás csökkentése. A SULPITER 
projekt kiemelt célja a CO2 kibocsátás csökken-
tése, az áruszállítás hatékonyságának, valamint 
ezek versenyképességének a javítása az ún. Funk-
cionális Városi Térségekben, melyek alatt a város-
ok határterületei értendők. 
 A konferencián Soóki-Tóth Gábor gazdasági 
szakértő ismertette a Budapest Repülőtéri Ré-
gió fejlődését meghatározó multimodális fejlesz-
téseket. 
 Az Airport Hotel 2017 januárjában elkészült és 
megnyitott, folyamatban van a repülőtéri parko-
ló fejlesztés (2525 férőhelyes Holiday parkoló ki-
alakítása 2020-ig), valamint 2017-ben további lo-
gisztikai beruházásokat is átadtak (THT és DHL 
bázisok). 

 A Cargo City-ben 2018-ban is infrastruktu-
rális fejlesztéseket végeznek, azaz új 16 000 m2-
es cargo-kezelő létesítmény építése kezdődik. A 
mul timodális közlekedési fejlesztésekben is vár-
hatóak változások, ui. beindult a repülőtéri 100E 
közvetlen autóbuszjárat, valamint a Liszt Ferenc 
Repülőtér fő útvonali kapcsolatának, azaz a fe-
rihegyi gyorsforgalmi útnak az átépítése is a ter-
vező asztalra került. 
 Ughy Attila polgármester néhány szóban be-
mutatta a repülőtéri vasútvonalrendszer kialakí-
tásának jelenleg várható elképzeléseit is, mely a 
Liszt Ferenc repülőtérre alagútrendszerben kap-
csolódna be. Soóki-Tóth Gábor végül beszámolt 
a repülőtéren belüli mobilitással kapcsolatos fej-
lesztésekről, melyek a Budapest XVIII. kerüle-
ti Önkormányzat LAirA elnevezésű EU-s pályá-
zatához kapcsolódnak.    
 Az előadást követően Ekés András és Ko-
zák Balázs, a Mobilissimus Kft. ügyvezető-
je, valamint logisztikai szakértője számolt be 
a SULPITER projekt keretén belül a térségben 
érintett kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari egy-

ségek áruszállításával és a hozzá-
tartozó logisztikával kapcsolatos 
problémákról. 
 A SULPITER projekt következő 
állomása a március 20-ai nemzet-
közi partnertalálkozó lesz, melyet 
a Budapest XVIII. kerülete és  Ve-
csés Város Önkormányzata együtt 
szerveznek.   Práczki Péter

A Föld napja 
2018

A Kispatak Természet- 
védelmi Egyesület  

és Hulladékkommandó 
rendezvénye

Április 22-én ünnepeljük  
a Föld napját.  

A nap elsődleges célja, hogy a környezet- 
védelem időről-időre az érdeklődés  

középpontjába kerüljön.
Ezen nap alkalmából egyesületünk  

a Bálint Ágnes Kulturális Központtal  
együttműködve előadásokat tart.

Helyszín: 
Bálint Ágnes Kulturális  
Központ színházterme

Az előadások időpontja: 
2018. április 19. 9.00-9.45 és 11.00-11.45,
2018. április 20. 9.00-9.45 és 11.00-11.45 

A környezetvédelemről tartott  
előadásokra a vecsési iskolák alsó  

tagozatosait várjuk nagy szeretettel.

AZ ELŐADÁSOK TÉMÁJA: 
A Kispatak Egyesület bemutatása  

a gyerekeknek, 
Környezetvédelmi szakemberek mesélnek a 
környezetvédelem és a természetvédelem 

fontosságáról.

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ
Áprilisban több helyszínen tervezünk 

 szemétszedési akciót! 
(Dózsa György út végénél, a patak parton  

és a lakóparkban.)
Az időpontokról honlapunkon 

(www.facebook.com/
hulladekkommandovecses)  

és a www.vecsesujsag.hu oldalán  
adunk tájékoztatást.

Kérjük figyeljék oldalunkat a meghir- 
detett időpontokról és csatlakozzanak

önkéntes tevékenységünkhöz!
koordinátor: 

Krojher Gabriella: 06-30/38-67-470
Gondoljunk gyermekeinkre,  

unokáinkra, hogy ők is szabadon léle-
gezhessék be a levegőt, futkoshassa-
nak a mezőn, a patak parton, kirán-

dulhassanak tiszta erdeinkben!
Tanítsuk meg őket arra, hogyan  
védjék, tiszteljék környezetüket,  

és a Földet, amin élnek!

A fenntartható városok 
a jövő életterei  
„A közlekedés és a szállítás jövője a Budapesti Repülőtéri 
Régióban” címen partneri találkozót szervezett a Budapest 
XVIII. kerületi és a Vecsés Város Önkormányzata 2018. 
február 27-én a Pestszentimrei Közösségi Házban. 

Repülőtéri vasutállomás látványterve

3+3 sávosra alakítják  
a gyorsforgalmi utat

KÖRNYEZETVÉDELEM

2018. március 10. 

Egy nehéz, de 
fontos győzelem

Egy héten belül három meccsen van túl az ifjú-
sági csapat. Mindhármat idegenben játszották a 
fiúk. Algyőt megvertük és leszakítottuk őket a 
kiesés elleni harcban. Dabason és Mizsén szo-
ros küzdelemben maradtunk alul. Biztosan őriz-
zük a 8. helyet. Kiesési gondjaink nem lehetnek. 
A bajnokság gólszerzői között 19. Havas Máté 
Bendegúz 72, 24. Musztács Dániel 68 és 30. Far-
kas Sándor 60 találattal. Musztács csak most ta-
vasszal kezdett nálunk, közel 10-es a gólátlaga!

Nem véletlenül mondta a szakvezetés, hogy fiú 
ifjúsági és serdülő szinten probléma van. Itt ér-
vényesül legjobban a fővárosi klubok elszívó ha-
tása. Nem irigylésre méltó Tóth József edző hely-
zete. Serdülőink az utolsóelőtti helyen tanyáznak. 
A legkevesebb gólt szereztük és a legtöbbet kap-
tuk.  Talán ezért is lesz nagyon fontos a rövide-
sen – a Halmi iskola udvarán – felépülő kézilab-
da munkacsarnok, ahol az iskolák fiataljaihoz 
közelebb lehet hozni ezt a csodálatos sportot. A 
legjobb gólszerző Havas Patrik.

Felnőtt második együttesünk értékes győzelmek 
után feljött a 2. helyre. Két könnyűnek látszó ha-
zai találkozóval fejeződik be az alapszakasz. Csa-
patunk a papírforma szerint 1. vagy 2. helyen zár-
ja ezt a részt, és kezdődhet a felsőházi rájátszás. A 
csoport gólszerzőinek élén Szilágyi Péter a mie-
ink játékos-edzőjét találhatjuk 189 góljával, ami 
10-es átlagnak felel meg! Gratulálunk, de az egész 
gárdának is, közöttük a korábbi nagycsapat játé-
kosainak: Popovics Istvánnak, Czinege Zsoltnak, 
Teleki Gergőnek, Tóth Ervinnek. Az ifikorú Far-
kas Sándor itt is remekel, a 30. helyet foglalja el 
a felnőttek között a maga 74 góljával. szajan

SPORT

2018. március 3.

A kötelező  
behúzva

Kemény csatában kaptunk ki Balatonfüreden
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SPORT SPORT

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.

NŐI – NBII Déli csoport
Kézilabda 

*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

Hirdetés

 Elmaradt a március 3-ra kiírt Mórahalom–Ve-
csés FC mérkőzés a pálya használhatatlansága 
miatt. A találkozó új időpontja: március 21. 15 
óra. Sajnos a bajnoki rajt hazai pályán nem úgy 
sikerült, ahogy a sportvezetők tervezték. A Da-
bas szoros mérkőzésen szerezte meg a győzel-
met, így visszavágtak a tavalyi vereségért. Csa-
patunk egyre reménytelenebb helyzetben várja 
a folytatást.

Vecsési FC–FC Dabas  0-1 (0:0)
Gólszerző: Takács K. (90')

A tavaszi szezon hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2018. 03. 25 16.00 Vecsés–Honvéd
2018. 04. 07 16.00 Vecsés–Pécs
2018. 04. 14 16.00 Vecsés–Hódmezővásárhely
2018. 04. 28 16.30 Vecsés–Szekszárd

2018. 05. 05 17.00 Vecsés–Gold Sport
2018. 05. 27 17.30 Vecsés–RKSK

Ha értékelni szeretném a téli felkészülést, akkor 
úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten 
mindent megtettünk, hogy a játékosok a lehető 
legjobban fel tudjanak készülni a tavaszi bajno-
ki szezonra. Gondolok itt a klub anyagi lehetősé-
geire és a szakmai munkára. Hetente háromszor 
béreltünk műfüves pályát, sikerült elmenni egy 
hétre edzőtáborba, és próbáltunk igazolni olyan 
játékosokat, akikben bízik a vezetőség.

Vereség az első 
hazai mérkőzésen

Átigazolásokkal 
próbál erősíteni  
a Vecsés FC lab-
darúgó csapata  

 A következő játékosok érkeztek a csapat-
hoz: Petric Branko (Nagykörös),Bojtor László 
(RKSK), Kaiser László (Gödöllő), Kosiorowszki 
Richárd (Gödöllő), Kemerle Dániel (Salgótar-
ján), Váczi Dénes (Csepel), Szabó Erik (Sziget-
szentmiklós).
 Kiss Krisztián és Takács Zoltán felépültek sé-
rülésükből, nagyon számítunk a segítségükre.
 Távozók: Farkas Ádám, Farkas Tamás, Tóth 
Attila, Tóth Olivér, Reich Bence, Csiszár Richárd 
és Márki Bence
 A felkészülési mérkőzéseink felemásra sike-
rültek, sajnálatos módon sokszor sérülések és be-
tegségek nehezítették az életünket. Kettő mér-
kőzés maradt el, az egyik az MTK elleni (MTK 
mondta le betegségek miatt) a másik a kaposvá-
ri mérkőzés, amit mi mondtunk le, szintén beteg-
ségek végett. Minden labdarúgást szerető szur-
kolót várunk nagy szeretettel a mérkőzéseinkre. 
Nagy szükség lesz a biztatásra, mert egy nagyon 
kemény tavasz vár ránk.
 Hajrá Vecsés! 

Czibolya Zoltán, a VFC elnöke

NBIII. Közép csoport
Labdarúgás 

HORT-CSEPEL–Vecsési SE-JUSEC 11-40 
(5-19)
Gólszerzők: Tóth T. 9, Pomozi 8, Martinek 6, 
Doszpod 6, Panyik 4, Vereb 2, Hibert 2, Czudor 
2, Pusztay 1
 A még pontot sem szerző hazaiak ellen köte-
lező volt a győzelem és a gólkülönbség javítása. 
Az eredményt látva sikerült teljesíteni a célt.

2018. február 25.
Vecsési SE-JUSEC–Szigetszentmiklósi NKSE 
29-27 (14-13)
Gólszerzők: Doszpod 7, Tóth T. 6, Hibert 6, 
Martinek 5, Kozsán 4, Pomozi 1
 A vendégek a kiesés ellen hajtanak, meg is ne-
hezítették a győzelmünket. Ez a két pont azért is 
fontos volt, mert elléptünk a kiesőzónától, és az 
5. hely már a középmezőny eleje. Ezt kell meg-
erősíteni a későbbiekben.
 A csoport legjobb húsz gólszerzői között há-
rom vecsésit találunk. 12. Tóth Tímea 73, 13. 
Martinek Emőke 71 és 20. Doszpod Réka 55 
góllal.

2018. március 4.
EURONOVEX USE–Vecsési SE-JUSEC 24-
35 (11-19)
A kiesés ellen küzdő tápiószelei lányok ellen ma-
gabiztos győzelem született. Sikerült az 5. helyet 
stabilizálni. Innem már előrébb nem lehet jutni, 
de ez a helyezés biztató volna a jövőre nézve.
A csoport legjobb húsz gólszerzője között há-
rom vecsésit találunk. 12. Tóth Tímea 73, 13. 
Martinek Emőke 71 és 20. Doszpod Réka 55 
góllal (ez a mérkőzés még hiányzik).

2018. március 11.
Dabas KC VSE–Vecsési SE-JUSEC 15-20 (5-11)
Gólszerzők: Tóth T. 9, Martinek 4, Kozsán 3, 
Panyik 2, Doszpod 1, Vereb 1
Folytatódott a sorozat! Újabb értékes győze-
lem idegenben. Már az első félidőben eldőlt a 
két pont sorsa. A siker ellenére 6. helyre kerül-
tünk – Rákosmente eggyel többet játszott -, de 
a mezőny első fele már biztosnak látszik. Innen 
előrébb jutni nehéznek tűnik, de ez a helyezés 
biztató lehet a jövőre nézve.
 A csoport legjobb húsz gólszerzője között három 
vecsésit találunk. 11. Tóth Tímea 85, 14. Martinek 
Emőke 78 és 20. Doszpod Réka 59 góllal.

A ifjúsági gárda két győzelem és két vereség 
után őrzi az 5. helyezést. A negyediktől 4 pont 
hátrányban, a 6. helyezettől öt pont előnyben 
vagyunk. A serdülőkorú gárdának ez nagyon 
reményt keltő helyezés.
 A gólszerzők listáján az első húszban három – 
serdülőkorú – vecsési fiatalt találunk. 4. Jefcsák 
Renáta 101, 9. Metzker Petra 79 és 14. Cseszlai 
Marietta 69 találattal.

2018. február 17.

Négyből négy,  
eddig hibátlan! NŐI – IFJÚSÁGI III. osztály

Déli csoport

LEÁNY – SERDÜLŐ III. osztály
Déli csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

Nagyjából ugyanaz a gárda, mint az ifiben, ami 
meg is látszik az eredményességben. Az elsős-
ség kérdése már eldőltnek tűnik, de a 2. helyezé-
sért nagyon jó eséllyel küzdenek a leányok. Itt is 
Jefcsák Renáta a leggólerősebb. A csoport 6. he-
lyét foglalja el 91 góllal. Őt Czudor Sztella köve-
ti 87 találattal. szajan

Támadásban biztosabbak 
voltunk a Szigetszentmiklós ellen

Beállósunk ziccerben
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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!

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

• 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.

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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

REKLÁM

akció
április 1-től május 31-ig a gyáli szakkereskedésben

Részletekért fáradjon be szakkereskedésünkbe! 

3trialkft.stihl-shop.hu

FLEXI kIsgép 
árusítás-szerviz-kölcsönzés 
2360 gyál, Ady Endre 27. 
Tel.: 06-20-519-1227 
Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig 
3trialkft@stihl-kereskedes.hu

Amit kínálunk: 

 Versenyképes fizetés és CAFETERIA 
 Kimagasló JELENLÉTI BÓNUSZ 
 HOSSZÚTÁVÚ/BEJELENTETT MUNKA 

A DÖNTÉS AZ ÖN KEZÉBEN VAN!  

0630/ 182 - 6434 

NEM FIZETIK MEG RENDESEN MUNKÁJÁT?  
  

 NEM KAP MEGBECSÜLÉST ÉS ELISMERÉST?   
  

MEGEMELTÜK A BÉREKET! 
Átlag bruttó kereseti lehetőség: 

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR álláslehetőség 
VECSÉSEN 

INGYENES CÉGES BUSZOKAT IS BIZTOSÍTUNK! 

Ez az Ön munkája, ha: 

 Megvan a 8 általános iskolai 
végzettsége és tud több 

műszakban dolgozni! 
 

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

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!

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

REKLÁM
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, közel 30 éve sikeresen működő műanyag  
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő  
könnyű betanított munkára, 3 műszakos munkarendbe keres

CSOMAGOLÓ OPERÁTOROKAT
FELADATOK:
•  késztermékek gépről való leszedése, csomagolása
•  csomagoló dobozok előkészítése, címkézése
•  termék minőségének folyamatos vizuális ellenőrzése

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15 Ft/km vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK :
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  minimum 8 általános végzettség
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Az önéletrajzokat Schäffer Gábor várja az alábbi e-mail címen: 
allasecser@gmail.com, vagy személyesen a Pro-Form Kft. telep-
helyén munkanapokon 8-14 óráig, az

  ECSER, Ady Endre utca 2. cím alatt.
  Tel.: 06-20-543-9818 (8-tól 15 óráig)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 30 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, több műszakos munkarendbe keres.

GÉPBEÁLLÍTÓKAT
FELADATOK:
•  vákuumformázó gépek megfelelő működésének biztosítása, alap-

anyaggal való ellátása, technológiai lap alapján történő beállítása
•  termelési adatok dokumentálása
•  szerszámcserék lebonyolítása
•  gyártógépek és szerszámok állapotának felügyelete

Fényképes önéletrajzokat Vigh- Kürti Mihály nevére várjuk az 
alábbi e-mail címre: allasecser@gmail.com
További információk cégünkről: www.pro-form.hu

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15 Ft/ km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató  

munkakörnyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú  

munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  precíz, önálló munkavégzés
•  rugalmasság
•  műszaki érzék
•  problémamegoldó készség
•  határozott fellépés
•  3 műszakos munkarend

ELŐNYT JELENT:
•  műanyagipari tapasztalat

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 30 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás, ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe keres.

GÉPKARBANTARTÓKAT
FELADATOK:
•  automatizált gépek karbantartása
•  gépmegállások okainak önálló hibafeltárása és javítása
•  a berendezések folyamatos működésének biztosítása
•  részvétel az új gépek beüzemelésében

Jelentkezését magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, 
Horosz László nevére várjuk az alábbi e-mail címre: 
horoszl@pro-form.hu

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15Ft/km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos, támogató munkakör-

nyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszú távú  

munkalehetőség
•  családi nap 
•  nemdohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  szakirányú végzettség
•  automata gépek javításában 

szerzett jártasság
•  megbízhatóság, önállóság
•  pontos munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
•  hidraulikus és /vagy  

pneumatikus rendszerek  
javításban, hibafeltárásban 
szerzett ismeretek

•  hegesztési ismeretek
•  lemezlakatos ismeretek
•  B kategóriás jogosítvány

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
Magyar tulajdonú, több mint 20 éve sikeresen működő műanyag 
csomagolóanyag-gyártó vállalkozás Ecseri telephelyén történő 
munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe keres.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT
FELADATOK:
•  automatizált gépek karbantartása
•  hibaelhárítás, javítás
•  a berendezések folyamatos működésének biztosítása
•  kapcsolószekrények és gépek telepítése

Jelentkezését magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, 
Horosz László nevére várjuk az alábbi e-mail címre:  
horoszl@pro-form.hu 

 MUNKAVÉGZÉS HELYE: ECSER, Ady Endre utca 2.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes jövedelem
•  havonta jelenléti, félévente  

teljesítménybónusz
•  utazási támogatás: 15Ft/km  

vagy 86% bérlettámogatás
•  barátságos,támogató munkakör-

nyezet és kollektíva
•  pályakezdők jelentkezését is várjuk
•  biztos, hosszútávú  

munkalehetőség
•  családi nap
•  Nem dohányzó munkahely

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK
•  középfokú, szakirányú  

végzettség
•  automatizálásban szerzett 

jártasság
•  megbízhatóság, önállóság
•  pontos, precíz munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
•  PLC programozási ismeretek
•  B  kategóriás jogosítvány
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INFORMÁCIÓK

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. 

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televí-
zió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a 
WTV (Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

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, Lőrinci u. 14.  
(Mentőponttal egy épületben), +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, illetve a várandós anyák gondozása 
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +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, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787

Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – március 26-ával
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – április 2-ával, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – április 9-ével,  
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  április 16-ával, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – április 23-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) –  április 30-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

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

VILLANYSZERELŐKET KERESÜNK 
BudApESTI munkahelyre,

 jó KERESETI LEhETŐSéggEL.

Telefon: 06-70-414-0353

1    % A TÖRTÉNELMI  
EGYHÁZAKNAK
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

Hirdetés



Az iskola mazsorett csoportja

6.a osztályosok is szerepeltek 
az irodalmi összeállításban

A gimnazisták palotás tánca

A VHZ Fúvoszenekarát 
ifj. Fazekas József vezényelte

A 3. a osztályos tanulók szintén palotást táncoltak

Kalina Enikő oprett énekes és Dócs Péter operaénekes színesítette a műsort

Elsőként dr. Szűcs Lajos, Mohainé Jakab Anikó 
jegyző és Szlahó Csaba koszorúzott

Irodalmi összeállítás

Látványos volt és méltán érdemelt ki nagy tapsot  a zászlós tánc

Izsáki Gábor és Krupa Sándor felvételei


